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1. _ OEÇEN TUTANAK ÖZWYt 253:255 
2.— «LEiN KÂĞITLAR 255 
3. — YOKLAMA 256 
4. — BAŞKANLIK (DİVANININ CE-

NEIL KURULA SUNUŞLARI 256,262 
1. — Manisa Milletvekili Ertuğrul Ak-

ça'nın, Strazburg'da toplanmış bulunan 
Avrupa Konseyi Istişari Meclisi çalışma
ları izlenimlerine dair demeci. 256:258 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, İzmit'te kurulmuş bulunan fabrikala
rın denize dökülen artıklarının su ürün
lerine yaptığı zararlara dair demeci. 258:259 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, TKİ Kozlu havzasında işçile
rin yaptıkları grev ve bunun sebepleri 
hakkındaki demeci ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin ile Çalış
ma Bakanı Ali Naili Erdem'in cevapları 259: 

261 
4. — Vazife ile yurt dışına giden Dev

let Bakanı Kâmil Ocak'a Devlet Bakanı 
Seyfi öztürk'ün vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/857) 261:262 

Sayfa 
5. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi

dayet Aycfetner'in, 6085 sayılı Karayolları 
Trafik Kanununun 50 ve 51 nci madde
lerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifini geri aldığına dair önergesi 
(4/291, 2/539) 262 

6. — Edirne Milletvekili Ahmet Bil
gin'in, Dilekçe Karma Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/290) 262 

7. — Giresun Milletvekili Mustafa Ke
mal Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Gire
sun ve Ordu illeri ile ilçelerinde yaptığı 
tahribatı mahallen tetkik ve tesbit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili 
Hilmi Incesulu'nun tefeciliğe kesin olarak 
son vermek, millî üretimi artırmak ve zi-
raatle geçinen köylü ve çiftçilerin emekle
rinin karşılığını almalarını sağlamak için 
gerekli olan tedbirleri tesbit etmek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/16, 10/23) 262:284 
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Sayfa 
5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 262 

1. — Montreux'de imza edilmiş olan 
«Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaş
ması» va eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dı
şişleri, Ulaştırma ve Turizm ve Tanıtma 
komisyonları raporları (1/335) (S. Sa
yısı : 480) 262,321:324 

2, — Vatandaşlığın kazanılması konu
sunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkın
daki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve İçiş
leri, Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/183) (S. Sayısı : 559)" 262,325:328 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 284 

A) Sözlü sorular ve cevaplan 284 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 

Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları 
Lideri Başpiskopos Yakovas'ın Şubat 
ayında yurdumuza girmesine neden ve 
na-jıl izin verildiğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/306) „ 284 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şa-
nıiloğlu'nun, Kars hava seferlerinin hangi 
tarihte başhyacağma ve hava alanı yapı
mının hangi yıl programına alınacağına 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(0/333) 284 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Tarım arazisi yeterli olmıyan 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde, bu meyanda 
Trabzon ilinde hayvancılığın ıslah ve in
kişafı için alınmış ve alınacak tedbirlerin 
neler olduğuna dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/335) 284:285 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şeıı-
yurt'un, Baknalık Teşkilât Kanunu tasa
rısı üzerindelri. çalışmaların hangi safhada 
olduğuna dair Köy işleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/354) 285 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker Oku
lunun, meslekî öğretimle görevli eleman 
ihtiyacının ne zaman giderileceğine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/388) 285 , 

6. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, 1966 eldm mevsiminde yapılan 

Sayfa 
tohum dağıtımında ne gibi esasların na
zara alındığına dair Tarım Bakamndan 
sözlü sorusu (6/429) 285 

7. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, Türkiye'de, merkezi dışarda 
bulunan kaç dernek olduğuna dair içiş
leri Bakanından sözlü .sorusu (6/430) 285 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kum
cu'nun Türkiye'de dışardan yönetilen 
bir hristiyanlık propagandası olup olma
dığına dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/431) 285 

9. — Konya Milletvekili Naaif Kuru
cu'nun, Konya ilinde sulama ile entansif 
ziraati hâkim kılmak için ne gibi çare
ler düşünüldüğüne dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/434) 285 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, yeniden hazırlanmakta olan köy 
kanununun ne zaman Meclise sevk edile
ceğine dair içişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/436) 285 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile 
kurulan işletmelerin istihsallerinin, mu
ayyen bir kısmının ihrace dilmesi için alın
mış bir tedbir olup olmadığına dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/458) 285 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
ler'in, petrol emareleri bulunduğu anla
şılan Erzurum ve dolaylarında petrol 
aranması konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/443) 285 

13. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, iş, Ziraat ve Emlâk Kredi 
bankaları tarafından yaptırılmakta olan 
ikramiye evlerinin, yurdun muhtelif yer
lerinde yapılması hususunda ne düşünül
düğüne dair Maliye, Ticaret ve imar ve 
iskân bakanlarından sorusu ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in sözlü cevabı 
(6/449) 235:287 

14. — Tokat Milletvekili Fethi Alaca
lı'nın, Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Tur
hal ve Artova'ya bağlıyacak karayolları
nın 1967 yılj bütçe döneminde tamamlanıp 
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Sayfa 
tamamlanamıyacağına dair sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü ce
vabı (6/465) 287:280 

15. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türk üniversitelerinde Hüseyin 
Ayan adında, asistan veya doçent, birinin 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu. (6/477) 289 

16. — Malatya Milletvekili Şaban 
Erik'in, Ankara'nın Varlık ve Gayret 
mahallelerinde, Sosyal Sigortalar Kuru
muna ait meskenlerin, kimler için inşa et
tirildiğine ve halen İçimlerin oturduğuna 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
(6/489) 289 

17. —• Afyon Milletvekili Mustafa Aka
lın'm, Afyon - Şuhut yol güzergâhının, 
kadîm İstanbul - Antalya yolu istikame
tinde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Orhan Alp'in sözlü cevab, (6/4Sİ) 239: 

292 
18. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-

likbaş'ın, ticaret lisesi mezunlarmın, üni
versitelerin sosyal ilimler tedris eden fa
kültelerine girebilme imkânlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/504) 292 

19. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif 
Sarıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde 
suiistimal olup olmadığına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu. (6/512) 292 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu 'nun, işsizlik sigortasının ne zaman tat
bik olunacağına dair Barbakan ve Çalış
ma Bakanından sözlü sorusu. (6/514) 292 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, memleketimizdeki işsiz sayısına 
ve gelecekteki inkişafına, dair Başbakan 
ve Çalışma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/515) 292 

22. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde 
Horasan'da vuku bulan hâdiselere ve or
taokul müdürünün Erzurum'a nakil se
bebine dair İçişleri ve Millî Eğitim ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/516) 292 

23. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Karadeniz Teknik tjniversite-

| Sayfa 
sinin ihtiyaçlarına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/519) 292 

24. — Yozgal Milletvekili Nuri Koda-
I manoğlu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine 

bağlı Kızılkaya köyü sâkinlerinin iskân
larına dair İmar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu. (6/528) 292 

25. — Yozgal Milletvekili Nuri Koda-
manoğlu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine 
bağlı ÇiftekÖy sakinlerinin iskânına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu. 
(6/529) 292 

23. — Muş Milletvekili Kemay Aytaç'-
I m, Malazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulle

ri Ofisi ajansının silo, araç ve bina ihtiya
cına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/531) 292 

.27. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın, Kurban Bayramı süresince açık bu
lundurulan İstanbul müzelerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/532) 293 

28. — Aydm Milletvekili Reşat Özar-
cb/nın, Türk Hava Kurumunun kuruluş 
gayssine ve malî kaynaklarına dair Barba
kandan sözlü sorusu (6/533) 293 

29. — Kırklareli Î^Eiiletveîdli Hasan 
Tahsin' Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Baba
eski ilçesinin ortaokul ihtiyacına dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/535) 293 

30. — Adana Milletvekili Mahmut. Boz
doğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj 
inşadının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/537) 293 

31. — Aydm Milletvekili Nahit Mente
şenin, Aydın ili hudutları içinde bulunan 

i Bs,fa Gölünün mülkiyetine dair Maliye, 
Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/539) 293 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Akşehir Emniyet kadrosunun tak
viyesine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/540) 293 

33. —- Konya Milletvekili Nazif Kuru
cunun, Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve 
polis teşkilâtına dair İçişleri Bakanından 

| sözlü sorusu (8/541) 293 

- 251 -
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Sayfa 
34. — Konya Milletvekili Nazif Kuru

cu 'nun Konya'nın bası ilçelerindeki arazi
lerin sulanmasına ve hidro - elektrik ener
jisi sağlanmasına dair Başbakan, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/542) 293 

35. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, memleketimizin diplomatik tem
silcilerine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/543) 293 

36. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Orman Genel Müdürlüğü teşki
lâtında çalışanların terfilerine dair Tarım 
ve Maliye bakanlanndan sözlü sorusu 
(6/544) 293 

37. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi 
istasyonlarının sayısına, tanzimine ve sat
tıkları petrole dair Ticaret ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü so
rusu (6/545) 293 

38. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli'nin bâ.ıı ilçele
rinde spor tesisleri yapılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/546) 293 

39. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, 7269 numaralı Kanunun Trab
zon bölgesindeki uygulamasına, 2510 nu
maralı Kanunun yeterli olup olmadığına 
ve orman içi köylerin iskânına dair imar 
ve iskân ve Köy isleri bakanlarından söz
lü sorusu (6/549) 294 

40. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in Boraks madeninin değerine ve bu 
madenlerimiz için millî bir politikanın tes-
bit. edilip edilmediğine dair Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/551) 294 

41. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'
un, Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/552) 294 

42. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon'da sportif faaliyetle
rin gelişmesi için ne gibi tedbirler alına
cağına dair Devlet Bakanından sözlü soru
su (6/558) 294 

Sttyfa 
43. — istanbul Milletvekili Reşit Ül

ker'in, eski Tokat Valisinin, Türk Kadın
lar Birliği Genel Merkezini denetliyen mü
fettişin elinden zorla tahkikat evrakını 
alıp almadığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 294 

44. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Konya'nın Doğanhisar ilçesinin 
kalkındırılmasına dair Başbakan, Tarım, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in sözlü cevabı (6/566) 294: 

296 
45. — Bursa Milletvekili Sadrettin 

Çang'a'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna 
ait hastanelerin Devlete devredilip edilmi-
yeceğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Çalışma bakanlanndan sözlü sorusu (6/570) 296 

46. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve 
icraatına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/575) 296 

47. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan 
Göğüs'ün, Erzurum Radyosunun yayma 
başlatılamaması sebebine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/576) 296 

48. — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, işçilerin iş mahallini terk eder
ken aramaya tabi tutulup tutulmadığına 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu 
(6/577) 296 

49. —- istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, bir dergide yayımlanan milletimizi 
bölücü nitelikteki yazılara dair Adalet 
Bakanından sözlü sorusu (6/578) 296 

50. — Aydın Milletvekili Reşat Özar-
da'nın Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla 
mesai ücreti tatbikatı olup olmadığına 
dair Millet Meclisi Başkanından sorusu ve 
idare Âmiri izzet Oktay'ın sözlü cevabı 
(6/579) 296:298 

B) Yazılı sorular ve cevapları 298 
1. — Çankın Milletvekili M. Âli Arsan'-

in, Kıbrıs konusunda basında yer alan id
dialara dair sorusu ve Başbakan Süleyman 
Demirel'in yazılı cevabı (7/444) 298:299 

2. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'-
in, Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan 

252 — 
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Sayfa 
Gölünün kurutulmasiyle elde edilen arazi
ye dair sorusu ve Başbakan Süleyman De-
mirel'in yazılı cevabı (7/466) 299:300 

3. — Denizli Milletvekili Muzaffer Kâ-
ran'm, İsparta'da bir şirket tarafından Ke
ban Barajı inşaatına satılmak üzere, Dev
let Orman İşletmesinden ne miktar kereste 
alındığına dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel ile Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevapla
rı (7/474) 300:304 

4. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, Türkiye'ye ithal edilen trak
törlere dair sorusu ve Başbakan Süleyman 
Demire!'in yazılı cevabı (7/497) 304:305 

5. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'-
nün, Tunceli sağlık ocakları yollarının kış 
programına alınıp almmıyacağına dair so
rusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in 
yazılı cevabı (7/508) 306:307 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'-
m, Sinop'un Boyabat ilçesinin Hükümet 
konağı ihtiyacına ve daireler için ödenen 
kiralara dair sorusu ve Maliye Bakanı Ci
hat Bilgehan, Bayındırlık Bakam Orhan 
Alp ve İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın ya
zılı cevapları (7/534) 307:310 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'-
in, Yozgat'ın, ilçe ve köylerinde selden 

Sayfa 
meydana gelen zararların telâfisi için no 
düşünüldüğüne dair sorusu ve Ticaret Ba
kam Ahmet Türkel ile Tarım Bakam Bahri 
Dağdaş'm yazıh cevapları (7/567) 310:311 

8. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Ne-
bioğlu'nun, Sosyal Sigortalar Kurumunca 
Ereğli'de inşa olunan meskenlere dair so
rusu ve Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Re
fet Sezgin'in yazıh cevapları (7/588) 312:314 

9. — Diyarbakır Milletvekili Tank Zi
ya Ekinci'nin, Devlet Demiryolları memur
larının fazla çalışma ücretlerine dair so
rusu ve Ulaştırma Bakam Sadettin Bilgiç'-
in yazılı cevabı (7/600) 314:316 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Karayolları İsparta Şubesinin otur
duğu binaya dair sorusu ve Bayındırlık 
Bakanı Orhan Alp'm yazılı cevabı (7/603) 316 

11. — Kırklareli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, Kırklareli'nde artan hır
sızlık olaylarına ve Emniyet Teşkilâtına 
dair sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk Sü
kan'ın yazıh cevabı (7/626) 316:318 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Muzaffer özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Ku
rumu Genel Müdürlüğü ile Adana Şubesin
deki hizmetliler arasında vukubulan ihti
lâfa dair sorusu ve Çalışma Bakanı Ali Na
ili Erdem'in yazılı cevabı (7/629) 318:320 

»•"« 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Urfa Milletvekili Behice Boran, başka mü
dahalelerin tutanağa geçmemesi yüzünden 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez
gin'in cevabının kendi müdahalesine verilmiş 
bir cevap gibi göründüğü hakkında ve 

İstanbul Milletvekili Ahmet Tahtakılıç da, 
Cumhurbaşkanı ile birlikte yaptıkları Suudi 
Arabistan ve Libya gezisi izlenimlerine dair 
gündem dışı demeçte bulundular. 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, Ege tü
tün piyasasına, ekicilerin güç durumda kaldık
larına ve tütün ile ilgili mevzuatın biran önce 
çıkarılması gerektiğine dair demecine Gümrük 
ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin cevap verdi. 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanununun bâzı hüküm
lerinin ertelenmesine ve bu kanuna geçici mad
deler eklenmesine dair kanun teklifinin günde
me alınması hakkında önergesi, yapılan görüş
melerden sonra, reddolundu. 

- 253 — 
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Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in, T. B. M. M. 
üyelerinin seçimlerinde uygulanacak hükümler 
haklandaki kanun tasarısının havale edilmiş ol
duğu içişleri, Adalet ve Anayasa komisyonla
rından seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi kabul 
edildi. 

Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 6245 sa
yılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair olan kanun teklifi
nin gündeme alınması hakkındaki önergesi, ya
pılan görüşmelerden sonra, reddedildi. 

Tütün konusunda 40 sayfalık bir gensoru 
önergesinin verilmiş bulunduğu, gensoru öner
gelerinin basılıp dağıtılarak sayın üyelerin bil
gilerine sunulması hakkında da bir önergenin 
verilmiş olduğu, ancak sahibi tarafından bu 
gensoru önergesinin okutulması istendiği bildi
rildi ve gereği düşünülmek üzere Birlerime saat 
18;00 da yarım saat ara verildi. 

îkinci Olurum 

Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Bahadmlı'-
nm, tütün konusunda vernik olduğu gensoru 
önegesini, gündemde bulunan bâzı kanun ta
sarı ve tekliflerinin biran önce çıkmasını sağ
lamak için geri aldığına dair önergesi okundu 
ve gensorunun geriverildiği bildirildi. 

Kars Milletvekili Âdil Kurtel ve Diyarba
kır Milletvekili Tarık Ziya Ekinci ile Hatay 
Milletvekili Yahya Kanbolat'm, toprak raformu 
ve toprak sorunları konusunda Hükümet hak
kında bir gensoru açılmasına dair önergesinin 
gündeme alınması, yapılan görüşmelerden son
ra reddolundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Kadri 
Kaplan ve 4 arkadaşının, 97 sayılı Kanunla de-
ğktirilen 1076 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine 

5 fıkra eklenmesine dair ek kanun teklifinin 
Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen ve Millet 
Meclisince benimsenmiyen maddeleri hakkında 
Karma Komisyon raporu ile 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkındaki Plân Komisyonu raporu, kabul 
olundu, teklif ve tasarının kanunlaştıkları bil
dirildi. 

Montreux'de imza edilmiş olan «Milletler
arası Telekomünikasyon Anlaşması» ve ekleri
nin, 

Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşı
lıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun taşanlarının öncelik ve ivedilikle görüşül
meleri onaylandı ve maddeleri kabul olunarak 
tümleri açık oya sunuldu ise de, oyların ayırı
mı sonunda çoğunluk sağlanamadığı, oylamala
rın gelecek birlerimde terkarlanacağı bildirildi. 

Ordu Milletvekili Sadi Fehlivanoğlu ve Ke
mal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici bir 
mailde eklenmesine dair kanun teklifi öncelik 
ve ivedilikte görüşülerek kabul olundu. 

İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlardan 
muhtaç durumda olanlara vatani hizmet terti
binden aybk bağlanması hakkında kanun tasa-
naımn nıaddebri üzerinde bir süre görüşüldü. 

5 . 2 . 1963 Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 20,03 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Baskanvekili Sivas 
Nurettin Ok Tevfik Komitan 

Kâtip 
Tokat 

Bedrettin Karaerkek 

Sözlü sorular 
1. — Konya Milletvekili Nazif Kurucunun, 

Ereğli Dokuma Fabrikası Müdürünün tutum ve 
davranışına dair sözlü soru önergesi, Sanayi Ba-
kanlığnıa gönderilmiştir. (6/701) 

2. — Manisa Milletvekili Sami Binicioğîu'-
nıuı, Kayseri'nin Pınarbaşı eski Yassıpmar kö
yünde cereyan eden hâdiselere dair sözlü soru 

SORULAR 

önergesi, İçişleri ve Adalet bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/702) 

3. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Barosu avukatlarından Suavi Raşit-
oğlu'na yapılan haksız muamelelerin doğru olup 
olmadığına dair sözlü soru önergesi, İçişleri 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/703) 
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4. — tçel Milletvekili ismail Çataloğlu'nun, 
Mersin'de sosyal sigortaya kayıtlı işçi adedine 
ve sağlık durumlarının kontroluna dair sözlü 
sora önergesi, Çalışma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/704) 

Yazılı sorular 
1, — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 

Uzun'un, Tekirdağ vilâyetinde yapılacağı söy
lenen ilköğretmen okulu binasına dair yazılı so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (7/662) 

2. — GELEN 

TASARI 
1. — 1412 sayılı Cesa Muhakemeleri Usulü 

Kanununun br,sı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı (1/472) (Adalet Komisyo
nuna) 

TEKLÎP 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Hidayet Aydıner'in, 6035 sayılı Karayolları Tra
fik Kanununun 232 sayılı Kanunla değişen 50 
ve 51 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/650) (Adalet, Bayındırlık, 
içişleri ve Plân komisyonlarına) 

TEZKERE 
3. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/856) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

RAPORLAR 
4. — Ceza inlerinde karşılıklı Adlî Yardım 

Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 

2. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nun, 
kamu sektörü yatırımlarından Tunceli ilinin de 
istifade ettirilmesine ve Tunceli enerji ve nakil 
hattının ele alınıp almımya-ıağma dair yazılı 
soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/663) 

3. — Konya Milletvekili ismet Kapısız'm, 
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde istihsal edilen linyit 
kömürüne dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanbğına gönderilmiştir. 
(7/664) 

KAĞITLAR 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/147; Cumhuriyet Senatosu 
1/729) (S. Sayısı : 145 ve 145 e İ n c i ek) 

5. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Aralık 
1986,'Ocak, Şubat 1967 aylan hesabı hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/36) (S. Sayısı: 615) 

6. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, 
Nisan ve Mayıs 1967 ayları hesabı hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/37) (S. Sayısı: 616) 

7. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1967 ayları hesabı 
hakkında Meclis Hesaplarını İnceleme Komis
yonu raporu (5/38) (S. Sayısı : 617) 

8. — T. B. M. Meclisi Saymanlığının Eylül, 
Ekim ve Kasım 1967 ayları hesabı hakkında 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/39) (S. Sayısı : 618) 

..«.. 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), Tevfik Koraltan (Sivas) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 37 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın 
üyelerin lütfen beyaz düğmelere basmalarını 
rica ederim. 

Yoklama muamelesi başlamıştır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama muamelesi bitmiştir. 

Müzakereler için gerekli çoğunluğumuz mev
cuttur. Müzakereye başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Manisa Milletvekili Ertuğrul Akça'nm, 
Strazburg'da toplanmış bulunan Avrupa Kon
seyi İsiişari Meclisi çalışmaları izlenimlerine 
dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Ertuğrul Akça, Straz
burg'da toplanmış bulunan Avrupa Konseyine 
Türk Heyetinden bir milletvekili olarak katıl
dınız. Toplantıda vukubulan izlenimleri anlata
caksınız:. 

Buyurunuz. 

ERTUĞRUL AKÇA (Manisa) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Avrupa Konseyi 
Istişari Meclisinin 29 Ocakta başlayıp da 3 
Şubatta biten ve Strazburg'da toplanan Umu
mi Heyetinin bu toplantısından dönmüş bulu
nuyoruz. Türkiye'mizi ve dolayısiyle Yüce Mec
lisimizi ilgilendiren olayların cereyan ettiği 
bu Assamblede geçen hâdiseleri kronolojik ola
rak Yüce Heyetinize sunmak istiyorum. 

Konseyde bu defa da her devre takdimi 
mûtadolan, Avrupa'nın genel politikası ko
nulu raporu okunmuştur. Söz konusu raporda 
temas edilen mevzuların başlıcalarını, Avrupa 
topluluğunun genişletilmesi, Doğu - Batı ya
kınlaşması, Orta - Doğu durumiyle Lâtin Ame-
rıkadaki siyasi gelişmeler teşkil ediyordu. 

Bu raporun başında Raportör, İngiliz De
legesi ve Milletvekili Adelmann bir de tavsiye 
projesi sunmuştu. Heyetimiz için her üç ta
rafı da Avrupa Konseyine üye olan Kıbrıs 

buhranına ne şekilde yer vermiş bulunduğu 
meselesi önem taşımaktaydı. 

Raporun bu kısmı Türk delegeleri olarak 
tarafımızdan ariz ve amik tetkik edilince gör
dük ki, Kıbrıs konusu gerektiği gibi ele alın
mamış ve ancak raporun sonunda Kıbns olay
larının kronolojik bir hikâyesi yapılmakla ik
tifa edilmiştir. 

Bu noktayı biz Türk delegeleri olarak sa
kıt geçemezdik. Bunun içindir ki, arkadaşımız 
Yüksel Menderes söz almış ve iki noktaya te
mas ederek raporun bu kısmını yermiştir. 
Birinci nokta, Kıbrıs mevzuuna raporda cid
diyetle ve önemle temas edilmemiş olması. 

İkincisi ise; rapordaki ifadenin iki taraflı 
bir çatışma şeklinde işaret edildiği, halbuki, 
aslında saldırının Rum ve Yunan kuvvetleri ta
rafından yapıldığı ve Türklerin sadece meşru 
müdafaa durumunda olduklarından ibarettir. Bu 
itibarla o nokta da aAîadaşımız tarafından be
lirtilmiş ve tebarüz ettirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de mühim olan 
nokta şu : Hepinizin alâkasını çekecektir; Yu
nan Hükümet Darbesi meselesi yine konseyin 
başlıca meselelerinden birisi oldu. Evvelâ bir 
tasan sunuldu, bu tasanda Yunan Anayasa
lının ihlâl edilmiş olması açıkça mahkûm 
edilmekteydi. Sonra İhtilâl Hükümeti tarafından 
ilân edilmiş bulunan Anayasa referandumunun 
tamamiyle demokratik ve hür bir seçim sistemi 
içinde cereyan etmesi üzerinde Konseyin dur-
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ması lâzım geldiği ve bunu teminen de Yuna-
nistan'a müşahitler gönderilmesi gerektiği be-
lirtilmektedir. Ve nihayet tasarı; konsey tara
fından kabul edilecek demokratik rejime en geç 
1969 baharında dönmediği takdirde Yunanis
tan'ın Avrupa Konseyinden ihracı hükmünü ta
şıyordu. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarının, darbe 
ile iş başına gelen hükümeti istihdaf eden hü
kümlerini hafifletmek maksadiyle Belçika 'lı 
yedek delege Senatör Madam Jado tarafından 
verilip, arkadaşımız Kasım Gülek tarafından 
benimsenen ve müdafaası yapılan tadil teklifi 
Konseyce reddedilmiştir. Böylelikle Konsey Yu
nan Cuntacılarına karşı açıkça vaziyet aldığını 
bir kere daha göstermiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar, esaslarını yukarıda telhisan arz 
ettiğim tasarının tümünün oylanmasına bundan -
sonra geçilmiş ve bu karar tasarısı 66 lehte 30 
müstenkif ve yalnız Kasım Gülek arkadaşımı
zın tek aleyhteki reyi ile kabul edilmiştir. 

30 müstenkif reyin mahiyeti üzerinde de bir 
nebze Yüksek Heyete izahat vermek lüzumunu 
hissediyorum. Müstenkif reylerin çoğu, alınan 
kararın , esasıyla mutabıktır. Yapılan esas ve 
usul hakkındaki müzakerelerde bu nokta ışığa 
kavuşmuştur. Ancak karar tasarısının ihtisas 
komisyonlarından geçmeden Konseyin Umumi 
Heyetine gelmiş olmasını prosedür bakımından 
kabul etmiyenlerin reyleridir. Biz de şahsan 
üyesi bulunduğumuz komisyondan geçirilmemiş 
olmasını istinkâf sebebi olarak orada kullanmı
şızdır. Bu görüşün karşısında olanlar ise şu 
mülâhazayı ileri sürmüşlerdir; karar tasarısı
nın hangi yoldan görüşüleceğini konsey, müza
kerelerin başında tesbit etmiştir. O zaman bir 
itiraz vâki olmadığına göre, müzakere tarzına 
hâkim bulunan umumi heyet karar tasarısını, 
komisyonlardan geçirmeden de karara bağlaya
bilir. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen devre İsrail 
Dışişleri Bakanı Abba Eban'm konseyde yapmış 
olduğu konuşmaya karşı, yalnız İsrail'i dinle
memiş olmak için ve Arap dünyasının da fikir
lerini almak için, bu sefer çağırılan Ürdün Dı
şişleri Bakanı Rufai, Asamble'de bir konuşma 
yapmış ve konuşmada kendi görüşlerini ifade 
etmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Akça, lütfen sözlerinizi 
verilen süre içinde bitiriniz. 

ERTUĞRUL AKÇA (Devamla) — Bu devre 
çalışmalarının hepinizi alâkadar edeceğinden 
şüphemiz olmıyan bir cephesi de; Yunanistan'
daki durumun mahallinde tetkik edilip gönde
rilmiş olmasıdır. Belçika'lı Senatör Sigman ile 
Hukuk Komisyonu Başkanı Silkin Konsey tara
fından bilhassa Yunanistan'a gönderilmiş ve 
Yunanistan'da yaptıkları tetkikler sonunda 
Konseye bir rapor vermişler ve bu rapor üze
rinde de muamele cereyan etmektedir. Yüksek 
huzurunuzu fazla işgal etmemek için bunun de
tayına girmiyeceğim. Ancak iki nokta daha 
vardır kij bir tanesi bizim için çok büyük fay
dalar sağlıyacaktır. Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi ara raporu Fransız Dışişleri Müsteşa
rı tarafından Konseye bu seîer takdim edildi. 
Bu konuşmada üçyüz Türk öğretmen işçisi ye
tiştirilmesi yolunda Istişari Meclis tavsiyesi
nin Bakanlar Komitesince kabul edilip tatbik 
mevkiine konulduğunu öğrenmek bizim için se
vindirici olmuştur. Bu pilot proje sayesinde 
önümüzdeki yıllar içinde bu miktar işçimizin 
teknik bakımdan ileri Avrupa memleketlerin
de öğretici eleman olarak yetiştirilmesi de 
mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; Avrupa İnsan Hakla
rı Mahkemesine seçilecek hâkim için de Yuna
nistan'ın bugünkü durumu nazara alınarak, 
Yunan hâkimini böyle bir insan hakları mah
kemesine seçtirip seçtirmemek için büyük bir 
fırtına koptu ve bu yüzden de bu hâkimlerin 
seçimi Mayısa ertelendi. 

En son olarak, politik komisyonumuz Kon
seye, ahiren bâzı memleketlerde aydınların ya
yınladıkları muhtelif yazılar dolayısiyle mah
kemeye sevkedilmiş olmalarını, bilhassa Sovyet 
Rusya ve demirperde gerisinde bu hallerin te
kerrür etmesini kınayan ve bunun için bir ta
san hazırlayan politik komisyon bu raporunu 
arkadaşımız, raportör olarak Nihat Erim tara
fından Konseye sunulmuş ve bu da muameleye 
konulmuş bulunuyor. Bunun en büyük ifadesi 
şurada... 

BAŞKAN — Sayın Akça rica ediyorum 
bitiriniz lütfen. 

ERTUĞRUL AKÇA (Devamla) — Av
rupa statüsünün gözettiği en önemli gayeler-
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den biri olduğu ve konsey üyesi olsun 
veya olmasın, kanaat ve ifade hürriyetinin 
Avrupa memleketlerinde ihlâl edilmeleri ha
linde Avrupa Konseyinin böyle bir ülküyü 
dünya efkârı önünde teshir etmesinin vicdani 
bir vazife olduğu ifado edilmektedir. 

İşte arkadaşlarım, kronolojik olarak bu 
son toplantının hadiselerini sise nakletmiş 
bulunuyoruz. Saydılar sunarız. 

2. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, iz
mit'te kurulmuş bulunan fabrikaların denize 
dökülen artıklarınım su ürünlerine yaptığı zarar
lara dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz, İzmit'te 
kurulan bâzı fabrikalar konusunda 5 dakika 
içinde mütalâada bulunacaksınız. 

Buyurunuz. 

NAZMİ OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Yüce Meclise gündem 
dışı maruzatım, bütün ikazlara rağmen tah
ribine devam edilmekte olan bir millî ser
vetin kurtarılması yolunda âcil tedbir alın
ması içindir. 

Gündem dışı konuşmalar enflasyonu içinde 
bana bu derece önemli konuda imkân veren 
Sayın Başkan Nurettin Ok'a yürekten teşek
kürlerimi sunarım. 

Çok önem verdiğimiz derdimiz şudur: Millî 
kalkınmamız için Inırulu^larma gönülden katı
lıp saygı duyduğumuz izmit'teki bâzı fabrika
lar, esef verici bir umursamazlıkla ve sadece 
şahsi çıkarlariyle kaygıılu olarak, gerek ima
lât artık suları ve gerekse bâzı istihsallerini is
tedikleri fiyatta tutabilmek için, talep fazlası, 
son derece kudretli zehirleri ihtiva ©den madde
leri, depo etme zorluğu karsısında denize alnta 
rak Dünyanın hiçbir yerinde esine rastlanmaz 
surette balık neslini körletmekte ve millî serve
te yüz milyonların üstünde zarar vermektedir
ler. 

Sayın arkadaşlarım, söylediklerim mübalâ
ğa değil, vakıadır. Misal olarak, deniz mahsul
lerinin en değerlilerinden ve ender olan körfez 
de ise çok mebzul bulunan İstakoza izafeten ta
rihte bir devirde adı (Astakoz) tesmiye edilen 
ünlü İzmir körfezi, 20 nci asrın .bugünlerinde 
hiçbir canlının hattâ yosunların eğrelti otlarının 
dahi yaşamadığı bir deniz çölüdür.. Dahası 
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| var arkadaşlarım, bu korkunç kimyevî ve klor 
! lu sular yüzünden deniz suyu da ölüdür. Zira 
ı denizlerdeki her türlü canlının yaşayabilmesi 

için elzem olan -plankton- 1ar ölmüştür. De
niş suyunun vasfı değişmiştir. Facia bizde böy
lece devam ederken, meselâ Japonya'da terte
miz sularda bile denizlerdeki -plankton- 1ar 
ölçülerek azalma müşahede edilirse, üretilmele
ri yoluna gidilerek balık nesli (himaye edilmek
tedir. 

Geçen sene Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetlenmesiyle ilgili olarak SEKA ya ait 
C. H. P. görüşünü açıklarken bu faciaya de
ğinmiş ve Su ürünleri Kanunu çıkıncaya kadar 
gerekli tedbirlerin alınması temennisinde bu
lunmuştum. O günden bu yana en küçük mü
dahale maalesef yapılmamıştır. Balıkçılığı ile 
mâruf Ereğli köyünden Sayın Başbakana çeki
mlen alarm telgrafı ise gereğinin ifası için Ko-
cafili Valiliğine gönderilmekle yetinilmiştir. Hiç 
şüphe etmiyorum ki telgrafı Sayın Başbakanın 
görmesi mümkün olmamıştır. 

Sayın arkadaşlarım; fabrikalar kapatılsın 
demiyorum, fakat millî servete yaptıkları za
rarın, bırakınız bu müesseselerin sağladıkları 
kân, tüm yatırımlarının da üstünde olduğunu 
iddia ediyor ve Sayın Hükümetten önemle rica
da bulunuyorum, âcil tedbir derhal alınmalı
dır, konu samldığmdan önemlidir. 

Meselemiz yalnız körfez balıkçılığı sanılma
sın. İzmit körfezi geniş bir sahayı kaplıyan 
denizlerdeki balıkların tabiî bir sığmağıdır. 
Bir hazinesidir. Marm aradan başlıyarak Kara
deniz, hattâ sert mevsimlerde Ege denizinden 
kopan sürüler izmit körfezine iltica eder, orada 
barınır, yumurtalarını oraya bırakır, sonra mev
siminde hicret ederler. Bugünkü şartlar ise 
körfeze giren balıkların barınması, üremesi bir 
tarafa, yumurtalariyle birlikte yok olmalarını 
intaçodiyor. Son zamanlarda körfeze sokulan 
yunus balıkları dahi ölü olarak su yüzünde 
kalmaktadır. 

Sözlerimi bağlarken, facianın bır*ne geçme
nin, tahribi yapan müesseseleri, verdikleri zara
rın ylizbinde biri kadar dahi olmıyan yatırım
ları. zorlıyarak bâzı tesisleri ilâve etmeleriyle 
mümkün olduğunu iddia ediyorum. İzmit hal
kı ve modem tesisleri âtıl halde kalan memle
ket ölçüsün deki balıkçılarımız heyecan içinde 

I tedbir bekliyorlar. 
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Bu mey anda, Türkiye'mizdeki milyarlık su 
ürünlerini 84 sene evvelki - Zabıtai Slydiye • 
Nizamnamesinden kurtaracak, Geçici Komisyon
da hazırlanan, Su ürünleri kanununu bir an ev
vel Meclise getirme yolunda gayret göstermesi
ni, kanunun hazırlanmasında büyük emeği olan 
Komisyon Başkanı Erol Yılmaz Akçal'dan rica 
e-diyor, Yüce Meclisi saygı ile selâmlıyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, TKÎ Kozlu hvazasında işçilerin yaptıkları 
grev ve bunun sebepleri hakkındaJci demeci ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sez
gin ile Çalışma Bakanı Ali Naili Erdom'in ce
vapları. 

BAŞKAN — Sayın Kenan Esengin, Zongul
dak'ta vücut bulan olaylar üzerine beş dakika
yı geçmemek üzere konuşacaksınız. 

Buyurunuz efendim. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sayın 

milletvekilleri, Ereğli Kömür İşletmeleri havza
sında yapılan grevlerin, maalesef, bâzı müessif 
olaylara da sebebolduğunu haber aklım. 

Biz bu gibi kanunsuz hareketleri asla tas 
vibetmiyoruz. Hattâ buradan bu arkadaşlara, 
bu hemşehrilere, kanun yoliyle 'haklarım ara 
maya gitmelerini tavsiye ederim. Ancak bâzı 
meseleleri de Yüksek Meclisin bilmesi lâzımdır. 

Acaba bu olaylar neden oluyor, neden Koz 
lu'da, Üzülmez'de oluyor da Karadon'da, Kan 
dilli'de olmuyor? Bunun sebepleri vardır arka 
dağlar. Bunun sebepleri üzerinde kısaca dura
cağım. Evvelâ tüm olarak işçilerin toplu söz 
lesmo meselesi gecikmiştir. Biliyorsunuz ki, 
196-1 toplu sözleşmesiyle yerüstü işçileri 11, 
yeraltı işçileri 11,5 liraya çalışıyorlar. Bu gün
delikler bugün Zonguldak'ta bir kilo et almaya 
dahi yetecek durumda değildir. 

İkinci sebebe gelince; arkadaşlar, bir ha^sa-i 
bölgenin etrafında her hangi bir ihtimale karşı 
emniyet tedbiri alınabilir. Fakat maalesef bi 
zim birkaç defa ihtarımıza, tenkidimize rağmen 
idare götürmüştür, Kozlu'da işçi pavyonlarının 
içerisine jandarma taburunu sokmuştur. Sabah 
tan akşama kadar jandarma taburu ile işçiler 
arasında çekişmeler olmaktadır. Bu psikolojik 
tesirin de Kozlu'ya etkisi vardır. 

I A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Yok 
öyle bir şey. 

KENAN ESENGİN (Devamla) — Gitmişti, 
şimdi çıkardınızsa bilmiyorum. Jandarmayı 
çıkardınız mı oradan? 

Üçüncü bir meseleye, yani Üzülmez bölge
sindeki meseleye gelince; burada maalesef çok 
kötü ve iktidarı kandıran bir partizan mühen
dis vardır. Bu mühendis ora-ımı berbat bir ha
le getirmiştir. Partili partisiz ayırmakta, bir 
tane telefonunu sırf bu maksat için ayırmakta, 
primleri OD a göre vermekte ve kendisine karşı 
büyük bir husumet beslenmektedir. Bu dururu 
onun, dün işte binayı filân yıkmaya gidişlerinin 
sebebi, bu Rauf Acar'dır. Ben o zaman dedim 
id, arkadaşlar; «Bir iktidara yamanan, bir ik
tidardan görünen mühendisten fayda gelmez, 
bunun dost doğru mühendisliği de yoktur, bu 
im alın.» Buradan almadılar ve maalesef bu mü
hendis üzülmezi tahribetnıiştir. İşte böyle bu 
gibi olaylar maalesef, çok fedakâr, çok vatan 
perver, her zaman gayet uslu ve vatanperverane 
çalışan isçilerimiz arasına birtakım nifaklar. 
tahrikler sokmuştur. İdarenin işte kusurları 
kısaca şimdi saydığım banlardır. Ama bu hu
susta bir araştırma önergem vardır, o zaman te
ferruatlı olarak bütün bunları getireceğim, şa
hıs şahıs hepsini arz edeceğim. Hürmetler su
nanın. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı.. 

ENERJİ VE TA3Ü KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, muhterem m'lletvekilleri; 5 , 2 . 1963 
Pazartesi gecesi, yani Pazartesiyi Salıya bağ-
hyan gece Kozlu, bölgesinde saat 24 to işbaşı 
yapması lâzımgelen kömür işçileri işbaşı yap
mamışlardır. 

Sayın Esangin'in de ifade ettiği üzere, İn-
mm kısım bâzı bölgelere ertesi günü dahi bu 
hareket sirayet etmiş bulunmaktadır. Şimdi
ye kadar vâki tasbifclrrimizs göro mesele gıı 
sebepten neşededer gözükmektedir. 

Mahallinde iki ssr.dika mevcuttur, Bu sen
dikalardan birici toplu is sözleşmesi akdedil
mesi bakımmdan Tanunlanmı^a göre yetki 
alarak işveren müessese ile iki aydan beri 
toplu is sözlnşmesi müzakerelerine devam et-

I inektedir. Diğeri de yetki alamıyan sendikadır. 
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îdari bilgilerimize nazaran, ilerde başka ma

hiyeti ve unsurları eğer tesbit edilirse onu 
ayrıca arz etmek şıkkını mahfuz tutarak ifade 
ediyorum; kanunsuz bir grev niteliğinde bu
lunan olay işçilerin müessese ile olan ilişkile
rinden münasebetlerinden değil, sendikalarla 
olan münasebetlerinden tevellüdeder mahiyette 
gözükmektedir. Bize şu miktarda zam temin 
edecektiniz, onu vâdettiniz aradan iki ay 
gibi bir zaman geçti, vâdetiğiniz zammı temin 
edemediniz ve bu müzakereler uzadı, düşün
cesi içerisinde olay meydana gelmiş bulun
maktadır. G-erek EKİ Müessesesinin, gerekse 
Zonguldak Valiliğinin bize resmen intikal et
tirdiği, şimdiye kadar tesbit edilen sebep böy
lece meydana gelmektedir. 

Sayın Esengin'in kanunsuz grevleri tasvi-
betmedikleri yolundaki beyanlarına elbette ki, 
teşekkür ediyorum. Hareket kanunsuz bir 
harekettir. Kanunsuz bir hareket bulunduğu 
cihetle hiç kimse tarafından tasvibedilmemesi 
iktize ader. Dün gece saat 19 haberler ajansın
da Sayın Çalışma Ba*kanı arkadaşım, Türk - îş 
Genel Sekreteri, toplu sözleşme için yetki 
alan sendika başkanı ve tarafımdan işçilere ge
rekli ikaz yapılmış bulunmaktadır. Bu ikaz 
Zonguldak'da kısa aralıklarla devam etmekte 
ve bugün bâzı bölgelerde durum düne nazaran 
daha fazla sükûnet içerisinde seyretmektedir. 

Asıl üzerinde durmak istediğim husus, 
Sayın Esengin'in gündem dışı konuşmasında 
temas buyurduğu bâzı noktalar var; günde
mimizin zannediyorum üçüncü sırasında bulu
nan Sayı n Esengin'in E Kî Müessesesinde mev
cut partizan hareket, yolsuzluk ve suiisti
mal iddiaları ve sair işlemlere ait Anayasanın 
88 nci maddesine göre vermiş bulunduğu, an
cak müşahhas vaka zikretmediği önergesi ve
silesiyle elbette ki, bu meseleleri daha derin
liğine, daha genişliğine tartışmanın imkânını 
©İde edeceğiz ve partizanlığın mevcudolup ol
madığını, var ise, partizanlığın hangi istikâ
mette olduğunu tesbit edeceğiz, böyle bir 
önergenin getirilmiş olmasından da şimdiden 
memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum. 

