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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Demeçler ve söylevler 
1. — Adana Milletvekili Mehmet Geçi-

oğlu'nun, Hükümete güven oyu verdiği 
halde 'bunun basına yanlış aksetmesi dola-
yısiyle vâki demeci 

5. — Başkanlığın Genel Kurula sunuş
ları 

1. — Milletvekillerinden Ibâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/31) 

2. — A'dana Milletvekili Haısan Aksay'-
m, Millî Eğitim Şûrası Daimî Komisyonuna. 
bağlı Plânlama Kurulunun, bir raporla, 
îmam - Hatip okullarının (kapatılmasını is
temiş olduğu hususundaki yayınların doğ
ru olup olmadığı huisusunda Millî Eğitim 
Bakanından olan sözlü sorusunu geri aldı
ğına dair önergesi (4/13) (6/46) 

6. — Sorular ve cevaplar 
a) Sözlü somlar ve cevaplan 
1. — Amasya Milletvekili Mustafa Ke

mal Karan'jn, Amasya Lisesi öğretmen 
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Sayfa 
kadrosuna dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Hilmi İncesulu'nun sözlü cevabı 
(6/4) 189:190 

2. — Çanakkale Milletvekili Süreyya 
Ertdik'in, 114 sayılı Kanunun tadil ve ilga
sına lüzum hissedilip edilmediğine ve bu
na ait yeni bir kanun tasarısı hazırlanıp 
hazırlanmadığına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/5) 190 

3. — izmir Milletvekili Araf Ertunga'-
nın, zeytin ve zeytin yağı istihsal rekoltesi
nin bu yılki tahminî miktarına ve bu mah
sullerin değerlendirilmesi ile müstahsilin 
(korunıması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne dair sorusuna, Ticaret Balkanı İh
san Gürsan'm sözlü cevabı (6/6) 190:193 

4. — İsparta Milletvekili Mustafa Giü-
cügil'in, bu sene liselerden mezun olup da 
kontenjan azlığı dolayısiyl'e ünliversitte'lere 
gir.emiyen gençlerin üniversitelere alın
maları hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Millî Eğitini Bakanı Hilmi înce-
sulu'nun sözlfi cevaibı (6/7) 193 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, okumak için üniversite bula-



Sayfa 
tnıyan gençler hakkında ne düşünüldüğü
ne dair sorusuna millî Eğitim Bakanı Hil
mi incesulu'nun sözlü cevabı (6/9) 193 

6. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepe'nin, Üniversitelere giremiyen lise 
mezunları hakkında ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi ince
sulu'mm sözlü cevabı (6/10) 194:195 

7. — Sinop Milletvekili Mahut Alican-
oğlu'nun, yüksek okul ve fakültelere gire
memiş öğrenciler hakkında ne düşünüldü
ğüne ve bunlar hakkında bir tedbir alı
nıp alınmadığına dair sorusuna Millî Eği
tim Babanı Hilmi incesulu'nun sözlü ceva
bı (6/16) 194:195 

8. — Edirne Milletvekili Süleyman Bil-
ge'nin, üniversitelere giremiyen binlerce 
gencin istikbali hakkında ne düşünüldü
ğüne ve Edirne Üniversitesinin gerçekleş
tirilmesi hakkında bir tedbir alınıp alın
madığına dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Hilmi Incesulu'nun sözlü cevabı 
(6/17) 195:198 

9. — istanbul Millet vekili Reşit Ülker'
in, bu sene liselerden kaç öğrencinin me
zun olduğuna ve bunlardan üniversite ve 
yüksek okullara girenlerle giremiyenle-
rin sayısına ve girenıiyenler hakkında ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Millî Eğitim 
Bakanı Hilmi incesulu'nun sözlü cevabı 
(6/24) 198:201 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Midyat Ortaokulunun faaliyete geçtiği 
tarihten bu yana okuyan öğrenci sayısı ile 
öğretmen kadrosuna ve inşası kararlaştırı
lan ortaokul ve sanat okulu binalarının 
bu yıl yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/14) 201 