Sayın Esengin, toplu iş sözleşmesinde bun
dan önce tanınmış bulunan asgari ücretin bir ki
lo et almıyacak derecede olduğunu, 10 ile 11 li
ra olduğunu ifade buyurdular, eğer yanlış tesbit 
etmedimse, 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — 11 ilâ 
11,5 lira... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNALAR BAKANI 
REFET SEZGİN (Devamla) — 11 ilâ 11,5 lira. 
Her halde bu yanlış tesbit edilmiş, Sayın Esen
gin'e yanlış verilmiş bu rakam, öyle olmak ica-
beder. Yer üstünde bundan iki sene evvel ak
dedilmiş bulunan toplu iş sözleşmesine göre as
gari ücret 13,5 lira, yeraltında 15 liradır. Ama, 
Zonugldak'taki işçilerin almış olduğu ücret bun
dan ibaret değildir. Sosyal hakları, primleri ve 
saireleri dikkate alındığı takdirde bunun orta
lama 25 liranın üzerinde olduğunu rahatça ifa
de etmek mümkündür. Ayrıca, prim miktarları 
ve hizmet sürelerine göre çok daha büyük üc
ret alanlar da vardır, bunlar istisnai şahıslar 
değildir. O itibarla Sayın Esengin'in ücretlere 
mütaallik beyanı kendisine yanlış olarak veril
miş rakamlardan mâdudolmak icabeder. 

Toplu iş sözleşmesi müzaekrelerinin uzadığı
na gelince; iki aydan beri devam etmektedir 
toplu iş sözleşmesi müzakereleri ve son safhası
na gelmiş bulunmaktadır, şimdiye kadar beş ay
da, sekiz ayda, on ayda biten toplu iş sözleşme
leri müzakereleri vardır. Kanunlarımızda top
lu iş sözleşmeleri müzaekrelerinin şu tarihte bi
teceğine, şu kadar müddetle biteceğine dair bir 
tahdit de mevcut değildir. O itibarla toplu iş 
sözleşmesi müzakerelerinin iki ay gibi bir zama
nın keçmiş olması muvacehesinde, gecikmiş ol
masından bahsetmek benim kanaatime göre, top
lu iş sözleşmesi düzenine girdiğimiz tarihten iti
baren büyük müesseseler bakımından yanlış bir 
teşhis olarak karşımızdadır. Gecikme yoktur. 
Bu toplu iş sözleşmesi düzeninde sendika, işvere
ne 263 milyon lira malî portesi bulunan bir tek
lifle gelmiş bulunmaktadır. Tabiatiyle büyük 
bir toplu sözleşmeyi ve çok büyük bir kütleyi 
ilgilendiren, içerisinde gayet önemli meseleler 
bulunan bir toplu iş sözleşmesi müzakeresini bir 
günde, iki günde bitirmenin imkânsızlığı da aşi
kârdı. Ama toplu iş sözleşmesi müzakereleri üc
retlere mütaallik kısma kadar tamamen görü
şülmüş ve ücret müzaekrelerine de Pazartesi gü
nünden itibaren devam edilmektedir. Toplu iş 
sözleşmesi müzakereleri kanuni rejimin icabı
dır, bir pazarlık rejimidir, buna elbette ki, ilgi
lilerin itibar etmesi, uyması iktiza eder. 
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Üzülmez'de bir partizan mühendisten bahset
tiler. ismini her halde araştırma önergesinin 
müzakeresi sırasında açıklıyacaklardı, o mesele 
hakknıda araştırma önergesinin görüşülmesi sı
rasında maruzatta bulunma imkânını elde ede
ceğim. 

Yüce Meclise tahaddüs etmiş hâdise bakımın
dan idarenin kusurunun mevcudolmadığını, tes
bit edilmemiş bulunduğunu ve konunun sadece 
işçilerle sendika arasındaki muamelelerden, iş
lemlerden tevellüdeden bir mesele bulunduğunu 
ve kanunsuz bir grev halinde seyretmekte oldu
ğunu arz ederim. Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çalışma Baka
nı. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Sayın Kenan Esengin tarafından dile getiri
len bu konu hakkında Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı arkadaşım Muhterem Heyetinize arzı 
cevabettiler. Konuşmamda cevabını bulmadığını. 
tesbit edebildiğim bir, iki noktaya kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Hâdise, Kozlu bölgesinde 24 vardiyasına 
girmek için hazırlanan işçilerin tulumlarını giy
memeleri hali ile başlamıştır. 8 vardiyasına 
girecek işçiler için ayniyle devam etmiş, dün
kü gün saat 16 vardiyasına girmek için hazır
lanan işçilere de ocaklara inmemeleri hususunda 
telkinlerde bulunulmuş ve bunlar da vardiyaya 
girmekten alıkonulmuşlardır. Hâdise Kozlu böl
gesinde kalmamış, bir sıçrama yapmak suretiyle 
Üzülmez bölgesine intikal etmiştir. Üzülmez 
bölgesinde toplanan işçilerin bir kısmı pavyon
larda 8 vardiyasından çıkmış, istirahat halinde 
bulunan işçileri de kaldırmak suretiyle diğer 
bölgelere, diğer ocaklara akmak ve ocaklarda 
çalışmakta olan işçilere paydos dedirtmek su
retiyle bir hareketin içine girmişlerdir. 

Sayın Kenan Esengin'in ve sayın arkadaşım 
Refet Beyin söyledikleri gibi, esasında bu tasar
ruf bir grev hali değil, doğrudan dorğuya ka
nun dışı bir harekettir. 3 ocağa kümeler halin
de akan işçiler, dün gece saat 02,00 de tahminen 
7 500 miktarında bir işçi kütlesi Zonguldak'a 
dorğu yürüyüşe geçmişlerdir ve sendikanın ka
pısı önüne gelmek suretiyle burada toplu sözleş
mede bulunan sendikacıların gıyabında, «Bizi 
aldatıyorsunuz, bizi satıyorsunuz, bizim hakları

mızı vermiyecöksiniz.» şeklinde beyanlarda bu
lunmuşlardır. 

Hâdise, gecenin 2 sinde olmasına rağmen, 
bütün bir şehir derin uykuda olmasına rağmen, 
Hükümet bu yürüyen işçilerin üzerine ne ordu
yu, ne polisi çıkartmıştır. Yürüyen işçiler sen
dikanın önüne gelmişler, bağırmışlar -M, Zon-
guldak'ı gören arkadaşlarım gayet iyi bilirler 
ki, sendika ve Hükümet binası karşı karşıyadır -
Vali müdebbir bir idare adamı olarak hareket 
etmiş ve işçilerin bizzat kendi iç bünyelerinde 
deşarj olmalarının en doğru yol olduğunu kabul 
ile telkin ve temennilerimize iştirak ile işçilerin 
deşarj olmalarını temin etmiştir, işçiler orada 
bizzat kendi sendikacılarına bağırdıktan sonra 
pavyonlarına dönmüşlerdir. 

Sayın Refet Sezgin Bey arkadaşımın konuş
masında belirttiği gibi, alabildiğimiz bilgiler içe
risinde hâdisenin içerisinde bulunan toplu söz
leşme yetkisini alamıyan diğer sendikanın bir 
tahrik unsuru halinde bulunduğu keyfiyetidir. 

Bu hususu belirttikten sonra, gündem dışı 
konuşmada bulunan arkadaşıma; rakamları Sa
yın Refet Bey verdi, ben bir iki noktası ile it
mam, etmek isterim. 11 ilâ 11,5 lira 1964 sözleş
mesinin esasıdır, 15 lira toprak altında 1966 top
lu sözleşmesinin rakamıdır, 1964 yılında yapılan 
toplu sözleşmeye esas ittihaz edilen, Hükümet 
tarafından tesbit edilen asgari ücret 831 kuruş
tur. 831 kuruş 1961 yılı esas kabul edilmek su
retiyle tesbit edilmiş rakamdır. 1964 yılı toplu 
sözleşme müzakerelerinde Hükümet tarafından 
tesbit edilen 831 kuruş esas alınmıştır. 1966 yı
lında da, yani bizim devri iktidarımızda sizlerin 
831 kuruş olarak tesbit ettiğiniz rakam, toplu 
sözleşmenin tesbit ettiği 15 liranın üzerine çık
mak suretiyle 16 lira olarak tesbit edilmiştir, 
arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar, «bravo» 
sesleri.) 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Etin ki
losu kaça çıktı, onu söyleyiniz; 6 lira idi 12 lira 
oldu... 

BAŞKAN — Sayın Esengin. 

4. — Vazife ile yurt dışına giden Devlet Ba
kanı Kâmil Ocak'a Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'-
ün vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/857) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezekresini 
okutuyorum. 
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Vasife ile yurt dısma giden Devlet Bakam 
Kâmil Ooalr.'nı dönüsüne kadar, Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakam Sey.fi öztürk'ün vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sıınay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su
nulur. 

5. —- Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydın erin, 6085 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 50 ve 51 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkındaki kanun teklifini geri aldı
ğına dair önergesi (4/291, 2/539) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6035 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
232 sayılı Kanunla değişen 50 ve 51 nci mad
delerinin değiştirilmesi hakkında 14 . 6 . 1967 
tarihinde Yüksek Meclise takdim edilip 2/539 
No. ya kaydedilmiş olan teklifimi verdikten 
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sonra trafik dairelerinde yaptığım incelemeler
de oto satışlarının hangi daire ve mercilerde 
yapılması lâzım geldiği noktası noksan bıra
kılmış olduğunu gördüğümden bu noksanı ik
mal eden ikinci bir teklif takdim etmek üzere 
olduğumdan yukarda yazılı teklifimi geri alı
yorum, gereğinin yapılmasını arz ederim. 

C. S. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydıner 

BAŞKAN — Talep sahibinin talebi üzerine 
mezkûr kanun teklifi geri verilmiştir. 

6. — Edirne Milletvekili Ahmet Bilgin'in, 
Dilekçe Karma Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi. (4/290) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Üyesi bulunduğum Dilekçe Karma Komis
yonundan istifa ettiğimi saygı ile arz ederim. 

Edirne 
Ahmet Bilgin 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündeme devam ediyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. —• Montreux'de imza edilmiş olan «Millet
lerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna da
ir kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (1/335) 
(S. Sayısı : 480) 

2. — Vatandaşlığın kazanılması konusunda 
karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve İçişleri, Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/183) (S. Sayısı : 559) 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlar; geçen 
birleşimde gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 
bu Birleşime bırakılmış olan açık oylama mua
melesine geçeceğim. 

Müsaade ederseniz, yine geçen sefer olduğu 
gibi, oy kupalarını gezdirmek suretiyle açık 
oylamayı yapalım. Muvafık mı («Muvafık» ses
leri) 

tki acık oylamanın hangi mahiyette oldu
ğu üzerlerinde yazılıdır, arkadaşlarımın buna 
göre oylarını kullanmalarını rioa ederim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GEN. iL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 

7. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal . 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu ) 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen '• 
tetkik ve tesbü etmek üzere Anayasanın 88 nci ; 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile tstanbıd Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İnce- . 
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sulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, millî 
üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köylü ve 
çiftçilerin emeklerinin karşılığını almalarını 
sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 
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BAŞKAN — önerge üzerinde müzakereye 
devam ediyoruz. 

Geçen birleşim Meclis araştırması yapılması 
konusunda yapılan müzakerede, Sajın Muam
mer Erten konuştuğu sırada müddet dolmuş ol
duğu cihetle sözü yanda kalmıştı. Şimdi kaldığı 
yerden devam etmek üzere Sayın Erten'e söz ve
riyorum. 

Buyurun Sayın Erten. 

0. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER EB-
TEN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 0. H. P. Grupu adına geçen birlerim
de tefecilik ve kredilerin dağılımı konusunda 
görüşlerimizi arz ederken konuşmanı yarıda kal
mıştı. Şimdi o konuşmamı tamamlamak üzere 
geçen celsede arz ettiğim hususları kısaca özet
ledikten sonra konuşmamı tamamlamak istiyo
rum. 

Geçen Birleşimde kredi dağılımının bir mem
leketin ekonomik ve sosyal hayatında ne gibi 
etkileri olduğunu arz etmiş, bilâhara da Tarkiye-
de kredilerin ne şekilde dağıldığını, 1963 bütçe 
gerekçesine ve 1963 icra programına, yani Hü
kümetin vesikalarına dayanarak izah etmiş ve 
bunun sonucu olarak 1963 icra programı gere
ğince Türkiye'de dağılan kredilerin yüzde 60 
ımn ticari sektöre, yüzde 23,6 sının tarım, yüzde 
4,8 i sanayi, yüzde 2,5 esnaf ve küçük sanayi, 
yüzde 9,1 mesken inşaat kredilerine verildiğini. 
millî ekonomiye en büyük katkıyı yapan tarım 
ve sanayi sektörlerinin katkıları nisbetinde kre
di alamadıklarını ve kredi hacmma nazaran, 
millî ekonomiye yaptıkları katkıya nasaran çok 
cüzi bir kredi aldıklarını izah etmiştim, kre
dilerin kendi aralarındaki, kendi içlerindeki 
sektörler içindeki dağılışının da adaletsizliğini 
ortaya koymuştum. Bunun için Birinci Beş 
Yıllık Plânda ne gibi tedbirler düşünüldüğünü 
sıraladıktan 3onra, bunların hangilerinin gerçek
leştirilebildiğini, hangilerinin bilâhara devam 
etmediğini, olduğu gibi kaldığını arz etmiştim ve 
kredi dağılımındaki adaletsizliğin sonuç olarak 
tefecilik denen tarım ve sanayi sektörünün ge
lişmesini önliyen ve fakir halk tabakalarının 
daha da fakirleşmesine yol açan bir bozuk sis
teme yol açtığını ifade etmiş ve Devlet Plân
lama Teşkilâtımızın ortaya koyduğu vesikalar
la bunların ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve 
toprak yoğunlaşmasına yol açtığını, küçük top

rak sahiplerinin ellerinden topraklarının çıktı
ğını ve ikinci Beş Yıllık Plana göre bu saha
da, tefecilik sahasında; 6 milyar 700 milyon 
gibi bir paranın tefecilikte kullanıldığını, bu 
kullanılan paranın 3 milyar 500 milyon lirasının 
da bankalar sisteminden aktarılmış olduğunu 
arz etmiştim. Ben meseleyi bu noktada bırak
mıştım. 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'de bu kredi da
ğılımındaki adaletsizliğin sonucu olarak cereyan 
etmekte olan tsfecilik konusunda doğudan, ba
tıdan bâzı örnekler vermek isterim. Meselâ 
TİSge bölgesinde; pamuk, kuru incir, kuru 
üzüm, zeytin yağı gibi mahsullerin gelişmiş 
sayılan belgemiz olan Ege'de dahi tefecilik 
yolu ile müstalmla zararlı bir mubayaa siste
minin içinde yürüdüğü ortadadır. 

Kredinin azlığı sebebiyle müstahsil bahset
tiğim mallarını istihsal etmeden önce, henüz 
tarlada iken satmaya meobur olmakta ve sa
tarken de bu tefsciliklo uğ.raıan bâzı kimsele
rin banka faizlerini hesapladıktan sonra, mah
sul ele geldiği zaman, bunun 25 - 30 - 40 kuruş 
gibi düşük fiyatlarla Hükümetin veya koopera
tiflerin ilân ettiği fiyatları altında bir fiyatla 
satmalına yoluna gidildiğidir ki, bu hesaplan
dığı zaman - Plânlama Teşkilâtımız da ortaya 
koymuş - yüzde 75 - 90 nisbetinde bir faizciliğe 
yol aktığı ortaya çıkmaktadır. 

Tütünde, keza tefecilik geniş şekilde işle
mektedir. Ege'de ve bâzı başka bölgelerde kara
borsa adı verilen, aslmda karaborsa değil, müs-
t^hsılın elinden piyasa açıldığı zaman 9, 10, 12 
lira gibi bir fiyatla alınması gereken tütünle
rin piyasa akılmadan çok cince, hattâ tarlada 
iken 5 - 6 lira gibi düşük fiyatlarla satılmış ol
duğu ve bilahare piyasa açıldığı zaman bunla
rın tescil edildiği bir gerçektir. Beyle bir bozuk 
düzenin sonucu olarak birçok sebeplerle son 
Ege tütün ekici piyasasında müstahsil, birçok 
sebeplerin de katılması sebebiyle perişan ol
muştur. 

Üretici her yönü ile korunmadığı gibi, tü
tün, konusunda kredi yönünden tamamen müş
kül durumdadır, bu, rakamlarla ortaya kon
muştur. ihracatçılara 600 milyon 700 milyon 
seviyesinde kredi verilirken, tütün üretici
sine, elimizdeki rakamlara göre 450 bin, 500 
bin civarında tütün üreticisine, verilen kre-
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dilerin yekûnu 250 milyon lira civarında oy
namaktadır. Elbette ki, tefecilik de bu üre
ticinin mallarının daha ucuz fiyatla elinden 
çıkmasına sebebolmaktadır. 

Orta - Anadolu'da tefecilik bir hile - i geriye 
şeklinde cereyan etmekte ve... 

HASAN AKÇALIOĞLU (Antalya) — Hi
le - i seriye şeklinde midir? 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Evet, 
hile - i seriye şeklinde olur. Dine aykırı olduğu 
için bâzı kimseler - bunu çok iyi bilirsiniz 
bana soru sorun değerli arkadaşım - din ku
rallarından kurtulabilmek için hile-i seriye 
şeklinde bunu yaparlar. Nitekim Orta - Ana
dolu'da böyle cereyan etmektedir. Bâzı malla
rın alınıp satılması şekliyle yüzde yüzün üs
tünde tefecilik yapılmaktadır. Bunun vesika
ları elimizde var. Araştırmaya karar verdiği
niz zaman, araştırma komisyonuna bunları arz 
edeceğiz. Karadeniz bölgesinde, bilhassa ar
kadaşımın konu olarak getirdiği hususlar
da, yine alivre satışlar adını verdiğimiz, ama 
aslında piyasa açıldığı zaman 5 - 5,5 lira 
gibi fiyatla satılan fındık mahsûlünün piyasa 
açılmadan 3 - 4 ay evvel 1 lira, 1,5 lira, 2 lira 
aşağı fiyatla alaınmas gibi bir usulle tefecilik 
yürümektedir. 

Doğu'da hayvancılıkta, aynı şekilde tefe
cilik yapılmakta, henüz doğmamış olan hay
vanların satışı yapılmakta ve bunu üretenler 
altı ay sonra, yetiştirdikten sonra, meselâ 
50 liraya sattıkları bir kuzuyu 150 lira ettiği 
zaman tefeciye teslim etme durumunda kalmak
tadır. 

Arkadaşlar, tefecilik yalnız buralarda kal
mıyor, insan emeğinde dahi tefecilik yapıl
maktadır. Doğu bölgelerimizde yazın 15 lira 
civarında edebilecek insan işgücü, insan 
emeği kışın 5 lira, 6 lira gibi fiyatlarla bağ
lanmakta, bir nevi insangücü üzerinde tefe
cilik yapılmaktadır. Hattâ bu tefecilik o ka
dar ileri gitmiştir ki, pancar mahsulü şeker 
şirketi tarafından, yani Devlet tarafından alın
dığı halde, pancar bedellerinin zamanında öden
memiş olması sebebiyle köylüler sıkıntı içe
risinde Devletten alacaklarını, şeker şirketin-
tinden alacaklarını muayyen bir faiz karşılığı
nı - bir nevi kredi veren bâzı kimselere - dev

retmek durumunda kalmaktadırlar. Bu konu
da da bir neyi tefecilik işlemektedir. 

Genel Sekreterimizin ortaya attığı açı pi
rinç konusunda büyük bir tefecilik cereyan 
etmektedir. Hattâ, bu, o kadar kötü safhala
ra varmıştır ki, bâzı bölgelerde müstahsilin 
Ziraat Bankasından kendisinin almak duru
munda olduğu krediler bâzı şirketler tara
fından bu köylüler adına alınarak yüksek 
faizlerle tekrar köylüye intikal ettirilmekte
dir. Aaraştırmaya karar verirseniz bunun ve
sikalarını da ortaya koyacağız. 

Aziz arkadaşlarım; bu tefeciliğin hukukî 
durumu nedir? Biliyorsunuz, islâm Huku
kunda faizcilik yasaklanmıştır. Tabiatiyle 
faizciliğin bir sömürü düzeni olduğunu, bir 
soygun düzeni şeklinde işlediğini kabul eder
seniz. Tabiatiyle tefecilik de haliyle yasak
lanmıştır. Bugünkü hukukumuza göre bu konu; 
1933 tarihinde kabul edilen 2279 sayılı Ödünç 
Para Verme Kanunu ile düzenlenmiştir. Şahıs 
veya şirketlerin ödünç para verebilmeleri 
Hükümet iznine tâbidir. İzinsiz bu işi yapan
lara tefeci denir ve 6 aydan 1 seneye kadar 
hapis cezasiyle cezelandırılmaları kanun hük
müdür. Ancak ekonomik ortam, kredi dağı
lımındaki adaletsizlikler bu cezaların tesirli 
olmasını sağlıyamamakta ve ekonomik durum 
düzeltilmedikçe, kredi düzenindeki adaletsiz
likler ortadan kaldırılmadıkça bunun devam 
edeceği anlaşılmaktadır. 

Şimdi elimde Doğudan - Batıdan pek çok 
örnekler var. Ancak bir tanesini, meselâ ol
dukça iyi sayılan bölgelerimizden birisine ait 
bir örneği Suat isminde bir vatandaşımız gön
dermiş, size bâzı kısımlarını okuyayım. Vak-
tanizi almamak için diğer vesikaları, gönderi
len pek çok vesikaları okumıyacağım. 

«Tefeci, mütahsıla borç para verirken elin
den noter senedi, emre muharrer senet veya 
ipotek alır. Bunu alırken de müstahsili pamuk 
yahut da zeytin mahsulü ve yağı taahhüdünde 
bulundurur. Senet ile ipotek verilen para
nın üç aylık hesabiyle % 30 nisbetinde ilâ
vesi yapılarak tanzim olunur. Taahhütnamede 
ise malın gerçek fiyatından...» Yani Hüküme
tin veya Tarişin fiyatından. «... % 10 veya 
% 15 noksanına teslim şart kılınır. 3 ay içerisinde 

I borcun ödemesine imkân olmadığından, üç 
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ay sonra J)u senet veya ipotekler yenilenir. 
Asıl senete üâve olunan senet faizi ile bir
likte, mesela üç aylık 1 000 lira alınmış yüz
de 30 dan da 300 lira ilâve , edilerek 1 300 li
ralık tanzim olunmuş senede 1 300 lira hesa
biyle bir üç aylık yine yüzde 30 ilâvesi ya
pılır, böylece senet ikinci üç ayda 1 690 li
raya çıkarılır. Bu ikinci üç ay içinde de 
daima senetlerin ödenme imkânı yoktur, bu 
kere yeniden bir hesapla senetler düzenlenir, 
bu kere de senet tutarı 2 260 liraya yükse
lir. Böylece faiz nisbeti dokuz ayda yüzde 
427 civarına varır. Buna karşılık, yani 2 260 
liraya karşılık mahsulün geçerinden yüzdo 10 
bir düşüklükle mal alaınarak bu işlem def
tere intikal ettirilir. Tefecinin kayden ka
zancı yüzde 10 dur. Oysa'yüzde 10 u, ilk yüz
dü 127 yi buna ilâve edecek olursak, do
kuz ayda tefeci yüzde 137 civarında faiz 
alır, fakat eldeki belgeler yukardaki gibi
dir. Bu, ilçemizde daima böyledir. Suçun bir 
yüzü de Ziraat Banka3indadır; çiftçinin ihti-
yacaını karşıhyamadığından veya karşılamadı
ğından durum daimî şekilde tevali edip git
mektedir.» 

Doğadan, Batıdan, Orta - Anadolu'dan bir
çok örnekler . var, fakat vaktanizi almamak 
için okumıyacağım. 

Bu şikâyetlerimizi zaman zaman gerek Par
lâmentoda, gerek kamu oyu önünde ortaya 
koyduğumuz zaman, Sayın Başbakan, kendi 
alıştığımız usulü ile şöyle buyuruyorlar : «Kre
diler Devlet kasasından verilmiyor ki, istediği
miz gibi düzenliyelim.» 

Arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık Plânın ra
kamlarına baktığımız saman ticari bankaların 
durumu şudur: Yüsdo 7,8 sermaye öz sermaye, 
yüzde 75 mevduat, yüzde 17,2 diğer kaynaklar. 

Görülüyor ki, ticari bankaların 03 kaynak
lan. cüzidir.asıl kaynakları halktan toplanan, 
bilhassa küçük mevduat olarak toplanan para
lar teşkil etmektedir. Elbette ki muvduat tama
men Devletin teminatı altında olduğu için, Dev
letin kredileri hor yönü düzenleme hakkı var
dır. O bakımdan Sayın Başbakanın böyle bir 
kanıya; eğsr doğruysa bu, basında yazılmıştır, 
tekzip edilmemiştir, bu tamamen yanlış bir dü
şünce tarzıdır. Krediler bugünkü mevzuatımı-
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aa göre dahi Devlet tarafından düzenlenmesi 
gerekir, özel bankalar da dâhil olmak üzere. 

Sonuç : 
Geçen celsede de, bu birleşimde de arz. et

tiğim gibi, Türkiye'de kredi dağılımında bü
yük bir adaletsizlik ortada bulunmaktadır. Ta-
biatiyle bu kredi dağılımındaki düzensizlik ta
rım sektörünü ve sanayi sektörünü etkilemek
tedir. Bütün Dünyada cereyan eden olaylar bu
dur. Tefecilik düzeni kaldırılmadıkça, kredi 
düzeni de verimli sahalara aktarılmadıkça, ada
letli bir sistem kurulmadıkça o memleketin ta
rım ve sanayi alanında, yani özellikle kalkın-
mada başarıya ulaşamadığı bilinen gerçekler
dendir. Onun için bugün bir memleket düşünü
nüz ki aziz arkadaşlarım, su devletin ortaya 
koyduğa, hükümetin ortaya koyduğu vesikala
ra göre dahi Türk ekonomisine en büyük kat
kıyı veren; tarım, sanayi, küçük sanayi 6 mil
yar lira civarında kredi alabilir ve bunları ye
kûn ederseniz aileleriyle birlikte 25 milyon nü
fusu teşkil eder, aynı memlekette tefecilikte 
kullanılan kredi hacmi 6 milyar 700 milyon li
radır. BU memlekette adaletli bir kredi düze
ninden elbetteki bahsetmeye imkân olamaz, bu
nun kötü neticeleri vardır. Basan gelir arka
daşlarım, efendim, bu bizim kabahatimiz mı, 
vaktiyle de böyle idi. Aziz arkdaaşlarım bunlar 
saman zaman görüldükçe tedbirleri alnmuya 
çalışılmıştır. Ama bu tedbirler maalesef dur
muştur. Şimdi bâzı arkadaşlarım gelip belki ko
nuşacaklar, krediler eskiye nazaran şu kaçlar 
arttı, bu kadar arttı diye rakamlar verecekler. 
Ama hangi şeye göre arttığını söylemelerini de 
istiyeceğim. Eğer esnaf sanayi ve tarım kredi
lerinde bir artış varsa bunlar birinci plân devre
sinde getirilen sermaye tezayüdüne dayanan Zi
raat Bankasının, Esnaf Bankasının, diğer sanayi 
bankalarının kaynaklarını güçlendirmeye daya
nan tedbirlere göre olmuştur ama buna rağmen 
birinci plânın maksadı asıl verimli alanlara ta
rıma, sanayie krediyi aktarmak istenirken tica
ri kredilerin devam ettiği görülmüştür. îşte 
böyle bir memlekette yani tarımı, sanayii, kü
çük sanayii 6 milyar lira yekun olarak kredi 
alırken, aynı memlekette 6 milyar 700 milyon 
lira tefecilikte kullanılıyorsa o memlekette bir 
bozuk düzeni var demektir. Biz bunun adına bo
zuk düzen diyoruz ve bu- bozuk düzeni her ve
sileyle değiştireceğimizi ilân ediyoruz. 
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Bâzı arkadaşlarımız, başta Barakan ol
mak üzere karşımıza çıkıyorlar; «Efendim, siz 
bu düzeni değiştirmekle Anayasayı mı değişti
receksiniz?» diyorlar. Tabiatiyle bizim düzeni 
değiştirmek istediğimizin neler olduğunu sırala
dığımız halde, efkarı umumiyenin etkilenmesi 
sebebiyle. Sayın Başbakan karşımıza çıkıyor ve 
bunu bildiği halde, değiştirerek, bizim söyleme
diğimizi izafe ederek; «Siz Anayasayı mı d3ğiş-
tireceksiniz » ve arkasından seçim yaklaştık
ça başka şeyler getireceğini tahmin ediyo
rum. 

Arkadaşlarım, kredi dağılımında düsen ada
letsizdir. Gelir dağılımında böyle, vergi dağılı
mında, toprak dağılımında, toprak mahsulleri
nin değerlendirilmesinde bugün Türkiye'de ta
mamen başı bozuk bir düzen işlemektedir. Bu 
düzenin bozukluğu Anayasanın emrine aykırı 
olduğu için ortada durmaktadır. Anayasayı de
ğiştirmek şöyle dursun bu düzeni değiştirmek
le Anayasanın emrine, Anayasadaki konmuş 
olan sosyal ve ekonomik haklar bölümüne uy
gun bir düzenin tesisi anlatılmaktadır, bu-aşık
ça söylenmektedir. (O. H. P. sıralarından alkış
lar) Çünkü eğer sosyal ve ekonomik hakları 
gerçekleştirmediğiniz zanan Türkiye'de bu 
Anayasa ruhu ile, mânası ile yürürlükte olmu
yor, demektir. Eğer Anayasaya hakikaten ina
nıyorsanız, Anayasaya candan bağlı iseniz bu 
bozuk düzeni Anayasanın emrine uydurmaya 
hepimiz mecburuz. (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — iktidarda 
iken bir ufak teşebbüsünüz var mıydı? (Gürül
tüler) 

O. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Devamla) — Evet, söyleyin söyleyecekle
rinizi. (Gürültüler) 

Şimdi aziz arkadaşlarım.. 

BAŞKAN — Sayın Erten, sadedin dışına 
çıkıyorsunuz. Bir Meclis arattırması yapılması 
için bir komisyon teşkili gerekmekte midir, ge
rekmemekte midir? Evvelemirde bir komisyon 
teşkil edilmesine Yüce Meclis Karar verirse za-
tıâlinizin bütün bu buyurdukları noktalar ora
da incelenecektir. Eğer meseleyi usul yönünden 
bu kadar açık, bu kadar geniş mahiyette tu
tarsak o zaman komisyon teşkiline nevama ka-
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rar vermişiz de bu komisyonun raporunu mü
zakere ediyormuşuz gibi bir hal zuhur eder. Siz 
de bunu müdriksiniz, rica ediyorum. 

KERMİN NEFTÇİ (Muş) — Düzen bozuk 
olduğuna göre, vardır. 

BAŞKAN — Efendim bir şey mi buyurdu
nuz Sayın Neftçi yerinizden? 

NERMİN NEFTÇİ (Mus) — Evet efendim; 
«Düzen bozuk olduğuna göre vardır» dedim. 

BAŞKAN — Lütfen yerimizden müdahale 
etmiyslim. 

Buyurunuz Sayın Erten. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER

TEN (Devamla) — Sayın Bajkan, tamamen 
konunun içindeyim. Konumuz, kredi düzeninde
ki adaletsizlikler, tefecilik ve bunun sonucun
da ne gibi olayların meydana geldiği ve bunlar 
için bir araştırma açılmasının nedenlerini or
taya koyuyorum ve bunların Anayasanın da bir 
emri olduğunu, bozuk düzenin ne sebeple değiş
mesi gerektiğini arz ediyorum. Onun için ta
mamen konunun içindeyim. Esasen sözlerimi 
bitirmek istiyorum. Müsaade ederseniz sözleri
mi bağlıyayım. -

Arkadaşlarım, onun için düzeni değiştirmek
ten bahsettiğimiz zaman işleyen tu kredi düze
nindeki adaletsizliği, diğer konuları zamanı gel
dikçe birer birer kamu oyunda ortaya koyuyo
rum, Mecliste ortaya keyuyoruz, reddediyor
sunuz. Kabul ederseniz, tetkik ederiz, ortaya 
koyarız, tedbirleri üzerinde de dururuz. Meselâ 
tütün araştırması komisyonunun kurulmasını 
kabul etseydiniz belki piyasa bugünkü kadar 
feci bir şekilde cereyan etmezdi. Onun için ar
kadaşlarım, bize; «Anayasayı mı değiştirecek
siniz?» diyo hiç kimse soru soramaz. Hele hele 
Anayasaya kırmızı oy verdirmek için köy köy 
dolaşanlar bu soruyu hiç soramazlar. (A. P. sı
ralarından gürültüler) onun ioin... 

BAŞKAN — Sayın Erten, şu beyanınızın bu 
Araştırma Komisyonunun kurulması ile hiçbir 
ilgisi yok. Bunu zatıâliniz de pekâlâ takdir et
mektesiniz. 

Çok rica ederim, eski bir parlömantersiniz, 
meselenin erasında görüşünüz. Anayasanın 
kırmızı oyu ile Meclis araştırması arasında hiç
bir münasebet görmüyorum, çok rica ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Devamla) — Sayın Başkanım, çok nazik 
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bir noktaya temas ettiğimi anlıyorum, fakat 
sözlerimi bitiriyorum. Tamamen konunun için
deyim. Mevzu Anayasa ile ilgilidir, ilişkisini 
kurduktan sonra sözlerimi bitiriyorum. 

Onun için arkadaşlarım, bu düzeni Anayasa
ya uydurmaya mecburuz. Açıkça ifade ediyo
rum; Anayasayı değiştirmek diye aklımızda bir 
şey mevcut değildir, bilhassa Anayasanın her 
türlü, siyasi mânasiyle ekonomik mânasiyle, 
sosyal mânasiyle burada izah ettiğimiz rakam
ların halkın lehine işliyecek bir düzen şekline 
girmesi için mücadele ediyoruz. Anayasayı de-
ğiştirmiyeceğlz ama Anayasayı geri maksat
larla değiştirmek istiyenlere, sosyal ve ekono
mik haklar bölümündeki kısımları kaldırmak 
için Anayasayı değiştireceğini beyan edenlere 
karşı mücadele edeceğiz. 

Saygılarımla. (A. P. sıralarından gürültü
ler) (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erten, ne alâkası var 
bunla *ın, ne alâkası var? 

Şimdi §u Araştırma Komisyonu kurulmasıy
la Anayasayı değiştirmenin ne alâkası var, bir. 
Sizden evvel görüşen bir kimse Anayasayı de
ğiştireceğim, dedi mi ki de bunlara cevap ve
riyorsunuz, iki. (A. P., C. H. P. sıralarından gü
rültüler) 

Muhterem arkaçlarlayım; müdahale etmeyi
niz, karşılıklı konuşmayınız, soh^etvari konuş
manızı lütfen kuliste yapınız. (Gürültüler) 

Hatiplerden de, usul dışı konuştuklarını 
kendi vicdanlarında bildikleri hc^ie konuşma
larına bu yönlü devam etmemelerini istirham 
öderim. 

A. P. Grupu adına Sayın Mesut Erez 
A. P. GRUPU ADINA MESUT EREZ (Kü

tahya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
sözlerime ballarken evvelâ belirtmek isterim; 

A. P. Grupu öyle sanıldığı gibi ne tefecinin, 
ne de tefeciliğin yanında değildir. Bunu bir de
fa burada konuşma yapan hatipler dâhil, bü
tün arkaraşlarımız böyle bilmelidirler. Bunun 
için de A. P. Grupu olarak bu konudaki araş
tırma önergesinin lehinde oy kullanacağız. 
(0. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bu meseleyi böyle vaz'ettikten sonra Sayın 
Erton'in ortaya attığı bir husus hakkındaki 
mütalâamızı belirtmeli isterim. Sayın Erten di
yor ki; Türkiye'de kredilerin dağılımı adalet-
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sizdir, binaenaleyh çiftçiler, köylüler, küçük es
naf Türkiye'deki kredilerden kâfi derecede is
tifade edememektedir. Bunun için de rakamlar 
zikrediyor. Şu benim elimde gördüğünüz Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının bülteni
dir, zannediyorum Sayın Erten de bâzı rakam
ları buradan almış veya Sayın Erten'in mehazı 
olan dokümanları, bâzı bilgileri buradan edin
mişlerdir. Bilfarz zirai krediler 1967 dokuzun
cu ayı itibariyle 4 506 milyon iken ticari kredi
ler 11 milyar küsurdur. Sınai kredilerde; Sınai 
Kalkınma Bankası kredileri 744 milyon, Sınai 
Yatırım ve Kredi Bankası kredileri 263 milyon, 
Küçük Esnaf Kredileri 542 milyon. 

Şimdi Sayın Erten diyor ki; «E! Ticarete 
krodileri 11 milyar, ziraate ise işte 4,5 - 5 mil
yar, diğerleri daha küçük, sanayie ikisini bir
den cemederseniz COD - 9C0 milyon, şu halde 
krediye ihtiyacı olmı yanlar daha ziyade kredi-
Jen istifade ediyor, tüccar istifade ediyor, bu
nun da bir kısmı tefeciliğe gidiyor, bu düzen 
bozuktur, binaenaleyh, bunu değiştireceğiz.» 
Düzeni değiştirip değiştirmemek, tabi kendi 
bilecekleri iştir. Ancak bizim bildiğimiz bir şey 
varsa, memleketimizin dertlerini burada enine 
boyuna münakaşa edebilir, bunların çârelerini 
gösterebilir ve bunları tashih edebiliriz, düzelte
biliriz. Bunun için de bir düzen değişikliğine 
ihtiyaç olmadığı kanısındayız. 

Şimdi Sayın Erten'in bu rakamları doğru 
mu, değil mi; biraz bunun üzerinde düşünelim. 

Muhterem milletvekilleri; Türkiye'de kredi
ler ha'dandaki istatistikler, şu elimdeki Mer
kez Bankası bülteni dâhil, kredilerin lehtarla-
rına göre değil de, kredilerin cinslerine göre 
yapılan bir tasnifi göstermektedir. Bu tasnif 
altında bu kredi miktarları görülmektedir. 
Şimdi ticari kredilerin yani ticari krediler baş
lığı altında toplanan kredilerin tamamının tica
ret erbabına ikraz edildiği eğer bir vakıa, bir 
hâdise ise o zaman Sayın Erten haklıdır. Ama 
bu ticari kredilerin içinde sanayie giden kre
diler varsa o zaman sanayie giden kısmı ne ka
dardır, bunu bilmek iktiza eder. Şimdi bu onbir 
milyar lira içerisinde, meselâ ben söyliyoyim; 
Zirai Donatım Kurumuna acılan kredi de dâ
hildir ve Zirai Donatın Kurumu bir Devlet mü
essesesidir ve bu bir ticari kredi değildir, ama 
onbir milyar liranın içerisinde bu görülüyor. 
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Yine bu bültende bakınız, «Borçlu Cari He
saplan» diye bir bölüm var, orada krediler söy
le sıralanıyor : 

«Açık krediler, kefalet karşılığı krediler, 
madditemiııat kargılığı krediler,» Borçlu carî 
hesaplarda, işte ticari krediler bunlar. Şimdi, 
bir sanayici acık kredi almıyor mu, bir sanayici 
kefalet karşılığı kredi almıyor mu, maddî te
minat karşılığı kredi almıyor mu? Alıyor. De
mek İd, buradaki tasnif sadece kredi cinsleri 
balonundan; kredi lektarları veya kredi alanla
rın mesuliyetleri, iğleri bakımından değil de 
kredi cinsleri bakımından, kredi nevileri bakı
mından yapılmış bir tasniftir. Bu sene Banka
lar Birliği bankaların konsolide bilançoları ve 
bankalarla ilgili muameleleri bir bülten halinde 
toplarken - İd, her sene topluyor - bu sanayie 
açılan kredileri yani ticari krediler içindeld 
sanayie anılmış olan kredileri de ayıracaktır, 
O saman görülecektir İd, bunun önemli bir kıs
mı ticarete değil sanayiye gitmededir. Esasen 
açıktır; 800 milyon lira ile Türkiye'nin sana
yii idare edilemez. Binaenaleyh, bu onbir milyar 
liranın içerisinde sarayie giden büyük bir pay 
vardır. Şu halde bu hakikati göz önünde bulun-
durmalraısm bası neticeler çıkarmak acele ola
bilir, yanlış olabilir. 

1337 Ekim ayı itibariyle Türkiye'de kredi
lerin tevsii nispet olarak şöyle : 

Kredilerin yüzde 22,3 ü ziraate ayrılmış
tır, yüsile 23,2 si sanayie, yüzde 2,5 kadan Halk 
Bankacının açtığı krediler, yüsde 6 sı küçük 
sanayie, yüzde 8 i mesken kredisi, yüzde 5,5 i 
köy belediyelerine, yüzde 12,4 ü dış ticarete, 
yibdo 20,3 ü yurt içindeki ticarete ayrılmıştır. 
Demek ki ilk nazarda zannedildiği gibi kredi 
dağılımında öyle büyük bir adaletsizlik yok
tur. 

Muhterem arkadaşlar; bir şey söylerken, bir 
şey iddia ederken onu iyi bilmiye mecburuz. 
Türkiye bizi buna icbar etmektedir. Binaena
leyh; iyi bilmeden bâzı rakamlara istinadeden 
neticeler çıkarmak kamu yararına uygun düş-
miyebilir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Erten de bura
da temas etti; bu kredi dağılımında zikrettiği 
rakamlar, yani ticari kredi rakamları ayniyle 
doğru olsa bile bu, Türkiye'nin yeni bir derdi 
değil. Binaenaleyh, bunları sanki yeni hâsıl ol-

. muş ve bunu da iki yıl içerisinde A/P. iktidarı 
meydana getirmiş gibi bir hava içerisinde ko
nuşmak da, benim kanaatimce, doğru değildir. 
Türkiye'nin meselelerini enine boyuna konuş
makta ve bunların çarelerini göstermekte fayda 
vardır. Ancak, sanki bunlar yeni meselelermiş 
gibi ve bugün işbaşında olan iktidar bunları 
yapmış gibi ve hiç de düzeltmek istemiyormuş, 
hiç de tedbir almak istemiyormuş gibi bir ha
va içinde konuşmak da doğru dsğildir. Şimdi, 
bu vakıa üzerinde hiç durulmamış mı; bunlar 
hakkında tedbir almak istenilmemiş mi veya 
bu hakikatler görmomezlikten mi gelinmiş; bu 
nokta üzerinde birkaç sös söylemek isterim. 

fkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânmdan şu 
cümleyi okuyorum. «Gerçekten büyük bir ço
ğunluğu okuma - yasma bilmiyen, eğitim im
kânlarından sınırlı olarak yararlanabilen, dü
şük üretim seviyesinde olan, yıllık galiri hava 
şartlarına bağlı, pazarlama düşeninin yetersiz
liğinden gelir kaybına uğrıyan, gelir seviyesi 
düşük, ölüm oranı yüksek, beslenmesi sınırlı, alt 
yapı imkânları yetersiz, çalışma ve kaynakları
nı kullanma imkânlarını kısıtbyan olumsuz sos
yal ve ekonomik şartlarla karnı karcıya bulımarr 
ve toplam nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu
nun yaşamakta bulunduğu köyleri ve köylü 
nüfusunun, insanlık haysiyetine yaradır asgari 
yaşama düzeyine kavuşturmaya yönelmiş poli
tikalar yurt gerçeklerine dayandığı ölçüde an
lamlı ve yararlı olacaktır.» Demek ki, bu plânı 
kasırlıyanlar, İkinci Beş Yıllık Plân bu işlerin 
farkında. Bunu plân da bilij^or ve çeşitlş bölüm
lerinde bu konu ile ilgili olarak alınacak tedbir
leri de göstermiştir; onlardan da basılarını oku
yorum. 

«Köylü nüfusunun yalandan ilişikli olduğu 
tarırn sektöründe verimliliği ve toplam üretim 
miktarını artıracak ortam yaratılacak, bu amaç
la toprak - insan ilişkileri düzenlenecek, istik
rarlı bir fiyat politikası güdülecek, tarıma ucuz 
krediler sağlanacak, uygun bir pazarlama düşe
ni kurulacak, etkili bir lo*edi politikası uygu
lanacak ve böylece köylülerin gelir seviyesi 
yükseltilecektir.» 

Bir başka sayfada; «Kredinin ekonominin 
çeşitli faaliyet dallan arasında rtkin bir dağılı
mını sağlıyabilmek için teşkilâtlanmış kredi sis
temi geliştirilecek ve kredilerin mümkün oldu-
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ğu kadar büyük bir kısmının da bu sistem vası-
tasiyle dağıtılması sağlanacaktır.» 

Şu kaide burada konuştuğumuz mevzu hiç 
kimsenin fark etmediği ve yalnız burada konu
şan hatiplerin dile getirdiği bir mesele değil. 
«Bunun tedbirleri düşünülecektir» diye taahhü-
dedilmiştir plânda ve tedbirleri, politikaları da 
gösterilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Erten'in konuş-
malariyle ilgili olarak bu hususları arz ettikten 
sonra asıl mevsu hakkındaki düşüncelerimize 
geçiyorum. 

Anayasanın 88 nci maddesi Meclis araştır
ması için : «Belli bir konuda bilgi edinilmek için 
yapılan incelemeden ibarettir,» diyor. Biz de 
Meclis araştırmasına muvafık oy mu kullana
lım, yoksa, muhalif oy mu kullanalım; bunu bu
rada görüşüyoruz. Oyumuzun muvafık veya mu
halif şekilde tecelli etmesinin, hangisinin uygun 
olacağını tesbit için bu mesele nedir, bu kredi
lerin tevzii konusu, tefecilik konusu nedir, ne 
değildir: hiç değilse anahatları itibariyle bilgi 
sahibi olmamız icabeder ki, böyle bir araştırma 
açmaya değer mi, değmez mi, karar verebilelim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de evvelâ bir 
kredi yetersizliği mevcuttur. Demek ki, mevzuu 
iki anabölüme ayırarak incelemek mümkündür; 
kredi yetersizliği, bir de kredilerin tevzii, dağı
tılması. Kredi yetersizliği konusunda, gelmiş, 
geçmiş bütan hükümetler bâzı tedbirler almış
lardır ve almakta da devam etmektedirler. Bu 
cümleden olarak Ziraat Bankası plâsmanlariyle 
ilgili şu malûmatı arz etmek isterim : 1967 yılın
da tarım sektörüne 5 650 000 000 liralık plas
man ayrılmıştır. Bu plasman 1966 yılma naza
ran 1 288 000 000 lira fazladır. Bu plasmanın, 
bankadan kredi alan müstahsıllann doğ
rudan doğruya ihtiyacına tahsis edilen 
kısmı 3 283 000 000 lira; 1 312 090 000 lirası 
tanm kredi kooperatiflerine, 750 000 000 lirası 
ortak mahsullerin değerlendirilmesi ve müdaha
le alımları için tanm satış kooperatiflerine ay
rılmıştır. Demek ki, Ziraat Bankası kredilerin
de, bu kredilerin miktar itibariyle yetersizliği
ni önlemek irin bir artır» vardır. 

tkinci husus; kredi miktarını artıran bâzı 
değişiklikler de öngörülmüştür. Bunlar arasın
da meselâ; antep fıstığının eski ikraz brimi 30 
lira iken, yeni ikraz birimi 60 ilâ 150 lira olarak 

tâyin edilmiştir. Bakliyatta keza eski ikraz bri
mi 30 lira iken, yeni ikraz birimi 60 lira olarak 
tâyyı edilmiştir. Şeftalide 60 lira iken 80 lira 
olarak tâyin edilmiştir. Bütün bu rakamları 
okuyarak vaktinizi almak istemiyorum. 

Hayvancılık konusunda eskiden ikibin ilâ 
dört bin lira arasında değişen şubelerin şahıs 
haddi yetkileri 4 500 ilâ 10 000 liraya çıkarıl
mıştır. 

Kügük esnaf ve sanatkârlara açılan kredile
re gelince; yani miktar itibariyle kredilerde te-
zayüt vardır, bunlar kâfi değildir, bunu arz ede
ceğim ama, bir tezayüt vardır, bunu anlatmak 
için arz ediyorum. 1949 yılında küçük esnaf ve 
sanatkârlar için açılan kredilerin yekûnu 
4 000 000 liradan ibaretti. îşte Merkez Bankası 
bülteninden bunu okuyorum. 1965 te küçük es
naf ve sanatkârlara açılan kredi miktarı 
312 000 000 lira olmuştur. 1968 da 427 000 000 
lira olmuştur. 1967 yılının dokuzuncu ayı itiba
riyle de 542 000 000 lira olmuştur. Demek ki, 
kredi, yetersizliğini Türkiye'de gidermek için 
elden gelen gayretler sarf edilmiş ve sarf edili
yor. 

Yine kredi yetersizliği mevzuu ile ilgili ola
rak 3202 sayılı Ziraat Bankası Kanununun Ha
zineye tahmil ettiği ödevlerin yerine getirilmesi 
lâzım. Yani «yüzde 1» lerin karşılığının bütçeye 
konulması icabeder, kredi yetersizliğinin gide
rilmesi için bunun da müspet tesiri olacaktır, 
kanun icabıdır. Keza 301 sayılı Kanun, banka
ların mevduat karşılıklarının muayyen bir kıs
mının zirai krediye tahsis edilmesini âmirdir. 
Bu hükmün de yerine getirilmesi icabeder. Çe
şitli sebeplerle bunlar yerine getirilmiyor. Ta
nm kredi kooperatiflerinin mevduat kabul et
melerini sağlamak için bir kanun tasarısı var
dır, komisyonlardan geçmiştir, zannediyorum 
Meclislerde olacak. Bunun biran önce kanunlaş
masına çalışmak lâzım ki, bu kooperatifler mev
duat kabul ettikleri zaman çiftçilere kredi aça
bilsinler. Diğer bankaların plasmanlarında mu
ayyen miktarlarda zirai krediye bir rakam ayrı
labilir. Bir tedbir olarak da bunun üzerinde dü
şünülebilir. 

Şimdi bu bölümle, bu mevzii ile ilgili ikinci 
anabölüme geçiyorum. Kredilerin raoyonel bir 
şekilde tevzii meselesi. 
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Bir taraftan kredilerin hacım ve miktar iti
bariyle yetersizliğine tedbir almak icabederken, 
ancak şunu da arz edeyim ki, monoter tedbirler
le kredi hacmini genişletmek mümkündür. Fa
ka* monter tedbirlerle kredi hacmini genişletir
seniz enflâsyonla karşılaşırsınız. Binaenaleyh, 
kredi ihtiyacını hakiki tasarruflarla karşılamak 
icabeder. Bu sebepledir ki, kredilerin yetersiz-
liği konusu, Türkiye'de, öyle kolay kolay halli 
mümkün bir mesele değildir. Ekonomik inkişafa 
paralel olarak bu meselenin halledilmesi bekle
nir. 

Kredilerin rasyonel bir şekilde dağıtılması
nın temini konusuna gelince; evvelâ global ra
kamlara bakarak kredilerin dağılımı mevzuun
da mütalâa yürütmek, netice çıkarmak yanlış 
olabilir. Biraz önce arc ettim, meselâ ticari kre
dilerin global rakamına bakarak 11 milyar gibi 
bir netice çıkarmak yanlış olabilir. Bunun de-
kompozisyonunu yapmak lâzımgelir. T Irkiye'-
do kredilerin rasyonel bir şekilde dağılımını 
güçleştiren birtakım özel sebepler vardır, Tür
kiye'ye has sebepler vardır. Bunlardan birisi 
Türkiye'de küçük çiftçi vakıasıdır. Muhterem 
arkadaşlarım; Türkiye'de 3,5 - 4 milyon arasın
da zirai işletmeler yekûnu, çiftçi ailelerinin ye
kûnu. Bunların işledikleri arazi büyüklüklerine 
bakacak olursak, bu işletmelerin büyük bir kıs
mının 100 dekar içerisinde olduğu görülür. Yani 
100 dekarlık bir arazi içinde dönüyor bu iş. 50 
dekarlık, 20 dekarlık işletmelerin de adedi ol
dukça fazladır. Şimdi bu küçük çiftçilerin kre
diden ziyade yardıma ihtiyaçları vardır. Bunla
ra alışılmış usullerle kredi açılacak olursa, bu 
krediler istihsalden ziyade istihlâke gider. Onun 
için Türkiye'de kredilerin dağıtılması konusu 
incelenirken, küçük çiftçi vakıasının mutlaka 
göz önünde bulundurulması lâzımgelir. 

Türkiye'de rasyonel bir şekilde kredi dağı
lımım. güçleştiren sebeplerden birisi de Türki
ye'nin kadastrosunun yapılmamış oluşudur. Tür
kiye'de taşınmaz malların ancak yüzde 30 u tapu
da kayıtlı olup, yüzde 70 i tapuda kayıtsızdır. 
Şu halde kredi verilirken, teminat arandığı za
man çiftçi tarlasını, tapuda kayıtlı olmadığı 
için, kolayca teminat gösterememektedir. Çiftçi
nin beyanı muhtar tarafından ve ihtiyar heyeti 
tarafından tasdik olunmaktadır. Bunun da ne 
dereceye kadar kredide teminatı karşıladığı, 
üzerinde düşünülecek bir noktadır. 

Üçüncüsü; bu husustaki tatbikat, tatbikatçı
ya göre değişmektedir. Bir yerdeki banka mü
dürü şu veya bu şekilde hareket ederken, bir 
başka yerdeki bir başka türlü hareket edebil
mektedir. Usullerdo bir yeknesaklık yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, kredilerin miktar 
itibariyle yetersizliğini ve rasyonel bir şekil-
do dağıtılmasını önliyen Türkiye'deki özel se
bepleri arz ettikten ronra tefecilik mevzuunda 
da mütalâalarımızı söylemek istiyoruz. 

Tefeciliğin sebepleri arasında elbette ki, kre
dilerin yetersizliği mevcuttur. Her istiyen iste
diği kadar kredi bulabilse, o zaman tefecilik ol
man. Ziraatte teknik gelişme ve değişme zorun-
luğu dr, çiftçinin paraya ihtiyacını, krediye ih
tiyacını artırmaktadır. İstihsal için aldığı kre
di yetersiz olduğu zaman, çiftçi banka dışı kay
naklara müracaat ediyor. Tefeciliği besliyen 
kaynaklar ya bankacılık sisteminden gelmekte
dir, yahut da banka dışı kaynaklardan, yani te
fecilerin kendi varlıklarından temin edilmekte
dir. Ama bunun ne kadarının banka içi kaynak
lardan geldiğini, plândaki tabloya rağmen, ke
sin olarak tesbit etmekte büyük güçlük vardır. 
Sayın Erten'in de üzerinde durduğu gibi 227? 
sayılı, 3330, 5811, 18, 36 ve 300 sayılı kanunlarla 
değişik Ödünç Para Verme İşleri Kanunu var
dır. Bu kanun tefeciyi tarif etmiştir ve tefeciliği 
önlemek için de bâzı cezalar derpiş etmiştir. Bu
rada şunu söylemeden geçemiyorum, Sayın Er
ten dedi ki : «Elimizde vesikalar var.» Ben şu 
intibaı edindim ki, şahıslara mütaallik vesika
lar var. Bu kanuna göre bunlar suçtur, müddei
umumiliklere tevdi etsinler evvelâ. Tabiî bu ve
sikaları müddeiumumiliklere tevdi etmek tefe
ciliğe mâni olmak için kâfi değildir, ama bir şey
dir. Zaten muhterem arkadaşlar, bu 2279 sayılı 
Kanun bir hukuk kanunudur. Tefecilik ise ikti
sat kanunları ile ilgili bir olaydır. İktisat ka
nunlarının neticelerini hukuk kanunları kolay 
kolay değiştiremezler. Bunları yine iktisat ka
nunları ile değiştirmek ve ıslah etmek icabeder. 

Şimdi önemli zannettiğim bir mevzua temas 
etmek isterim : Ziraatte mahsul idrakine bir iki 
ay kala, yani mahsul idrakine as bir zaman kala 
çiftçinin krediye olan ihtiyacı artar, paraya olan 
ihtiyacı artar. Tarım Satış Kooperatifleri, çift
çinin mahsulünü teslim aldıktan sonra para ver
mektedirler. Bunların kanununda çiftçiye avans 
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verilmesini mümkün kılacak bir hüküm mevcut 
değildi?. Behemehal malının avansın karşıl'ğı ol
mak üzere teslim alınması lâzımdır. Yani bu bir 
emtia üzerine avanstır. Şu hald3, acaba Ziraat 
Bankası Tarım Satış kooperatiflerinin mevzua
tında değişiklik yapmak suretiyle, çiftçinin pa
raya en çok ihtiyacı olduğu bir zamanda bunla
ra avans verilmesi - çünkü bir müddet sonra ma
lını teslim edecek - fona mahsuben avans veril
mesi mümkün olabilir mi, olamaz mı; bu konu 
incelenmeye değer. 

Muhterem arkadaşlar, buraya kadar arza ça
lıştığım izahat ile bu kredi konusunun ve tefe
cilik konusunun Türkiye için bâzı hususiyetler 
arz etliği açıkça görülüyor. Bu konuda yapıla
cak şey vardır, alınacak tedbir vardır. Bunların 
araştırılıp bulunmasında ve icra organına bu 
konuda alınacak tedbirler mevzuunda ışık tu
tulmasında fayda görmekteyiz. 

Bu Mscliste yaş meyva ve sebze fiyatları 
hakkında önergeler verildi, tütün ekicileri hak
kında önergeler verildi ve Meclis araştırması is
tendi. Bu önergelere grupumuz aleyhte oy kul
lanmıştır. Grupumuzun bu önergelerin aleyhin
de oy kullanmasının sebebi, kredi konusu ile bu 
mevzuların çok yakından ilgili olması ve Tür
kiye'de kredi mevzuunun, tefecilik mevzuunun 
şimdi görüştüğümüz önergelerle daha geniş bir 
şekilde esasen ele alınmak istenmesi idi. Grupu
muz da buna muvafık oy vermeye kararlı oldu
ğu için o tarihlerde, gerek tütün hakkındaki, 
gerekse yaş msyva ve sebze hakkındaki önerge
ler aleyhinde oy kullanmıştı. Bu araştırma, yaş 
meyva ve sebze önergesindeki iddialara ve tütün 
önergesindeki iddialara da çare bulabilecek ge
nişlikte bir tetkikata tâbi tutulacağından, bu 
meseleler de geniş ölçüde halledilmiş olacaktır. 
Bu balamdan bu konuların iç politikada istis
mar mevzuu yapılmaması temennisini izhar ede
rek Örupumuzun bu önerge lehinde oy kullana
cağım ve Meclis araştırmasının yapılmasına ta
raftar olduğunu arz ederim. Hürmetler ederim.. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan özcan, buyurunuz. 

Tıkrarmda fayda umuyorum. Konu münha
sıran bir M:clis araştırması yakılması için ko-
misvon kurulum kurulmıvacaoına taallûk et
mektedir. Bu bakımdan lütfetsin, hiçbir arka-
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daşımız konunun dışına çıkmasın efendim. Baş
kanlık her konuşmayı en ince noktasına kadar 
takibetmektedir. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA HASAN 
ÖZCAN (Bolu) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri; tefecilik hakkındaki verilmiş 
olan önergeler üzerinde Millet Partisi Meclis 
Grupu ad'na görü-lerimizi arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Büyük Milletimizi çok yakından ilgilendiren, 
geri kalmışlığımızın başlıca sebeplerinden biri 
olan, tefeciliğin nasıl büyük bir âfet şeklinde 
müstahsil köylümüzün, küçük esnaf, küçük sa
nayici ve bir kelime ile dar gelirlileri özellikle 
kasıp kavurduğunu bir kere daha bizzat milleti
mizin temsilcileri tarafından en ince teferruatı
na kadar tetkiki dileği ile huzurunuzu işgal edi-
yorur.:. 

Hangi siyasi teşekküle mensubolursak ola
lım, memleket dertlerinin üstüne hep birlikto 
eğilmemiz ve öncelikle hastalıkları isabetle teş
his etmemiz şarttır. Tedavi şekli hakkında de
ğişik görüşlerimiz olabilir. Mühim olan hasta
lığın telhisinde yanılmamamızdır. 

Sayın arkadaşlarım, işte bu inançla Kalkın
ma Plânına, iktisadi gelişme çabalarımıza rağ
men bütün memlekette müstahsil köylümüzü, 
küçük çiftçimizi yani milyonlarca aileyi güç du
ruma bırakan tefecilik üstünde durulmasını İs
rarla istiyoniL*. 

1962 yılından beri hızlı tir kalkınma sağla
mak için uygulanan ilk Beş Yıllık Plânımızın 
tatbikatım bitirmiş bulunmamıza rağmen ula
şılan neticenin müstalml köylümüzün, küçük es
naf ve küçük sanayicinin kalkınmasına yeteri 
kadar tesiri olmadığını üzülerek görüyoruz. 

Köylünün ürettiği malların değer fiyata sa
tılmasını sağlamak için Hükümetlerin elinden 
geldiği kadar gayret sarf ettiği ve te3bit edilen 
yeterli fiyatlar üzerinden destekleme alımı yap
tığı halde köylünün ekonomik hayatında, yaşa
ma seviyesinde bir gelişme maalesef olmamıştır. 
Bu kalkınma gayretlerinin köylü müstahııla ini
kas etmemesinin elbette birtakım köklü sebep
leri vardır. Şimdi bizce bu sebeplerden birisi 
ve başta geleni, bâzı faizcilerin akla ve hayalo 
sığmıyacak nisbetlerde yüksek faizle fakir köy
lüye para vermeleridir. Faiz hadlerinin son de
rece yüksek olması köylünün üretimin satışında 
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kaşandığı para ile geçinme imkânından mahrum 
bırakmaktadır, 

Türkiye'de öteden beri devanı eden bu acildi 
hali Yüksek Meclisin huzurunda İ966 ve 1967 
bütçeleri vesilesiyle Grupumuz adına defalarca 
dile getirmiştim. Fakat meselenin üstünde ge
rektiği ölçüde durulmadığı için derdin devası 
bulunmamıştır. 

Bu yüzden milyonlarca aileyi sefalete ve hat
tâ felâkete sürükliyen köhneleşmiş hastalık 
memleketin ekonomik ve sosyal bünyesini bir 
kanser gibi kemirmektedir. 

Tefecilik yüzünden tanın kooperatifçiliği gc-
ügmemekte ve beklenen faydaları sağlayama
maktadır. Çünkü, bâzı büyük tüccarların ve bü
yük toprak sahiplerinin de dâhil bulunduğu te
feciler, kooperatifleri basla altına almanın yol
larım bulabilmektedirler. Bu durum karşısında 
İkinci Beş Yıllık Plân devresinde köylünün ha
yat seviyesinde bir değişildik beklemek beyhude 
olacaktır. 

Üç vilâyet için Meclis araştırılması istiyen 
önerge sahipleri ile aynı fikirde olmadığımız* 
belirtiriz. Yalnız üç vilâyette değil 67 vilâyette 
bu tefecilik hüküm sürmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; işin en hazin yolu 
nedir bilir bilir misiniz? Araştırma yapılması ka
bul edildiği takdirde, tefeciliğin bütün yurtta 
ne kadar yaygın olduğu, Türk köylüsünün vo 
esnafın nasıl soyulduğu, üstelik bu soygunun 
bankalar tarafından nasıl desteklendiği ve bâzı 
faizcilerin tüccar namı altında sermayelerinin 
bir kısmını Ziraat Bankasından ticari kredi diye 
sağlıyarak, bankaya ödiyecekleri faiz de dâhil 
olmak üzere hepsini köylünün sırtına nasıl vur
dukları maatteessüf bütün çıkplaklığı ile ortaya 
çıkacaktır. 

Köylüye tüccar tarafından kredili olarak ve
rilen gübreler de faiz esasına göre büyük fanta 
fiyatlarla satılmaktadır. Bir kelime ile veresiye 
satılan her mal köylüye hakiki değerinin iki mis
li fiyatla verilmektedir. 

Tefecilerin bu tutumu karşısında köyümün 
değil refaha kavuşması, kıt kanaat geçinebilme
si ihtimali bile bir hayalden ibarettir. Sefalet, 
fakirliğin menşeini, köylünün parasızlığının 
menşeini de fahiş faizlerle almaya mecbur oldu
ğu-krediler teşkil etmektedir. 

Amansız ve insafsız fırsatçıların elinden köy
lüyü veya fakir kimseleri kurtarmak veI koru
mak ve bunlara refah yolunu açmak lâzımdır 
arkadaşlar. 

Yürürlükte bulunan ödünç Para Verme Ka
nunu, cezai müeyyideler ihtiva etmesine rağ
men, hiçbir zaman işlememiş, ölü hale gelmiş bir 
kanundur. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim iktisadi 
yaralarının doğurduğu birçok sosyal problem-
ler vardır, bunları ıslah edecek ekonomik tedbir
lerin alınması için yapılacak Meclis araştırması 
Parlâmentomuz ve Hükümetimize ışık tutacak
tım 

Anayasada yer alan sosyal adalet ve sosyal 
güvenlik ilkelerinin tahakkuk ettirilmesi için, 
halkı sefalete sürükliyen konulara süratle el 
koymak, varılacak neticeye göre kanuni veya 
idari tedbirleri almak lüzumuna inanmaktayız. 
Tamamen memleketçi bir görümle hareket ede
rek iktisadi ve sosyal kalkınmamızın bas düşma
nı tefeciliği iyice tanıyıp sararlarından zaruret 
içinde kıvranan milyonlarca köylümüzü kurtar
mak bütün milletvekillerine düşen vazgeçilmez 
bir vicdan borcudur. 

Faizcilik hakkında değerli arkadaşlarımın 
arattırma karan verdikleri an faizcilik yolu ile1 

gayrimerru servet yapanlara, bu suretle büyük 
vergi kacakçıkğı yaparak Hazinemizi milyonlar
ca zarara sokanlara karsı yeni bir mücadele dö-
nemi bağlıyacak, memleketin efendisi olan köy
lümüz ön ve dar gelirlilerin hayatında daha ge
ni". bir ufuk açacaktır. 

Bu çareler daha ziyade Ziraat Bankası kredi
lerinin yeteri derecede artırılması ve kolaylaştı
rılması gibi hedefleri de kapsıyan çözüm yolla
rıdır. Çünkü tefecilere karşı en tesirli silâh Zi
raat Bankasıdır. Zirai istihsalimizin gelişmesi 
ve bu suretle millî gelirlerimizin artırılması 
memleketimizin ziraat politikasının anahedefle-
rini teşkil eder. Bilhassa kooperatifçiliği teşvik 
yolu ile müstahsil köylümüzün kalkınmasına te
sir edecek hamleleri yapmak gereîdr. Çünkü 
tefecilik sorununun çözümü tarım kredi koope
ratiflerinin ıslahına, genişletilmesine, krediye 
ihtiyacı olan bütün köylülerin bu kooperatifler 
vasıtasiyle yeterli krediyi almalarına bağlıdır. 
Tefecilikle mücadelede asıl adımın tarım kredi 
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kooperatifleri sistemimizin ıslahı ile atılabilece
ğine inanıyoruz. 

Bu noktaya gelmişken, şu hususu ara etme
den geçemiyeceğim. Miras yolu ile toprağın par
çalanması ve zirai inletme halinden çıkması da, 
toprak reformunu yurdumuz için son derece so
runlu kılmıştır. Bugünkü toprak rejimi Ziraat 
Bankasının mevzuatına göre köylüye yeteri ka
dar kredi verilmesini zorlaştırmaktadır. Mem
leketimizde mevcut üçbuçuk milyon çiftçiden 
ancak mahdut bir kısmı Ziraat Bankasından 
kredi alma şartlarına sahiptir. Halbuki köylü-
müzün büyük bir kısmının yeteri kadar topra
ğı yoktur. Ziraat Bankasının bugün vermiş ol
duğukrepti tefeciliği, fakir köylünün kredi ta
lebini karşılıyaraanıaktadır. Bilakis Ziraat Ban
kasının büyük çiftçilere, ithalât ve ihracatçılara 
yönelmiş kontrolsüz kredi politikası tefeciliği 
daha da artırmaktadır. Bugünkü kredi düzeri-
ni değiştirerek köylüyü, küçük esnaf ve küçük 
sanayiciyi tefeciden borç istemeye mecbur bı-
rakmıyaeak bir kredi yolu kurmak şarttır. 

Miras yoliyle toprağın müşterek ve iştirak 
halinde mülkiyete inkilâbotmesi, köylünün kre
di almasına engel olmaktadır. Zilyedi!!: yoUyle 
tasarruf edilen arazi için kredi vermeye zaten 
imkân yoktur. Halbuki köylünün büyük bir İns
ini sahibolduğu araziyi yıllar yılı silyedlilde ik-
tisabetmiştir ve bunlar müsecoel olmıyaıı arasi-
lerdir. Kadastro ve tapulama yapılabilmesi H 
uzun yıllara bağlıdır. Bu şartlar altında Sira
at Bankasının köylünün kalkınmasına tesir ede
cek bir tutuma sahip bulunduğunu kabul etmek 
imkânı, yoktur, 

Değerli arkadaşlar; radikal tedbirler al?n-
madıkça köylümüzün kalkınacağından bahset
mek, bunun edebiyatını yapmak zamanın boşu
na harcanmasından ibaret kalacaktır. Halka VG 
bilhassa köylüyo inmek köylü ile el sıkmak ve 
köy kahvesinde sohbet etmek değildir arkadaş-
iar. Yukarıda arz ettiğim feci durumlara bir ça
re bulmaktır. 

Yüksek Meclisimizin vereceği bu araştırma 
karariyle tedbirlerin realist bir görüşle ele alı
nacağını ümidediyorum. 

Ayrıca orman mıntakasmda yaşıyan köylü
müzündevamlı olarak Devletle karşı kargıya 
bulunmasına sebebolan geçim zorluğunu da bu 
araştırmanın kapsamı içinde almakta büyük 
fayda mütalâa ötmek lâzımgelir. 

i Çok değerli arkadaşlarım, bu acıklı dâva 
i memleketin iktisadi kalkınmasmda, sosyal geliş

mesinde, hür demokratik düzenin yerleşmesinde 
en azından yeraltı serveti kadar önemlidir. Mil
yonlarca müstahsilin ve dar gelirlilerin tefecile
re kul köle olmasını önlemek ve köylü vatandaş
larımızın insan haysiyetine yakışır şekilde ya
şamasını sağlamak Yüksek Heyetinizin elinde-

Muhterem milletvekilleri işte yıllardan beri 
süregelen bu anormal dununun önüne geçmenin 
tek çaresi üreticiyi teşkilâtlandırmak ve kredi 
müesseselerini kuvvetli duruma getirmek, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin plasmanlarını artır
mak ve üreticiye intikal eden faiz nisbetlcrini 
düşürmektir. Çiftçinin istihsalini artıracak ta
rım İvedilerini ihtiyaca yetecek bir miktara 
çıkarmalıyız. Bu maksadı temin için yeniden 
bir arasi baremi tesbit edilmelidir. 

Çiftçiyi modern teşkilâta kavuşturacak, bir
birleriyle ilişkiler kurmasi.na yardım edecek hu
kukî mevzuat biran evvel getirilmeli, Yüce Mec
lise sunulmuş bulunan kooperatifler kanunu ta
sarısını ivedilikle sonuçlandırmab.yız. 

Bu arada istihsal bölgelerindeki üretim fiyat-
îariyle istihlak bölgelerindeki büyük fiyat fark
larına temas etmek isteriz. 

Tütün, pamuk, incir, findik, sıeytin, itelim, 
zeytinyağı ve narenciye gibi- bellibaşlı ihraç 
ürünlerimizin daha tarlada ve dalında*iken aliv
re satışlarla aracı tüccarın eline geçtikleri sayın 
milletvekillerinin malûmlarıdır. Aracı tüccar 
bu ahmlar sırasında çok sa}ida üreticiyi ucuz fi
yatlara bağlıyabilmek için kredi müesseselerini 
de yardımına çağırır. Ekseriya asılsız havadis
ler yaydıkları bir kısım basından da faydalan
maktan geri kalınanlar. Köylünün elindeki malı 
ucuz fiyata kapattıktan sonra mahsul fiyatları
nı yükseltme çabaları ve gayretleri başlar. Poli
tikacıların iktidar kapılarında üretici adma yal
varmaları görülür. Çoğu kere bizler bile bu ça
balardan üretici köylünün yararlandığını sanır 
sevinir hattâ övünürüz. 

Sayın milletvekilleri; tarım kredi kooperatif
leri imkânlarını genişletmek, müstahsil sırtın
dan fahiş kazançları sağkyan kimseleri takip ve 
tesbit etmek ve kredi müesseselerinin bu gibi 
kimselere ikrahlarını önlemek, bir yandan da 
radyo ve gazetelerle üretici köylüyü uyarmak 
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hususunda teşebbüslerde bulunmasını iktidar i 
grupu ve Sayın Hükümetten İsrarla beklemek
teyim. i 

Emekçi müstahsilin istismarı bu surette ve ! 
daha başka tedbirlerle önlenirse, teşvik gören 
üretimin artacağı ve bunun da yurt yararına 
olacağ?. aşikâr bulunmaktadır. j 

Muhterem arkadaşlar, bankalarımızın faiz 
nisbetleri genel olarak yüksek bulunmaktadır. 
Dünya standartlariyle bağdaşmamaktadır. Hele 
özel sermaye ile kurulmuş bankaların uygula
dıkları faiz son derece hazin ve ibret vericidir. 
Rekabet adı altında çeşitli nümayişler ve alda
tıcı yollarla vatandaştan % 2,5 a toplanan para
lar % 20 ve daha fazla faizle küçük esnafa ve 
sanatkâra ve çiftçiye verilmektedir. Bu faizler 
çiftçiyi, esnafı ve sanatkârları iflâsa sürükle
mektedir. Her mal için bir kâr haddi düşünen 
Ticaret Bakanlığının tedavül hızı fazla olan pa
ra için de bir kâr haddi tesbiti her halde yerin
de olacaktır. 

Türkiye bugün ekilebilir arazisinin sınırına 
gelmiştir. Biraz daha fazla arazi ekmek belki 
mümkündür, fakat sulama imkânlarından, güb
re ve ziraat makinalarmdan yoksun olan gele
neksel bir tarım sistemiyle, arazi çoğaltılsa da 
verim sağlanamaz. Tarımda verimi artırmak di
ğer ülkelerin ilk hedefi olmuştur. 

BAŞKAN — Sryrn ö.-̂ an, Tarım Bütçesi 
üzerinde görüşmüyoruz, bu kredi konusunda gö
rüşüyoruz, lûtfed.niz. 

M. P. GRUPU ADINA HASAN ÖZCAN 
(Davamla) — Krediyle alâkalıdır Sayın Baş- | 
kan, 

Türk Ziraatinde verimsizliğin ba: âmillerin
den birisi de, nüfusumuzun yüzde 70 inin zi
raatta meşgul olmasıdır. 

Değerli arkadaşlar, her çeşit particilik gö
rüşünün üstünde, memleketçi ve vatansever oir 
anlayışla Meclis arattırması için ey vermenizi 
bilhassa rica ediyorum. 

Türkiye'nin politik, ekonomik ve sosyal 
alanda kalkmabilmesi, az gelişmiş ülkeler sa
fından çıkabilmesi için denenmiş eski metot
lara sapmak yerine, çağımızın ve yurdumuzun 
koşullarına uygun bir anlayış ve davranış yo
lunu seçmekten başka çare kalmamıştır. Bü
yük Türk Milletini lâyık olduğu şerefli ye- J 

rine yükseltecek, yoksul halkımızı in3an hay
siyetine yakışır bir hayat seviyesine ulaştıra
cak imkânlara çabucak kavuşması baş dileği
mizdir. 

Bizden evvel, C. H. P. Grupu adına konuşan 
Sayın Erten, «düzen bozuktur» dedi, doğrudur. 
Düsen bozuktur, Cumhuriyet Halk Partisi ile 
bozukluğunu ene süren arkadaşlara hatırlatı
rım. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında res
mî makamlara göre, Birinci Beş* Yıllık Kal
kınma Plânında Sayın Ertem'in de Bakan bu
lunduğu sırada, 1963 te kiylünün % 70 inin 
nüfus basma yıllık geliri 435 liradır. 1965 te 
köylünün % 50 sinden fazlasını Ziraat Banka
sından aldğı kredi ise işletme babına ortala
ma 236 liradır. Demek İd bu düzen yeni bo
zulmuş değil, yıllardan beri devam eden bo
zukluk yine devam ediyor arkadaşlar, berabe
riz; ama peki bu düzen bozukluğu ne zaman 
başlamıştır aca';a? 

BAŞKAN — Şimdi Sayın özcan, Sayın Mu
ammer Erien o sebeple görüşülmesi sırasın
da usul dışı beyanda bulundu. Siz de aynı şe
yi yapmayın rica ederim, burada düzen bozuk
luğu tartışnryoruz, bir Meclis araştırması ko
misyonu kurulup kurulmıyacağı hususunda 
görüşlerimizi beyan ediyoruz. .Ayrıca bu hu
susta da her hangi bir görüşme olmadı, rica 
edeceğim o konu dahilinde görüşün. 

HASAN ÖZCAN (Devamla)" — Efendim, 
şimdi C. H. P. Sözcüsü ile, Sayın A. P. Sözcü
sü meseleleri karılıklı rakamlarla tartıştılar. 
Müsaade buyurursanız.... 

BAŞKAN — Siz de rakamlarla tartışın da 
bu düzen meselelerini filân tartışmayın. 

HASAN ÖZCAN (Devamla) — Hayır, bu
rada düzsnden bahsetti, biz de beraberiz 
0. H. P. ile. Düzenin bozukluğu sebebiyle 
araştırma açılmasına Yüksek Meclisin karar 
vermesini ısrarla istiyoruz. Ama bu düzen her 
halde 1964 ten sonra bozulmuş bir düzen de
ğil. Bu düzen daha 1947 de Hasan Saka ka
binesi ile, 9 Eylül karariyle zencin daha zen
gin, Türk köylüsü, Türk işlisi, fakir fukara 
daha fakir olmuştur. 1958 de 4 Ağustos kararla-
riyle bu böyle devam etmiştir. Bunun için dü
zen arkadaşlar. 

Türkiye'den, politik, ekonomik ve sosyal 
alanda kalkınabilmesi, az gelişmiş ülkelerin sa-
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fından çıkabilmesi için denenmiş eski metotla
ra sapmak yerino, çağımızın ve yurdumuzun 
koşullarına uygun bir anlayış, davranış yolunu 
seçmekten başka çare kalmamıştır. Büyük 
Türk Milleti lâyık olduğu şerefli yerine yük
selecek, yoksul halkımızı insan haysiyetine ya
raşır bir hayat seviyesine ula^tırasak imkân
lara çabucak kavuşması baş dileğimizdir. Mil
let Partisi Meclis Grupu ve şahsım adına Yüce 
Meclisin değerli üyelerini saygıyla, sevgiyle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karahan, Y. T. P. Gru
pu adına buyurunuz efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA ALİ KARAHAN 
(Hakkâri) — Sayın Ba]kan, muhterem, millet
vekilleri, Sayın Mustafa Çilesiz'i getirdiği bu 
M3clis araştırması teklifinden dolayı tebrikle 
işe bağlıyacağım. Yıllar yılı Osmanlı impara
torluğunun münkariz olması alâmetleri belir
diği günden başlıyan ve gayrimeşru kredi mâ
nasına gelen tefecilik ve murabahacılık bir nsvi 
Milletin % 70 ini sümüren ve onu altından çı-
kılamıyacak yüksek faizli, gayrimeşru yüksek 
faizli mesuliyet altına koyan muassam bir 
âfet halindedir. Maalesef Cumhuriyet devrin
de de, yani Osmanlı imparatorluğundan Cum
hur! idareye inkilâpla bütün müesseseler hal
ka yakınlığını ispat edecek derecede mükem
meliyet ihraz edememişler, kredi müessesesin
de güç formaliteler, meşru kredi teminindeki 
zoluklar yin9 vatandaşı murabahacının ve bu 
başıboş kredi müesseselerinin kucağına dü
şürmekten hali kalmamıştır. Bu sebeple Bü
yük Meclislerin, vatandasın bilhassa ekono
mik bünyesinde tahripkâr tesirlerini har 
an gösterdiği bu nevi hastalıklara teşhis koy
ması, muttali olması ve onun çarelerini geti
rip, tedbirlerini alması için bir derdi bilmesi 
zarureti kendiliğinden doğar. i?te muhterem 
arkadaşımızın getirdiği Meclis araştırması tek
lifi, muhterem Türk basınında make3 bul
muş, Türk Umumi Efkârını çok yakından 
alâkadar etmiş olmasına rağmen, bugüne ka
dar gelen Meclislerce tedbiri alınmak için bir 
yola tevessül edilmemişti. Temenni ederiz ki 
Y. T. P. Grupu olarak, te?hİ3 edilen bu dert, 
Meclislerin tâyin edeceği komisyonca, yerle
rinde yapılacak incelemelerle hastalık anlaşı
lır, bu hastalığın tedbirlerine Meclisçe teves

sül edilmek suretiyle Hükümetlere yol göste
rilir. Aksi takdirde bu tahripkâr gidişat de
vam edecektir. 

Gayet kısa sürecek maruzatımı üç esasta 
topladım: Türkiye'de hayvancılık kredisi; hay
van besleyicisi tefecinin elindedir. Tarım kredi 
güçlükleri tarım sektöründe çalışan bilhassa kü
çük çiftçiyi murabahacı ve tefecinin uşağı hali
ne getirmiştir. İncir, üzüm ve tütün ekiesi keza 
kredi teminindeki güçlükler dolayısiyle bu si
n i insanın âdeta bendesi haline gelmiş durum
dadır. 

Muhterem akdaşlanm, hayvancılık sahasın
da; Kars'ta bir insan görürsünüz, Eylül ayında 
üçbin koyunu, atı, ahin muazzam satvet ve ser-
vetiyb bir insandır. Mayıs ayında bu insanı gö
rürsünüz müflistir, borçludur, tefecinin faizini 
değil, kendi geçimini temin etmek aczi içinde
dir. Ya kış uzun gelmiştir, yemi kâfi gelmemiş
ti:*, yom t'vrı'm et̂ nek Hn Pe\let bn millî ser
vetin siyanetini deruhde edici tedbirlere teves
sü1. etmemiştir; ya da kredi yahut sağ!): duru
munu hayvanın vikaya edici tedbirleri Hükümet 
pJmam'ştıv, yine kredi ve maddi imkânsızlıklar 
dolayısiyle bu m lyoner dediğimiz vatandaş beş 
?ı7 gibi kısa bir zaman içinde bir müflüs vatan
daştır, millî servet heba olmuş, senelerin gay-
nM bsş p,y içirde sıfıra müncer olmuştur. 

Muhterem argıda'"i**. H*1™,*' tıtbi1'"vf'»*M kör
düğüm tarım kredi sektöründeki bir güçlüğü bu-
ndr, İT'vh <at'Tr|~',*'l'> bu f\"""v4"i,rTvtP. t«\VTv*»i"n T«* ka
dar yerinde olduğunu bizzat müşahedeme daya
nacak anlatacağım. Müteselsil kefalet yoliyle 
köylüye verildiği zannedilen kredi maalesef 
köylüye değil yüz, yüzelli köylünün nüfus kâ
ğıdını bankalara getirmek suretiyle yürütücü 
durumda olan birtakım, teraküm halinde olan 
nüfuzlu insanların bu krediyi kendilerine aldık
ları da bir vakıadır. Bir gün Siverek Ziraat 
Bankasında köylüye kredi verilecekti diye yüz-
seksen köylünün yirmidört gün kaza sokakla
rında dolaştığını, aldıkları üçyüz lira krediye 
karşılık bu parayı fazlasiyle yemiş olduklarım, 
fakat müteselsil kefalet senedi yoktur diye Ban
kanın, 23 noi gün ancak bu köylüye 300 lira gi
bi cüzi bir kredi verebildiğini bizzat gözlerimle 
müşahede ettim. Şimdi Devlet himayesinde olan 
kredi müesseselerinin vatandaşa bu kadar güç 
gelişi, bu kadar formaliteye, bu kadar merasi
me tabi pluşu karşısında gayet rahat kucağını 
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müstalmla açmış, fakat yüsek bir faiz haddi j 
ile «onu kendine bağhyan tefeci ve murabahacı j 
vardır. Bisim formalist gidişatımız bunlara j 
adeta bir rahat zemin hazırlamaktadır. Bu se- < 
beple gerek hayvan besleyicisi, gerek tarım sek- I 
töründe çalışan küçük çiftçi ve esnaf, gerekse i 
üzüm, incir ve tütün ekicisi için mutlak mun
tazam kredi temin eden kolay bir vasatı hazır-
lamıya mecburuz. Aksi takdirde tefecilik araş- i 
tırması yapsak dahi varacağımız netice bir ted
bire müncer olmadıkça vurgun devam edecek
tir. Bu sebeple bilhassa kırı uzun süren mmla- \ 
kalar dahi vatandaşlar (İd 'Şubat'tan Hazirana 
kadar olan aylardır) arasında, Araştırma Ko
misyonu kurulduğu saman arkadaşlarımızın şu
na muttali olacaklardır: Şu anda yeşil mahsu
lünü satmış köylü çoktur, su anda Mayıstan j1 

itibaren istihsal edeceği yağı tefeciye satmış çok
tur, şu anda ağaçta çiçek halinde olan mey va
sim tefeciye ölü pahasına satmış köylü çoktur. 
Şubat'tan Haziran ayma kadar en güç devreyi 
teşkil eden köylü için bu devrede, araştırıcı he
yet müspet ve dokûnmanter bir raporla geldiği 
zaman, bu raporun içindeki münderecata uygun 
olacak Hükümetin bu tedbirlere âcil olarak teves
sül etmesi bir zarurettir kanaatindeyiz. Bu j 
Araştırma Komisyonunun kurulmasına Y. T. P. 
olarak can ve gönülden i ş tir ak eder, getireni teb
rik eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Orta- J 
dan ve sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, T. i. P. Grupu 
adına buyurunuz. 

T. İ P. GRUPU ADîîTA ALt KMlöl (Ada
na) — Say m Başkan, saym milletvekilleri; 7 ar-
kiye işçi Partini MGCİÎS Orupu adına Gire sim 
Milletvekili Mustafa Kemal Çilesis'in tefecili
ğin Trabzon, Giresun, Ordu illeri vo ilçelerinde 
yaptığı tahribatın makalürd'? tvkik edilme
siyle, İstanbul Milletvekili B?yın Coşkum Ifcr-
ca'nın tefeciliğe kesin olarak son vermek, ulu
sal üretimi artırmak ve zl?aa*.le rrççiıvrn köylü 
vo çiftçilerin emeklerinin karsıbğım almalarımı 
Bağlamak için gerekli olan tedbirin tesbit et
mek üsere Anayasalın §?> n.ci maddrsi ııyar-nca 
bir Meclis araştırması aclması istrnvyîe ilgili j 
olarak Tiirkive îsci P.artisfi'.û?. ,°"''rü"J.orî i Bil- j 
yük' ÎMeclise sunmak amacMe kürs?'ye gelmiş | 
bulunuyorum. 

!,Bİ3, konunun önemi dolayısîyle b.or iki iste- i 
inin nedenleri üzerinde ayn cyn duracağn. I 

'J \~ . 
—• 273 

7 . 2 . 1968 O : 1 

Bunun için bu arada şunu da özellikle belirtmek 
isteria İd, tefecilik, bankacılık/ ulusal gelirin 
arlımı, krediler konusu her iln önergede de bu-
hraduğu için önergelerden ayn ayrı bahsedilir
ken aynı konulara değinilecek, ama gerek vere-
coğhaiz rakamlar, gorek anlatacağımız şeyler 
aynı olmayacak yani tekrara meydan verilmiye-
cekfcir. Görülecektir İri, bütün bunlar verilmiş 
olan araştırına önergelerinin çerçevesinde ola
cak ve birbirlerini tamamlryacaklır. 

Çimdi veriliş sırasına göre önce M. Kemal 
OlipsLs arkadaşımızın önergesi ilerinde durmak 
bteria. Çilesiz arkadaşıma, tefeciliği nitelerken, 
«Hiçbir koîitroia tabi olmayan faizciliğin, bil
hassa muayyen mevsimlerde para darlığı çeken 
köylü müstahsilin yaşama şartlarına vurduğu. 
darbe son derece ağır, son derece acıklıdır» de
mektedir. Bu d anım hiç şüphesiz millî gelirin 
dağılışımln, adaletsiz olan durumu daha da ada-
!sfc3İ3 hale itmektedir. Oiîoniz arkadaşımın öner
is in in bir başka yerinde şöyle söylemektedir : 
«Teosa'ârle s'ndem^k gerekir İd, tefecilikte kul
lanılan paralar tefecilere bankalarca ticari kre
di namı altında verilen kredilerden elde edilen 
va çoğu Devlete ait paralardır.» Hie şüphesiz 
Ira h'öyle&.r, Bu dilsin devam ettiği sürece de 
bu böyle davam edecektir. Bankalara politika 
$.?'dlği gayelerin yandığı devamlı bir şikâyet. 
kon.usndıır. Askn.da bu normaldir. Bu düzen için 
kanlar doğaldır, Bu kendiler kimlerin kasasına 
akmakladır? Bunu da tiz söy'iyelim : İktidarda 
Tdmbr varsa genellikle onlarm yararınm kasa
nca akmaktadır. Bankaların büyük kredilerini 
i.ıcd-yin, hangi parti iktidarda ise o partinin 
yakınlarına aktığım hemen göreceksiniz. Kromit 
yobusluga hangi devirde oldu? Demokrat Parti 
devrinde. Ziraat, Banka^mn milyonlarım alıp 
götür«mle? kimlerdir? Adnan Menderes Hükü-
mritinde Bakanlık yapan Dr. Mükerrem Sarol 
ve partiye yakın olanlar tarafından... 

FEYYAZ KOKSAL (Kayseri) — Burada 
kirdim müdafaa edemiyecek durumda olanlar 
haklımda böyle konuşma, saded dışına çıkma, 

BAflK'AH — Müdahale etmeyiniz, Sayın 
Koksal. Sadedi tâyin Başkana aittir, rica ede
rim. 

ALt KARCI (Devamla) — Biliyorsunuz, bu 
ko ldak i borç Birleşik Amerika'ya ödenmiştir 
ve bu Mecliste bunun müzakeresi yapılmıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Karcı, alttan gelen her 
soruya cevep vermeye mecbur ve mezun değil
siniz. Onların müdahaleden menedilme3İ Baş
kana ait bir keyfiyettir. Devam ediniz konuş
manıza. 

ALİ KARCI (Devamla) — On yıl içinde kaç 
bankanın iflâs ettirildiğini ve on bin liradan 
yukarı borç ajıp ödemiyenlerin isimlerini yazılı 
soru olarak Sayın Başbakandan sordum. Ce-
va„p verildiği vakit isimler incelenirse görüle
cektir ki, bu isimler daima iktidara yakmlıkla-
riyle tanınan kimselerdir. Yine Demokrat Par
ti devrinde bu partiye yalnnlığı belli olan bir 
tersiye 30 milyonun üzerinde bir kredinin veril 
cligi de hepimizin malûmudur ve henüz banka
lar bunları almış değildirler, ancak taksite 
bağlıyabilmiglerdir. Bu örneklen çoğaltmak 
mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, Devlete ait bir banka 
olan Ziraat Bankasının tahsili gayrikabil rla-
cakları şöyle bir ortaya dökülürce görülecek
tir ki, bunlar genellikle şehirlerdeki tüccarlar
dadır. Şüphesiz borçlannı ödemiyşn köylü 
vatandaşlar da vardır ve genellikle her köy
lünün borcu birkaç yüz liranın içindedir; bun
lar da esasen yasalarca ertelenen borçlardır 
Nitekim geçen yıl Büyük Meclisimiz böyle bir 
erteleme kanunu çıkardı. Demek oluyor ki. bu 
düzende ne yapılırsa yapılsın kredi müessesele
rini düzeltmek bir yere kader mümkündür. Ni
tekim ilerde vereceğimiz rakamlar da göstere
cektir ki, köylünün olması lâzımgolon Saraat 
Bankası bile köylüye ait değildir. Bu banka da, 
genellikle, büyük çiftçiye, büyük tüccara krs-
di musluklarım açmaktadır, üreticiler kendi 
ağırlıklarını Mecliste duyıırmadıkca kredi mus
lukları kendilerinden yana dönemiyocelçfir. Şiip 
hesiz bir Meclis Arattırma Komisyonu kımıkır-
sa çok enteresan bilgiler toplanacaktır, Peki, 
sonra ne olacaktır? Köylüden yana değil, bü i 
yük çiftçi ve köylüden yana olan bir iktidar bu j 
durumu düzeltme yoluna gidecek mıtfir? Yari 
Devlete aidolah Ziraat Bankası kredilerini, faiz i 
çilere boğulmasınlar diye, küçük üreticiye çe- j 
virecek midir? 

ı 
.BAŞKAN — Sayın Karcı, işte bu noktada |. 

sadet damdasınız. Daha henüz Meclis Aradır- ; 
ma Komisyonu kurulmadan, kurulmuş da bir i 
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rapor hasırlamış gibi onun neticelerini burada 
müzakereye hakkınız yoktur. Sadede geliniz. 

A l i KARCI (Devamla) — Sayın milletve-
lrillori, ama bu Araştırma Komisyonu iki hu
susu meydana çıkaracaktır: 

1. Belirli bâzı durumları tesbit etmek, kre
di halamından. 

2. Tesbit edilen bu durumun düzeltilmiye 
ceğmi soyliyen T. i, P. sini sonunda doğrula 
mak. 

B AŞK AH — Sayın Karcı, bir noktada mu
tabakat hasıl etmek lâzım. Halen görüştüğü
müz mesele bir Meclis Arattırma Komisyonunun 
kurulup kurulmayacağıdır. Meclis Araştırma 
Komisyonu kurulduktan ve raporunu verdikten 
sonra bunun ne gibi etkileri olacak, bunun ko 
nuşulması ve tartışılmau bu arada mümkün 
olamıyacaktır. Rica ediyorum, sadede geliniz, 

ALİ KAECI (Devamla) — Teşekkür ede
rim,. Sayın Balkan. 

Mustafa Kemal Çilesiz arkadaşımız, resmî 
bankalardan k~câi akp tefecilik ve faizcilik ya-
pr;aîanr\ davran? k nr ı önergesinde belirtmek 
te.lir. fjhvj'i «onuyorum, bu kişiler lıangi par
tiye me-asııpturlar? i; "o bu sorunun cevabı alı
nınca perde arkasında oynanan '»ir oyun, ışıyan 
gerçekler karşısmdp,, bu meseleleri bilmiyenle-
rin gözlerM aaacak;;ır. Biz Türkiye İşçi Par
tisi olarak hv. konuda Meclis Araştırma Komis
yonunun kurulmasında spysız yararlar gördü-
0'ümü"ü horıojı arıklaraak isteriz. Biliyoruz, bu 
komisyonun raporlarından *onra işler büyük öl
çüde dü^elmiyocektir, Cb'bk". illerde büyük me
murları bile rk^ğiştirmek gücünde olanlar, par
tilerin stratejik nok adarım i s rai edenler, hattâ 
par ' i lrin pdi'ikasında pğ"rhkîarmı duyuranla-
rrn çıkarları saz konusudur. Bu balamdan faz
la iyimser olmaya imkân yoktur. Ne var ki, 
Türkiye i~çi Partisi bu diken içinde küçük üre
ticide:! yana az bir değriklik te olsa bunu bir 
kazanç sayacadır. Bunun içindir ki. oyumuzu 
Arattırma Komisyonu kbir.de kullanacağız. 

SaTin milletvekilleri, klasik bir deyim olan 
faizcilik ve tefecilik rasmî kişilerin ağzı ve res
mî belgelerin yazımlariyle yeni bir isme dönüş
tür «Teşkilâtlanmamış kredi piyasası» Gerek Çi-
İçsiz ve gerekle Kırca arkadaşlarımızın getir
dikleri konu bir bütündür ve iç içeıUr. Va
tandaş neden tefeciden ve faizciden yüksek fi-
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yatla para almaktadır? Çünkü bankaların kre
di muslukları kendisine akmaz da onun için. 
Anayasa gereğince öngörülen önergeleri destek
lerken dayanacağımız gerekçeleri, «Tek-lâtlan-
mamış kredi müesseseleri» adı verilen faizcilik, 
tefecilik ve yaptığı tahrip, bunun ulusal gelire 
etkisi, vergi durumu, üreticinin bu yüz:!en içine 
düştüğü perişan durum, Ziraa* Bankası, ban
kalar, banka kredileri ve bütün sonuçların se
bebi olan toplum yapısı üzerine oturtarak ko
nuşmamıza devam edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bu Meclis Araştırması kabul edi
lirse karanlıklarda dönen bâzı oyunlar gün ışı
ğına çıkacaktır, dedik, örneğin: 

1. Vergi vermeden milyonlar kazanıldığı. 
2. Emme basma tulumba gİM halk'an top

lanan paraların «Teşkilâtlanmamış kre-'i mües
sesesi» adı verilen faizci ve tefecinin emrine ve
rilmedi, yani Devlet ve özel bankalar aracılı -
ğiyle döndürülen dolaplar. İç politikada ve dış 
politikada bir gerginlik varsa p^ra değer ka
zanacağı için friz oranı hsmen yükselir. Zaten 
geçim düzeyi düşük olan üretici daha da müş
kül duruma dü-er, yıllık emeğ'ni bir anda siler 
süpürür. Faizciliğin ve tefeciliğin belirli bir 
yerde saplanması, sadece o yarin durumunu de
ğil, bütün Türkiye'de yaptığı tahribi meydana 
çıkaracaktır kanısındayız. 

3. Bunların doğal sonucu olarak da üreti
cinin yokluk ve sefalet içine düşmüş olması. 

Bugün tefecilik ve faizcilik sadece Ordu ve 
Trabzon'un derdi değildir. Karadeniz'de fındık 
üreticisi, Güney'de pamuk üre+i'iisi, Batıda tü
tün, üzüm, incir üreticisi ve Doğudaki tüm fa
kir köylü teşkilâtlanmamış bu kredi piyasasının 
avucunun içindedir. Bütün yıl çalınıp dj^insn, 
bir lokma bir hırka için çoluk çocuk güneşte 
yanan milyonlarca üretici kazançlarını ve emek
lerini getirip bu faizcilere yatırırlar. Faiz ina-
mlmıyasak kadar yüksektir, % 50 h^t.tâ 
% 100 faiz umuru âdiyeden sayılır. Hele köylü
nün durumu sıkışık olursa. 

Kredi müesseseleri neden normal rlsmemek-
tedir; neden en çok vergiyi verenler kredilerden 
en az istifade etmektedirler, neden vatandaş 
olarak mükellefiyetlerini yerine getiren, ha+.tâ 
tüccarların iflâs ettirdikleri bankaların açıkla

rının en büyük kısmını vasıtalı vergiler yolu 
ilo kapatan büyük çoğunluk faizcinin ve tefe
cinin avucu içindedir. Bu durum, yani küçük 
çiftçinin faizci ve tefecinin avucu içinde ona 
muhtaç bulunuşu bir sebep değil, sonuçtur, bu 
düzenin bir sonucudur. Hiç şüphesiz bu sonuç 
aynı zamanda bâzı kişilerin haksız olarak mil
yonlar kazanmalarının da sebebidir. İste bu 
nobeplo conuç birbirini karşılıklı etkiliyen iki 
faktör olarak ezen ile ezilen arasındaki farkı git • 
tikçe büyütmektedir. 

Görülmektedir ki, krodi müesseseleri bu dü-
zsnde parası olanlnrc'an yana dönmektedir. Bü
tün kredi muslukları onlardan yana akmakta
dır. Para parryı çakmektedir. Hele özel banka 
k?Ddilermin de parası olanlardan yana döndüğü 
göz önüne getirilirse k"ylünün hsr geçen gün 
neden daha fazla ezildiği ayan beyan ortaya 
çıkmış olur. 

Sayın milletvekilleri, iste bütün bu nedenler 
dol^yr.iyledir İri, biz Türkiye l~çi Partisi ola-
r ,̂!: isterdik İd, arkadaşımız Çilo-iz Anayasanın 
83 nci maddesi gereğince is*ediği Meclis araş
tırmasını belirli bir yöreyi değil, tüm Türkiye'yi 
kapsıyncak şekilde ver-in. Ama yine yukarda 
da belirttik ki, üç ilde hesaplanacak olan du
rum aynı zamanda Türkiye'nin içerisinde bu 
lundun-u ekonomik, sosyal durumu, faizciliğin 
vo tefeciliğin yaptığı ta&ribatı meydana çıka
racaktır. 

Ama burada hemen şunu da belirtmek lâzım
dır ki, faizcilik ve tefeciliğin tahrikatının ne 
olduğunu hesaplamak için bu üç il bize çok 
enteresan örnekler verecektir. 

önergede vazıh olduğu gibi bu faizciler ve 
tefecile:\ kendilerine lâzım olan paraları da ço
ğa zaman Devlet bankalarından almaTtta ve 
hemer. başkalarına devretmektedirler. Yıllığı-
r.~. % 10 civarında bir faizle aldıkları bu para
lardan, yukarıda da söylediğimiz gibi % 50, 
% 103 o yakm faiz almak, halkı soyup soğana 
çevirmektedirler. Üstelik yukarıda söyledi
ğimiz gibi bu faizlerin büyük bir de imtiyaz
lar. vardır: Vergi vermemek, Evet, vergi ver-
mome1;. Hem ulusal gelire bir çey katmıyacak-
om, hem milyon kazanacaksın, hem de hiç ver
gi vermiyecekıin ve asıl korkunç olanı; ikti-
daca meşruluk sının içindeymişsin gibi senden 
saygı ilo bahsedilecek, adın tefeci, faizci fa-
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lân olmıyacak, adın teşkilâtlanmamış kredi 
müessesesi olacak. 

Sayın milletvekilleri; faizci ve tefeciler pa
ra verdikleri kimselerden faizini de eklemek 
suretiyle ödeme tarihine bono almaktadırlar. 
Genellikle bu bonolar, ilerde ge!ecek teh
likeler nazarı itibara alınarak, bankalara tah-
silo verilmez. Vâde gelince bedeli yine elden 
alınır. Bu suretle noterden tasdikli defterle-
ro işlenmediği gibi, banka hesaplarında da gö
rünmez. Yani. bir başka deyimle söylemek ge
rekirse, «ne para verdi, ne faiz aldı», sayılır. 
Bu hususu sağlamak hiç şüphesiz imkansızdır. 
Bu suretle bu yoldan yapıla-», bütün muame
leler resmî defterlere imlenmediği için o*oma-
tıh o'arak vergi, konusunun dışında, kalmak
tadır*. Yani bu kazançlardan vergi alınama-
maktadu*. Bankalar aracılığı ile tahsile ve
rilen bonolar da resmî defterlere islenmediği. 
için faizcilik ve tefecilikle uğraşanların ban-
lr\ hesaplara ile resmî defterleri arasında çe
lişik bir durum vardır. Yani bankadaki hesap 
bankadır, defterdeki, hesa^ başka, işte resm* 
defterlerinde görünmiven fakat bankaca tah-
n;\ edilmiş bulunan bütün bonolar bu faizci
liğin ürünleridir ve verdiden kaçırılmıştır. Bu 
hususun Maliyece tesbiti her an için müm
kündü-». 

Zannediyorum ki, bir Araşfrrmr. Komisyo
nu. kurulursa bu konu kendilerine rnk tutacak, 
gidiş istikametleri de bu olacaktır. Yukarı-
dr. s?yediğimiz gibi bu, bankaca tahsil edil
diği için tesbit bir yerde mümkündür. Ama 
bankaya tahsile vcrilmiyen fate senetlerinin 
tesbiti ve vergilendirilmesi yani bir nevi vergi 
takdiri, Verg! Takd'r Komisyonunca vergilen
dirilmesi de hiç şüphesiz mümkün olamamak -
tadıı*. 

Üçüncü bir durum da şudur; B*z?. fa'zcile-
rin hiçbir firması genellikle yoktur, dolayrry-
le noterden tasdikli defterleri de mevcut de
ğildi:*. Yani verri. mükellefi delildir, i^te bu
nun tespiti hiçbir bakımdan mümkün olmıya-
caktı:\ 

Tefecilik geri. kalmış memleketlerin, yani 
feodal düzen artıklarının ağır bastığa, toplumla
rın, do'ayısiyle Türkiye'nin karakteristik va
sıflarından birisidir. Bütün Türkiye'de alınte-
ri bezirgânlığı yapan tefeciler ve faizciler en 

I lüks otomobillere biner, en iyi konutlarda otu
rur itibar görürler. Ulusal gelire hiçbir şey 
katmaya, köylünün sefa'etinin sebebi olan bu 
faizciler ve tefeciler şehirlerde imalâtta ve ti
carette do mal'yeti maalesef etkilerler. Hiç şüp
hesin şehirdeki esnaf da faizciye muhtaç du-
rnmdadı? ve verdiği faiz sattığı, ya da imal et-
ti-ri mp^a intikal ettiği için sayısı milyonları 
bulan üretici k 'y 'ü bir de bu yolla soyguna 
uğra*, yani üretirken soyulur, tüketirken so-
yulu.v 

Sayır. milletvekilleri; hic şüphesi (ödünç 
P*vr"\ Vermn hakkında Kanun) gibi idari ted
birlerle tefecilik ve faizcilik önlenemez, an-
^a1: iktisadi ted^r^rJe orladan kaldınVabi-
1L\ Yani. bizzat hükümetlerin kornoyu ele al-
-valarv ba^ka kredilerinin musluklarının fu
kara k'ylüden yanr. çevrilmedi, ve tefecilere 
V volur. kanatması, bankacılığın devletleş-
*.ir'l*nfiTÎ, tor»ra,j: reformunu**. yakılması ile 
mümkündü?. Ne yanar-vr»:,", k". fat-e bu çıkar 
v-»ı r\«, dün:̂ r». i^'v. mümkün delildir ve *»u yol 
•-?vıabdr\ Tefecilik ve faizcilik ubı<n! «relirin da
ğılımında korkunç bir adaletsizliğe de sebebol-
naktadn*. Size bcy!c bir örnek vermek iste
miz ; zannederim bu vereceğ'miz örnek Kuzey
de fındık üreticisinin, Batıca tütün üreticisi
nin ve faizden ezilen tüm fukara halkın duru
cunu anlatmak bakımından son derece önem-

Ağustos ayı sonlarında Adana'da pamuk 
devşirilirken kilosu 230 kuruş üzerinden sa-
vlmaktr, idi vo borçlu küçük çiftçiler henüz 
^kilmemis o'an 1£68 Ağustosunda kaldıracak-
lan pamuğun kilosunu 110 - 120 kuruttan sa
lıyorlardı. Sulu ziraa*; pamuk maliyetinin 100 
- 110 kuruş civa'̂ anda olduğunu söylesem üre-
'̂.cinir. nasıl soyuldu ğr. kendiliğinden meydana 

çıkmış olur zannederim. Köylü, çoluk çocuk 
bütün yıl ça'ışıp kiloda 15 - 20 kuruş, ama 
faizci ise 1 liranın üzerinde kazanacaktır. Üs-
teb'k k'.'ylü 5 - 10 ton pamuk yetiştirecek, faiz
ci. binlerce ton pamuğu kapatacak ve bir ka-
lemdo milyonları vuracaktır. Bu alivre alış 
satış konusu ayrıca tarafımızdan Meclise ge
tirilmiştir ve gündemin 10 ncu maddesindedir. 
Eğer Büyük Meclis o zaman bir Meclis araş
tırmasına karar verirse, hiç şüphesiz bu iddia
larımızın doğruluğu gün ışığına çıkmış olacak-
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Denecektir ki, peki ama tüccarın verdiği 
paranın risk meselesi ne olacak? Burada he
men şunun altını çizerek belirtmek lâzımdır 
İsi, bu işte risk yoktur yahut pek az vardar. 
Çünkü tefecilerin arkasmda bütün yolları ka
patabilen akılh hukukçular vardır, buldukları 
yol bütün zarar kapılarım kapatır.. 

MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Hukuk
çulara çatıyor. 

T. t P. CTRÜPTJ ADINA ALÎ KARCI (De
vamla) — Yukarıda da söylediğim yol genel
likle.. 

BAŞKAN — Efendim, herkese çatabilir. 
Yani bir milletvekilinin herkese çatıp çatma
ması diye bir şey bahis konusu değil, Sayan 
Aytaş. rica ederim, ben bu Meclisi şu anda 
idare .ediyorum, sadedi takibediyorum, lütfe
diniz,, müdahale etmeyiniz, rica ederim. 

T. t. P. CHIUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Bono ile yapılan alış veriş seklini 
anlatmıştım, sise rimeli bir başka örnek ver
mek isterim, o da şudur: Alacaklı ile borçlu 
tapu dairesine gitmekte, 2 günlüğüne borç ala
cak olan tapuda -borçlanmaktadır ve tapuda 
2 günlüğüne 1 noi derecede ipotek yapılmak
tadır alacaklıya; mesela, 10 000liraya, mesel?, 
15 000 liraya. 2 gün sonra alacaklı borçlu ile 
beraber tapu dairesine gitmektedir. Borçlu 
beyanda bulunmaktadır; 2 günlüğüne aklığım. 
bu parayı ödiyemiyorum, icraya beyanda bu
lunacağım, muameleyi tekemmül ettirip icraya 
gönderiniz- diyo. Ve iki kişi birden icraya git
mektedir, icrada önceden tesbit ettikleri tarih 
•ne ise 5 ay sonra mı, 4 ay sonra madır; 4 ay 
sonraya beyanda bulunmaktadır borçlu, de
mektedir ki, «ben 4 ay sonra falan tarihte şu 
kadar para ödiyeceğim.» ve bu suretle sayın 
milletvekilleri, ileride meydana gelecek olan 
ihtilâflar otomatik olarak ortadan kaldırıl
maktadır. Çünkü parayı ödemediği takdirde 
derhal satışa geçebilecektir alacaklı olan. Oy
sa ki, bu şekilde yapmamış olsaydı, tapu dai
resine itirazda bulunacakta belki de borçlu, 
benim değil bu imza diyecekti, mahkemeye dü
şecekti ve is uzuyacaktı. Şimdi bu durum kar
şısında tapu dairesine falan gitmeye lüzum 
kalmadan, alacaklı, borç ödemediği takdirde 
derhal icraya başvurmakta ve malı sattırmak
tadır. iste bu, faizciliğin ve tefeciliğin ente

resan taraflarından bir tanesi, hukukçuların 
kendi ince zekâlarım kullanmak suretiyle fu
kara köylüyü, öbür -taraftan para almak için 
ne duruma düşürdüklerinin en belirgin bir ör
neği. («Soldan hukukçulara çatmayın» sesle
ri) hiç şüphesiz hukukçular karşı tarafı da 
savunui', hukukçulara bir şey dediğimiz yok. 
Düşenin doğal bir sonucu olarak bu böyledir 
demek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim Sayan Karcı kendisi
ne göre bir üslûp içinde konuşuyor. Onu dur
durmak mümkün değil, buyurun efendim. 

T. t P. GRUPU ADINA ALİ KAR0I (De-
varnla) — Ayrıca bâzı tefeciler paravana ar-
karnna gizlenirler. Arada komüsyonculan 
yardır, bütün işi o komisyoncular yürütür. 
Zannederim İri, Karadeniz'de genellikle bu 
böyledir. Kaldı ki, Türk köylüsü borcunu na
mus kabul eder. Yani risk yoktur, bunun ne
denlerini anlatmak istiyorum. Aldığı, paranın 
üstüne yatmaya aklından bile geçirmez. Artık 
hıkim sınıfların telkini ile o hale gelmiştir 
İd, meşhur olmuş bir söz vardır; «kula borcu
mu ödemeden, Yarabbi canımı alma» diye. Yıl
lardan beri ezilenlere telkin edilen yukarıdaki 
•îümlo köylüyü öylesine bağlamıştır ki, faiz-
n\, borç para verirken, pek de zannedildiği 
•nbi yüreğinde bir korku duymaz. Görülü
yor ki, faizcilikte hemen hemen risk yoktur, 
«î-rî-dece tatlı, kâr vardır. Faizciliğin ve tefeci
liğin her gecen yıl bir önceki, yıla göre daha 
da arttığa tartışmasız olarak ortadadır. Asıl 
işin. enteresan tarafı, bu artış banka kredileri 
n-rtışma paralel bir artıştır. Çünkü genel banka 
kredileri hacmi ve Ziraat Bankası kredileri 
incelenirse bu kendiliğinden meydana çıkar. 
örneğin; 1962 de 11,2 milyar lira olan banka
lar kredileri hacmi 1965 yılında 19,1 milyar 
^?î>y?, yükselmiştir. Bu artışın her yıla göre or-
'••aîaması yüzde 19,5 u bulmaktadır. Bu süratli 
artışa rağmen İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı tasarısının 27 nci sayfasında aynen şoyto 
denmektedir: «Buna rağmen Birinci Beş Yıllık 
ilânda özel teşebbüsün geliştirilmesi amacı 
ile öngörülen kredi tedbirleri gerçekleştirile-
-lemlş, bu konuda gerekli teşkilâtlanma sağ-
Irnamam^ştır». Yani tasanda özel sektöre açıl-
- insi öngörülen daha büyük kredilerin artış 
hacmi, istenilene eremediğj. için iktidarın gö
rüşünü yansıtan İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
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Plânı tasarısı hayıflanmaktadır. Ve yine aynı 
kaynağın 28 nci sayfasında aynen şöyle bir 
cümle vardır: «Teşkilâtlanmamış kredi piya
sasının verdiği kredinin hacmim tahmin et
mek çok güçtür. Bu kredilerin bir kısmının ban
kalar sisteminden kaynak aldığını da göz 
önünde tutmak gerekmektedir.» 

Bu cümleden de anlaşılacağı gibi, Plânla
ma Dairesi tefecinin ve faizcinin para kaynak
larının bankalar olduğu hususunu tescil et
mektedir. Bu hususu daha belirgin olarak ay
rıntıları ile görmek, Ziraat Bankası kredileri
ni incelemekle kendiliğinden meydana çıkacak
tır. Meselâ, Merkez Bankası kredileri hariç tu
tulduğu takdirde, 1962 yılında 10 milyar 362 
milyon ura olan genel krediler içinde tarım 
sektörüne açılan kredi miktarı 1 milyar 931 
milyon liradır. Küçük sanat erbabına ve esnafa 
açılan krediler ise, sadece 183 milyon liradır. 
Yani tüm tarıma açılan kredi, 20 milyondan 
fazla köylüyü ilgilendirdiği halde, genel kredi 
içindeki yeri sadece yüzde 18,6 dır. Küçük sa
nat erbabı ve esnafın aldığı kredi ise sadece 
yüzde 1,7 dir. 

Sayın milletvekilleri, 1965 yılı içinde Mer
kez Bankasının açtığı krediler hariç tutulacak 
olursa, banka kredileri tutarının 16 milyar 
100 milyona çıktığı görülür. 1965 yılı içinde 
çiftçiye verilen kredi ise 3 milyar 206 milyon 
liradır. Yani genel krediler içindeki yeri yüz
de 19 dur. 5 yılda çiftçiye açılan kredilerdeki 
artış oranı yüzde 0,4 tür. Oysa yukarıda oku
duğumuz gibi kalkınma plânı tasarısı özel sek
töre istendiği gibi kredi açılamadığından do
layı hayıflanmaktadır. Görülüyor ki, artan köy
lü nüfusu da göz önüne alınırsa bu yüzde 0,4 
lük artış nüfusa göre gerçek artış değildir, iza
fi bir artıştır. Bu artışı artan nüfusa göre kı-
yaslıyacak olursak, aksine yüzde 2 oranında 
zirai kredilerde bir düşüş olduğu kendiliğin
den meydana çıkacaktır. Peki, çiftçiler aleyhi
ne yüzde 2 ye varan bu kredi azalması nereye 
gitmiştir, kime verilmiştir? Biz söyliyelim; 
resmî ağızların teşkilâtlanmamış kredi piyasa
sı adını verdiği tefecilere ve faizcilere. 

Sayın milletvekilleri; 
Ziraat Bankası kredileri hususuna dikkati

nizi çekmek isterim. 1964 yılında bankanın aç
tığı şu kredilere lütfen bakınız. 220 000 çift

çiye ortalama 74 lira kredi. 485 000 çiftçiye 
ortalama 220 lira kredi. 400 000 çiftçiye orta
lama 403 lira kredi. 279 000 çiftçiye ortalama 
750 lira kredi. Bir de şu rakamlara bakalım. 
10 000 liradan yukarı kredi tutan 411 milyon 
lira olup, 18 775 çiftçi arasında bölüşülmekte-
dir. Yukarıda görüldüğü gibi 1,5 milyondan 
fazla çiftçi ancak ortalama 585 lira kredi ala
bilmiş, öbür taraftan 7 793 çiftçi ise 202 milyon 
lira kredi almıştır. Şu rakamlar neyi gösteri
yor Ziraat Bankası kredilerinin küçük çiftçi
den yana değil, büyük çiftçiden yana işledi
ğini değil mi? Oysa ki, Ziraat Bankası sadece 
çiftçiye değil, tüccara da kredi açmaktadır ve 
bu oran yüzde 30 un üzerindedir. Yani büyük 
meblâğlar ya tüccara, ya büyük çiftçilere kre
di olarak verilmektedir. O halde küçük çiftçi
ler ne yapacaktır? Ziraat Bankasından başka 
kendilerine kredi açacak bir banka olmayınca, 
iste o zaman karşısına teşkilâtlanmamış kredi 
müessesesinin kabiliyetli mensupları çıkmakta 
ve bundan sonra resmen soyçrun başlamakta
dır. Bilindiği gibi, 10 yıldan beri Türkiyed'e 
iki elin parmakları kadar banka iflâs etmiş
tir. iflâs eden bankalardan birisi de Raybank-
•ır. Diğer bankaların olduğu gibi, Raybankm 
tasfiye işlemleri henüz bitmemiştir. Bu tasfiye 
işleminden yenilenenler tasfiyeyi her halde yıl
larca sürdüreceklerdir. Esasen iflâs eden diğer 
bankaların tasfiye işlemleri de yıllardır sürüp 
gitmektedir. Raybanktan kredi olarak alınıp 
da ödenmiyen miktar şöyledir: 33 kişi 
47 951 252 lirasını alıp götürmüştür bankanın. 
6 kişi 15 042 096 lirasını alıp götürmüştür ban
kanın. 6 kişi 21 205 392 lirasını alıp götürmüş
tür bankanın. 7 kişi 30 960 825 lirasını alıp gö
türmüştür bankanın. 3 kişi 20 828 941 lirasını 
alıp götürmüştür bankanın. Bu hesaba göre 
55 kişi bankanın 134 988 505 lirasını alıp gö
türmüştür. Ayrıca çeşitli kimselerin götürdüğü 
78 000 000 da buna eklenirse 210 000 000 lira
dan daha fazla bir paranın çarçur edildiği gö
rülür. Şüphesiz bunlar mevduat dediğimiz ban
kalara vatandaşlarca yatırılmış paralardır. 
Kredi olarak bunları alan tüccarlar bir daha 
bu paraları ödemedikleri için bankanın iflâsı
na sebebolmaktadırlar. üstelik sayın milletve
killeri, bankaları iflâsa sürükliyenleriri hiçbiri
si hapishanede değildir. Aksine altlarında lüks 
arabalar, döşenmiş apartmanlarda rahat bir 
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hayat yaşamaktadırlar. Bu tüccarlarla işbirliği 
yaparak bu sonuçları hazırlıyan bankaların ge
nel müdürleri, idare meclisi üyeleri, müdürleri 
de hapishanede değildir. Ellerini, kollarını sal-
lıyarak aramızda dolaşmaktadırlar. Sayın mil
letvekilleri o halde bir durumu burada sapta
mak gerekmektedir. Mevzuat hazretleri böyle
dir. Demek halkın parasını tüccar adı altında, 
sanayici kisvesi adı altında, umum müdür, ida
re meclisi üyesi, müdür etiketi altında çarçur 
edeceksin, bankayı soyacaksın ve hapishaneye 
girmiyeceksin. Yukarıda da söylediğimiz gibi 
bu sorun bir düzen meselesidir. Araştırma Ko
misyonu kurulduğu zaman sebepleri bir bir or
taya çıkmış olsa bile sonuç ne olacaktır? Te
melde değişiklik olmadıkça bir sorun halledile-
miyecektir. Oysa bu meseleye el atmak... 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, şimdi bir öner
genin lehinde görüşüyorsunuz ve Meclis Araş
tırma Komisyonunun kurulmasını istiyorsunuz, 
bir taraftan daha kurulmadan iddianızın yok 
olduğunu ileri sürüyorsunuz. Bu komisyonun 
kurulduğu andan sonra bir işleyiş şeklini lüt
fen bahis konusu etmeyiniz, önce bu komisyo
nun kurulup kurulmaması üzerinde müzakere 
ediyoruz. 

T. İ. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Oysa bu meseleye mutlaka çözüm 
getirmek gerekmektedir. Çünkü bu mesele 
milyonlarca insanın hayatını yakından ilgilen
dirmektedir. Bunun için tek çıkar yol Anaya
sayı eksiksiz ve tastamam uygulamaktır. Yani 
toprak reformu yaparak köylüyü toprağa ka
vuşturmak, kredileri yerinde kullanmak, ban
kaları devletleştirmek... 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, bu noktaların 
hiçbir suretle şu görüştüğümüz önergeyle ilgisi 
yok. Her konunun kendisine göre özelliği var
dır ve buna sadet derler. Sadet içerisinde mil
letvekillerinin konuşma mecburiyetleri vardır. 
Lütfen bu lâzimeye riayet ediniz. 

ALİ KARCI (Devmala) — Sayın Başkan, 
tefecilik konusunun halli hususunda yol göste
riyoruz. Ancak bu yolla Meclis... 

BAŞKAN — Tefecilik konusunun halli hu
susunda yol göstermiyorsunuz Sayın Ali Karcı. 
Tefecilik konusunda bir Meclis Araştırma Ko
misyonu kurulup kurulmaması hakkında konu
şuyorsunuz. Evvelâ konuştuğunuz şekli iyi tes-

bit ediniz rica ederim. Yol gösterme, komisyon 
kurulduktan sonra mümkün olacaktır. Buyuru
nuz. 

ALİ KARCI (Devamla) — Kanayan bir ya
ra halini alan bu dertlere nasıl bir çare bulu
nacak? üstelik bu dertlere çare bulmak bir 
yerde bir mecburiyettir de. Faizcilerin tırnak
ları altında inliyen milyonlarca köylü kendi 
kaderine terk edilebilir mi? Bunun için yani 
kredi musluklarının üreticiden yana akıtılma
sı için biz şöyle bir teklifte de bulunmak iste
riz. Enflâsyonist temayül... 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, teklifiniz Mec
lis Araştırma Komisyonu kurulmasına müteda
ir olacak. Çok rica ediyorum iyi düşünün, be
nim söylediklerimin usulle çok yakın ilgisi ve 
irtibatı olduğunu idrak edeceksiniz. 

ALİ KARCI (Devamla) — Sayın Başkan, 
biraz önce de söylediğim gibi Meclis Araştır
ma Komisyonu etrafında konuşuyorum, üzerin
de konuşuyorum. Bunun dışına da çıkmış deği
lim. Biz hiç şüphesiz bir araştırma komisyonu 
kurulduğu vakit bunun yollarını da kendi dün
ya görüşümüz ve kendi hayat felsefemiz açı
sından yüksek komisyona izah edeceğiz. Üste
lik komisyonun raporu Meclise geldiği vakit 
bu konuda da konuşacağız. Bizim burada söyle
mek istediğimiz şey sadece bir nevi ışık tut
mak konuya, bunun haricinde her hangi bir 
şey yok. (A. P. sıralarından müdahaleler) 

BAŞKAN — Hayır efendim, komisyonun 
kurulup kurulmamasına dair Meclisin karar 
vermesini temin sadedinde konuşuyorsunuz, ri
ca ederim. Arkadaşlarım, lütfen siz de müdaha
le etmeyin. 

ALİ KARCI (Devamla) — Sayın milletve
killeri, araştırmayı gerekli kılan sebepler üze
rinde durmak istiyorum. Son yıllarda yapılan 
bilimsel araştırmalar ve zaman zaman gazete 
sütunlarına akseden kredi yolsuzluklarının 
hakkındaki söylentiler göstermektedir ki, yur
dumuzdaki kredi dağılımında başıboş bir dü
zen hüküm sürmekte ve bâzı krediler varlıklı 
kişileri daha da zengin etmeye yaramaktadır. 
Bu husus İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da açıkça belirtilmiş olup, Resmî Gazetede ya
yınlanan programın 11 nci sayfasında ikinci 
sütununda şöyle denilmektedir: «Yapılan araş
tırmalara göre teşkilâtlanmamış kredi piyasası-
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nın» yani tefeciliğin «Türkiye'de yaygın ola
rak falaiyette bulunduğu ve birinci plân döne
minde alınan tedbirlerin bu alandaki kanuna 
aykırı faaliyetleri önlemeye yetmediği anlaşıl
mıştır.» Bu alandaki kanuna aykırı faaliyetler 
ve yüksek faiz uygulamaları kredi hacminin 
yetersizliğini ve kredilerin talebe uygun dağıl-
madığını ortaya koyan göstergeler niteliğinde
dir. 

Yine Resmî Gazetenin 12 nci sayfasının ikin
ci sütununda şöyle denmektedir: «Kredileri is
tenen sektörlere yönetmek için etkin bir politi
ka izlenememiştir. Reeskont politikası ve ka
nuni karşılıkların kullanılması bu alanda ye
terli olmamış, kredilerin dağılması tamamen 
banka idarecilerinin ve serbest piyasanın şart
larına kalmıştır.» Görülüyor ki, sorumlu Hükü
met üyelerinin imzası altında Meclise sunulan 
ve Meclisimizce kabul edilen kalkınma plânın
da bu aksaklıklar açıkça ileri sürülmekte olup, 
tefecilik müessesesine yeni ve hukukî ad takıl
mış olan teşkilâtlanmamış kredi piyasasının 
yaygın olarak faaliyette bulunduğu ve alman 
tedbirlerin kanuna aykırı faaliyetleri önlemeye 
yetmediği yetkili ağızlarca itiraf edilmektedir. 
Şimdi bu durumun sebeplerini açıklamaya çalı
şalım. 

Biz o kanıdayız ki, bugünkü başıboş banka
cılık sistemiyle banka kredilerini tanzim et
mek ve istenen sektörlere yönetmek mümkün 
değildir. Serbest rekabete, ikramiye dağıtımı 
yarışına dayanan bu sistemle geniş halk küt
lelerine yani çiftçiye, esnafa daha ucuz, faizli 
krediler sağlanması ve özellikle tarım alanına 
yeteri miktarda kredi verilmesi mümkün ola
mamaktadır. Bu kanımızın sebeplerini açıklıya-
lım. Evvelâ aynı nokta yan yana 5 banka şu
besinin dizildiği anormal bir kredi yarışmasın
da bina kiraları, ısıtma, aydınlatma masrafları, 
reklâm masrafları, personel giderleri, ikramiye 
tevziatı gibi lüzumsuz sarfiyat kredilerin mali
yetini yükselterek faiz hadlerinin yükselmesine 
ve binnetice üretici kişilere yüksek faizle kre
diler verilmesine sebebolmaktadır. Bu konuyu 
rakamlara dayanarak aydınlatmak isteriz. Ban
kalar Birliğince yayınlanan resmî istatistikler-
deki bilgilere nazaran yurdumuzda faaliyette 
bulunan 11 kamu sermayeli resmî sektör ban
kası ile 22 özel sermaye bankasının 1965 yı

lındaki kârları, ikramiye tevziatı ve personel 
masrafları şu şekildedir: 

Resmî sektör bankasının yıllık personel mas
rafları toplamı 565 000 000 lira, müşterilere 
dağıtılan ikramiye 24 000 000 lira, Devlete öde
nen vergi ve harçlar 89 000 000 liradır. 

Buna mukabil özel sermaye ile kurulan 22 
millî bankanın personel masrafı 280 000 000 
lira, müşterilere dağıtılan ikramiye 32 000 000 
lira, Devlete ödenen vergi ve harçlar 44 000 000 
liradır. Görülüyor ki, özel sektör ve resmî sek
tör bankalarının yıllık masrafları toplamı bir 
milyar liraya ulaşmakta olup, bütün bu mas
raflar kredilerin maliyetlerine ilâve edilmekte 
ve netice olarak faiz nisbetleri yükselmektedir. 
Bütün bu bankalar millîleştirilmek suretiyle 
sayıları azaltılarak bina, genel masraf, persone
lin tek elden idare edilmesiyle bu masraflar 
belki de 300 000 000 - 200 000 000 liranın altı
na düşecektir. Bu suretle ister istemez % 10,5 
tan daha yüksek olan faiz hadleri % 10 un al
tına düşürülmüş olabilecektir. 

Devletin banka kredilerine hâkim olmayışı 
ve kredilerin istenilen sektörlere yöneltilmeme-
si hususunda da birkaç söz söylemek isteriz. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında açıkça 
itiraf edilen bu sakınca bugünkü kredi sistemi
nin bozukluğundan ve başıboş işleyişinden ile
ri gelmektedir. Nitekim kalkınma planındaki 
rakamlara göre kredilerin sektörler arasındaki 
dağılışı şu şekildedir : 

Lira 

1. Ekonomik amaçlı krediler 1 500 000 000 
% Özel sektör kredileri 14 300 000 000 
3. Tarım kredileri 3 200 000 000 
4. Mesken kredileri 1 600 000 000 
5. Küçük esnaf kredileri 312 000 000 
6. Sanayi bankaları kredileri 593 000 000 

Bu rakamlardan anlaşıldığına göre 1966 yı
lında 68 milyar liralık gayrisâfi millî gelir top
lamının % 37' sini teşkil eden 25 milyar lira
lık tarım gelirinin elde edildiği tarım alanına 
sadece 3,2 milyar liralık kredi verilirken, 6,5 
milyar liralık gelir elde edilen ticaret sektörü
ne 14 milyar liralık kredi dağıtılmaktadır. 

Ekonomik kalkınmamızın en önemli dalını 
teşkil eden ve milyonlarca üreticinin emek har-
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cadığı tarım sektörünün geri kalmasının ve 
Türk çiftçisinin tefeciler elinde sömürülmesi-
nin başlıca sebeplerinden biri de, hiç şüphesiz 
yukarıdan beri saydığımız gibi bu kredi adalet
sizliğidir. 

Geçen yıl Genel Kurulumuzda görüşülen Zi
raat Bankası Denetleme Kurulu raporlarındaki 
bilgilere göre 1964 yılında bu bankadan kredi 
alan şahısların adedleri ve aldıkları kredi orta
lamaları şöyledir : 

1. — Orta halli 1 357 000 çiftçiye yılda or
talama olarak 818 lira kredi verilmiş olup, 1 
yıl içinde bunlara 987 000 000 lira dağıtılmış
tır. 

2. — Yine orta halli çiftçilerden 1 135 000 
kişiye çevirme kredisi olarak yılda ortalama 
691 liradan 784 000 000 lira dağıtılmıştır. 

3. — Daha küçük çiftçilerden 462 000 kişi
ye ortalama olarak yılda 181 liralık kredi veril
miş olup, dağıtılan paralar toplamı bir yılda 
sadece 84 000 000 liradan ibarettir. Halbuki 
aynı yıl içinde aynı bankadan tüccar hüviye-
tindeki aracı kişilere senetler cüzdanı, borçlu 
cari hesaplar ve avanslar hesabından ödenen 
krediler yekûnu 1 427 000 000 liraya ulaşmak
tadır. 

Kredi yolsuzlukları ve tahsil edilmiyen pa
ralar; kredilerin dağılışmdaki bu adaletsizlik
ten başka bir de batak paralar konusu vardır. 
Yıllardan beri büyük bir ustalıkla gizlenen bu 
konu 27 Mayıstan sonra bütün açıklığı ile 
meydana dökülmüştür. Sadece Ziraat Bankasın
da, zamanında tahsil edilmeyip icra takibatına 

intikal eden ticari kredi bakiyeleri toplamı 1964 
yılında 257 000 000 liraya ulaşmakta olup, bu
nun : 

96 000 000 lirası Beyoğlu şubesine, 
49 000 000 lirası Galata şubesine, 
31 000 000 lirası Ankara şubesine, 
12 000 000 lirası Bursa şubesine, 
10 000 000 lirası Mersin şubesine, 
8 000 000 lirası Beşiktaş şubesine ait bu

lunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Karcı, konuşmanız uza
yacak mı? 

T. t. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, yukarıdan beri 
banka kredilerinin nasıl çalıştırıldığını, nasıl 
küçük çiftçiden yana değil büyük tüccardan 
yana döndüğünü rakamlarla anlatmış bulunu
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Karcı sizden 
bir sual sordum. Konuşmanız devam edecek mi, 
etmiyecek mi? Kısa bir süre içinde bitirecek 
misiniz? 

T. i. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (De
vamla) — Bitiriyorum efendim. 

Bu bakımdan T. i. P. Meclis Grupu olarak 
araştırma önergesinin lehinde oy kullanacağı
mızı Büyük Meclise saygı ile bildiririm. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Yüce 
Meclisin daha önce almış olduğu karar gereğin
ce saat 18,00 den itibaren sözlü soruların görü
şülmesi gerekmektedir. Bu sebeple sözlü soru
ların görüşülmesine geçiyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burada. Sayın 
Dışişleri Bakanı? Yoklar. Bakan bulunmadığı 
cihetle soru gelecek birleşime kalmıştır. 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağına ve hava alanı yapımının hangi 

yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

BAŞKAN — Sayın Şamiloğlu? Burada. Sa
yın Ulaştırma Bakanı? Yoklar. Bakan bulun
madığı cihetle soru gelecek birleşime kalmıştır. 

3. •— Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 
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BAŞKAN — Sayın Uzuner? Burada. Sayın 
Tarım Bakanı? Yoklar. Bakan bulunmadığı ci
hetle soru gelecek birleşime kalmıştır. 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt? Bura
da. Sayın Köy işleri Bakanı? Yoklar. Bakan 
bulunmadığı cihetle soru gelecek birleşime kal
mıştır. 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman- ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

BAŞKAN —• Sayın Uzuner? Burada. Sayın 
Tarım Bakanı? Yoklar. Bakan bulunmadığı ci
hetle soru gelecek birleşime kalmıştır. 

6. •—• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1966 ekim mevsiminde yapılan tohum dağıtımın
da ne gibi esasların nazara alındığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/429) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Burada. Sayın 
Tarım Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı cihet
le soru gelecek birleşime kalmıştır. 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu? Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı? Yok. Bakan bulunmadı
ğı cihetle soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/431) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu? Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı? Yok. Bakan bulunmadı
ğı cihetle soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 
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BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu? Burada. 
Sayın Tarım Bakanı? Yok. Bakan bulunmadı
ğı cihetle soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/436) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu? Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı? Yok. Bakan bulunmadı
ğı cihetle soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/438) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu? Burada. Sayın 
Sanayi Bakanı? Yok. Bakan bulunmadığı cihet
le soru gelecek birleşime kalmıştır. 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanından sözlü sorusu. (6/443) 

BAŞKAN — Sayın Diler? Burada. Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı? Yok. Ba
kan bulunmadığı cihetle soru gelecek birleşime 
kalmıştır. 

13. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in sözlü ceva
bı. (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt? Burada. Sayın 
Maliye Bakanı? Yok. Sayın imar ve iskân Ba
kanı? Yok. Sayın Ticaret Bakanı? Burada. 

Sayın Ticaret Bakanı, bu konuda sorulmuş 
olan soruya zatıâliniz Bakanlığınız yönünden 
cevap vereceksiniz. 

Sayın Şenyurt; muhtar durumdasınız ister
seniz sorunuzu diğer bakanların bulunduğu bir 
celseye tehir ederiz, isterseniz Ticaret Bakanı
nın kendi bakanlığına ait kısım üzerindeki ce-
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vabını dinlersiniz, diğer bakanlıklara ait soru
lar gündemde yerini işgal eder. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Tamam 
efendim. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 
Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaş

larımız lütfen kullansınlar. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Maliye, Ticaret ve İmar 
ve İskân bakanları tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâletinizi arz ve rica ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Adnan Şenyurt 

tş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları tarafın
dan yaptırılmakta olan ikramiye evlerinin inşa
sına şimdiye kadar devam eden tatbikattan ay
rılarak bu evlerin yurdun muhtelif yerlerinde 
yapılması hususunda ne düşünüldüğü. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ticaret Ba
kanı. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKER 
(Bursa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; Sayın Adnan Şenyurt arkadaşımızın söz
lü sorularına cevaplarımızı arz ediyorum. 

Türkiye iş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankala
rı tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evle
rinin inşasına kadar devam eden tatbikattan 
ayrılarak bu evlerin yurdun muhtelif yerlerin
de yapılması hususundaki görüşlerini müra
caat ettiğimiz bankalardan Türkiye İş Banka
sı; «iktisadi kalkınma gayretlerinin plâna bağ
landığı memleketimizde tâyin edilen ortalama 
gelişme hızının gerçekleşmesinin, yatırımlar ve 
dolayısiyle tasarrufların artmasına bağlı bulun
duğu, 

Yurdumuzda henüz bir sermaye piyasası
nın teessüs etmediği cihetle bugün için tasar
rufların mobilizasyonu mevzuunda en mühim 
fonksiyonu bakanların ifa etmekte olduğu, 

Bankaların bu fonksiyonu ifa edebilmeleri
nin, her şeyden önce mevduatın artmasına bağlı 
bulunduğu, bu itibarlardır ki, memleketimizde 
bir taraftan tasarrufların artmasını, diğer ta
raftan bunların bankalarda kanalize edilmesini 
teşvik etmenin gerektiği,. 

Halkımızı tasarrufa alıştırmak ve böylece 
biriktirdikleri paraları bankalara yatırmalarını 
sağlamak bakımından tasarruf ikramiyelerinin 
teşvik edici bir rol oynadığı, 

I Tasarruf sahiplerinin bugün için bir meske
ne sahibolma arzusu göz önünde bulundurula
rak bankaların ikramiye plânlarında apartman 
dairelerine geniş ölçüde yer verdikleri, 

ikramiyelerin daha câcip hale getirilmek 
gayesiyle ikramiye apartman dairelerinin her
kes tarafından tercih edilecek İstanbul ve An
kara gibi büyük şehirlerimizde yaptırıldığı, 

ikramiye apartmanlarının Anadolu şehirle
rimizde yaptırılması halinde ikramiyelerin ca
zibesinin azalacağı ve dolayısiyle bankalara pa
ra akımının yavaşlamasının muhakkak olduğu, 
zira Erzurum ve Konya'da yaptırılacak ikrami
ye apartmanının ancak o havalide bulunan 
mahdut miktarda mudiler için kıymet ifade 
ettiği, 

İkramiye apartmanlarının şubelere tahsis 
sdilmesi bahse konu olmadığına göre bu şehir
lerde yaptırılacak ikramiye apartman dairele
rinin yine bu şehirlerde oturan müdilere isa
bet etmesinin tamamen şansa kaldığı, 

Netice olarak, apartman dairelerinin Ana
dolu'da yaptırılması, bir taraftan tasarrufu 
teşvik ikramiyelerinin cazibesini azaltırken, di
ğer taraftan söz konusu apartman dairelerinin 
çok uzun müddet talihlilerini beklemesi ve bu
raya bağlanan paraların uzun müddet nemasız 
dalmasını gerektireceği görüşünü bildirmiş
tir.» 

Yine aynı hususa Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankası tarafından şu cevap alınmıştır: 

«İkramiye maksadiyle inşa edilip çekilişlere 
donulan ev ve apartmanların, bankada parası 
bulunan veya para yatırmayı düşünen mudi-
lerce; bu mudiler yurdumuzun hangi köşesin
le ikamet ederlerse etsinler veya hangi yurt 
ölgesiyle ilgileri bulunursa bulunsun, hemen 

'ıemen tamamının ilgisini çekici ve bankaya 
^ezbedici durumda bulunması ilk ve yegâne 
^artı teşkil ettiği, ucuza mal edileceği düşünce
liyle bundan evvel Ankara, istanbul ve izmir 
illerinden başka Bursa ve Edirne illerinde de 
İkramiye apartmanlarının yaptırıldığı, bu 

I ıpartman dairelerinin müteaddit çekilişlere ko-
I ıulduğu ve talihlileri tarafından hemen her 

lefasında beğenilmiyerek bu dairelere isabet 
iden bedelin nakit olarak alınmasının tercih 
3dildiği ve nihayet Edirne'de bulunan 10 daire-

I den 7 dairenin mensuplarına lojman olarak tah-
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sis edilmek mecburiyetinde kalındığı, diğer ta
raftan Antalya gibi turistik bölgelerde de ikra
miye apartmanları yaptırılmasının plânladığı, 
fakat mudilerin bu gibi mahallerde yaptırıla
cak ikramiye apartmanlarına yukarıdaki tec
rübelerin sonucu olarak rağbet göstermiyecek-
leri mülâhazasiyle adı geçen plânın uygulan
madığı, bu bakımdan istanbul ve Ankara illeri 
haricinde ikramiye apartmanları yaptırılması
nın uygun görülmediğini.» bildirmiştir. 

Emlâk ve Kredi Bankasını ilgilendiren hu
susları tmar ve iskân Bakanlığı cevaplandıra
caktır. Bilgi olarak arz ediyorum, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullan
sınlar. 

Sayın Şenyurt. 

ADNAN ŞENYURT (Erzurum) — Sayın 
Bakana verdikleri cevaptan dolayı teşekkürleri
mi arz ederim. 

Evvelâ 2 nci şık da Ziraat Bankasının vermiş 
olduğu cevabı ele almak suretiyle maruzatımı 
ifade etmeye çalışacağım. Bu hususta Sayın 
Bakanın cevaplarına pek fazla bir şey ilâve 
etmek niyetinde değilim ve pek de muteriz ol-
mıyacağım. 

Filhakika bu bahiste banka bir prensip ka
rarma varmış ve o suretle ikramiye evlerinin 
nerede yapılacağını kendi kanunları ve bahu
sus belki 440 sayılı Kanun muvacehesinde tan
zim etmiş bulunmaktadır. Ancak iş Bankasının 
vermiş olduğu cevap biraz daha dikkate şa
yan. iş Bankası, yurdun muhtelif yerlerinde bu 
suretle ikramiye evlerinin yapılması halinde ik
ramiyelerin cazibesini kaybedeceğinden bah
setmektedir. Oysa İş Bankası yurdun muhtelif 
yerlerinde kurulmuş olduğu gibi, yurdun muh
telif yerlerindeki sakinlerle de iş yapmakta, ti
cari münasebetlerde bulunmaktadır. Bina
enaleyh, bu suretle birtakım haklar temin eden 
ve kendi menfaatlerini sağhyan iş Bankasının, 
buna muvazi olarak yurdun muhtelif yerlerin
de, o mmtakalarm kalkınmasını sağlayıcı, faa
liyetlerde bulunması her halde daha doğru 
olur. 

Diğer taraftan Sayın Bakan, daha fazla ik
ramiye evlerinin yapılması mevduat artışına, 
tasarruf teminine bağlı olduğunu ifade ettiler. 

Bendenizin sorusunda bunu bu şekilde ifade et
miş olduğuma dair her hangi bir husus yok
tur. Filvaki banka, bu yolda daha fazla ikra
miye evi yapabilmek için, elbette birtakım im
kânlara sahiptir. Bendeniz yapsın veya yapma
sın, diye bir şey demiyorum. Elbetteki bu, ken
di iktisadi kaidelerine, kanunlarına, nizamları
na ve verimlilik esaslarına göre bileceği, yapa
cağı şeydir. Ancak, sonunda arz etmiş olduğum 
gibi, muvazenenin temin ve tesisi, iktisaden 
geri kalmış bölgelerimizin de diğerlerine az 
çok ulaşabilmesi ve aradaki mesafenin kapa
tılması için her müessesenin, bu cümleden ola
rak, her bankanın kendisine düşen birtakım 
vazifeleri vardır, iş Bankasının vermiş olduğu 
cevap, sayın Hükümetin dikkatine arz edilecek 
bir ifade tarzıdır, kayda değer. Filhakika, de
min arz ettiğim gibi, «Bu suretle hareket edil
diği takdirde ikramiyelerin cazibesi azalır» 
diyor. Demek ki, geri kalmış olan mıntaka-
lara halkımızın, veya mevduat sahiplerinin iti
bar etmediği bu iktisadi müessese tarafından 
kabul ediliyor. O takdirde, aradaki mesafeyi 
kapatmak için sayın Hükümetin kendisine dü-
•}Q7\ birtakım vazifeler içerisinde olduğunu ka-
•ml etmesi lâzımgeldiğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
14. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm. 

Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamtya-
cağtna dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan 
Alp'in sözlü cevabı. (6/465) 

BAŞKAN — Sayın Alacalı?... Burada. Sa
yın Bayındırlık Bakanı?... Burada. Soruyu oku
tuyorum. 

11 . 2 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasını arz ve rica ederim. 

Fethi Alacak 
Tokat Milletvekili 

Zile ile Artova kazasını birleştiren ve özyo-
lu ismiyle maruf yolun yapımına 1964 yılında 
başlanılmış olduğu halde bugüne kadar bitiril-
memesi sebepleri ve 1967 yılı bütçe dönemin
de bitirilip bitirilemiyeceğinin, 
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Zile ile Amasya'yı birleştiren ve Amasya 
hududundaki kısmının bitirilmiş bulunduğu 
halde Tokat il hududu bulunan Zile'den baş
layıp Deretooğazını takiben geçecek yolun ya
pımının hangi safhada olduğunun ve 1967 yı
lında yapılıp yapılamayacağının, 

Zile ile Turhal kazasını bağlıyan ve trafik 
bakımından kesif faaliyeti olan 22 Km. lik yo
lun ne zaman asfaltlanacağını ve 1967 yılında 
bu hususun ikmal edilip edilmiyeceği hususun
da ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, bu
yurun efendim. 

Oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız lüt
fen oylarını kullansınlar. 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; Tokat Milletvekili Sayın Fethi Ala-
calı'nm sözlü sorusuna cevabımı arz ediyo
rum. 

Sayın Alacalı, sözlü sorusunun ilk paragra
fında Zile ile Artova ilçesini birleştiren yolun 
1967 yılı bütçe döneminde bitirilip bitirilmiyc-
csğine temas etmektedir. 

Malûmunuz olduğu üaere Karayolları yol 
ağında, 35 000 Km. si Devlet yolu, 25 000 Km. si 
de il yolu olmak üzere, takriben 60 000 Km. yol 
msvcuttur. Zile ile Artova arasında Devlet 
veya il yolu ağına dâhil direkt bir yol yoktur. 
Arkadaşımın sözlü sorusunda kaydetmiş oldu
ğu yol köy yolu olması hasebiyle Köy işleri 
Bakanlığınım ilgilendirmektedir. Demiryolu gü
zergâhını takibeden ve 58 Km. boyunda olan 
bu yol Tokat Valiliğince psrderpey yapılmak
tadır. Soru sahibi arkadaşımız durumu Köy İş
leri Bakanlığı ile Tokat vilâyeti nezdinde ta-
kibettiği takdirde, en son durumu teferruatı 
ile öğrenebilecektir. 

Zile - Amasya yoluna gelince; söz konusu 
yolun Zile'den itibaren 7 kilometresinin aît 
ve üst yapısı tamamlanmış bulunmaktadır. Esa
sen 1966 yılında Karayolları ağma giren 7 bin 
kilometre meyanında bulunan bu yolun 1967 
bütçe döneminde ikmali irin ödenek imkânları 
mahdudolduğundan, 1968 yılında Zile - Amas
ya yolunun ıslah ve onarım işine devam edi
lecektir. 

Turhal - Zile arasındaki yol trafik bakımın
dan yüklüdür ve Tokat'ı Ankara'ya ve Yoz

gat'a bağlamaktadır, önemine binaen 1968 yı
lında Turhal - Zile arasındaki bu yolun ona
rımı yapılacak ve aynı yıl içinde de asfaltla
nacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Alacalı, buyurunuz efen-

lim. 
FETHİ ALACALI (Tokat) — Muhterem 

laşkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Bayın
dırlık Bakanından cevaplandırılmasını arz etti
ğim soru önergesini 1 . 12 . 1966 tarihinde ver
miştim. Aradan bir sene bir ay kadar zaman 
geçtiği halde soru önergemin değeri hâlâ mev
ruttur, geçmemiştir. Bu soru önergemi üç kı
çım halinde arz etmiştim: 

Muhterem arkadaşlarım; birinci kısım Zi-
b - Artova yoludur. Evvelâ bu yolun bir husu
siyetini arz etmek isterim. Tokat'ın Zile kaza
lı ile Artova kazasını birbirine bağlıyan bu yo
lun yapılması ile asgari 40 tane köyün buna 
ıuvazi yollarının durumu da halledilmiş ola

caktır. Sayın Bakan burada cevap verirken; 
<üu ne Devlet yolu, ne de il yoludur. Köy iş
leri Bakanlığının yapacağı bir yoldur.» dedi. 
"3enim soru önergemde bahsettiğim gibi, 1964 
yılında bu yolun yapılmasına başlanmış ve bu 
yol için, o zaman edindiğimiz bilgilere göre bir 
loser getirilmiş idi. 1964 yılından itibaren ya-
umma başlanan bu yolda bir faaliyet gösteril
memesi, benim kanaatime göre, 1964 yihnda ya

kılmış bulunan yatırımların da boşa gitmesinin 
''lir delilidir. Binaenaleyh, bir yolun yapımına 

aşlanır, ondan sonra icra safhası devam et-
"îezse, ilk yapılan yatırımlar da boğa gidecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci kısım; Amas
ya'yı Zilye'ye bağlıyan Dereboğazı yolunda yol 
yapılacak diye orada bâzı köprüler de yıkıl
mış durumdadır. Bu mmtakada da, biraz evvel 
^rz ettiğim gibi, asgari 40 - 50 tane köy tama
men bu yola bağlıdır. Yani hastalar şehre gi-
^miyecek durumdadırlar. Bu sefer ve budan 
r/velki yaz döneminde gittiğimizde vatandaş
lar: «Bizim burada eskiden kalma bir ağaç 
:öprümüz vardı, yol yapılacak diye bu da yı-

!:ıldı. Biz şimdi nereden geçeceğiz. Hiç değilse 
3ski haline getirin, başka şey istemiyoruz» di
yorlar. 7 kilometrelik alt yapının yapıldığını 
söylüyorlar. Alt yapı üzerindeki çalışmalar tam 
.ııânasiyle olmadığı için, biraz evvel arz etti-
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ğim hususlar muvacehesinde yine bu yapılan 
yatırımların boşa gideceği kanaatindeyim. Çün
kü, üst yapı ve bunun devamı hâlâ sağlanama
maktadır. 

Sayın Bakana teşekkür edeceğim bir husus 
varsa, bu da üçüncü kısımdır. Zile - Turhal ara
sındaki 22 kilometrelik yolun bu sene onarı
mının yapılacağını ve 1968 yılı programında da 
asfaltlanacağını söylemiş bulunmasıdır. Haki
katen Bakan da arz etti. Bu yoldan asgari 
40 - 50 tane jeep ve 40 - 50 tane minibüs, Tur
hal - Zile arasındaki yolcu nakliyatında büyük 
bir vatandaş kütlesinin geçimini temin ettiğin
den, bu yolun asfaltlanması dolayısiyle araba
ların daha iyi çalışması ve sakat olmaması yö
nünden millî servetin değerlendirileceği cihe-
tiyle bu yolun asfaltlanması bakımından Sayın 
Bakana teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

15. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

BAŞKAN — Sayın Ülker?... Burada. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı?... Yok. Bakan bulun
madığı cihetle soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

16. —• Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğune dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/489) 

BAŞKAN — Sayın Erik?... Burada. Sayın 
Bakan?... Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

17. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'in, 
Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikametinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru
su ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'in sözlü 
cevabı. (6/491) 

BAŞKAN — Saym Mustafa Akalm?... Bu
rada. Sayın Bayındırlık Bakanı?... Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 
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22 . 12 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorularıma Bayındırlık Ba
kanlığının sözlü olarak cevap vermesine delâ
letlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Afyon Milletvekili 
Mustafa Akalın 

1. Afyon - Şuhut şosasmm çok dağlık ara
ziden geçtiği ve çok virajlı olduğu cihetle, 
kışın az miktarda dahi kar yağsa hemen kapan
dığı bir gerçektir. 

Güzergâhın arızalı, virajlı olması hasebiyle 
vasıtaların hızlı yol alamadıkları, fazla yakıt 
sarf edildiği gibi vasıtada normalin çok üstün
de yıpranma olduğuda bir gerçektir. 

Bu itibarla : 
a) Yol güzergâhının kadim istanbul - An

talya yolunun geçtiği istikamette, yani; Afyon 
ovasını Şuhut ovasına bağlıyan Akçaşehir bo
ğazından geçecek şekilde değiştirilmesi düşü
nülmekte midir? 

b) Güzergâhın bu istikametten olması ha
linde halihazır yola nazaran kaç kilometre 
kısalmaktadır. 

c) Halihazır yolun dağları aşması, virajlı 
olması neticesi vasıtaların sürat alamamasın
dan fazla yakıt sarfı, fazla yıpranma, fazla 
zaman kaybından her yıl ne kadar millî ser
vet heder olmaktadır. 

Yol güzergâhının boğazdan geçirilmesi ha
linde daha iktisadi olacağına inanılmakta mı
dır? 

d) Şayet yol güzergâhı değişmiyecekse, es
ki güzergâhın ıslahı, virajların azaltılması, 
köprülerin yapılması hangi yıl programına 
alınmıştır tahsisat ayrılmış mıdır? 

2. Çay - Karaadilli - Dinar yolunun asfalt
lanması düşünülmekte midir, hangi yıl progra
mına alınmıştır? 

3. Afyon - G-azlıgöl - Dinar köyü - Seyit-
gaziden Eskişehir'e ekleneceği yıllardan beri 
söylenen yolun gerçekleştirilmesi düşünülmek
te midir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bayındırlık 
Bakanı. 

Açık oylamaya oyunu kullanmıyan arkada
şımız var mı efendim? 

BAYINDIRLIK BAKANI ORHAN ALP 
(Ankara) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş-
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lar; Afyon Milletvekili Sayın Mustafa Aka
lın'm sözlü sorusuna cevabımı arz ediyorum. 

Afyon - Şuhut yolunun virajlı ve meyilli 
kesimlerinin varyantlarla ıslahında fayda 
vardır. Bu varyantların hemen ele alınmasını 
zaruri kılan trafik adedi henüz yeterli seviyede 
değildir. Esasen bu kabil il yollarında yeni 
yapım ve ıslah işleri için Karayolları Genel 
Müdürlüğüne çok miktarda, şimdikinden kat 
kat fazla diyebileceğim, ödenek tefrikine ihti
yaç vardır. Buna mukabil bütçe imkânları bu 
kadar geniş çapta işin ele alınmasına imkân 
vermemektedir. Ancak, Afyon - Şuhut yolunu 
mevcut trafiğe daha elverişli bir duruma getir
mek için, geçmiş yıllara nazaran 1968 yılında 
bakım ve ıslah çalışmalarına daha geniş çapta 
yer verilecektir. 

Bu izahatımdan da anlaşılacağı üzere, Ak-
çaşehir üzerinden geçen güzergâhla ilgili yeni 
yolun bütçe imkânlarına göre, mütaakıp yıl
da programa ithaline çalışılacaktır. Bu yeni 
güzergâhla yolda bir miktar kısalma olacaksa 
da kati miktarı, projesi hazırlandıktan sonra 
beyan edilebilecektir. Bu yolda önemli olan, 
kısalıktan ziyade virajların ve fazla meyilli ke
simlerin ortadan kaldırılması önem arz etmek
tedir. 

Çay - Karaadilli - Dinar yolunun ne zaman 
asfaltlanacağı sorulmaktadır. Asfaltlanmadan 
evvel bu yolun esaslı onarım görmesi ve bu su
retle geometrik ve fizikî standartlarının ıslahı 
icabetmektedir. 90 kilometre olan bu yolun ıs
lahı üzerinde önemle durulmakla beraber, he
nüz köy yolu vasfında olan bu yolun asfaltla
nabilecek hale gelmesi için büyük çapta ödene
ğe de ihtiyaç vardır. Yalnız Çay - Karaadilli 
yolunun asfaltlanması için asgari 10 000 000 
liraya kat'i zaruret vardır. 

Afyon - Gazlıgöl yolu 1968 yılı asfalt prog
ramına alınmıştır. Gazlıgöl - Dinar - Seyir Gazi -
Mahmudiye ayrımı yolu turistik bakımdan ilk 
plânda asfaltlanması gereken yol ağına dâhil
dir. 1968 yılında bu yolun ıslah ve onarımına 
başlanacaktır. Onarımı biten kesimlerin kısım 
kısım asfaltlanması da yapılacak ve üç yıllık 
bir programla yolun onarımı ve asfaltlanması 
tamamlanacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Akalın, buyurunuz efen

dim. 

Açık oylama muamelesi bitmiştir, kupaları 
kaldırınız. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın 
Bayındırlık Bakanının verdiği cevaplardan 
üçüncü kısmı memnuniyetle karşılıyorum ve 
kendisine bu bakımdan teşekkür ediyorum. 

Yani, Afyon - Gazlıgöl - Seyitgazi - Eskişehir 
il yolunun İkinci Beş Yıllık Plânının hazırlık 
çalışmalarına alınmasına imkân bulunamamış
tır, diye daha evvel Sayın Bakanlıktan sordu
ğum yazılı önergeye verilen cevabı huzuru
nuzda tekzibederek; daha doğrusu imkânların 
el vermemiş olması hasebiyle yapılamıyacağmı 
bildirmiş oldukları yolun 1968 programına 
Ikısmen alındığını, Gazlıgöle kadar olan kısmın 
asfaltlanacağını ve Gazlıgöl'den sonra Di
nar - Seyitgazi istikâmetine devam eden kıs
mın da mütaakıp yıllarda onarımı, yapımı bi
tirilip asfaltnanmaya geçileceğini beyan buyur
dular ki, bu yönden kendilerine minnetimi 
arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, hepimizin bildiği gibi, 
bu önergeyi biz vereli bir sene üç ayı geçiyor, 
ama bu kadar geçmiş olan zaman, sordu
ğumuz hususların kıymetinde bir eksiltme hu
sule getirmemiştir. Çünkü, aynı noksanlık fil-
hal devam etmektedir. Sayın Bakan, bilhassa 
önergemin birinci maddesinde arz ettiğim Af
yon - Antalya yolunun Şuhut istikametinde
ki, güzergâhının değiştirilmesi mevzuunda kıs
men ferahlatıcı cevapta bulundular. Ancak, be
nim istediğim sarih bir cevap değildir bu. Sa
yın Bakanlığın yazılı soruma vermiş olduğu 
6 . 2 . 1967 tarihindeki yazılı cevapla Sayın 
Bakanının burada verdiği sözlü izahat arasın
da 180 derecelik bir aykırılık var. Zaten öyle 
cevap verildiği için yazılı önergemi sözlü öner
ge haline ifrağ etmiştim. O zaman yazılı ola
rak verdikleri cevapta tenakuzlar vardı ve bu 
tenakuzlar bizi üzmüştü. 

Bize deniliyordu ki, verilen cevapta : «Af
yon - Şuhut yolu güzergâhının daha düzgün 
bir araziden geçmediği için istanbul - Antalya 
yolu istikametine alınmasında fayda mülâhaza 
edilmemektedir ve güzergâhın söz konusu yöne 
alınması bir kısalık sağlamamaktadır.» Arka
sından da diyor ki : «Yukarıda açıklanan se
beplerle adı geçen yolda henüz ekonomik: 
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etüt dolayısiyle bir mukayese de yapılama
mıştır.» 

Muhterem arkadaşlar, takdir buyurursunuz 
ki, henüz etüt yapılmamış olan - öyle diyor üçün
cü maddesinde - bu yollarda kısalık, uzunluk, 
viraj ve saire yönler tetkik edilmediğine göre, 
nasıl oluyor da birinci maddenin (a) fıkrasın
da, «İstanbul - Antalya yolu istikametine alın
masında fayda mülâhaza edilmemektedir.» 
gibi tetkik edilmemiş bir mevzuda cevap ve
riliyor. Bu aksaklık sebebiyle bu sözlü soru 
önergesini vermiştik. Burada oldukça sarih, ol
dukça tatmin edici cevapta bulundular Sayın 
Bajfcan, Bu bakımdan kendisine teşekkür et
mekle beraber, müsaade buyurulursa bâzı mâ
ruzâtımı da ilâve etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; bahis konusu olan ve 
belki içimizde birçoğumuzun geçmek bahtsız
lığına uğradığımız Afyon - Şuhut yolu, 1927 -
1928 senelerinde o günkü mevzuata göre metre 
tul olarak mütaahhide verilmiş. Şimdi yok böyle 
bir şey her halde. Yol ne kadar uzun yapı
lırsa mütaahhidin o kadar fazla para alması gere
kirmiş. Mütaahhit de, mühendisin değil, bir fen 
erbabının değil, dağdaki çobanın dahi beğen-
miyeceği bir güzergâh tesbit etmiş, döndür
müş dolaştırmış, virajlar, büküntüler, inişler, 
çıkışlarla, Şuhut'la Afyon arası normal olarak 
meselâ kurşun atımı tabiriyle 20 kilometre, ya
hut da 18 kilometre ise o yol döne dolaşa 33 
kilometreye çıkarılmış. Bu yolunun düzeltil
mesi için iki üç sene evvel bir teşebbüse ge
çildi, 50 bin lira kadar bir para ayrıldı, fakat 
bu para ile o berbat yolun düzeltilmesine el
bette ki, imkân yoktu. Sonra bu yol Devlet 
yolu haline geldi. Devlet yolu haline ge
lince Bayındırlık Bakanlığının bu yolu yapma
sını bekledik bu da olmadı. 

Biz şimdi diyoruz ki, bu yol sureti katiyede 
ne şimdi, ne de bundan sonra, hele bugünkü 
motorlu vasıtaların çoğaldığı şu devirde, ova
dan 1 250 m. yüksekliğinde yel değirmeni tâbir 
edilen bel'e kısa bir mesafede yükselecek, ondan 
sonra 150 m. düşen ovaya kısa bir mesafede ine
cek. Birçok yerlerde, arazinin yaratılışı sebe
biyle memleketimizin birçok bölgelerinde viraj
larla çıkıp virajlarla inmek zarureti mevcuttur. 
Arazi icabı âmenna, kabul ediyoruz ama, bizim 
Şuhut - Afyon yolu için bu zaruret yoktur. 

Çünkü, Allah öyle yaratmış ki Şuhut Ovası ile 
Afyon Ovasını bir boğazda birleştirmiş Akça-
şehir Boğazı. Benim mühendislere anlatamadı
ğım nokta bu. Kendileri ile, oraların istikşafı 
sırasında da konuştum. İstirham ediyoruz, yani 
bu falanın menfaati, filânın menfaati değil, 
memleket menfaati. 

Bugün Antalya - İsparta - Senirkent istika
metinden gelen bir yol var. Bu yol, Romalılar 
zamanında yapılmış ve halen bakiyesi mevcut, 
20 metre genişliğindedir. O günün fenniyle bun
dan bin küsur sene evvelki insanlar dahi mâkul 
yolu bulmuşlar, yol işlerinde de doğru yolu bul
muşlar ve Akçaşehir Boğazından geçirmişler 
yolu. Bakiyeler mevcut halen. Görürsünüz bura
yı gezdiğiniz zaman, 100 metre yahut 50 metre 
toprak örtmemiş, taşlarla döşeli, kocaman yol... 

Şimdi biz mühendis beylerden rica ediyoruz, 
diyoruz ki : Şu dağlardan götürmekte ne fay
da var? Otomobil eskiyecek, benzin fazla sarf 
edilecek, zamanımız kayba uğrıyacak. Demin 
Sayın Bakanın da yerinde temas buyurduğu 
gibi, belki ben kısalacağı iddiasındayım, ama 
teknik elemanların sözlerine itimadedelim ve 
diyelim ki, Şuhut Ovası ile Afyon Ovasını bir
leştiren Akçaşehir Boğazından geçen yol, velev-
ki bugünkü Şuhut - Afyon güzergâhının Km. 
sine göre fazla bir kısalık göstermese bile - ki 
Sayın Bakan burada güzel temas buyurdular -
düzlüğü var hiç olmazsa, ovadan gelecek, bo
ğazdan geçip ovaya gidecek. Yani vasıtanın 
hızı bahis konusu. Hepinizin birçok tecrübeleri
niz vardır, düz yollarda sürat bakımından za
mandan çok istifade ediyoruz. Buna bir misal 
arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, zatıâliniz de çok 
iyi bilirsiniz ki, İçtüzüğün 155 nci maddesine 
göre, soru sahibinin 15 dakikadan fazla konuş
ması mümkün değildir. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Bitiri
yorum. 

Afyon - Çay yolu 50 kilometre, otomobille 
20 dakikada varıyoruz. Afyon - Şuhut yolu 33 
kilometre güya, otomobille bir saatte, birbuçuk 
saatte varıyoruz. Yani bu, yolun virajını gös
termeye yeter. Bu itibarla istirhamım, diğer ten-
kidlere girmek istemiyorum, bu yolun ıslahının 
mümkün olmadığına kaaniiz. Sayın Bakandan 
istirhamımız, bu yol güzergâhını tesbit edecek 
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insanlara gerçekten vazife görmelerini, ileriki 
yıllarda daha çok ve daha süratli vasıtaların 
geçeceği, kışın kapanmaması lâzımgeldiği husu
sunu nazarı dikkate almalarını tembih buyur
sunlar. Çünkü, kendileri de çok yakînen bilirler, 
Şuhut'un virajlı yollarında en hafif rüzgâr, 
hangi istikametten eserse essin, mutlaka yolu 
kapar, trafik aksar ve vatandaş mahsur kalır. 

Yalnız bir noktada Sayın Bakanın beyanına 
itirazım vardır; trafik Şuhut/ta azdır diyorlar. 
Şuhut'ta trafik, pancar memleketi olması hase
biyle çoktur ve yolun değiştirilmesi elzemdir. 

Bir noktaya daha temas edeyim... 
BAŞKAN — Sayın Akalın müddetinizi ge

çirdiniz efendim. Biraz evvel ikaz ettiğim sa
man vaktiniz bitmişti. 

MUSTAFA AKALIN (Devamla) — Efen
dim, teşekkür edeceğim o kadar... 

Sualimin ikinci maddesinde, Çay - Kara-
adilli yolu vardır. Sayın Bakan diyor ki, köy 
yoludur. Mümkündür, ona her hangi bir diye
ceğim yoktur. İmkânlar olmayınca, illâ bunu 
yapsın, diye İsrar edecek değiliz. O bakımdan 
başka diyeceğim yoktur. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

18. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
Ticaret lisesi mezunlarının, üniversitelerin sosyal 
ilimler tedris eden fakültelerine girebilme im
kânlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/504) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Çalikbas?.. 
Buradalar. Sayın Bakan yoklar. Soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

19. —• Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-
yüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suiistimal 
olup olmadığına dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/512) 

BAŞKAN — Sayın Sarıyüce?.. Yok. Soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olunacağına 
dair Başbakan ve Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/514) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Burada, Sayın 
Başbakan?.. Yok. Sayın Çalışma Bakanı?.. Yok 
Sorunun görüşülmesi gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

I 21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizdeki issiz sayısına ve gelecekteki 
inkişafına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/515) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Burada, Sayın 
Başbakan?.. Yok. Sayın Çalışma Bakanı?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

22. — Erzurum Milletvekili Adnan Scnyurt'-
un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da vu-
kubıdan hâdiselere ve ortaokul müdürünün Er
zurum'a nakil sebebine dair İçişleri ve Millî Eği
tim bakanlarından sözlü sorusu (6/516) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt?.. Burada. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. Sorunun görü
şülmesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

23. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza JJzuner'-
in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyaçla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/519) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner?.. Burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı?,. Yok. Sorunun görüşül
mesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

21. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamahoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl -
kaya. köyü sakinlerinin iskânlarına dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/528) 

BAŞKAN — Sayın Kodarnanoğlu?.. Yoklar. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle çorunun görü
şülmesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

25. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodarnanoğ
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilcesine bağlı Çİfte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/529) 

BAŞKAN — Sayın Kodarnanoğlu?.. Yoklar. 
Soru sahibi bulunmadığı cihetle sorunun görü
şülmesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

26. — Muş Milletvekili Kemal Ay t aç'in, Ma
lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi ajan
sının silo, araç ve bina ihtiyacına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç?.. Burada
lar. Sayın Ticaret Bakanı?.. Yoklar. Bakan bu
lunmadığı cihetle soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 
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27. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakarım
dan sözlü sorusu (6/532) 

BAŞKAN — Sayın Özarda?.. Buradalar. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. Bakan bu
lunmadığı için sorunun görüşülmesi gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

28. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/533) 

BAŞKAN — Sayın Özarda?.. Buradalar. Sa
yın Başbakan veya adına cevap verecek bir ba
kan?.. Yok. Sorunun görüşülmesi gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

29. — Kırklareli Milletvekili Hasan Talisin 
Uzun'un, Kırklareli''ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğilim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/535) 

BAŞKAN — Sayın Usun?.. Buraca. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

30. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdoğan'
ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj insansının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/537) 

BAŞKAN — Saym Bozdoğan?.. Burada. Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

31. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa Gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/539) 

BAŞKAN — Saym Menteşe?.. Burada. Sa
yın Maliye, Adalet ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar bakanları?.. Yoklar. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

32. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu nur, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/5 40) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?,. Burada. Saym 
İçişleri Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

33. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/541) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Burada. Saym 
İçişleri Bakanı?.. Yok. Soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

34. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulanma
sına ve hidro - elektrik sağlanmasına dair Baş
bakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/542) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Kurucu?.. 
Buradalar. İlgili bakanlar?.. Yok. Sorunun gö
rüşülmesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

35. —• Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

BAŞKAN — Soru sahibi Saym Kurucu bu
radalar. Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yoklar. So
runun görüşülmesi gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

36. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Orman Genel Müdürlüğü Teşkilâtında çalı
şanların t er filerine dair Tarım ve Maliye bakan
larından sözlü sorusu (6/544) 

BAŞKAN — Som sahibi Saym Uzuner?.. 
Buradalar. İlgili bakanlar?.. Yok. Sorunun gö
rüşülmesi gelecek birleşime bırakılmıştır. 

37. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyon
larının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/545) 

BAŞKAN — Saym Nebioğlu?.. Yok. Som 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

«58. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklar eli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/546) 

BAŞKAN — Saym Hasan Tahsin Uzun?.. 
Buradalar. Saym Devlet Bakanı?.. Yok. Soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 
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39. — Trabzon Milletvekili Ali Kıza Uzuner'-
in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölgesinde
ki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun ye
terli olup olmadığına ve orman içi köylerin iskâ
nına dair İmar ve İskân ve Köy İsleri bakanla
rından sözlü sorusu (6/549) 

BAŞKAN" — Sayın Uzuner?.. Buradalar. Sa
yın îmar ve îskân Bakanı?.. Yok. Sayın Köy İş
leri Bakanı?.. Yok. Bakanlar bulunmadıkları ci
hetle sözlü soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenlerimiz 
için millî bir politikanın tesbit edilip edilmedi
ğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/551) 

BAŞKAN — Sayın Ülker?.. Buradalar. Sa
yın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bulun
madığı cihetle soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

41. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/552) 

BAŞKAN — Sayın Nazmi Oğuz?.. Burada
lar... Sayın Maliye Bakanı?.. Yoklar. Bakan bu
lunmadığı cihetle soru gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın bakanlar bulunmadığı için bu sorulan 
başka birleşime bırakalım... 

BAŞKAN — Efendim, ben soru okuyorum, 
siz ise söz vermeden konuşuyorsunuz. Buyuru
nuz, bir şey mi söylediniz? 

NAZİF KURUCU (Konya) — Burada mev-
cudolan bakanlar hakkında sorulan sorulara ge
çelim bari. Daha önce böyle bir tatbikat yapıl
mıştı. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, bu lâzimeye ria
yet mecburiyetindeyiz. Gündemin sonuna kadar 
okumak Başkanlığın görevidir. Bu arada her 
hangi bir bakan kapıdan içeri girdiği takdirde, 
okuyacağımız son sorulardan bir tanesini cevap
landırma hakkını haizdir. Meclis saat 20.00 ye 
kadar çalışmasını hazırlamıştır. 

42. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin gelişmesi 

için ne gibi tedbirler alınacağına dair Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/558) 

BAŞKAN — Sayın Uzuner?.. Buradalar. Sa
yın Devlet Bakanı?.. Yoklar. Soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Vlker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden zor
la tahkikat evrakını alıp almadığına dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/564) 

BAŞKAN — Sayın Ülker?.. Buradalar. Sa
yın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. Bakan bulunma
dığı cihetle soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

44. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in sözlü cevabı 
(6/566) 

BAŞKAN — Sayın Kurucu?.. Buradalar. 
Başbakan?.. Yok. Tarım Bakanı?.. Yok. Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Buradalar. 

Nitekim, şimdi dediğim şekil cereyan etmiş
tir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bizzat 
zatıâlinizin sorusu üzerine kapıdan içeri gir
miştir. 

Şimdi Sayın Kurucu, sorunuz gerek Başba
kan, gerek Tarım Bakanı ve gerekse Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanına taallûk etmektedir. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı bura
dalar. Her üç bakanın hazır olduğu bir birle
şimde mi görüşülmesini istersiniz? Yoksa... 

NAZİF KURUCU (Konya) — Tarım Baka
nı ayrıca cevap vereceğine göre, Sayın Enerji 
Bakanı cevap verebilirler. 

BAŞKAN — Her bakan kendi bakanlığına 
ait kısmı cevaplandırsın, diyorsunuz. 

Soruyu okutuyorum : 
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sorumun, Başbakan ve Ta
rım Bakanı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
nı saygı ile dilerim. 

14 . 6 . 1967 
Konya Milletvekili 

Nazif Kurucu 
1. Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması için 

tasarlanan işler nelerdir? 
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2. Doğanhisar'ın orman köylerini oldukları 
yerde kalkındırılması için ne gibi tedbirler alın
mıştır? 

3. Bu ilçedeki tarımı daha verimli kılmak 
ve sulanmayan yerleri sulamak için ne yapıla
caktır? 

Doğanhisar ve köyleri civarındaki dere ağız
larında, enerji istihsali, sulama ve taşkını önle
me gayesi ile yapılacak küçük barajlara ve bent
lere ne zaman başlanabilecektir? 

4. Doğanhisar'daki afyon üreticisini sıkın
tılı durumdan kurtarmak için ne gibi tedbirler 
alınmaktadır? 

5. Bu ilçede hayvancılığı geliştirmek ve 
ahır hayvancılığını teşvik etmek için ne gibi 
yardımlar yapılmıştır? Bu gaye için, Doğanhi-
sar'a özel bir kredi açılmasına ve örnekler gös
terilmesine imkân olmaz mı? 

6. Doğanhisar civarındaki maden zengin
liklerini işletmek için Devlet tarafından bir ted
bir alınacak mı? 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, gündemin 44 ncü sırasını teşkil eden 
sora hakkında, buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; 

Konya Milletvekili Sayın Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na mütedair sual takririnin Bakanlığa mütaal-
lik kısımları 3 ncü ve 6 ncı maddelerinde mu
harrer bulunan hususlara taallûk etmektedir. 

Önergenin 3 ncü maddesinde Sayın Kurucu, 
«Bu ilçedeki tarımı daha verimli kılmak ve su-
lanmıyan yerleri sulamak için ne yapılacaktır?» 

6 ncı maddesinde de, «Doğanhisar civarında
ki maden zenginliklerini işletmek için Devlet 
tarafından bir tedbir alınacak mıdır?» hususla
rını sormaktadır. 

Bu bakımdan cevabımı her iki maddeye göre 
sırasiyle arz ediyorum : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Kon
ya Doğanhisar ve civarındaki köyler arazisinin 
sulanması konusu, plânlama çalışmaları bitmiş 
bulunan Hgın projesi mey anında incelenmiş ve 
bu mıntakada sulama, enerji ve taşlan kontrolü 
maksatlı olarak her hangi bir teknik imkân ma
alesef tesbit edilememiştir. 

Doğanhisar ve civarındaki, Karaağaç, Çep-
me, Yağır, Koçaş, Uncular, Ilyaslar ve Ortaca 
köyleri arazisinin sulanması konusu münferiden 
incelenmiş ve mevcut pınar sulariyle sulanan 
araziler dışında, daha çok arazinin sulanması 
için meyilleri fazla olan Çankara ve Safrakara 
dereleri üzerinde kış sularından istifade gaye
siyle ve çok maksatlı olarak gölek veya baraj 
yapılmasına topoğrafik bakımdan müsait yer 
bulunamamıştır. 

Diğer taraftan, mevcut donelerin tetkiki ne
ticesinde, Doğanhisar merkezi ve civarında su
lamaya kâfi miktar ve kalitede yeraltı suyu te
mini mümkün görülmemekle beraber, yeraltı 
suyu durumunun kesinlikle tesbit edilebilmesi 
için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ma
hallinde hidro - jeolojik etüt yaptırılması husu
sunda gerekli talimat ilgililere verilmiş bulun
maktadır. Bunun neticesine intizar edeceğiz. 

Soru önergesinin 6 ncı maddesine gelince : 
Konya ili Doğanhisar ilçesi dâhilinde Maden 

Tetkik Arama Enstitüsü tarafından pirit ve de
mir zuhuru tesbit edilmiştir. Doğanhisar'a bağlı 
Kemer köyünün Kalburcu mevkiinde kuvarts 
içerisinde ehemmiyetsiz miktarda pirit tezahür 
etmektedir. Bu, ekonomik değer taşımamakta
dır. 

Demir zuhuru ise, Kemer köyünün Güney -
Doğusundadır. Paleozoik şistlerin bulunduğu 
sahada demirli kuvarts vardır. Bunun da maa
lesef ekonomik bir kıymeti mevcut değildir. 

Cevaben arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buyurunuz efen
dim. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar, Doğanhisar Konya'nın 
en kalkınmamış ilçelerinden birisidir. Sayın 
Bakanın, sulama yönünden verdiği izahat Do-
ğanhisarm geleceğinin de umutsuz olacağını gös
termektedir. Ilgın projesi daha çukurda bir yer
de hazırlandığına göre, bu projeden Doğanhi
sar'ın sulanması elbette beklenemez. Fakat. Sa
yın Bakanın da bahsettiği, dere ağızlarında göl
ler yapmak imkânı olsaydı hem taşkınların ön
lenmesinde ve bu suların aktığı Akşehir gölü
nün taşmasının önlenmesinde bir nebze fayda, 
hem de sulama imkânı olacaktı. Maalesef bu
günkü teknik imkânlar müsaidolmadığına göre, 
bu büyük bir şansızlık olmaktadır. Bütün umut 
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bu vaziyette, yeraltı sularından istifade etme 
durumuna da dayanmaktadır. Her ne kadar 
hidrojeolojik etüt yapılmakta ise de bâzı köy
lerde köylü vatandaşlar kuyularla sulamada bu-
lunmaktadrılar. Bilhassa Doğanhisarın içeri
sinde Deşdeğin, Beyri köyünde bizim görüşü
müze göre yeraltı suyundan istifade imkânı 
vardır. Bunun şimdiden köylünün istifadesine 
arz edilmesini teklif ve temenni ediyorum. 

Ayrıca Doğanhisar ve civarındaki dağlarda 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün etütlerine 
göre, bulunan madenlerin ekonomik evsafta ol
madığı bahsedilmekte ise de daha ileri teknik 
ve enerji gücünün ekonomik hesapları değişti
receği kanaatindeyim. Ve Devlet imkânlariyle 
bu bölgede yeniden maden değerlendirilmesi ve 
araştırması yapılması, bu çok geri ilçemizin 
ekonomik bakımdan, el uzatılır hale gelmesi idn 
faydalı olacaktır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

45. — Bursa Milletvekili Şetarettin Çan-
ga'nın, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete devredilip edümiyeeeğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

BAŞKAN — Sayın Çanga?.. Buradalar. Sa
yın Bakanlar?.. Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

46. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

BAŞKAN — Sayın Uzun?.. Buradalar. Sayın 
Başbakan?.. Yoklar. Bulunmadıkları cihetle 
soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

47. — Gaziantep .Milletvekili Ali Th,*.an Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla-
nıaması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

BAŞKAN — Saym Göğüs?.. Yok, Sayın Baş
bakan?.. Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

48. — Erzurum- Milletvekili Adnan IŞen-
yurt'um ilcilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

BAŞKAN — Sayın Şenyurt?.. Buradalar. Sa
yın Çalışma Bakam?.. Yok. Bakan bulunmadığı 
cihetle soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakannıdan sözlü 
sorusu. (6/578) 

BAŞKAN — Saym Ülker?.. Buradalar. Sa
yın Adalet Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

50. — Aydın Milletvekili İteşal özarda'nm, 
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sorusu ve İdare Âmiri İzzet Ok
tay'ın sözlü cevabı (6/579) 

BAŞKAN — Saym özarda?.. Buradalar. Sa
yın Millet Meclisi Başkam?.. 

MİLLET MECLİSİ İDAEE ÂMİRİ İSZET 
OKTAY (Muğla) — Saym Başkan, Başkan 
adına ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Başkan adına zatıâliniz, idare 
Âmiri olarak, cevaplandıracaksınız. Peki efen
dim. sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Riyaset tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
7 . 7 . 1967 

Aydın Milletvekili 
Reşat Özarda 

1. Millet Meclisinin saat 20,00 ye kadar ça
lışması, Bütçe Kanunu, 5 Yıllık Plân ve Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri raporlarının tatil günlerin
de ve bazan sabahlara kadar görüşülmesi sebe
biyle Kanunlar Kalemi ile Zabıt Kalemi perso
nelinin de gece gündüz 'devamlı mesai yaptıkları 
görülmektedir. Bu personele bu mesailerinden 
dolayı fazla mesai ücreti verilmekte midir? Ve
rilmemekte ise sebebi nedir? 

2. Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fada me
sai ücreti tatbikatı var mıdır? Varsa kimlere 
fazla mesai ücreti verilmektedir? 

BAŞKAN — Sayın idare Âmiri Oktay bu
yurun, Millet Meclisi Başkanı adına. 

MİLLET MECLİSİ İDARE ÂMİRİ İZZET 
OKTAY (Muğla) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Millet Meclisi personeli normal 
mesai tatbik etmektedir. Ancak, mesainin devam 
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ettiği sürece fazla mesai alan üniteler de var
dır. Saat yedi veyahut sekize kadar çalışan 
arkadaşlara, mevcut 5509 sayılı Kanun gereğin
ce, Millet Meclisi personelinin yapmış olduğu 
fazla mesai karşılığı senede bir maaş ikramiye 
olarak ödeme kaydı vardır. Ancak, fevkalâde ça
lışmalar esnasında gerek Basımevi, gerekse Tek
nik işler Müdürlüğü ve gerekse nöbet bekliyen 
şoförlere fazla mesai tatbikatı yapılmaktadır. 
Bu fazla mesai keyfiyeti Başkanlık Divanınca 
ele alınmış, üç idare Âmiri ve bir Divan kâtibin
den teşekkül eden heyet bunu etüdetmektedir. 
Bu fazla mesai meselesi Başkanlıkça halledile
cektir. Keyfiyeti malûmaten arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özarda buyurunuz efen
dim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, milletvekili olmamız ha
sebiyle memleketin diğer sahalarındaki aksak
lıkları düzeltmeye gitmeden, her şeyden evvel 
Millet Meclisindeki mesailerde hakkaniyetin, 
adaletin gözetilmesini sağlamak, zannedersem 
başta gelen vazifemiz olmalıdır. Saym idare 
Âmirine, fasla mesai işinin Başkanlık Divanın
ca ele alındığını, yakın bir zamanda esastan hal
ledileceğini bildirmesinden dolayı çok teşekkür 
ederim. Ancak, bu arada bir iki gerçeği ifade 
etmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Millet Meclisi, seyyanen bütün memurlarına 
fazla mesaileri karşılığı olmak üzere senede bi
rer maaş ikramiye vermektedir ve bu, kanun 
icabıdır. Ancak, Mecliste hiç iş yapmıyan me
murların yanında çok fazla yorulan, âdeta ha
yatlarını yıpratırcasına çalışan memurlar da 
vardır. Millet Meclisi, hepinizin malûmu oldu
ğu üzere bütçe zamanında, beş yıllık plânların 
müzakeresinde, kamu özel teşebbüsleriyle ilgili 
kanunların müzakeresinde gece yarılarına ka
dar, sabahlara kadar çalışmaktadır. Millet Mec
lisi mesaisine devam ettiği müddetçe milletve
killerinin bir çoğu dışarıda istirahat etmekte
dirler. Ancak, Riyaset makamını işgal eden Reis 
ve Riyaset Divaniyle birlikte vazife gören Ka
nunlar kaleminin mesul müdür ve memurlariy-
le zabıt kalemi memurları buradan hiç biran 
ayrılmadan, müstemirren yorucu bir mesai içe
risindedir. Bu arkadaşların burada katlandık
ları zahmet ve mânevi çöküntü, bunların dı
şında kalan milletvekillerinin katlandığından 

çok fazladır. Zaman zaman Mecliste çok elekt
rikli hâdiseler cereyan eder, kavgalar olur, dö-
ğüşler olur, fakat bu memurlar gözlerini kırp
madan, kendilerini bu heyecanlı hâdiselere kap
tırmadan olanı biteni bir makina soğukkanlılı-
ğiyle zapdetmek, doğru olarak zapdetmek mec
buriyetindedirler. Bu memurlar sabahlara kadar 
çalışırlar, ertesi gün yine buradaki mesailerine 
devam etmek mecburiyetindedirler. Zabıtların 
burada tutulmasiyle mesele kapanmış olmaz, bu
radan çıktıktan sonra bütün gün bu zabıtların 
teker teker gözden geçirilmesi, teyplerle karşı
laştırılması, daktilo edilmsi, hataların düzeltil
mesi gibi, buradaki mesaiden çok daha fazlasını 
Meclis çalışması dışında, kendi bürolarında yap
mak mecburiyetindedirler. 

Kanunlar Kaleminin burada görev alan yet
kililerine gelince: Bunlar Meclisin çalışmaya 
başladığı andan müzakerelerin sona erdiği ana-
kadar Riyasette vazife görmek ve her şeyi ince
den inceye takibetmek mecburiyetinde oldukları 
gibi, buradan çıktıktan sonra da, yine uzun 
müddet evlerine gidememekte, ertesi gün er
ken saatte gelip Meclisin gündemini hazırlamak, 
Meclisin gündeminde öne alınacak hususları ha
zırlamak gibi, büyük bir hazırlık ve gayret için
dedirler. 

Muhterem arkadaşlar, biz bu arkadaşların 
çalışmalarını yakînen bilen kimseler olarak ha
kikaten ifade etmek isterim ki, bunların me
saileri kolay kolay her insan vücudunun ve 
her insan kafasının tahammül edemiyeceği i'ıa-
dar ağırdır. Binaenaleyh, bu kadar ağır yük-
altında ezdiğimiz kimselere hiç olmazsa diğer
lerinden farklı olarak senede bir maaş ikra
miye gibi bir şeyle yetinmekten vazgeçip, bun
lara fazla olarak çalıştıkları gecelerin fazla 
mesai ücretini vermek suretiyle hakkaniyete 
hizmet edelim. 

Bir noktayı daha tebarüz ettirmek isterim : 
Bütçe Komisyonunda bütçe zamanında ha

kikaten sabahlara kadar çalışılmaktadır. Ora
daki memurlar da geniş şekilde yıpranmakta
dır. Onları da bunlardan ayırdetmek lâzım. 
Fazla mesai yaptıkları ve bütçenin muayyen 
aylarda, sabahlara kadar çalışkları aylarda 
hiç olmazsa. 

Müstahdemlere gelince : Müstahdemler ara
sında da tefrik yapılmaktadır. Ben altı sene-
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den beri Millet Meclisindeyim, Şu Meclisin top
lantılarında daima sağda ve solda gördüğüm 
hademeler hemen hemen aynı şahıstır, bunlar 
hiç değişmez. Meclis mesaisine saat üçte baş
lar, saat sekizde biter, bütçe zamanında sabah 
saat onda başlar geceyarısmdan sonra, saat 
dörtte biter. Bizler oturuyoruz, gezeriz, ama 
bu müstahdemler Meclisin çalışmaya başla
dığı andan, kapandığı ana kadar hep ayakta 
dldlmek suretiyle dururlar, sabah, olur evle
rine giderler. Evleri uzaktır, fakat saat sekiz 
buçukta tekrar Meclise gelip temizliklerini 
yapmak, iş başında bulunmak, diğer görevle
rini yapmak mecburiyetindedirler. 

Binaenaleyh, kanun müsait değilse yeni bir 
kanun getirilsin, seyyanen hiç kimseye fazla 
mesai ücreti verilmesin. Ancak, Meclisin çalış
maları dolayısiyle ve kendilerine verilmiş olan 
görevlerin yerine getirilmesinin icabı olarak, 
normal mesainin dışında saatlerce ve geç vakit
lere kadar çalışmak mecburiyetinde bulunan 
memurlar kimlerse bunlar aynisin ve bunlara 
fasla mesai ücreti verilsin. Şoföre, işletme âmir 
ve memurlarına, matbaaya verildiği halde, bun
lardan daha çok yorulan arkadaşlarımız, bu 
fazla mesaiden istifade edememektedirler. Bu, 
bir haksızlıktır, adaletsizliktir, Yüksek Meclis 
olarak, Yüksek Riyaset Divanından rica ve is-

1. — Çankırı Miletvekili M. Ali Arsan'ın, 
Kıbrıs konusunda basında yer alan iddiala/ra 
dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in 

• yazılı cevabı. (7/444) 
Meclis Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Baş
bakan tarafından cevaplandırılmasına delâleti
nizi rica ederim. 

M. Ali Arsan 
Çankırı Milletvekili 

Son günlerde basınımızda dış basma atfen 
bâzı yorum ve iddiaların yer aldığı Kıbrıs ko-
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tirhamım; her şeyden evvel Şu Meclisin içeri
sindeki bu haksızlığı telâfi edecek tedbirleri 
alsınlar, bu Mecliste gerçek olarak fazla mesai 
yapan kimselere onlara hakkı verilsin, fazla 
mesai yapmıyanlar hiçbir şeyden istifade etme
sin. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Açık oylann neticesi arz ediyorum : 
Montreux'de imza edilmiş olan «Milletler

arası Telekomünikasyon Anlaşması» ve Ekleri
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
226 milletvekili katılmıştır. 2 çeklnser, 9 ret 
oyuna mukabil 215 kabul oyu çıkmıştır. Ta
san Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşı
lıklı bilgi verilmesi hakkındaki sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına 226 
aıl.adaşımız katılmıştır. 2 çek'nser, 22 ret, 203 
kabul oyu çıkmıştır. Tasan Meclisimizce) kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlanm, gündemde görüşü
lecek başka bir konu kalmamıştır. Bu sebeple 
9 Şubat 1968 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,07 

nusunda, Hükümetin Türk kamuoyuna bilgi 
vermemesinin izahını yapmajfe biraz müşküldür. 

Son günlerde Yunan Hükümetinin Adada 
izlediği politika, Enosis'in gerçekleşmesi için 
bir Hükümet derbesi veya Türk - Yunan çatış
ması şeklinde olunca ve yeni Yunan ihtilâl Hükü
metinin, içteki huzursuzluklan unutturmak 
için Türk Parlâmentosunun tatile gireceği bir 
sırada ortaya atacağı Enosis propagandası 
karşısında içteki dikkati Kıbns üzerine çek
mesi, izliyecekleri tabiî bir yol gibi görünmek
tedir. Bu maceranın neticesi ne olur. Bunu 
henüz bilmemekteyiz, 

• • n ^ M » •« ' 

b) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Hükümetin Türk - Yunan ikili görüşmele
rindeki ketum davranışı bizi bir yorum yapma
dan alıkoymaktadır. Ama, bir Enosis karşı
sında doğacak hâdiseler ne bir Arap - israil 
savaşma benzer ne de Vietnam. Millî heye
canı kabaran Türk ulusunun ne yapmaya kaa-
dir olduğunu tarih sayfaları göstermektedir. 
Bunu dünya kamuoyu bilmektedir. Böyle teh-
1 keli bir oyunda Batılı müttefiklerimizden 
Amerika'nın tutumu basınımızın yazdığı gibi 
ise esef vericidir. Şayet bu tarzdaki tutum
da hakikat payı varsa bu davranış Amerika'
nın dış politikasındaki tutumunun yanlış bir
çok örneklerinden biri daha olacaktır. Bu tu
tumun Orta - Şarkta komünizme karşı bir kale 
olan Türkiye hakkında sol tahriklerin de gay
reti ile Amerika için ciddî bir antipatinln doğ
masına sebebolacağı bir gerçektir. 

Sayın Dışişleri Bakanımızın yoğun dış ge
zileri yüzünden kendilerini Mecliste görmenin 
adetâ bir şans olduğu da bilinen bir hakikat
tir. Yaptığı yoğun temaslardan elde edilen 
başarılar hakkında bir bilgimiz olmadığı gibi, 
belki Hükümetin bu haberleri ciddiye almaması 
tabiî karşılanabilir. Ama, bizim için ciddiyetini 
muhafaza etmekte olduğu bir gerçektir. 

Bunun ışığında : 
1. Adada gerçekleşmesi düşünülen Enosis 

karşısında bir Türk - Yunan çatışması olabi
lir mi? 

2. Şayet olur ise ve Türkiye de kararlı ise 
bunu dünya kamu oyu bilmekte midir? 

3. Amerika 1963 teki gibi bir müdaha-
lede bulunabilir mi? 

4. Son günlerde basında yer alan iddiaların 
gerçek payı nedir? 

T. 0. 
Başbakanlık 25 . 1 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 27/544 
Konu : Çankırı Milletvekili M. Ali Ar
san tarafından Kıbrıs konusunda ve
rilen yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 . 7 . 1967 gün ve 7/444 - 4861/28649 

sayılı yazınız. 
Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'm Kıb

rıs konusunda Millet Meclisi Başkanlığına ver

miş olduğu ve Başbakanlıkça cevaplandırılma
sını istediği yazılı soru önergesinin cevabı, üç 
nüsha olarak, ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. Süleyman Demirel 
Başbakan 

Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'm Kıbns 
konusundaki yazılı soru önergesinin cevabıdır : 

1. Hükümetimiz Kıbrıs'ta bir Enosis ger
çekleştirilmesine kesin olarak karşıdır. Bu 
konuda gereken her türlü tedbir alınmış bu
lunmaktadır. 15/16 Kasım gecesi müdafaasız 
ve masum Boğaziçi ve Geçitkale Türk köyle
rine vâki Kıbrıs Rum ve Yunan ortak sal-
dırısiyle gergin bulunan Türk - Yunan ili^ileri 
çok vahîm ve tehlikeli bir safhaya ulaşmıştır. 

2. Hükümetimiz, saldırılardan Yunanistan'
ın açık mesuliyetini ortaya koymuş, Adada 
Türk Cemaatinin güvenliğini sağlıyacak za
ruri şartların yaratılmasını, temelde yatan 
devamlı gerginlik unsurlarının izale edilme
sini ve saldırılardan doğan zararların telâfi
sini istemiştir. Bu tutum ve gelişmeler dünya 
kamu oyunun malûmu olmuştur. 

3. İsteklerinin barışçı yollarla gerçekleş
mesini daima önplânda tutmuş olan Hüküme
timiz bu konuda dostane teşebbüslerde bulu
nan A. B. D., Birleşmiş Milletler ve NATO'mm 
gayret ve tekliflerini olumlu karşılamıştır. Bu 
dostane teşebbüslerden hiçbirinin müdahale 
şeklinde olmadığı veya bu anlama gelmediği 
•muhakkaktır. 

4. Gerek genel olarH'c Kıbrıs meselesi hak
kında, gerek bu hususta zaman zaman basın
da çıkan iddialarla ilgili olarak çeşitli vesi-
lerle gerekli açıklamalar yapılmıştır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

2. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Antalya'nın, Elmalı ilçesindeki Avlan Gölünün 
kurutıdmasiylc elde edilen araziye dair sorusu 
ve Başbakan Süleyman Demird'in yazılı ce
vabı. (7/466) 

23 . 8 . 1967 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, yazılı olarrfs, Baş
bakan tarafından cevaplandırılmasına aracılığı
nızı dilerim. 

Saygılarımla, Malatya Milletvekili 
Şaban Erik 
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23 Ağustos 1967 tarih, 7093 sayılı Milliyet 
Gazetesinde : Antalya'nın Elmalı ilçesinde Av
lan Gölünün, Devlet Su İsleri tarafından ku
rutulmasiyle elde edilen toprak üzerine bir 
haber çıkmıştır. Buna göre : 

1. Avlan Gölünün, Devlet Su İşleri tara
fından kurutulmasiyle elde edilen 26 bin dö
nümlük arazi, o çevrenin topraksız köylülerine 
dağıtılacak mıdır? Dağıtılacaksa, ne zaman ve 
hangi esaslara göre dağıtılacaktır? 

2. Bu toprak üzerine köylülerin ektiği ekin
leri bir ağanm biçtiği doğru mudur? Doğ
ruysa, bu konuda ne yapılacaktır? 

3. Söz konusu ağayı, bu toprak mesele
sinde, jandarmanın köylülere karşı tuttuğu 
doğru mudur? Doğruysa bu meselede ne yapı
lacaktır? 

T. 0. 
Başbakanlık 2 . 2 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 249/791 
Konu : Malatya Milletvekili Şaban 
Erildin yazılı soru önergesi Hk. 

M'İlet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 1 . 1.1 . 1967 tarihli ve 7/468 - 5030/ 
29339 sayılı yazınız. 

Malatya Milletvekili Şaban Erik'in «Antal
ya'nın Elmalı ilçesindejki Avlan Gölünün ku

rutulmasiyle elde edilen araziye» dair Başba
kanlığa yöneltip Millet Meclisi Başkanlığına 
vermiş olduğu 23 . 8 . 1967 tarihli yazılı soru 
önergesinin cevabı, iki nüsha olarak, eklice su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

'Başbakan 

Malatya Milletvekili Şaban Erik'in «Avlan Gö
lünün kurutulmasiyle elde edilecek arazi ve bu
nun dağıtım şekli» hakkındaki 23 . 8 . 1967 

tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Avlan Gölünün kurutulması ve çevre
sindeki Bayralar, Karamık, Avlan köylerinin 
kadastrosunun tamamlanması çalışmalarına 
Devlet Bu İşleri ile Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlükleri Teşkilâtı tarafından devam edil
mektedir. Bu çalışmalar sonunda elde edilecek 

I tarım arazisinin tamamının veya bir kısmının 
Hazineye aidiyeti kesinlikle tenbit olunduğu 
zaman, göl çevresinde bulunan üç köydeki top
raksız veya az topraklı ailelere toprak dağıtımı 
mümkün olabilecektir. 

2. Köylülerin ektikleri yerlerin bir ağa 
tarafından biçilmesi iddiasının hukuken bir 
mesnedi yoktur. 

3. Jandarmanın köylülerle münasebetlerin
de kanun dışı bir tutum bahis konusu değildir 
ve bundan böyle de olması düşünülemez. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

3. — Denizli Milletvekili Muzaffer Ka
ran'm-, İsparta'da kurulan bir şirket tarafın
dan Keban Barajı inşaatına satılmak üzere, 
Devlet Orman İşletmesinden ne miktar kereste 

I alındığına dair sorusu ve Ticaret Hakanı Ahmet 
Türkel ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Hakanı 
Kefet Sezgin'in yazılı cevapları (7/474) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Enerji ve Ta-
| biî Kaynaklar Bakanları tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delâlet buyrulmasım 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Denizli Milletvekili 
Muzaffer Karan 

Soru : 
1. İsparta'da Şevket ve Ali Demirel bira

derlerin kurmuş olduklar! şirket tarafından 
Keban Barajı inşaatına satılmak üzere hangi 
Devlet Orman İşletmesinden ne miktar kereste 
alınmıştır? Kerestelerin metre mikabı için kaç 
para ödenmiştir? 

2. — Keresteler baraj inşaatında çalışan han
gi firmaya ve metre mikabı kaçtan devredilmiş
tir? 

3. Keban Barajı tesisleri için bugüne ka
dar hangi özel ve tüzel kişilerden, metre mi
kabı kaçtan ve ne miktar kereste satmalınmış-
tır? 

4. Şevket ve Ali Demirel veya şirketleri 
için İsparta'da kurdukları kereste fabrikasına 
resmî veya özel bankalardan ne miktar kredi 

I verilmiştir? 

300 — 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 22 . 1 . 1968 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. 
4/B-Tü 20 - 1279 
Banka ve Kredi 

Konu : Denizli Milletvekili Muzaffer 
Karan'in yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 1 . 11 . 1967 gün ve 7/474 - 5046/ 
30041 sayılı yazınız : 

İsparta'da kurulan bir şirketçe Keban Bara
jı inşaatına satılmak üzere, Devlet Orman İş
letmesinden ne miktar kereste alındığına ve 
mezkûr şirketin kurduğu fabrikaya resmî ve 
özel bankalardan ne miktar kredi verildiğine 
dair, Denizli Milletvekili Muzaffer Karan tara
fından verilen yazılı soru önergesinin bakanlı
ğımızla ilgili kısımları incelenmiştir. 

Malûmları bulunduğu üzere; Bankalar Ka
nununun 74 ncü maddesi hükmüyle, bankaya 
ve bankanın müşterilerine ait sırların yetkili 
mercilerden gayrisine açıklanması yasaklanmış 
bulunmaktadır. 

Nitekim, Bankalar Kanununun 57 nci mad
desine istinaden kurulan ve ayrı bir hükmî şah
siyeti olan Bankalar Birliğinden bu hususta 
mütalâa istenmiş ve alman 22 . 11 . 1967 tarih 
ve 2021 sayılı yazıda da, yukarıda açıklanan 
hukukî sakıncalar bir kere daha sarahatle be
lirtilmiştir. 

Bu durum muvacehesinde; bankalarca özel 
ve tüzel kişilere açılmış bulunan kredilerin 
miktar ve nevilerinin, sözlü veya yazılı soru 
önergeleri münasebetiyle açıklanmasına imkân 
bulunmamaktadır. 

Keyfiyet bilgilerinize arz olunur. 
Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 27 . 1 . 1968 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 02/8012/94 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1967 gün, Kanunlar Müdür

lüğü : 7/474 - 5046/40041 sayılı yazınız. 
Sayın Denizli Milletvekili Muzaffer Karan'-

in 31 . 8 . 1967 tarihli yazılı soru önergesinin; 
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1 nci maddesi Tarım Bakanlığını ve 4 ncü mad
desi Ticaret Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

Bakanlığımızla ilgili 2 nci ve 3 ncü madde
lerdeki soruların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

Denizli Milletvekili Sayın - Muzaffer Karan'ın 
Keban Barajı inşaatı için satınalınan keresteler
le ilgili yazılı soru önergesinin 2 nci ve 3 ncü 

maddeleri cevabıdır. 

Madde : 2. 
Keban Barajı inşaatında; biri Keban Barajı 

ve hidro - elektrik santrali inşaatı mütaahhiLli-
ğince taahhüt işlerinde, diğeri Devlet Su İğleri 
16 nci Bölge Müdürlüğünce emaneten yapılan 
işlerde olmak üzere iki ayrı teşekkül eliyle muh
telif kaynaklardan kereste temin edilmiştir. 

Aralık 1967 sonuna kadar mütaahhitlik |ka-
naliyle ceman 4 050 m3 kereste ve Devlet Su İş
leri 16 nci Bölge Müdürlüğünce, de 1967 malî 
yılı içinde 553,311 m3 kereste satmalmmıştır. 

Madde : 3. 
Keban Barajı inşaatı için mütaahhit tarafın

dan, 
İsparta'da Terakki Kolektif Şirketinden 

2 336,970 m\ 
Elâzığ'da Ali Erdem Ticarethanesinden 

1 627,819 m3, 
Kökçüler Ticarethanesinden 85,503 m3 olmak 

üzere ceman 4 050,292 m3 kereste satınalmmış-
tır. 

Emanet işlerde kullanılmak üzere Devlût Su 
İşleri 16 nci Bölge Müdürlüğünce de, muhtelif 
kaynaklardan 1967 malî yılı içinde 553,311 m3 

kereste satınalmmıştır. 
Muhtelif kaynaklardan gerek mütaahhitlik-

çe ve gerekse Devlet Su İşleri 16 nci Bölge Mü
dürlüğünce satınalınan muhtelif ebat ve evsaf
taki kerestelerin miktarı, fiyatı ve cinsleri ekli 
listeler üzerinde gösterilmiştir. 

Listelerin tetkikinde görüleceği veçhile Ke
ban Barajı mütaahhitliğince İsparta'da Terakki 
Kolektif Şirketinden satınalınan muhtelif cins 
kerestelerin fiyatları diğer kaynaklardan temin 
edilen aynı vasıftaki kerestelerle hemayar olup 
bir kısım keresteler diğerlerinden daha da aşağı 
fiyatla temin edilmiş bulunmaktadır. 
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Nitekim; 
Terakki Kolektif Şirketinden alman 3 ncü 

sınıf kerestelerin fiyatları 450 ilâ 550 lira ara
sında, 

2 nci sınıf kerestelerin fiyatları 650 Tl.; 
1 nci sınıf çam kerestelerin fiyatı ise 850 Tl. 

dır. 
Bunlardan ayn olarak toplam 40 m3 kadar 

mobilyalık 1 nci sınıf fırınlı kereste de 1 000 ilâ 
1 150 lira arasında satmalınmıştır. Bu fiyatlar, 
Keban'a teslim fiyatları olup, bunlara nakliye 
ücreti dâhildir. 16 nci Bölgenin kendi yaptığı 
emanet işler için Bolu Devlet Orman İşletmesi 
Kereste Fabrikasından satmaldığı kereste fiyat
ları da şöyledir : 

1 nci ve 2 nci sınıf karışık çam kereste 840 
TL, 

3 ncü sınıf çam kereste 676 Tl.; 
3 ncü sınıf anormal kısa boy çam kereste ise 

500 Tl. dir. 

Bu sonuncu fiyatlar fabrikanın Bolu'daki 
teslim fiyatları olup, nakliye ücreti dâhil değil
dir. Bu karşılaştırmadan da görüleceği gibi sa-
tmalınan kereste fiyatlarında bir anormallik 
yoktur. 

Mütaahhit firma kalite, fiyat ve teslim şart
larını göz önüne alarak kendi yararına en uy
gun malzemeyi zamanında mubayaa ederek in
şaatı, programına göre yürütmektedir. 

DSÎ. Kefaan Bamjı 16. Bölge MüdüıMğünce 1967 yıllında alıınan kereste 
Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Malzemenin cinsi 

Fırınlı kayın kereste 
Çam kereste 
I - II, S. N. B. Çam keneste 
III. !» » »• 
IV. > » »' 
IV. S. N. B. G-öknar kereste 
I - II, IS. N. B. Çam kereste 
III. » * >ı 
III. » > »I 
III. * Gtökıiar 
Çam kereste 15 cm. kalın
lıkta 
Çaım (kereste 5 om. kalın
lıkta 
Çam kereste 2 cm. kalın
lıkta 
imal Çam kereste 
III. S. K. B. Çam keneste 
III. !S. N. B. » »' 
III. 'S. N. B. G-öknar kereste 
Çam kerestesi 

,»' » 
İmal Çam kereste 
III. S. Çam kereste 
II. S. » > 

Firmanın aidi 

Çizmeciler - Elâzığ 
> :» 

Bolu Kereste Fabrikası 
> »' » 
» y » 
» »• » 
» y » 
» >' » 
> »' » 
» »• » 

A n İnşaatı A. Ş. 

> » » 

» » » 
Çizmeciler - Elâzığ 
Bolu Kareste Faibrikası 

» y » 
» » ( •» 

Oüıvenal Kereste Falb. - Elâzığ 
» » » »' 

Çizmeciler1 - Elâzığ 
Güvenal Kereste FaJb. - Elâzığ 

» » » »' 

Miktarı 
m3 

2,521 
8,417 

60.829 
25,352 

6,126 
33,874 
23,040 
50,779 
40,000 
60,000 

3,950 

36,549 

22,891 
59,324 
26,294 
27,862 
10,138 
2,400 
9,860 
8,000 
5,000 
2,040 

Birim 
fiyatı 

675,00 
465.00 
840,00 
676,00 
500,00 
Tutarı 
840,00 

Tutarı 
676,00 

Tutan 

500,00 

500,00 

200,00 
500,00 
500,00 
Tutan 
Tutan 
535,00 
535,00 
495,00 
440,00 
600,00 

Tutan 

1 701 67 
3 913,90 

51 096,36 
17 137,95 
3 063,00 

19 584 03 
19 353;60 
35 937,00 
27 040,00 
42 588,00 

1 975,00 

18 274.50 

4 578,20 
29 662,00 
13 147,00 
18 834,66 
8 018 34 
1 284,00 
9 275,10 
3 960,00 
2 200.00 
l1 224 00 
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Sıra 
No. Malzemenin cinsi Firmanın aldı 

23 İmal Çam kereste doğra-
malık 

24 III. S. Çam tahtası 
25 İmal Çam (kerestesi (dıoğra-

malık 
26 I. S. doğramalık kereste 
27 II. S. kereste 

Çiameciler - Elâzığ 

(Mvenal Kereste Fal). - Elâzığ 
Çizmeciler - Elâzığ 

Lâtif Doğu - Ankara 
> a) * 

Miktarı 
m3 

4,000 

11,950 
2,000 

6,115 
4,000 

Birim 
fiyatı 

700,00 

440,00 
•700,00 

850,00 
480,00 

Tutarı 

2 800.00 

5 258,00 
1 400.00 

5 197.75 
1 920,00 

Yekûn 553,311 346 424.06 

Keban Barajı İnşaalt Mütaahhidi C. C. I. ca satmalman kereste listesi 

Malzemenin cinsi 

Gürgen Çam 
» » 
» » mıöbilyallıık fırınlanmış 
» » 
» »> 
» » 
» » moibilyalık fırınlanmış 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çam 
» 
» 
» 
» 

» 
* 
»1 
» 
* 
»ı 
»I 
» 

kereste 
»' 
» 
» 
» 

» » 

Miktarı 1 m3 

Sınıfı 

2 nei 
* * 
1 nei 
3 neü 
2 nei 
3 ncü 
1 nei 
2 nei 
3 ncü 

> * 
1 nei 
2 nei 

y » 
1 nei 
2 nei 
> > 
'3 neü 
> * 
* > 
» » 
1 nei 
1 nei 
3 ncü 
2 nei 
»' » 
»' » 
3 ncü 
1 nei 
3 ncü 
2 nei 
»' » 
»' » 
»' » 

Firmanın 

Terakki Kolektüf 
» 
» 
»> 
* 
»i 

> 
» 
» 
>' 
s» 
# 
» 
» 
* 
« 
» 
* 
» 
» 
y 

Ali Erdem 
# 
y 
•» 
» 
* 

# 
» 
» 
»< 
> 
* 

>' 
» 
» 
» 
>' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
:» 
» 
»" 
> 
» 
»ı 
* 
y>> 

> 
»l 
* 
» 
*» 
:» 
»1 
» 
»' 
w 

isimi 

Şirketi 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

m3 

420,099 
49,770 
19,306 
44,721 

155,525 
13,813 
20,270 
19,620 
46,955 
5,100 

56,998 
388,426 
44,294 
16,000 

110,880 
663,117 
45,400 

185,820 
11,430 
7,250 

12,170 
0,264 

26,933 
0,9-60 
0,630 

10,970 
•68,886 
20,960 
45,399 
68,440 
56,335 

204,133 
26,562 

fiyatı 

650,— 
650,— 

1 150,— 
550,--
650 — 
450 . -

1 000,-
650,— 
520,- -
500,— 
850,— 
650,— 
650 — 
8 5 0 , -
650,— 
650 — 
550,— 
650,— 
650- -
650,— 
9 6 0 -
700', -
550. - -
580 : -
650,— 
570,— 
550,— 
750, 
520 — 
640,— 
640,— 
640,— 
640,— 
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Malzemenin cinsi 

Cam kıenesıte 
Gürgen Çam 

» _ » 
» » 

Kayın 
Çam 

» 
Travers 
Cam 

Sınıfı 

3 ncü 
1 nci 
2 nei 
»' » 
11 nci 
2 nci 
» » 
1 nci 
2f nci 
3 ncü 

Firmanın isimi 

kökçüler 'Ticaret 

I - Teralkki Kolektif Şiriketi 2 336,970 

Miktarı 
im 3 

20,075 
12,981 
20,000 

257,220 
33,000 
96,220 

526,049-
72,448 
99,354 
85,503 

1 m:î 

fiyatı 

550,--
880 -
650,--
650.-
960-
650-
6 6 0 -
960-
5 7 0 -

II - Ali Erdem 
III - Kökçüler 

/. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebi-
oğlu'mm, Türkiye'ye ithal , edilen traktörlere 
dair sorusu, (Başbakan Süleyman D emir eV in ya
zık cevabı (7/497) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı
lığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 
1. Yurdumuza hangi marka traktörler it

hal edilmektedir? 
Bunlardan : 
a) 1962 yılından bu güne kadar ithal edilen 

traktörlerin, yıllara göre markaları nedir ve 
adedleri ne kadardır? 

b) Bunların ithal fiyatları ile alınan güm
rük bedeli ve üretici köylüye satış fiyatları ne 
olmuştur? Halihazırda acentalarda ki, satış fi
yatları ne kadardır? 

2. Parçalan dışardan getirilerek yurdumuz
da montajı yapılan traktörler hangi markalar
dır? Bunların maliyetleri ile üretici köylüye 
satış fiyatları nedir? 

3. Zirai Donatım Kurumu eliyle üreticiye 
satılan traktörlerin maliyet fiyatları ile satış 
fiyatları ne kadardır? 

NOT : Soru ile ilgili tablo Kanunlar Mü
dürlüğü dosyasındadır. 

1 627,819 
85,503 

4 050,292 ms 

Sayı : 77-90/716 31 . 1 . 1968 

Konu : Tekirdağ Milletvekili 
Kemal Nebioğlu'nun yazılı soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 . 11 . 1967 tarih ve 7/497 - 51-
30/8117 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu tara
fından Başbakanlığa yöneltilip Millet Meclisi 
Başkanlığına verilmiş olan «ithal edilen ve 
montajı yurdumuzda yapılan traktörler» hak
kındaki 27 . 9 . 1967 tarihli yazılı soru öner
gesinin cevabı, iki nüsha olarak, eklice sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun 
27 . 9 . 1967 tarihli yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 

1962 yılından bu yana ithal edilen ve par
çaları dışarıdan getirilerek yurdumuzdan monta
jı yapılan traktörlerin markaları adedleri, ma
liyet ve üreticiye satış fiyatları ilişik 1, 2 ve 3 nu
maralı cetvellerde gösterilmiştir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 
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2 Numaralı Liste 
Parçaları dışarıdan getirilerek yurdumuzda montajı yapılan traktörlerin markaları ile maliyet 

fiyatları ve çiftçiye satış fiyatları aşağıda gösterilin kiir. 
Montajı yapılan traktörün 

Maliyet 
fiyatı Tl. Marka ve modeli Çiftçiye Satış fiyatı Tl. 

(*) Ford 2000 
Ford 5000 

FİYAT 415 

30 274 
43 860 

35 419 

34 000 
47 500 

40 500 

Massey - Ferguson MF 135 
» » MF 165 

37 94? 
46 968 

40 500 
49 500 

Nuffield 10/60 

» » 

Hanomag Brillant 600 

Mc. Oormick 624 

— 47 500 (İnce tekerlekli) 

— 49 500 (Kalın » ) 

50 000 57 500 

— Henüz satışa çıkmadı 

Not : 1. — Bu ]"iy atlar, T. C. Ziraat Bankasının kredili satışlarına göre olup :> . 11 . 19(>7 tarihin
den itibaren geçerli olmak üzere Sanayi Bakanlığın: indirilen fiyatlardır. 

(*) Bu traktörlerin, montajı. T. Zirai Donatım (urumu Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. 

3. No. Liste 
Zirai Donatım Kurumunca 1962 yılından beri geirt i len traktörlerden beherinin, Fob fiyatı, güm

rük masrafı, maliyet ve satış fiyatlarını gösterir listedir. 
Fob Gümrük Navlun sigorta Satış 

fiyatı masrafı tahmil, tahliye Maliyet fiyatı 
Yıllar Cinsi Aded Tl. Tl. ve montaj mas. Tl. Tl. 

1962 
1963 
1963 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1966 
1967 
1967 

Fordson Dexta 
Fordson Majör Hid. 
Fordson Majör Hid. 
Fordson Majör Hid. 
Fordson Dexta Hid. 
Fordson Pexta Hid. 
Fordson Majör Hid. 
Fordson Dexta 
Fordson Süper Dexta 
Ford 2 000 
Ford 5 000 
Ford 2 000 
Ford 5 000 

704 
476 
750 
270 
860 

1 000 
600 
800 
400 

1 200 
1 936 
2 748 
1 400 

13 032 
15 100 
15 100 
13 272 
13 176 
11 863 
13 754 
11 863 
12 636 
11 874 
17 236 
11 000 
16 780 

3 942 
5 060 
5 060 
4 013 
4 262 
4 800 
5 349 
5 647 
5 741 
5 669 
7 915 
6 153 
9 487 

4 198 
6 675 
6 675 
6 715 
5 147 
7 587 
9 767 
6 713 
8 793 
9 457 
17 935 
13 121 

— 

21 170 
26 835 
26 835 
24 000 
22 585 
24 250 
28 870 
24 250 
27 170 
27 000 
43 086 
30 274 
(*) 

25 400 
32 200 
32 200 
28 800 
27 100 
29 100 
34 640 
29 100 
32 600 
32 000 
47 500 
34 000 
(*) 

(*) Henüz montajına başlanmadığından fiyatla ntesbit edilememiştir. 

— 305 .— 



M. Meclisi B : 37 7 . 2 . 196S O : 1 

5. — Tunceli Milletvekili Hasan Ünlü'nün, 
Tunceli sağlık ocakları yollanılın -kış programı
na alınıp alınmıyocağına dair sorunu ve fiat/ın-
dırlık Bakam Orhan Alp'in yazılı cevabı (7/508) 

10 . 10 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Baymdırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurulmasmı saygılarımla rica ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Hasan Ünlü 

Soru: 1. Sağlık hizmetlerinin sosyalize edil
mesi sebebiyle yapılan sağlık ocaklarının kısın 
rahatça faaliyet gösterilebilmesi için yolların 
açık olması ulaşımın aksamaması gerekir. Bu iti
barla kışı fasla hüküm süren ve karı fazla ya
ğan Tunceli de sağlık ocaklarına kadar olan yol
lar karla kapanacağından sağlık ocakları faali
yetinin aksamış olacağı muhakkaktır. Buna mey
dan vermemek için sağlık ocaklarına kadar olan 
yolların kış programına alınarak işler hale ge
tirilmesi lâzımdır. Bu durum göz önüne alınarak 
bu yıl kış programına hangi yollar alınacaktır? 

2. Keban Barajı sebebiyle Çemişkezek ve 
Pertek ilçelerimizin köprüleri su altında kalacak, 
bu suretle Çemişkezek, Hozat, Pertek ilçelerinin 
Elâzığ ile merkezine olan ulaşımı yeni yol dola-
yısiyle uzamış olacaktır. Su altında kalan köp
rüler hizalarında mezkûr İçelerin Elâzığ iline yol 
bakımından bağlanması Bakanlığınızca düşünül
mekte midir? Düşünülmekte ise bu hususta ya
pılan etütler var mıdır? Keşif miktarları ne
dir? 

3. Çemişkezek ilçesinden Kemaliye hudu
dundaki Baupmar'a yol yapılması kararlaştırıl
dığı halde sonradan neden vazgeçilmiştir? Tek
rar aynı yol ele alınarak yapılacak mıdır? 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bayındırlık Bakanlığı 26 . 1 . 1968 

Bakan 
42 - 1895 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi: 1 . 11 . 1967 gün, 7-508/5177-31205 
sayılı yasınız. 

Tunceli Milletvekili Hasan ünlü'nün yazılı 
sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Tunceli ilinde kış programında bulunan 
yollar aşrğıdn belirtilmiştir. 

Devlet yolu: Tunceli - Pülümür - Elâzığ. 
il yolları: Hozat - Pertek, Çemişkezek - Elâ

zığ. 
İmkân bulunduğu takdirde, zaman zaman 

kar mücadeleni yapılacak il yolları: Tunceli -
Ovacık, iltisak - Mazgirt. 

2. Keban Barajının meydana getireceği göl 
ıdolayısiyle Elâzığ'ı Pertek üzerinden Tunceli'ne 
bağlıyan mevcut yolun üzerindeki Murat suyu 
köprüsü sular altında kalacaktır. Aynı yerden 
geçit sağlamak için mevcut köprü yerine ayak 
derinliği 97 M. yi ve uzunluğu 2 700 metreyi 
tecavüz eden bir viyadük yapımı gerekmektedir. 
Memleketimizde bu çap ve karakterde bir köp
rü yapılmış olmadığından, çok kaba bir tahmin-
b Hazineye 200 milyon liradan fazla malî kül
fet yükliyecek olan böyle bir eserin inşası tek
nik balamdan da birçok zorluklar arz etmek
tedir. 

Keza, Elâzığ - Çemişkezek yolu üzerindeki 
Murat suyunda da durum bundan daha iyi de
ğildir. Burada göl derinliği 135 M., genişlik 
0 Km. den daha fazladır. 

Keban Elektrik Santrali işletmeye başladığın
da göl sathında zaman zaman 30 metreyi bulan 
seviye tahavvülleri vukubulacağından, maliyet 
bakımından Viyadük inşası kadar olmamakla 
beraber, yine de yüksek rakamlara ulaşacak olan 
feri tesisi de teknik bakımdan pratik bir hal 
şekli olarak mümkün görülememiştir. 

iki seneyi mütecaviz zamandan beri gerek 
araside ve gerek merkezde yapılan çalışmalar ve 
ekonomik etütler; Elâzığ'ı Demiryolları İdaresi 
ib işbirliğini gerektiren, Palu yakınlarından 
Tunceli'ne bağlamak ve bu suretle Pertek ve Çe
mişkezek ile irtibat sağlamak hususunun çok 
dah?i ekonomik olduğunu göstermiştir. 

Ancak,, bu takdirde Pertek ve Çemişkezek -
Elâzığ yolları çok uzamış olacağından bu ilçe-
lor halkının, değişen göl seviyesine uyan motor
lu duba kullanılmak suretiyle Elâzığ ile irtibat-
larmm sağlanması hususu kopyası ekli 18.10.1967 
«rün ve 5892 sayılı yazımızla Ulaştırma Bakan
lığına bildirilmiştir. 

3. Baraj dolayısiyle Başpmar'm Kemaliye 
ile irtibatı kesileceğinden bu bucağın yeni bir 
yol ile Çemişkezek'e bağlanması uygun mütalâa 
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edilmişti. Bucak halkının Kemaliye'ye de yeni 
bir yol yapımını istemeleri üzerine bu güzergâh 
da çalışmalarımıza ithal edildi. Ancak, bu du
rum karşısında Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü ile yapılan yazışmalarda adı geçen Genel 
Müdürlük, ayrı ayrı iki yol inşasının masrafla
rına iştirak edemiyeceğini, ancak bu yollardan 
bir tanesinin yapım masraflarım deruhde edebi
leceğini, mahallî halka sorularak yapacakları 
tercihe göre hareket edilmesini bildirmiştir. Ya
pılan anket neticesinde Bucaklılar ilçeleri olan 
Kemaliye'yi tercih ettiklerinden çalışmalar Baş-
pmar - Kemaliye yolu üzerinde toplanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

Yol Etüt ve Proje 
Fen Heyeti Müdürlüğü 18 . 10 . 1967 

5892/675-8 Keban 
Keban Baraj Gölünün bâzı 
kesimlerinde motorlu duba 
işletilmesi Hk. 

Ulaştırma Bakanlığına 
' Ankara 

Keban Barajının inşası halinde baraj gölü 
tesir sahasına girecek olan yolların yerine kaim 
olmak üzere yenilerinin yapımı, ilişik 1/100 000 
ölçekli haritada belirtilen güzergâhlarda devam 
etmektedir. 

Bundan başka, baraj gölü altında kalacak 
olan Elâzığ - Bingöl yolunda Murat nehri üze
rindeki Gülüşkür köprüsü, Elâzığ - Bingöl Ayr. -
Türüşmek - Tunceli yolunda Munzur suyu üze
rindeki Mazgirt Köprüsü, Elâzığ - Pertek Ayr. -
Hozat yolunda Singeç çayı üzerindeki Singeç 
köprüsü, Kemaliye - iliç yolunda Fırat (Kara
su) nehri üzerindeki Kemaliye (Şirzi) köprüsü
nün yerine civarlarında yenilerinin yapımı müm
kün görülerek projeleri ikmal edilmiş ve inşaat
larına başlanmıştır. 

Halen, Elâzığ - Pertek yolunda Murat nehri 
üzerindeki Pertek köprüsünün civarında yeni 
bir köprünün inşaası veya o civarda Feribotla 
geçişin temini şıkları yabancı bir firmaya etü-
dettirilmektedir. 

Ancak, Keban - Arapkir Ayr. - Ağın yolun
da Arapkir Çayı üzerindeki Korpinik Köprüsü, 
Elâzığ - Keban Ayr. - Çemişkezek yolunda Mu 
rat nehri üzerindeki Aşvan köprüsü, Arapkir -

Kemaliye Ayr. - Başpmar yolunda Fırat (Ka
rasu) nehri üzerindeki Başpmar Asma köprü
sünün yerine yenilerinin inşası, adı geçen köp
rülerin civarında baraj gölünün derinlik ve ge
nişliğinin fazla olması dolayısiyle malî ve tek
nik şartlar bakımından imkân görülememiş ve 
irtibatın sağlanması uzun tulde yol yapımını ica-
bettirmhtir. 

Bunlardan, ilişik haritada görüleceği. üzere, 
mevcut Elâzığ - Pertek yolu 34 Km. iken (Elâ
zığ - Bingöl) Ayr. - Türüşmek - Pertek yolu ol
mak üacre 152 Km. ye ulaşmış ve böylece 118 
Km. artmıştır. 

Mevcut Elâzığ - Ağın yolu 78 Km. iken Elâ
zığ - Keban - Arapkir - Ağın yolu olmak üzere 
113 Km. ye çıkmış ve böylece 55 Km. daha faz
lalaşmıştır. 

Mevcut Elâzığ - Çemişkezek yolu 67 Km. iken 
(Elâzığ - Bingöl) Ayr. - Türüşmek - (Pertek -
Hozat) Ayr. - Çemişkezek yolu olmak üzere 219 
Km. ye yükselmiş ve 152 Km. artma olmuştur. 
Nihayet Başpmar Bucağının Malatya ve Elâzığ'
la irtibatı Kemaliye'yi dolaşmak suretiyle müm
kün olacağından yolu 50 Km. daha uzamıştır. 

Köprüleri Keban baraj gölü altında kalarak 
yolları uzayan ilçe, bucak ve köyleri halkının 
Elâzığ - Malatya gibi merkezlerle sosyal ekono
mik ve kültürel, bağlarının bulunduğu ve bu 
bağlarını devam ettirmek için uzayan yollarının 
yerine su yolunu tercih edecekleri muhakkak 
görülmektedir. Zaman zaman mezkûr yerlerin 
idare amirlikleri, belediye başkanlıkları ve diğer 
sosyal teşekküllerinden gelen talepler bu yolda
ki kanaatimizi kuvvetlendirmektedir. 

Keban baraj gölü altında kalarak yerine ye
nileri yapılnııyan ve yukarda adları bildirilen 
köprülerin civarında, değişen göl seviyesine u-
yan motorlu duba veya sadece, «İnsanların kar
şıdan karşıya geçişini temin eden bir motorbot» 
işletmesinin civar halkın en önemli nakliye ihti
yacına cevap vereceği mütalâa edilmektedir. 

Konunun Bakanlığınızca ele alınması hususu 
arz olunur. 

Bayındırlık Bakanı 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi îşgüzar'ın, Si-
nop'un Boyabat ilçesinin Hükümet konağı ihti
yacına ve daireler irin ödenen kiralara dair so
rusu ve Maliye Bakam Cihat Bilgehan, Bayın
dırlık Bakanı Orhan Alp ve İçişleri Bakanı Fa
ruk Sükan'ın yazdı cevapları (7/534) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye, Bayındır
lık, ve İçişleri Bakanları tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasına delâlet buyurulmasını 
saygıyla arz ve rica ederim. 9 . 11 . 1967 

Hilmi İşgüzar 
Sinop Milletvekili 

Birinci Beş Yıllık Plânda yapılması karar
laştırıldığı halde çeşitli sebepler yüzünden bu
güne kadar Sinop iline bağlı ve o ilin en büyük 
ilçesini teşkil eden Boyabat Hükümet konağı 
arsası da olduğu halde yapılmamıştır. Halk ger
çekten sıkıntı içinde ve işlerini takipte büyük 
bir zorlukla başbaşa bırakılmış Devlet daireleri 
göçebe hayatı yaşıyan aşiretlerin başları gibi 
muayyen evlerde ve binalarda vazife görmekte
dirler. ilçe halkı Boyabat unutulmuş ve beddu-
alı bir ilçedir. Buralara hiç Devlet eli gelmemiş
tir. Fikrini taşımaktadır. Milletvekili olarak ben 
de Hükümetin ve Devletin itibar ve prestiji için 
halkın arzu ve isteklerine katılmak durumunda 
bulunuyorum. Binaenaleyh: 

1. Arsası hazır olan Boyabat'a plâna alındı
ğı halde bugüne kadar yapılmıyan Hükümet ko
nağı ne zaman yapılacaktır. 

2. Malî müşkülât ileri sürülecekse bir Hü
kümet konağı için yapılacak masrafı Devlet ha
yatında bir masraf ağırlığını hissettiren bir 
masraf kabul ediyor musunuz? 

3. Boyabat'ta Hükümet dairelerine ödenen 
kiraların 5 yıllık tutarı ile buraya bir Hükümet 
konağının yapılabileceği düşünülürse yatırım 
yönünden malî bir külfetin olmadığı ortaya çık-
mıyacak mıdır? 

4. Hepimizin malûmu olduğu üzere büyük 
şehirlerdeki Devlet dairelerine ödenen kiraların 
ağırlığı yanında Devletin kendi binası için para 
vermemiş olması halkımızın Devlete karşı itima
dını zedelemez mi? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 27 . 11 . 1967 
Şube : 3 Md. Sayı : 3132 -1384 

25810 
Konu : Yazı soru önergesi H. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 13 . 11 . 1967 tarihli ve Genel Sekre

terlik Kanunlar Müdürlüğü: 5315/32228-7/534 
sayılı yazıları. 
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Sinop'un Boyabat ilçesinin Hükümet Konağı 
ihtiyacına ve daireler için ödenen kiralara dair 
Sinop Milletvekili Sayın Hilmi işgüzar tarafın
dan yazıl olarak cevaplandırılması isteği ile ve
rilen soru önergesine karşılık cevabın bir örneği 
ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Cihat Bilgehan 
Maliye Bakanı 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 
Şube : 3 Md. Sayı : 3132 -1384 

Konu : Boyabat ilçesi Hükümet 
Konağı H. 

Sayın Hilmi İşgüzar 
Sinop Milletvekili 

Millet Meclisi 

Sinop Boyabat ilçesinin Hükümet Konağı 
ihtiyacına dair olup Millet Meclisi Başkanlığı
nın 13 . 11 . 1967 tarihli ve Genel Sekreterlik 
Kanunlar Müdürlüğü 5315^32228-7/534 sayılı ya-
zılariyle Bakanlığımıza intikal ettirilen 9,11.1967 
tarihli 4 maddelik yazılı soru önergeniz tetkik 
edildi. 

Hükümet konakları inşaatı konusunda takip 
edilen politika ve tatbikat hakkında verilecek 
genel bilginin sorularınıza cevap teşkil ettikten 
başka daha tatminkâr olacağı düşünülmüştür. 

Önergenizde de temas edildiği gibi, Boyabat 
ilçesi Hükümet Konağı inşaatı Kalkınma Plâ
nının birinci beş yıllık devresi içinde inşası 
öngörülen Hükümet konakları meyanına alınmış 
bulunmakta idi. 

Bu devre içinde 13 il 243 ilçe Hükümet ko
nağı ile 16 idare binasının 492 500 090 liraya 
inşa edilebileceği hesaplanmıştı. 

Birinci beş yıllık devrede Bakanlığımız in
şaat sektörü için Devlet Plânlama Teşkilâtınca 
öngörülen 180 milyon liralık yatırımdan 1963 -
1967 yılları bütçeleriyle cem'an 67 681 000 lira
lık ödenek ayrılabilmiş, bu ödeneklerle 1963 
yılından önce başlanan inşaat işleriyle 4 il ve 
22 ilçe Hükümet konağı inşaatı ikmal edilebil
miştir. 



M. Meclisi B : 37 7 . 2 . 1968 O : 1 

Birinci Beş Yıllık Plânın Bakanlığımız ir 
saat işlerine taallûk eden 1963 - 1966 yılları 
tatbikatı göz önünde tutulmak suretiyle, Dev
let Plânlama Teşkilâtına bağlı olarak kuru
lan ve çalışmaları Bakanlığımız yetkilisi baş
kanlığı altında yürütülen idare binaları özel 
İhtisas Komisyonunca ikinci Beş Yıllık Plân 
hazırlıklarına paralel olarak inşaat prog
ramlarımız yeniden gözden geçirilmiş, mevcut 
bilgilere ilâveten illerden alman malûmat 
değerlendirilmek suretiyle İkinci Beş Yıllık 
devre içinde yaptırılacak inşaat revizyona ta
bi tutulmuştur. 

Özel İhtisas Komisyonunca bu konuda ve
rilen ve Bakanlığımızca da aynen kabul edi
len rapora göre hazırlanan ikinci beş yıllık 
ihtiyaç programı DPT. Müsteşarlığına tevdi 
edilmiştir. 

ikinci beş yıllık programımız, genel olarak 
hiç Hükümet konağı bulunmıyan ve tamamen 
harap ve yetersiz olan 13 il, hiç Hükümet ko
nağı bulunmıyan 155 ilçe,, Hükümet konağı 
bulunup da harap ve yetersiz durumda olan, 
56 ilçe Hükümet konağı ayrıca, 28 defterdar
lık - vergi dairesi binası, 100 ünitede ek bina, 
kat ilâvesi, sıhhi ve kalorifer tesislerini ihtiva 
etmektedir. 

İhtiyaçların tesbiti ve değerleme; mahal
lin nüfusu, ödenen yıllık kira, coğrafi ve ik
tisadi bakımlardan taşıdığı nitelik gibi fak
törlere göre tamamen objektif bir açıdan ele 
alınmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı 1967 birim fiyatla
rına göre il ve ilçe Hükümet konaklarının, ma
liyetleri, (son tesbitten sonra her hangi bir 
sebeple kullanılamıyacak derecede harabolan 
Hükümet konakları hariç) il Hükümet konak
lan maliyeti 6 - 8 milyon lira tip ilçe Hükümet 
konaklan 2 050 000 lira olarak hesaplanmış
tır. 

13 il Hükümet konağı için 104 milyon lira, 
211 ilçe Hükümet konağı için 433 milyon lira, 
28 vergi dairesi binasına karşılık 42 milyon 
lira esaslı onanm, tevsi ve tadil işleri için 
20 milyon lira ki ortalama olarak ikinci beş 
yıllık dönemde 600 milyon liralık yatırana ih
tiyaç bulunduğu neticesine vanlmıştır. 

Bu yatıranlara Hükümet konaklan saha
larının kamulaştırma ve satınalma bedelleri 
dâhil bulunmamaktadır. 

Hükümetimizce kabul edilen esas prensibe 
uyularak Devlet Plânlama Teşkilâtınca yatı
rımlar daha ziyade üteygen sahalara kaydı-
nlmakta,, katı lüzum ve zaruret olmadıkça, in
şaat işlerine yatının yapılmasına gidilmemek
tedir. 

Nitekim Birinci Beş Yıllık Plân devresi
nin ikinci ve mütaakıp yıllannda, genel olarak 
yeni inşaata gidilmemiş 1963 yılında ve daha 
önce başlanmış bulunan inşaat işlerinin ikma
line yetecek miktalarda yatıran yapılmamış
tır. 

Mahallinden alınan bilgilere göre, Boyabat 
ilçesinde 130 fiilî memur kadrosu bulunan 
12 daire yılda 33 820,00 lira kira ödemekte-

, dir. 1964 yılından itibaren yıllık inşaat prog
ram tekliflerine alman ve yukarıda izah edilen 
sebeplere binaen inşaatına geçilemiyen Hükü
met konağı Kalkınma Plânının ikinci Beş Yıl
lık dönemine aktanlmış ve 1968 yılı program 
teklifimizde 36 ilçe Hükümet konağı meya-
nmda 13. öncelik sırası almış bulunmak
tadır. 

3 il 36 ilçe ve 63 ünitede esaslı onanm işle
rini kapsıyan 1968 malî yılı 66 181 000 lira ma
lî porteli inşaat programımıza karşılık Devlet 
Plânlama Teşkilâtı ve Yüksek Plânlama Kuru
lunca son şeklini almamış bulunmakla beraber, 
izah edilen sebepler ve bütçe imkânlan kar
şısında 8 500 000 liralık yatınm kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 1968 yılında devam eden iş
lerle, bir il ve bir idare binası inşaatına baş
lanabilecektir. 

önümüzdeki, yıllarda, bütçelerin vereceği 
imkânlar nisbetinde, yapılacak yatınm ve 
programdaki öncelik sırasına göre Boyabat 
ilçesinde yeni bir Hükümet konağı inşa etti
rilecektir. 

Bilgilerine arz ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 
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M. Meclisi B : 37 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 2 . 12 . 1967 
Sayı : 1145 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 13 . 11 . 1967 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7-534/5315-32228 sayılı yazıları. 

Sinop'un Boyabat ilçesi Hükümet konağı 
ihtiyacı ve daireler için ödenen kiralara dair 
Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar tarafın
dan verilen yazılı soru önergesi aşağıda cevap
landırılmıştır:. 

Boyabat'da yaptırılması istenilen Hükümet 
konağ), yeni bir yatarım olduğundan Maliye Ba
kanlığınca programa alınması gerekmektedir. 
Bu gibi yeni yatırım işleri ilgili Bakanlıkça 
programa alınıp ödeneğinin kabulünü mü-
taakıp Bakanlığımısa intikal ettirilmekte ve 
yapımı da Bakanlığımızca tahakkuk ettiril
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Orhan Alp 
Bayındırlık Bakana 

T. O. 
İçişleri Bakanlığı 6 . 2 . 1968 
İller id. Gn. Md. 

Şb. Md. : 2. No. : 22308/57-905 

Konu : Boyabat ilçesi Hükümet 
konağı Hk. 

Millet. Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Mclisi Başkanlığının 13.11.1967 

tarih ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür
lüğü 5315/32228/7-534 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar'm, 
«Sinop'un Boyabat ilçesinin Hükümet konağı 
ihtiyacı» ile ilgili yazılı soru önergesi üzerin
de yapılan incelemede: 

Önümüzdeki yıllarda, bütçelerin vereceği 
imkânlar nisbetinde, yapılacak yatırım ve prog
ramdaki öncelik sırasına göre Boyabat ilçesin
de yeni bir Hükümet konağı inşa ettirileceği 
anlaşılmaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 
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7. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarhn, 
Yozgat'ın, ilçe ve köylerinde selden meydana ge
len zararların telâfisi için ne düşünüldüğüne 
dair sorusu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel ile 
Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı cevapları 
(7/567) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Sayın Tica

ret ve Ziraat Bakanları tarafından cevaplandı
rılmasına tavassutlarınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sinop Milletvekili 

Hilmi İşgüzar 

Mayıs 1967 yılında yağan devamlı yağmur
ların ve eriyen karların meydana getirdiği bü
yük çaptaki sel ve seylâp olayının neticesi Bo-
ğaslıyan, Yerköy ve Şefaatli ilçeleriyle köyle
rinde büyük çapta zarar meydana gelmiştir. Bil
hassa Boğazlıyan ilçesinin içinde Çandır, Uzun
lu, Gaveçli, Çolakerdi, Ahardiye Yeşil Hisar, 
Bektaşlı, Fakılı, Büyük Yağıllı ve Kanlıca köy
lerine ait ekili onbinlerce dönüm arazi sular al
tında, tamamon harabolmuş bine yaklaşık küçük 
ve büyükbaş hayvan ölmüştür. 

Bu duruma göre : 

1. Zarar gören köylerin zararını telâfi ede
cek ve âcil olarak alınacak tedbirler nelerdir? 

2. Çoğu çiftçi ve fakir köylü olan zarar 
görmüş vatandaşların bu felâket sebebiyle öde
meleri mümkün olmıyan yahutta ödeme cihetine 
gidildiği zaman çok daha mağdur edilecek bu
lunan bu çiftçiyi ve köylülerimizin bankaya olan 
borçlan tecil edilecek midir? 

T. O. 
Ticaret Bakanlığı 29.1.1968 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. B. 4898-1/4/1800 

Bankar ve Kredi 

Konu : Sinop Milletvekili Hilmi 
İşgüzar'm yazılı soru önergesi 
hakkında. 

Millet Msclisi Başkanlığına 
İîgi : 1 . 12 . 1967 tarihli ve 7/567-4320/ 

25585 sayılı yazınız. 
Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar'm, 

Yozgat'ın ilçe ve köylerinde selden meydana ge-
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len zararların telâfisi için ne düşünüldüğüne 
dair yazılı soru önergesi T. C. Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğüne incelettirilmiş, alman 11, 
20 . 1 . 1958 tarihli ve 33/6740, 109/19539 sa
yılı yazılarda; 

Boğazlıyan ilçesine Mayıs 1967 ayı içinde ya
ğan devamlı yağmurlann ve eriyen karların 
meydana getirdiği sel olayının, yapılan müra
caatlarda ifade edildiği gibi büyük çapta olma
dığının hasar tesbitleri neticesinde anlaşıldığı, 
ancak 1967 yılında bölgede vukubulan don, dolu 
ve kuraklık sebebiyle mahsulleri % 40 - 70 ora
nında hasar gören çiftçilerin Bankaya ve Tarım 
Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının tecili 
cihetine gidildiği, Bahariye ve Yeşilhisar köyle
rinde tecili mucip bir durumun olmadığı anlatıl
makla ilgili müstahsıllar üzerindeki 1967 vadeli 
banka alacaklarının tahsil edilerek, gerek bu 
köyler müstahsıllarma ve gerekss borçları erte
lenenlere, tahakkuk eden zirai ihtiyaçları için 
yeniden ikrazatta bulunulduğu, 

Yerköy ilçesi Delice köyü müstahsıllarmın 
çevirme kredisinden doğan 1967 vadeli 84 200 
liradan ibaret borçlarını yatırdıkları, beliren 
yeni dönem zirai ihtiyaçları için kendilerine ce
man 214 780 lira tutarında kredi açıldığı, 

Şefaatli ilçesinde, selden T. K. Kooperatifine 
bağlı Paşaköy ve Kızılyar çiftçilerinin bir İnsim 
ekinlerinin zarar gördüğü, ilçe idare kurulunca 
durum tetkik olunarak bu zararın banka ala
caklarının ertelenmesini gerektirir kanuni nis-
bet dâhilinde olmadığının tesbit edildiği, adı 
geçen köy müstahsıllarma 5254 sayılı Kanuna 
göre tohumluk arpa ile kimyevi gübre ve serti
fikalı tohum tevzi edildiği, bölgede bahsi geçen 
köyler hariç diğer köylerde sel olayı vukubul-
madığı, banka ve T. Kredi Kooperatifleri ala
caklarının eski yıllarda vâdesi geçmiş kısımla
rının idari yollardan tahsiline çalışıldığı, 

Çayıralan ilçesinde Çandık köyü müstahsıl-
larınm Tarım Kredi Kooperatifine olan 821 000 
liralık borçlarına ait tecil evraklarının tekem
mül ettirilmekte olduğu, tohumluk ve gübre ih
tiyaçlarının tamamen karşılandığı, 

Kozaklı'ya bağlı Büyükyağlı ve Kanlıca köy
leri çiftçileri tarafından sel olayı ile ilgili olarak 
gerek kaymakamlığa ve gerekse şubelerine hsr 
hangi bir müracaatın vâki olmadığı, 1963 yılın -
da Büyükyağlı koyundan 72 müstahsıla 
31 . 8 . 1967 vadeli 46 600 lira nakdî, 57 çift-
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çiye 51 983 lira aynî gübre ikrasatı yapıldığı, 
borçlarını vâdesinde tamamen ödiyen 86 çiftçi
ye 21 . 10 . 1967 tarihinde 31 . 8 . 1968 vadeli 
108 650 lira nakdî ve 40 müstahsıla 21 312 lira 
aynı gübre ikrazatı yapıldığı, 

198Ö yılında Kanlıca köyünden 242 çiftçiye 
31 . 8 . 1967 vadeli 191 450 lira nakdî, 117 
müstahsıla 193 352 lira aynî gübre ikrazatı ya
pıldığı, nakdî ikrazattan 13 200 lira tutarındaki 
borçlarını özürsüz olarak ödemiyen 19 kişi ha
riç, 265 müstahsıla 24 . 10 . 1967 tarihinde 
31.8.1963 vadeli 301 600 lira nakdî, 9.10.1967 
tarihinde 108 çiftçiye 149 961 lira aynî gübre 
kredisi açıldığı, bunlardan 42 müstahsil 33 966 
lira tutarındaki gübrelerini T. Zirai Donatım 
Kurumundan almak istemediklerinden, yapılan 
borçlandırma muamelesinin kapatıldığı, 

bildirilmiştir. 
Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

ezel Kalem Müdürlüğü 29 . 12 . 1967 
Ş!J. Md. : Bakanlık Müşaviri 

Konu : Hilmi İşgüzar'm önerge
si Hk. 364/1146 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 . 12 . 1967 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/507-4320/25585 sayılı yazı: 
Sinop Milletvekili Sayın Hilmi İşgüzar'm, 

Yozgat'ın ilçe ve köylerinde selden meydana ge
len zararların telâfisi için ne düşünüldüğüne 
dair önergesi tetkik edildi: Konuya ait cevap
larımız aşağıdadır. 

Yozgat ili merkez Akdağmadeni, Boğazlıyan, 
Çayıralan, Çekerek, Sankaya, Sorgun, Şefa
atli ve Yerköy ilçelerinde mahsulleri tabiî âfet
lerden % 40 ve <laha fasla zarar gördüğü tes
bit edilen çiftçilerin banka borçlan tecil edilmiş
tir. 

Ayrıca 5254 sayılı Kanun hükümleri uyarın
ca 1 000 ton güzlük, 200 ton yazlık buğday ile 
650 ton arpa ve kredili olarakta 5 750 ton buğ
day tahsis edilmiştir. 

B%i edinilmesine müsaadelerini arz ederim. 
Saygılarımla. Tarım Bakanı 

Bahri Dağdaş 
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8. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, Sosyal Sigortalar Kuurmunca Ereğli'de 
inşa olunan meskenlere dair sorusu ve Çalışma 
Bakanı Ali Naili Erdem ile Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'in yazılı cevap
ları (7/588) 

11 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Çalışma bakanla
rı tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı 
dilerim. 

Saygılarımla. 
Tekirdağ Milletvekili 

Kemal Nebioğlu 

Soru 1. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürlüğünce finanse edilerek, Ereğli Kömür 
işletmeleri Zonguldak bölgesinde yaptırılmış 
olup EKİ tarafından tasarrufu yapılan evlerin 
adedi ne kadardır? 

Soru 2. Bunların yaptırılabilmesi için Sos
yal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün bu 
konu ile ilgili fonundan çekilen kredi miktarı 
ne kadardır? 

Soru 3. Bu evler kaç tip üzerinde yapılmış
tır, her tipin maliyeti ne olmuştur? 

Soru 4. 1 . 3 . 1962 tarihinde bu evlerde 
oturanlardan 434 imzayıda ihtiva eden bir mü
racaata, zamanın Sayın Çalışma Bakam 
30 . 5 . 1962 gün ve Özel Kalem Müdürlüğü 
1312 sayı ile verdiği cevapta aynen: 

«İşçi Sigortaları Kurumu Genel Müdürlüğün
ce finanse edilerek Etibank camiası sigortalı in
cileri için yaptırılan meskenlerin, adı geçen ban
kaca tâyin ve tesbit edilecek şartlarla - arsa dâ
hil - maliyet bedeli üzerinden % 4 faiz ve yir
mi sene vâde ile ödenecek şekilde taksitlere bağ
lanarak sigortalı işçilere temliki esası kabul 
edilmiş olduğundan temlik muamelesinin yaptı
rılması için Sanayi Bakanlığına yazılmıştır.» 
denilmiş olmasına rağmen bu meskenler için
de oturan işçilere devredilmemiştir. 

Bu evlerin yapılmasında Sosyal Sigortalar 
Kurumunun işçi meskenleri ile ilgili fonundan 
yararlanıldığı göz önüne alınmak ve işçilerin ev 
sahibi kılınmaları açısından meselenin değerlen
dirilip bu meskenlerin işçilere bu konudaki mev
zuat gereğince devredilmesi bugüne kadar sağ
lanabilirdi. Bu husus gerçekleştirilmemiştir. 

Sayın Hükümetin bu konudaki görüşü ne
dir? 

Bu meskenlerin : 
a) İşçilere devredilmesi düşünülmekte mi

dir? 
b) Düşünülmekte ise bu konuda her hangi 

bir çalışma var mıdır? Varsa nelerdir? Hangi 
safhadadır? 

c) işçilere devredilmesi düşünülmemekte 
ise sebebi nedir? 

T. C. 
Çalışma Bakanlığı 16 . 1 . 1968 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 203 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 12 . 1967 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü 5545/33672-7/588 sayılı yazıları: 
Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğlu'nun 

Sosyal Sigortalar Kurumunca Ereğli'de inşa olu
nan meskenlere dair yazılı soru önergesine ce
vabımız ilişik notta belirtilmiştir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

Kurumumuzun finansmanı ile Etibank tarafın
dan inşa ettirilen konutlar hakkında not 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunun finansma
nı ile Etibank Genel Müdürlüğü tarafından muh
telif işletmelerinde çalışan işçileri için inşa et
tirdiği 1 596 konut meyanmda; Karadonda 350, 
Üzelmez'de 300 Kozlu'da 220, Kandilli'de 130 
ve Çatalağzı mevkiinde de 20 olmak üzere Ereğ
li Kömür işletmeleri Zonguldak Bölgesinde 
cem'an 1 020 konut inşa ettirilmiştir. 

2. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
1 596 konut için kül olarak Etibank Genel Mü
dürlüğüne muhtelif tarihlerde 13 000 000 Tl. 
tevdi edilmiştir. 

3. Etibank Genel Müdürlüğü tarafından in
şa ettirildiği cihetle bahsi geçen konutların tip 
ve maliyetleri mezkûr Genel Müdürlükçe bilin
mektedir. 

4. Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Ku
rulunun 15 . 7 . 1954 tarih ve 609 sayılı karar
ları muvacehesinde Etibank Genel Müdürlüğü
nün muhtelif işletmelerinde çalışan sigortalılar 
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için inşa ettireceği 1 596 konutun finansmanı j 
mevzuunda Sosyal Sigortalar Kurumuyle mez- i 
kur Genel Müdürlülı arasında bir anlaşma akde-
dilmıştir. i 

Anlaşma hükümlerine göre; ! 
a) Sosyal Sigortalar Kurumunca 1,5 yıl 

vâde % 4 faizle Etibanka 13 000 000 mev
duat yatırılacak, 1 596 konutun masrafları için 
ayrıca para yatırılmıyacak ve 13 000 000 liralık 
mevduattan karşılanacaktır. | 

b) 1,5 yılın hitamında 13 000 000 liralık 
mevduattan fiilen 1 596 konuta sarf edilmemiş 
olan miktar serbest bırakılacak ve fiilen sarf 
edilen miktar % 4 faiz 20 sene vadeye tabi ola- 1 
cak ve bu mevduat sermaye ve faiz mecmuu ı 
olarak hesaplanacak 3 er aylık müsavi taksit
lerle Sosyal Sigortalar Kurumuna yatırılacak bu 
suretle 1,5 yıl sonunda 13 000 000 Tl. mevduat 
hesabı tasfiye edilecektir. ı 

c) İnşaat bittikten sonra konutlar şartı ha
iz oldukları Sosyal Sigortalar Kurumunca tes- I 
bit olunacak sigortalılara Etibank tarafından 
satış va'di suretiyle tahsis edilecek ve mülkiyet- | 
leri borç taksitlerinin tamamen ödenmesini mü- \ 
taakıp intikal ettirilecektir. i 

Kısaca bahsedilen anlaşma esasları dâhilinde 
muhtelif tarihlerde Etibank Genel Müdürlüğüne 
13 000 000 Tl. tevdi olunmuştur. | 

Bahsi geçen anlaşmaya göre, inşa ettirilen -
meskenlerin Etibank tarafından isçilere tahmisi- 1 
nin satış va'di suretiyle yapılması ve borç taksit
lerinin ödenmesini mütaakıp mülkiyetlerinin 
intikal ettirilmesi gerekirken, bu hususların ye
rine getirilmesinde kanuni ve idari bâzı mânile
rin mevcudolduğunun İşletmeler Vekâletince 
Bakanlığımıza bildirilmesi üzerine keyfiyet bir 
komisyon halinde yeniden tetkik edilmiştir. | 

İktisadi Devlet Teşekküllerine kredi açılmak 
suretiyle inşa ettirilen meskenlerin sigortalılara 
temliki hususundaki kanuni ve idari mâniler, 
işletmeler Vekâleti ve buna bağlı müesseseler 
temsilcileri tarafından şöylece sıralanmıştır. 

1. Kanuni mâniler : 
Zonguldak şehri içinde yapılmış 146 aded 

işçi evi arsalarının istimlâk gayesi, Ereğli Kö
mürleri işletmesi lehine ve işletme işçilerinin 
iskânı maksadı iledir. Bu grup evlere dâhil ol
mak üzere, 1326 tarihli tezkere-i seniyye ile 
istimlâk Kanunu ve 3460 sayılı Kanunla mülki- 1 

7 . 2 . 1968 O : 1 

yetin ahara devrine salahiyetli durumda bulunul-
mamasından başka, Ereğli Kömürleri işletme
sinin istihsal bölgelerinde yapılmış olan 1 000 
aded evin arazisi ormanlık sahaya dâhil bulun
duğundan, orman ve maden kanunlarının mâni 
hükümleriyle imtiyaz hukuku ve füzon kanunu 
muvacehesinde mülkiyetinin ahara devrinde im
kânsızlıklar görülmesi karşısında gayrimenkul 
mülkiyetinin işçiye devri kabil değildir. 

Üzerinde mesken inşa edilen arazi, fabrika 
ve tesisler kurulmak maksadiyle istimlâk edildi
ğinden bu arazi üzerinde inşa edilen meskenler 
arsaları ile birlikte işçilere devir ve temlik edil
diği takdirde istimlâk gayesi değişmiş olacağın
dan, bu durum arazinin eski sahiplerine istim
lâk bedeli üzerinden araziyi geri almak hak ve 
imkânını tevlidedecek ve bu hal arazinin ilk 
sahiplerine rayiç üzerinden munzam ödemelerde 
bulunulmasını ve binnetice mesken maliyetleri
nin işçinin ödeme kabiliyetinin üstüne çıkmasını 
icabettirecektir. 

2. İdari mâniler : 
Meskenler fabrikaların emniyet sahaları için

de inşa edilmiştir. Mülkiyet haklarının ilâniha-
ye tahdidi kanunen mümkün bulunmadığına 
göre ucuza mal olan bu evlerin mülkiyetlerinin 
işçilere devri halinde daha yüksek bir fiyatla 
işçi olmıyan kimselere intikaline zemin hazır
lanmış olacak ve bu şekilde spekülatif hareket
lere yol açmak suretiyle fabrikaların emniyeti 
ihlâl edilecek ve aynı zamanda işçiyi mesken sa
hibi yapmak gayesinden de uzaklaşılmış olacak
tır. 

Bu hususta yapılan tetkik neticesinde; ileri 
sürülen kanuni ve idari imkânsızlıklardan büyük 
bir kısmının varidolduğu anlaşılmıştır. 

Bu itibarla söz konusu meskenlerin sigorta
lılara lojman olarak kira ile tahsisleri kaydiyle 
13 000 000 liralık mevduatın mümkün olduğu 
kadar kısa bir müddet içinde tasfiyesini teminen 
bir itfa plânına raptı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Yönetim Kurulunca 30 . 5 . 1957 tarih ve 775 
sayı ile karara bağlanmış olup, 13 000 000 lira 
1 . 1 . 1968 tarihinden başlamak ve 1 . 10 . 1972 
de tamamlanmak üzere bir itfa plânına bağlan
mıştır. 

Halen 304 933,53 liralık taksitler muntaza
man ödenmektedir. 

Yukarıda arz ve izah edilen hususlar muva
cehesinde bahsi geçen konutların sigortalılara 
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temliki ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar Kuru
munca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

Ara olunur. 

T. O. 
Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı 31 . 1 . 1063 

Sayı : 02/8012/113 

Millet Meclisi Başkanlığına 
11 j i : 10 . 1 . 1CG3 gün, Kanunlar Müdürlüğü: 

7/588-5545/33672 sayılı yazınız. 
Tekirdağ Milletvekili Kemal ITeMoğlu'nun 

«Sosyal Sigortalar Kurumunca Ereğli de inşa 
olunan meskenler» e mütedair yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişik elarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Rcfet Sergin 

Tekirdağ Milletvekili Keral Ncbioğkfnun 
«Sosyal Sigortalar Kurumunca Ereğli'de inşa 

olunan meskenler» e mütedair yaz_lı soru 
önergesi cevabıdır 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunca (İsçi Si
gortalan Kurumu) finanse edilerek, Zongul
dak ta Ereğli Kömürleri imletmesi Mücssesemizce 
inşa ettirilen evlerin adedi 1 000 dir. 

Bunda*! başka, yine Sosyal Sigortalar Kuru
munca finanse edilerek, Zonguldak Maden İşçi
leri Sendikasının bâzı üyeleri tarafından kuru
lan işçi Yapı Kooperatifinin ortakları için yap
tırılan KG isçi Kooperatif evi de bulunmakta
dır. 

2. a) Baksi geçen evlerin yaptırılması için 
Sosyal Sigortalar Kurumundan alman kredi 
miktarı şöyledir; 

Türkiye Kömür imletmeleri Kurumunun te
şekkülünden öne s Etibank camiasına dâhil mü
esseselerde 1 59G aded isçi evi inşa ettirilmesi 
ic'n Sosyol Sigortalar Kurumunca Etibanka 
13 000 033 Tl. kredi verilmiştir. 

1952 de Etibank camiasına dâhil olup, bu
gün Kuruma bağlı bulunan EKİ Müessesemizde 
inşa ettirilen 1 000 işçi evi bu İcredidon harca
nan paralarla yapılmıştır. 

b) Yine Zonguldak'ta yaptırılmış olan 14G 
isçi Yapı Kooperatif evi için de 1951 de Sosyal 
Sigortalar Kurulunca Etibanka verilen kredi 
miktarı 1,5 milyon Tl. dir. 

3. a) 1 030 aded işçi evi tip II ve tip IH ol
mak üzere iki ayrı tipte inşa edilmiştir. 

Tip II : İkişer ailelik bloklar halinde; her 
blok 2X51=102—M2, blok takribi maliyeti 
13 630 Tl. dır. 

Tip III : Birer ailelik bloldar halinde, hsr 
blok 56,5 M2 beher blokun talcribi maliyeti 
8 950 Tl. dır. 

b) 14G İşçi Kooperatif evinin 83 adedi: 3 er 
odalı, beheri G3,5 M2 ve talaibi maliyeti 17 003 
Tl.; 61 adedi; 2 şer odalı; beheri 55 M2, tak
ribi maliyeti 13 503 Tl. dir. 

4. Yukarıda bahsi geçen evlerden 1 000 
adedi için, Sosyal Sigortalar Kurumundan alı
nan kredi ile ilgili protokolda, evlerin inşasın
dan sonra mülkiyetlerinin mal "yetleri Hacrinden, 
23 yıl vâde ile işçilere devri mevzuubahistir. 

Ancak, halen işletmede çalışmakta bulunan 
işçilerin ikametine işletme malı lojman elarak 
tahsis edlcn bu evlerin; 

a) isçilere devri düşünülmemektedir. 
b) Bu statüden ayrı olarak inşa ettirilen. 

yukarda bahsi gecen 1<1G işçi Yapı Kooperatif 
evi mülkiyetinin, kooperatif ortağı isçilere devri 
için lüzumlu formalitelerin son cafhasma ulaşıl
mış bulunulmaktadır. 

c) Ereğli Kömürleri işletmesi Müessesesi
nin istihsal belgelerinde inşa edilmiş 1 003 aded 
işçi evinin işçilere devri mümkün görülememek
tedir. 

Zira; mezlcûr evlerin arsaları arasında vakıf, 
Hasineden temlik edilen, istimlâk olunan, im
tiyaz sahası meyanında bulunan ve bilhassa or
man arazisinden olan kısımlar mevcut bulundu
ğu cihetle, mülkiyetin akare devrinde kanuni 
zorluklar bulunmaktadır. 

Ayrıca; 
a) 1 000 işçi lehine yaratılacak menfaat di

ğer işçilerin hoşnutsuzluğunu tevlidedcccktir. 
b) Halen Müessese isçisi olan bu kimselerin, 

ileride türlü sebeplerle Müesseseden ayrılmaları 
ib istihsal bölgelerinde bulunan bu evler, ya
bancılar tarafından işgal edileceğinden ocakların 
çok yakınında bulunan bu cakalarda, ya' anal
ların ikâmeti sebebi ile işletme emniyeti sağla-
namıyacaktır. 

9. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekiıi'ii'nin, Devlet Demiryolları memurlarının 
fazla çalışma ücretlerine dair sorusu ve Vlaşitr-
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?na Bakam Sadettin Bilgiç'in yazılı cevabı 
(7/600) 

10 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdalri somlarımın Ulaştırma Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tank Ziya Ekinci 

Diyarbakır Milletvekili 

1. Devlet Demiryolları Müessesesinde me
mur statülünde çalışan görevlilerin günde 
10 - 12 saat çalıştırıldıkları ve fazla mesai üc
reti almadıkları doğru mudur? 

2. Anayasamız ve genellikle mevzuatımız 
angaryayı yasakladığına göre, Devlet Demir
yolları Müessesesinde memurlara ücretsiz fazla 
mesa' neye istinaden yaptırılmaktadır? 

3. Ülkemizde genellikle Devlet memurları
na ilişkin mevzuat ile İs Kanununun uygulan
ma "inda sekiz saatten sonraki mesailer için faz
la mesai ücreti ödendiği halde, Devlet Demir-
yollın memurlarının bu kanuni haktan yarar-
landınlmamasının nedenleri nedir? 

1\ 0. 
Ulaştırma Bakanlığı 5.2.1968 
Karayolları Ulaştırıra 

Dairesi Başkanlığı 
112-7/115-1449 

Konu: Milletvekili T. Ziya 
Ekine Vnin yazılı sorusu 
hakkında 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Genel Sekreterliği Ka

nunlar Müdürlümü ifadeli 21 . 12 . 1967 tarih 
vo 5603/34043 - 7/600 sayılı yazısı. 

Devlet Demiryolları memurlarının fazİa ça-
lışmr, ücretlerine dair Diyarbalar MiUctveldli 
T. Ziya Ekinei tarafından verilmiş bulunan ve 
Bakanlığımızca yazılı olarak cevaplandırılması 
talebedilen yazılı soruların cevapları ekli olarak 
sun'ihr.ıştu.'. 

Bilgi husulü ile cevabımızın bir suretini ya
zılı soru sahibine iletilmesini müsaadelerinize 
arz ederim. 

Sadettin Bilgi? 
Ulaştırma Bakanı 

Diyarbakır Milletvcldli Sayın Tarık Ziya Ekin
cinin 18 . 12 . 1967 tarihli yazılı sorusuna cevap 

1. TCDD memur statüsüna ta ' i bir İnsim 
personelin günde 10 -12 saat çalıştıkları doğru
dur. Bunlar TCDD İsletmesinin hususiyeti icabı 
günün 24 saatinde aç-k bulunan katar ser/isleri 
ile bu servislere yardımcı hizmet ifa eden gar
lar, istasyonlar, limanlar, depolar, televleri, ta
vassut merkezleri, hastaneler, yatakhaneler, 
elektrik işleri, revizörlükler gibi yerlerde çalı
şan faal memur vo hizmetliler ile TCDD nin 
bilûmum işyerlerindeki bekçiler ve itfaiyeciler
dik 

Bn gibiler 18 . 12 . 1907 tarihine kadar bu 
fazla çalışmalarının aylık yekûnu günde 8 er 
saatten 26 iş günü karşılığı olarak 208 saati aş
tığı. takdirde, aşan kısmm'n beher saati için 
Tahsisatlar Tüzüğünün 14 noü maddesi hükmü
ne göre bareme tabi olan memurlara saat ücret
leri % 50 zamlı, (D) cetveline d?.hll kadrolarda 
istihdam edilen hizmetlilere de % 35 samlı ola
rak hesabedilmek suretiyle fazla mesai ücreti 
ödenmekte idi. 18 . 12 . 1967 tarihli TCDD Ge
nel Müdürlüğünün Teşkilata yaptîğı 42135 -
10/23795 sayılı tamimine göre de bu gibi faal 
personelin günlük normal ortalama çalışma sü
releri 8 saat olarak kabul ve bu 8 saat talrvdme 
göre her aya dâhil iş günleri sayısına çarpıl
mak suretiyle aylık normal çalışma saatlerinin 
tesbiti esa3i vaz'edilmiş bulunmaktadır. Buna 
göre her ay puvantaj cetvelinde gösterilen fii
len yaptığı çalınma saatleri ile takvime göre her 
ay bulunacak aylık normal çalışma süresi ara
sındaki fiilî çalışma saatleri farla için personele 
yukarıda arz olunan esa3*ar dairesinde fazla me
sai ücreti ödenmesi temin edilmiş bulunmakta
dır. 

2. tş icabı veya fiktanı sebebiyle normal 
gönlerde 8 saatten fasla ve hafta tatili, renel ta
til ve ulusal bayram günlerinde çalıştırılanlara 
mütaakıp haftanın bir başka iş gününde hafta 
tatili günü için 24 saatten az olmamak vo diğer 
tatil günlerinde de ilgili kanunlarla tlyin edilen 
süreler kadar dinlen-r.e veri'mesine gayret 
edilmekte olup buna imkân olnuyan ahvalde do 
personelin fazla çalıştıkları günlere ait ücretle
rinin aynı esaslar dairesinde ödenmesi yoluna 
gidilmiş bulunmaktadır. Keza aynı emirle ay
rıca bu personelin hasta ve izinli oldr* ı günleri 
de günde 8 er saat çalışmış gibi kabul edilerek 
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hastalık ve izin günleri dışında yaptığı 8 saatin 
üstündeki çalışmalarının da değerlendirilmesi 
esası kabul edilmiş bulunmaktadır. 

3. Bu durum muvacehesinde, TCDD memur 
ve hizmetlilerinin günde 8 saatten fazla ücret
siz olarak çalıştırılmaları mevzuubahis değildir. 
Ancak mer'i Tahsisatlar Tüzüğünün 14 ncü 
maddesinin 4 ncü fırkasındaki hükme göre hiz-
metevi tahsisatı alanlarla hizmetevinde oturan
lara fazla mesai ücreti ödenememektedir. Bu 
personele de fazla mesai ücretinin ödenmesi için 
Tahsisatlar Tüzüğünün 14 ncü maddesinin ta
dili TCDD Genel Müdürlüğünce teklif edilmiş 
olup, teklif Devlet Plânlama Teşkilâtı Müste
şarlığına gönderilmiş bulunmaktadır. Tüzük ta
dilinden sonra bu personele de fazla mesai ücre
ti ödenebilecektir. 

Arz ederim. 
Sadettin Bilgiç 

Ulaştırma Bakanı 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Karayolları İsparta şubesinin oturduğu binaya 
dair sorusu ve Bayındırlık Bakanı Orhan Alp'
in yazılı cevabı (7/603) 

18 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminini saygiyle arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv 

1. Karayolları İsparta şubesinin oturdu
ğu binanın mülkiyeti kime aittir, ne zaman 
icarlanmıştır? 

2. Bu binanın senelik icar bedeli nedir? 
Aynı vasıftaki Ispartanın diğer bina rayiç
leri ne kadardır? 

3. Bu bina icarı bir kontrata bağlanmış
ımda*? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 5 . 2 . 1968 

Hususi Kalem 
Sayı : 52 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

İlgi : 25 . 12 . 1967 gün ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7 - 603/5623 - 34106 sayılı yazınız. 

J Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün yazılı 
sorusu aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. Karayolları İsparta Şubesinin bulundu
ğu binanın mülkiyeti Karayolları Genel Mü
dürlüğüne aittir. 

Soru önergesinde kasdedilen bina İsparta -
Ağlasun yolu şantiye mühendisliği için işçi 
yatakhanesi, işçi yemekhanesi, büro ve depo 
ihtiyacını karşılamak üzere kiralanmış olup, 
binanın mülkiyeti İbrahim Alaybeyoğlu'na ait
tir. Kira başlangıç tarihi 4 . 11 . 1966 dır. 

2. — İsparta'nın en merkezî yerinde bulu
nan binanın senelik icar bedeli 38 400 li
radır. Kârgir olan bina bir bodrum kat, bir ze
min kat ve üç normal kattan ibarettir. Top
lam inşaat sahası 850 M2 olup, beher M2 ye 
yaklaşık olarak 45 00 lira isabet etmektedir. 

Tapulama Müdürlüğü, Y. S. E. Müdürlüğü 
ve Orman Baş Müdürlüğü tarafından kirala
nan binalarla mukayese edildiğinde, söz konusu 
binaya ait icar bedelinin uygun bir bedel ol
duğu ilgililerce ifade edilmekle beraber Kara
yolları Antalya 13 ncü Bölge Müdürlüğü iş
leri hakkında yapılan bâzı ihbar ve şikâyetler 
iki müfettişimiz tarafından tetkik edilmekte 
olup bu binanın kiralanması mevzuu da şikâ
yet konularından birini teşkil etmektedir. 

3. — Söz konusu binanın icarı kontrata 
bağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Bayındırlık Bakanı 

11. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
IJzun'un, ,Kırklareli'nde artan hırsızlık olayla
rına ve Emniyet Teşkilâtına dair sorusu ve İçiş
leri Bakanı Faruk Sükan'm yazılı cevabı (7/626) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı saygılarımla rica ederim. 25 . 4 . 1967 

Kırklareli Milletvekili 
Hasan Tahsin Uzun 

Son günlerde yurdumuzun bâzı bölgelerin
deki eşkıyaların zabıta kuvvetlerine dağdan 
inip teslim olduklarını gazetelerden okumak
tayım. Bu beni sevindirmektedir. Diğer taraf
tan benim seçim bölgem bulunan Kırklareli'nde 
3 - 4 sene evveline kadar hırsızlık vakaları he-
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men hemen hiç yok gibi bir şeydi. Son iki yıl 
içerisinde hırsızlık vakaları bir hayli fazlalaş
mış durumdadır. Bunun da sebebi halen Emni
yet Müdürü olan Kırklareli ilinde Başkomi-
ser iken, birdenbire aynı yere Emniyet Müdürü 
olarak tâyin olması ve bunun tecrübesiz bulun
ması, aynı yerde müşterek olarak çalıştığı me
murlarına amirlik yapamaması yüzünden mey
dana geldiği; bu yüzden zabıtanın normal va
zifesini yapmadığı, gevşek davranışı neticesin
de hırsızlıklar bir hayli artmıştır. 

1. İki yıl içerisinde Kırklareli ilinde kaç 
aded hırsızlık vakası olmuştur? 

2. Bu hırsızlık vakalarının hangi ilçelerde 
daha fazla olduğunun açıklanması, 

3. tki yıl içerisinde kaç tane hırsız tutul
muştur? 

4. Kaç tane hırsız mahkemeye sevk edil
miş, kaçı suçlu bulunmuş, kaçı serbest bırakıl
mıştır? 

5. Bugünlerde Kırklareli halkının dilinde 
Emniyet Müdürünün valder marka tabanca
sının kaybolduğu, Emniyet Müdürü Almanya'
ya bir valder marka tabanca ısmarladığı, ta
bancası Almanya'dan gelince hırsızları yaka-
lıyacağı dedikodusu kahvehane köşelerine ka
dar düşmüştür. 

a) Emniyet teşkilâtının başı bulunan Em
niyet Müdürünün bu duruma düşmesinin sebep
lerinin açıklanması? 

b) Emniyet Müdürü tabancasını ne zaman 
kaybetmiştir? Nerede kaybetmiştir? 

c) Kaybolan tabancasını bulmuş mudur, 
yoksa yenisini mi almıştır? 

6. Kırklareli gibi kültür bakımından ileri 
bir ilde tecrübesi olmıyan doğrudan doğruya 
komiserlikten Emniyet Müdürlüğüne getirilen 
bu zatın Kırklarelimizde Emniyet Müdürlüğü 
yapamıyacağı bir gerçektir. Sayın Bakan bu 
hususta ne düşünmektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

T. B. M. M. ile İlişkiler Bürosu 
Sayı : 11 -13/333 

5 . 2 . 1967 

' Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 19 . 1 . 1968 gün ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 7/626 - 4173/24612 
sayılı yazılan. 

31 
18 
5 
5 
7 
4 

30 
27 

5 
5 
9 
4 

Kırklareli Milletvekili Sayın Hasan Tah
sin Uzun tarafından sözlü olarak verilip ya
zılıya çevrilmiş bulunan «Kırklareli ilinde vu-
kubulan hırsızlık olayları ile Emniyet Müdürü 
Hamdi Ardak» hakkındaki soru önergesi üze
rine yaptırılan inceleme sonucunda : 

İl merkeziyle mülhakatında, 1965 yılında 92 
ve 1966 yılında cem'an 96 hırsızlık vakası vu-
kubulduğu ve bunların merkez ve ilçelere göre 
aşağıdaki şekilde dağılış gösterdiği, 

1965 Yılı 1966 Yılı 

Merkez 
Lüleburgaz 
Babaeski 
Pmarhisar 
Vize 
Demirköy 

Rakamların tetkikinden de anlaşılacağı veç
hile, vaka adedinin; Merkez, Lüleburgaz ve 
Babaeski'de, diğer ilçelere nazaran fazlalık arz 
ettiği, 

Bu olayların faili olarak; 
1965 yılında 110, 1966 yılında da 92 olmak 

üzere cem'an 202 kişinin yakalanıp adliyeye tes
lim edildiği, bunlardan: 33 şahıs hakkında ta
kipsizlik, 23 şahıs hakkında beraat ve 108 şa
hıs hakkında da mahkûmiyet kararı verilmiş 
olup diğer şahısların duruşmalarına devam 
olunduğu, 

1963 yılından 1966 yılına kadar cereyan 
eden hırsızlık olayları incelendiğinde; 1963 yı
lında 114, 1964 yılında 102, 1965 yılında 92 ve 
1966 yılında 96 vaka olduğu, iddia edildiği şe
kilde artış olmadığı, aksine azalma müşahade 
edildiği, 

Emniyet Müdürünün şahsı ile ilgili husus
lara gelince; 

Emniyet mensuplarının, mer'i mevzuat icabı 
Devletçe teslih olundukları, görevleri sırasın
da zatî silâhlarını taşıyamadıkları, 

Hamdi Ardah'nın, Bakan olarak mesuliyet 
deruhde etmeye başladığım tarihten önce, 
17 . 9 . 1965 günü, Emniyet Müdürü olarak 
Kırklareli'ne tâyin edilmiş bulunduğu, 

Adı geçenin tabancasını zayi ettiğinin doğ
ru olduğu, 18 . 2 . 1967 günü Erikler Mera
sında avlandığı esnada düşürdüğü, tabancanın 
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badeli ödetilerek, kendisine Enuryet Müdürlüğü 
kuvvesine kayıtlı yeni bir tabancanın verildi
ği, 

Kaybolan silahın yerine Almanya'dan yeni 
bir silâh getirtmek üzere teşebbüste bulunduğu 
gerçek olmadığı, esasen, yürürlükte bulunan 
6-33 sayılı Kanunun, buna imkân vermediği, 

Adı geçenin lise mezunu olarak 1951 yılın
da mesleke girdiği, 1055 te Polis Enstitüsü 
Yüksek kısmını bitirip Hukuk Fakültesine de
vamla 1053 - 1959 ders yılında bu Fakülteyi 
de ikmal ettiği, 

Gerek formasyon, gerekse meslek tecrübe
si itibariyle, Emniyet Müdürlüğü için gerekli 
nitelikleri haiz bulunduğu, 

Üç senelik bir zamandan beri Kırklareli'n de 
çalışan Hamdi Ardalı'nm, ehliyetsizliğini orta
ya koyacak bir olcy zuhur etmediği, 
anlatılmıştır. 

Arz ederim. 
Dr. Faruk Sükan 

İçişleri Bakanı 

12. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genci 
Müdürlüğü üe Adana şubesindeki hizmetliler 
arasında vukubulan ihtilâfa dair sorusu ve Ça
lınma Bakam Ali Naili Ertem'in yazılı cevabı. 
(7/629) 

29 . 5 .1967 

Millet Moclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Çalışma Bakam 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederin. 

Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 
Muzaffer özdağ 

1. — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğü ile kurumun Adana şubesi hizmetlileri 
arasındaki ihtilâfın sebebi nedir? 

2. — Bakanlık kurum hizmetlilerinin statü
leri haklanda n3 düşünmektedir. Hizmetliler 
memur mudur? î^çi inidir? 

3. — Bakanlık bu hizmetlileri hem memu
run hem işçinin hukukundan mahrum bırakan, 
Anayasa ve Sosyal Hukuk anlayışı dışında kal
mış eski talimatname ve anlayışsız uygulama 
hakkında ne düşünmektedir? 

Bu talimatname ne zaman değiştirilecektir? 
4. — Bakanlık hizmetlilerin grevleri hak

kında ne düşünmektedir? 
5. — Bakanlık Sosyal Sigortalar Genel Mü

dürlüğünün keyfi uygulamalarına neden seyir
ci kalmaktadır? 

T. C. 3 . 2 . 1363 
Çalışma Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 735 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 1 . 1968 tarih vo Kanunlar Mü-

dür lüp 7/629 - 4386/26067, aynı tarih ve 
7/632 - 4317/23223 sayılı yasılan. 

Afyonkarahisar Milletvekili Muzaffer öz-
dağ'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğü ile Kurumun Adana şubesindeki hizmet
liler arasında vukubulan ihtilâfa dair sözlü so
rularının, yazılı soruya çevrildiği ilgideki ya
kılarınızdan anlaşılmıştır. 

Bu sorulara verilecek cevap ilişikte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Ali Naili Erdem 
Çalışma Bakanı 

Afyonkarahisar Milletvekili Muzaffer öz-
dağ'ın, 23 . 5 . 1937 tarihli sorusu : 

1. — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğü ile kurumun Adana şubesi hizmetlileri 
arasındaki ihtilâfın sebebi nedir? 

2. — Bakanlık kurum hizmetlilerinin statü
leri hakkında ne düşünmektedir, hizmetliler 
memur mudur, işçi midir? 

3. — Bakanlık bu hizmetlileri hem memu
run hem işçinin hukukundan mahrum bırakan, 
Anayasa ve Sosyal Hukuk anlayışı dışında kal
mış eski taliatmname ve anlayışsız uygulama 
hakkında ne düşünmektedir. Bu talimatname 
ne zaman değiştirilecektir? 

4. — Bakanlık hizmetlilerin grevleri hak
kında ne düşünmektedir? 

5. — Bakanlık, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Genel Müdürlüğün keyfî uygulamalarına ne
den seyirci kalmaktadır? 

Afyonkarahisar Milletvekili Muzaffer öz-
dağ'm 12 . 7 . 1967 tarihli sorusu : 

1. — Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Mü
dürlüğü ile kurumun Adana şubesi hizmetlile-
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ri Tez - Büro - iş Sendikası üyeleri arasındaki 
ihtilâfın sebebi nedir? 

2. — Sendika üyelerinin Anayasa ve Sosyal 
Hukuk anlayışı dışında kaimi} eski talimatna
me vo anlayışsız uygulamaya karcı giriştikleri 
C?ev baklanda no düşünülmektedir? 

3. — Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi kurum 
hizmetlileri sendika üyelerinin işçi olduğuna 
karar vermiş, bu karar 30 . ö . 1967 de tarafla
ra tebliğ edilmiş olduğuna göre görevlilerce ne 
işlem yapılmıştır? 

4. — Sendikanın, 275 sayılı Kanunun 48 nci 
maddesi gereğince Başbakanı arabulucuğa da
vet edon talebine ne covap verilmiştir? 

5. — 5 803 işçinin devamlı mağduriyetini 
intaeeden duruma neden seyirci kalınmakta
dır? 

Cevaplar : 
1. — Kurumda çalışan personelin işçi telâk

ki edilip edilmiyeceği hususu ile, taleplerinin 
7244 sayılı Kanunun üzerinde bulunması ihti
lâf sebepleri olmuştur. 

a) Birbirini çelen Yar^ıtry kararları kar
cısında Sosyal Sigortalar Kurumunda çalışan 
personelin 3359 sayılı Kanunun 10 ncu madde
sine tabi olmaları sebebiyle 274 sayılı Kanun 
yününden işışi telâkki edilip edilmiyecekleri 
tereddüdü doğmuş ve adı ?er.en kurum, başlan
gıçta bu personeli 4792 sayılı Teşkilât Kanu
nunun 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki (Ku
rum bu kanun vo özel hukuk hükümlerine ta
bidir. Malî ve idari bakımdan muhtardır ve 
tüzel kişilikte bir Devlet kurumudur.) hükmü
ne müsteniden işçi olamıyacaklarını mütalâa 
etmiş ise de bilîhara, kendilerine tevdi olunan 
Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi kararına uyula
rak, toplu sözleşme müzakerelerine oturulmuş 
vo böylece ihtilâfın bir sebebi ortadan kalk
mıştır. 

b) ihtilâfın diğer sebebi ise, sendika tara
fından yapılan tekliflerin 7244 sryılı Kanun ile 
bağdaşmamasından doğmaktaydı. 

Llozkûr Kanunun 5 nci maddesinde (... me
murlar için kanunen tanınmamış olan hak ve 
menfaatler hizmetliler için de kabul edilemez. 

Ancak bunlardan iş Kanununa göre işçi 
vasfında bulunanlar H n hizmetin gerektirdiği 
nisbette giyecek ve yiyecek temin olunabilir...) 
denilmektedir. 

Sendüsa taleplerinde ise bu noktaya müte
dair olanı şöyledir : 

1. — 39 saatlik mesainin üstündeki çalış
maların % 50 zamlı ödenmesi, 

2. — Personele öğle yemeği verilmesi veya 
net 3 lira ödenmesi, 

3. — 7214 sayılı Kanun esas olmak ve 3 üs
tü geçmemek üzere bir üst dereceye terfi sağ
lanması, 

Bu tekliflerin dışında, daha 8 maddelik tek
lifleri mevcuttur. 

Bütün bu maddelerdeki teklifler, mezkûr 
kanunların tanıdrjı imkânlar nisbetinde karşı
lanmış ve 17 . 7 . 1967 tarihinde anlaşma im
zalanarak ihtilâf ortadan kalkmış vo grev ka
rarı sendikaca kaldırılmıştır. 

2. — Bakanlık, kurum hizmetlilerinin sta
tüleri hakkında şimdilik bir işlem yapamaz; 
çünkü Devlet Personel Kanunu halen kimlerin 
memur olup olamıyacağını kesinlilde tâyin 
etmiş değildir, kanun henüz tam olarak tatbi
kata girmemiştir. Hizmetlilerin memur veya 
işçilik durumları, yargı organları tarafından 
tâyin olunmaktadır. 

3. — Bu sualin cevabını vermek zordur. 
Çünkü; han^i talimatnameden bahsolunmak-
tadır, bjyle bir talimatnamenin hangi maddesi 
Anayasanın hangi maddesi dışında bir hüküm 
taşımaktadır. Vo hangi madde sosyal hulnık 
anlayışı ile bağdaşmamaktadır. 

Bilinmemektedir. 

Bu sorudan maksat, hizmetli olan kurum 
personelinin sendika kuramıyacakları yolunda
ki kurumun tutumuna değinilmcksc yakarıda 
birinci maddede belirtildiği üzere, bahis konu
su Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesi kararına 
uyularak tatbikata son verilmiştir. 

4. — Hizmetlilerin, sendika kurup kuramı-
yaoakları, işçi Sendikalarına üye olup olamı-
yacakları yargı organlarınca tâyin olunduğu 
cihetle, bu kimselerin grevleri hakkında her 
hangi birşey düşünülmesine mahal yoktur. 

Hizmetli, yargı organınca işçi kabul edil
mişse, sendikaya üye olabilir, sendika kurar, 
toplu sözleşme yapar ve tabiî sonuç olarak gre
ve gidebilir. 

5. — Greve müncer elan ihtilâfa, yukarıda 
açıklandığı üzere seyirci kalınmış değildir, ni
tekim; taraflar anlatma teinin ederek sendika 
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üyelerinin haklanm toplu sözleşmeye bağla
mışlardır. 

12 . 7 . 1967 tarihli sorunun cevapları : 
1. — Bu sualin cevabı yukarıda verilmiş

tir. 
2. — Bu sualin cevabı yukarıda verilmiş

tir. 

3. — Bu sualin cevabı da yukarıdaki 1 nci 
sualin cevabında verilmiş olup, Yargıtay kara

rının tebliği ile beraber sendika ile müzakere
lere başlanmıştır. 

4. — 275 sayılı Kanunun 48 nci maddesi 
gereğince Başbakanı arabuluculuğa davet eden 
teklifin bakanlığıma intikali sırasında sendika 
ile kurum arasında anlaşma olmuş, böylece ta
vassuta lüzum kalmamıştır. 

5. — Bu soru da 29 . 5 . 1967 tarihli soru 
ile cevaplandırılmış bulunmaktadır. 

..«». 
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Montreux'de imza edilmiş olan «Milletlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Nazım Bayılboğlu 

AFYON KARAHISAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 215 
Reddedenler : 9 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 219 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat özarda 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Cemal Külâhlı 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 

Refett Sezgin 
ÇANKIRI 

Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Meıtin Cizreli 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmı özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
M. Kemal Çilesiz 
1. Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Âli Karahan 

HATAY, 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Sadun Aren 
Sadrettin Bilgiç 
Ali Esat Birol 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
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Abdurrahman Şeref Lfıç 
Osman özer 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekincl 
Osman Nuri Ulusay 
Rrçit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet A!i Aytag 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Büşemeci 
Osman Zeki Efcoğlu 
İhsan Oürsan 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göla 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamilo&lu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Adil Tokuz! îi 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoglu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Mi Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmot Cüner 
Orhan Türkkan 

ADANA 

Kemal Sanibrahımoğlu 

AYDIN 

M. Kemal Yılmaz 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
S ü rey ya So fit oğl u 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Selçuk Ay tan 
M. Ziyaeddin 1 zerdem 
Mehmet Neeati Ka'aycı 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamil Fendoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioglu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Diilgo 
Nahit Yenişch'rlioğlu 

MAKAS 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Ycfik Pirinçcioglu 

MARDİN 
Nazmı Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
Scyfı Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tckiııalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 
Kâmil özsarıyıldız 

NlÛDI-i 
Oğuzdcmir Tüzün 

ORDU 
Aba Bodur 
Ferda Oüloy 
Kemal Şensoy 

İMZE 
Mnzhar Basa 
tsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
I-'krem Aliean 
Muslihiddin Cürcr 
Şeral'eddin Pakcr 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
İI yas Kılıç 
Osman Şalıinoglu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongaii 
Hüseyin IJüsııü Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Gıyaseîtin Duman 
Tvvfik Koraltatı 

[Reddedenler] 

KIRKLARELİ 

nasan Tahsin Uzun 

KONYA 

Nazif Kurucu 

MANİSA 

Muammer Erten 

NEVŞEHİR 

S. Hakkı Esatoğlu 

Scyfi Kurt bek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman ILıcıbaloğiıı 
İrfan Solmazcr 

TRABZON 
Alımot Çehi 
Hamdi Orlıon 
Ahmet Şener 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Cıılii 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

VAN 
Mehmet Emin Erd'nç 
Muslih görentaş 
M. Salih Yi diz 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadınlı 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Kenan Esengin 
I-Yvzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Nasuh Nazif A ıslan 

YOZGAT 
Nuri Kodamanoğ'u 

[Çekin serler] 

ZONGULDAK 
Kâmil Kırıkoğlu 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
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[Oya katıhmyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Turhan Dil.igil 
Kasım C!ü ok 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emre 
A.i Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet GöMdi 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşi 

AÖR1 
Nevzat Güngör 
Kasım Kiifıvvi 

AMASYA 
Ahmet Dem i ray 

ANKARA 
Koma' Bağeıoğlu 
Hi'usoyin Balan 
Osman Böl akbaşı (1.) 
1. Sıtkı llatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Puksüt 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türk»y 
Alparslan Tüıkcş, 
Ahmet üstün 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Ral'et Eker 
A !ımet Tor lar 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDTN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Enver Güreli 
Fennî Islimycli 
Süreyya Koç 

Mevlüt Yılmaz (t.) 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BOLÜ 
Halil İbrahim Çop 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

. BURDUR 
Faik Kııbaşlı 

BURSA 
Nilüfe? Gürsoy 
Barlas Küntay 
İbrahim Öktcm 
Kasım önadım 
O Dognn özt ürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Cihar! Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Nurettin Ok (Vşk. V.) 

ÇORUM 
Abdıırrahrçıan Güler 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
ArrJan TOPÇU başı 
Ahmet Uysal 

DENÎZLt 
Mehmet Salih Baydü 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat özel 
Rom/i Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Recai Iskendcroğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhami Ertom (B.) 

ELÂZIÖ 
Nuröttin Ardıçoğlu 
Kevni Ncdimoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Hayrı Başar 
Scyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak (B. ) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbo'at 
Tabı t Köscoğlu 
Ufşat Mursaloglu 
Hüsnü Özkan (1.) 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argını 
Süleyman Dcmirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
ismail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıı? 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çotin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykanı 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Eıkanlı 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya özdemir 

ilhamı Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Mehmet Yardımcı 

IZMltt 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar İkscl 
Hüsamettin Gümüşpala 
Settar ilksel 
Nihac] Kiirşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
Abbas AJi Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Adil Kurtel 
Osman Veltokin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabrı Keskin 
I. Hakkı Yılanlıoğla 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Ilacıpaşaoğlu 
Cengiz Kayman 
Mehmet Yüeeler 

KIRŞEHIR 
Memdulı Erdemir 
Mohmet Cüver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Sedat A kay 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfak h 
Faruk Sükan (B.) 
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Vefa Tanır 
KÜTAHYA 

Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar (İ.) 
î. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 
Hüseyin Yayeıoğlu 

MARDİN 
Esa/t Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uİuç 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Oemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğaın 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 

Kanaran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yüeel 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 
Osman Saraç 

[Açık üyelik] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
A. ihsan Birmcioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kfcıyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

Neşat Tanrıdağ 
ZONGULDAK 

S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 
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Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kan un tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ali Karcı 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Ataiay 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 202 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyaniar : 219 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Şadı Binay 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 
Cemal Yavuz 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Ahmet Türkel 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Metin CizreH 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Seyfi Öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 

M. Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kıiıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Sadun Âren 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Ali Esat Biröl 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
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Osman Zeki Efcoğlu 
ihsan Gürsan 
Cemal Hakkı Selek 

KARS 
Cengiz Ekinci 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamil oğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Adil Tok özlü 

KAYSERİ 
Mehmet Atcşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin tzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAIIİSAR 
Murat öner 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BURSA 
Kemal Demir 

BOLU 
Sadrettin Çanga 

MALATYA 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülgo 
Nahit Yonişohirlioğlu 

MARAŞ 
Voysi Kadıoğıu 
Vcfik Pirinçcioğhı 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îzzet Oktay 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdcmir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Gül oy 
Kemal Şensoy 

RtZH 
Mazhar Basa 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
îlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Gıyasettin Duman 
Tevfik Koraltan 
Soy fi Kurtbek 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

[Reddedenler] 

EDİRNE 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

İSTANBUL 
Reşit ülker 

İZMÎTÎ 
Şeref Bakşık 

KARS 
Turgut Gölo 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Nazif Kurucu 

MALATYA 
ismet İnönü 

MANÎSA 
Muammer Erten 

Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 
livan Solnıazer 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaş 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
Kenan Esongin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 

MUŞ 
Ncrmin Neftçi 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SİİRT 
Adil Yaşa 

TRABZON 
Ham d i Orhon 
Ahmet Şcacr 

[Çekinserler] 

TUNCELİ 
Hasan Ünlü 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 
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[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Turhan Dilligil 
Kasım Cülek 
ibrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tün ay 

ADIYAMAN 
Süleyman Arif Emro 
Ali Turanlı 

AFYON KARAIIİSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubahşâ 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet De m i ray 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Iîa.lan 
Osman Bölükbaşı (t.) 
t. Sıtkı Ilatipoğiu 
Rıza Kııas 
Emin Pak süt 
11 yas Seçkin 
Hasan Tez 
II. Turgut Tokcr (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Y'ılınaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
"Mustafa Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 

Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mevlit Yılmaz (I.) 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BOLU 
Halil İl)rahim Cop 
Hami Tezknn 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Barla?, Küntay 
İbrahim Öktem 
Kasını Önadım 
ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut (B.) 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKTRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tah'r Akman 
Nurettin Ok (Bgk. V.) 

ÇORUINI 
Abdurrahman Güler 
Hasan Lâtif Sarı yüce 
Arslan Topeubaşı 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
ÂtıfŞohoğlu (Bşk.V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuz Azizoğlu 
Hasan Değer 
Ilccai tskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertom (B.) 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Pcrinçek 

ERZURUM 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kâmil Ocak (B.) 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Nizamettin Erkracn 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
lîeşat Mursaloğlu 
Hasa ti Özkan (I.) 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Burhan Bozdoğan 
•""."•»fiil Çntaloğlu 
Kadir çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Hüseyin Ataman 
Mehmet, Ali Aybar 
Suphi Baykam. 
Orhan Birgit 
Fer ruh Bozbcyli 
(Başkan) 
Tekin Erer 
Orhan Erkanh 
Orhan Byühoğlu 
Muhiddiıı Güven 
Orhan Seyfi Orhon 
Kaya Özdemir 
İlhamı Sanear 
Ahmet Tahtakılıç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
AH Naili Erden (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümügpala 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lcbit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Âdil Kurtel 
Osman Y'eltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
t. Hakkı Y'ılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Cengiz Nayman 
Mehmet Y'ücelcr 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
\ i h a t Erim 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
ihsan Kabadayı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Veia Tanır 
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KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 
Kemal Kaçar (î.) 
ismail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 
Hüseyin Yaycıoğlu 
Hacı Ahmet Özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 

Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç (t.) 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdı Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ali Fuat AMşan 

[Açık üy 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Yaşar Akal 
Kattıran Evliyaoğlu 
Salâhattin Kılıç 
Namık Kemal TülJezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Şevki Yücel 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nihat Doğan 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültckin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Bedrettin Karaerkek 

lelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
M. Fahri Uğraşız oğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Ne§et Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Eeevit 
Cahit Karakaş 
Kemal Doğan Sungun 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
37 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 2 . 1968 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
«Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu' 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve teafbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
•Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi Ince-
sulu'nun tefeciliğe kesin alarak son vermek, 
-millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 

2. — İstanbul Milletvekilli Goşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Bü
yük halk kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

3. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

4. - - Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

5. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

I 6. — Aydın Milletvekilli Reşat özarda'nın, 
| Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika

nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince b k genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ye 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefete mensup belediye 'başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin teslbit edilmesi 
için Anayasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

9. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Türkiye'nin lekonoımik kullanmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan ıboraks madeni erinini 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle değeırlendiniimesi için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi. (10/29) 

10. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nın, 
Pamukta yapılan alivre alış - satış yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek ve ıbu soygun şeklinin ortadan kak 
dınlahilmesi için gereken tedbirleri araştırmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi gereğince 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 

T10/30) 
11. —• Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 

Millî Eğitim ve gençlik politikamızın, gerçek 
anlamı ile millî 'bir hüviyet ve eğitime kavuştu
rulmasının, Türk gençliğine memleket hizmet-

. lerinde yararlı çalışma imkân ve sahaları ha
zırlanmasının ne suretle mümkün dlalb'ileceğMii 
araştrımak üzere Anayasanın 88 nci maddesi ge- • 
reğince Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 



B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Montreux'de imza edilmiş olan «Mil
letlerarası Telekomünikasyon Anlaşması» ve 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Ulaştırma ve 
Turizm ve Tanıtma 'komisyonları raporları 
(1/336) (S. Sayısı : 480) [Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1968] 

X 2. — Vatanda'şlığın kazanılması konusunda 
karşılıklı 'bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve içişleri, Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/183) (S. Sayısı : 559) 
[Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1968] 

Tl 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in,. Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yafeovas'm Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Babanından sözlü sorusu (6/306) 

2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
lu'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu meyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

4 — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

6. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/429) 

2 — 
I 7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,. 

Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,. 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

10. — Konya Milletvekili Nazilf Kurucu'nun, 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun,. 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/438)' 

12. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

13. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu-

I susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve imar ve iskân baikanlarıdan sözlü sorusu 
(6/449) 

14. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm, 
I Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar

tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe dönemlinde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağma dair Bayındırlık Bakanından sözlü sıo-
rusu (6/465) 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,. 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu,. 
(6/477) 



16. — Malatya Milletvekili Şaban Erikln, 
Anfeara'ının Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 

17. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'ın, 
Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikâmetinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

18. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
»osyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
aözlü Borusu. (6/504) 

19. — Çorum Milletvekili Haısan Lâtif Sa-
rıyüce'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

20. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/514) 

21. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu '-
nun memleketimizdeki işsiz sayısına ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/515) 

22. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yuırt'un, 9 - 10 Ocak 1967 tarihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve ortaokul müdürünün 
Erzurum'a naldl sebebine dair İçişleri ve Millî 
Eğitim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/516) 

23 .— Tnalbzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. 06/519) 

24. — Yozgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Aksaray ilçesine bağlı Kızıl-
kaya köyü sâkinlerinin iskânlarına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

25. — Yozıgat Milletvekili Nuri Kodamanoğ-
lu'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çifte-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu. (6/529) 

S — 
26. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç'in, Ma

lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/531) 

27. — Aydın Milletvekili Reşat öaarda'mn, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/532) 

28. — Aydın Milletvekili Reşat öaarda'nm, 
Türk Hava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynaklarına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

29. — Kırklareli Milletvekili Haısan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'ne bağlı Babaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/535) 

30. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
mn düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/537) 

31. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, 
Aydın ili hudutları içinde bulunan Bafa gölü
nün mülkiyetine dair Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusnu 
(6/539) 

32. — Konya Milletvekili Nazif Kumcu'nun, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/540) 

33. — Konya (Milletvekili Naızif Kumcu'nun, 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/541) 

34. — Konya Milletvekili Nazif Kumcu'nun, 
Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

35. — Konya Milletvekili Naızif Kumcu'nun, 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü N sorusu. (6/543) 

36. — Trajhzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Orman Genel Müdülüğü teşkilâtında ça-
lışanlaraı terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/544) 



37. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayısına, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/545) 

38. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

39. — Tralbzon Milletvekili Ali Rıza Uızu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair İmar ve İskân ve Köy İşleri ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/549) 

40. — İstanbul Millefcvekili Reşit Ülker'in, 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

41. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

42. — 'Trabzıon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

43. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini denetliyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

44. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'oun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 

45. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

46. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. ('6/575) 

47. — Gaziantep Milletvekili Ali Iıhsan Gö
ğüs'ün, Erzurum radyosunun yayına başlatıla 
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

48. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite
likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

60. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Millet Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/579) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 