Sayfa 
1.1. — Eskişehir' Milletvekili Aziz Zey-

tinoğlu'nun, çiftçilerin Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasına olan bilûmum ve 
her .şekildeki borçlarının 10 sene taksitlere 
bağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik tnan'-
ııı sözlü cevabı (6/18) 201:204 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, çiftçilerin fennî gübre ve to
humluk bedelinden olan borçlarına yük
lenen masraf ve faizlerin alınmaması ve 
bütün borçların tecili ile 10 sene taksitlere 
bağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik înan'm 
sözlü cevabı (6/19) 204:205 

13. — Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğ-
lu'nun, sfiyasi partilerin vait ve taahhüt
leri nazara alınarak arazi ve bina tahrir
lerinin durdurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Maliye Bakanı 
Şefik inan'in sözlü cevabı (6/20) , 205:207 

14... — <rümüşane Milletvekili Sabahat
tin Savacı'nm, Doğu - Anadolu'nun Ibâzı il
lerinin, kuraklık dolayısiyle mâruz kaldı
ğı hayvan yemi ve buğday yokluğunu ön
lemek için ne gibi tedbirler alındığına da
ir sorusuna Tarım Bakanı Cavit Oral ve 
Ticaret Bakanı ihsan Gürsan'm sözlü ce
vapları (6/21) 207:2*10 

15. — Aydın Milletvekili Mehmet Ya
vaş'in, geçmiş yıllarda tütün müstahsilinin 
satışlarından % 5 nisbetinde alınan kesin
tinin mahiyeti ve mucip sebepleri ile bi
riken kesinti toplamına dair sorusuna 
Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket Bulad-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/22) 210:213 

7. — Sunuklar ve telgraflar 213 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Malatya Millıetvekili Başbakan İsmet İnönü 
tarafından teşkil olunan Bakanlar Kurulu için 
yapılan güven oylamasına 351 milletvekilinin 
"katıldığı, 4 ret, 78 çekinsere karşı 269 güven 
oyu verildiği Başkanlıkça bildirildi. 

4 . 12 . 1961 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birilerime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Çankırı 

Fuad Sirmen Nurettin.Ok 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Sorular 

Sözlü soru 

1. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, kuraklık ve fiyat düşüklüğü sebebiyle 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Tarım 
Kredi Kooperatiflerine borcunu ödemiyen müs-
tahsıllara ne gibi bir kolaylığın düşünüMügüne 
dair sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/50) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tezkere 
1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müdürlüğü 1959 bütçe yılı kesin hesabına 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/30) (Sayıştay 
Komisyonuna) 



BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Kadri özek (izmir), Nurettin Ok (Çankırı) 

BAŞKAN — Birlleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Erzincan milletvekillerine kadar yoklama 

yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Ekseriyet var, müzakereye 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

j . — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğlu'-
nun, Hükümete güven oyu verdiği halde hu
nim basına yanlış aksetmesi dolayısiyle vâki 
demeci 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Zaptı sa
bık hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Cumartesi günkü birleşime ait 
zaptı sabık hakkında mı? 

MEHMET GEÇÎOĞLU (Adana) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET ĞEÇİOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlar, 2 Aralık 19/61 Cumartesi günü 
İnönü başkanlığındaki C. H. P. ve A. P. Karma 
Hükümeti için yapılan güven oylamasında ha

zır bulunmadığım yolunda bâzı gazetelerde ha
berler çıkmış bulunmaktadır. Kanunlar Mü
dürlüğündeki yoklama defterinde de görüle
ceği veçhile, o gün Millet Meclisinde hazır 
bulundum ve müspet oy kullandım. Yanlış 
bilginin T. B. M. Meclisi Basın Bürosu tara
fından gazetelere verildiği anlaşılıyor. Bun
dan böyle bu gibi yanlışlıkların yapılmaması
nın temini ve basın bürosunca şahsımla ilgili 
bu konuda gazetelere ilgili tavzihin gönderil
mesi hususunda Yüksek Riyaset Makamından 
istirham ediyorum. Saygılarımı sunarım (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Ankadaşiımfizm güven reyi za
tta vardır, gazetelere yanlış aksetmiş, ola

caktır. 

5. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURIJLA SUNUŞLARI 

1. — Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/31) 

BAŞKAN — izinler hakkında Balşkahlık Di^ 
vanının tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın Milletvekilleri

nin (hizalarında gösterilen müddetlerle izİLİIeri, 
Başkanlık Divanının 30 . 11 . 1961 tarihli top
lantısında karalaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine -arz ©lunur. 
Millet Meclitei Başkanı 

Fııad Sirmen 

Samsun Milletvekili Osman Şahinoğlu, JC 
givn, mazeretine binaen., 30 . 11 . 1961 tar'ifolnden 
itibaren. 

Van Milletvekili Muslih Göreııtaş, 15 gün, 
mazeretine binaen, 27 . 11 . 1961 tarihinde]! iıti-
foaren. -• 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okuyarak oylai'imzja 
sunuyorum : 

Samsun Milletvdkili Osman Şahinoğlu, 10 
gün, mâtzeretine binaen 30 . 11 . 1961 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler,,. Etmiyer.ler.., 
Kafeul edilmiştir. 

- 188 -



M. Meclisi B : 17 
Van Milletvekili MusKh Görentaş, 1:5 gün, 

inıâzeret'ine binaen, 27 . 11 . 1961 tarihisnlden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'm, 
İmam - Hatip okullarının durumu hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına ve doğru de
ğilse hilafı hakikat neşriyatın tahribatını izale' 
için ne düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakan
lığından sözlü sorusunun geri verilmesi hakkında
ki önergesi (6/46) (4/13) 

4.12 .1961 0 : 1 
BAŞKAN — Yazıyı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim Bakanının sözlü olarak cevap

landırılması isteğiyle vermiş bulunduğum 
27 . 11 . 1961 tarihli sorumu geri alıyorum. 

Gereken işlemin yapılmasını saygılarımla 
arz ederim. 

30 . 11 . 1961 

Adana Milletvekili 
Hasan Aksay 

BAŞKAN — Geri veriSl/ntfstir. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

a) Sözlü sorular ve cevapları 

1. — Amasya Milletvekili Mustafa Kemal 
Karan'ın Amasya Lisesi öğretmen kadrosuna 
dair sorusuna, Millî Eğitim Bakamı Hilmi tnöe-
sulu'nun sözlü cevabı (6/4) _ 

.BAŞKAN — Sayın Mustafa Keıma! Kanan 
burada mı?... Burada. 

Millî Eğitim. Bakanı?... Burada. Soruyu oku
tuyorum efendim. 

MilleJ; Meclisii Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı ile rica ederim. 

3 Kasım 1961 

Amasya Milletvekili 
Kemal Karan 

1. Amasya Lisesinde kaç ders saati var
dır ve bunun kaç tanesi boştur? 

2. Bu yıl Amasya Lisesinden kaç öğretmen 
başka liseye tâyin ollunmuştur? 

3. Bu yıl Amasya Lisesine tâyin olunan 
öğretmen adedi kaçtır? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HÎLMÎ İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, Mil
let Meclisi Üyesi Amasya Milletvekili Kemal Ka
ran'ın sözlü sorusuna arzı cevap ediyorum. 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul
ların normal öğretmen kadrosu 13 888 olmalıdır. 
Halbuki bugün bilfiil çalışan öğretmenlerin 
sayısı 7 783 olup normal kadroya kavuşabil
mek için 6 105 öğretmene ihtiyaç vardır. Bu 

duruma göre hemen hemen mevcut öğretmen 
kadar daha öğretmenin bulunması lâzımdır. 

Amasya Lisesinde haftalık ders saati 881 
olup bunun 578 saati asli öğretmenlerle kapa
tılabilmesi için yani, Amasya Lisesinin nor
mal kadrosunun 44 öğretmen olması lâzımdır. 
Bugün lisede 29 öğretmen bulunduğuna göre 
daha 15 öğretmene ihtiyaç vardır. Bu durum 
Türkiye 'nin bütün okullarında böyledir. An
cak mesleke 6 105 öğretmen alındığı takdirde 
okullarımızın öğretmen ihtiyacı karşılanacaktır. 

Bu yıl 2 öğretmen askere alınmıştır. 
Ayrıca bir öğretmen «F» grupundan sıra

sı geldiğinden bir öğretmen müfettiş raporu ile, 
2 öğretmen eş durumundan, başka yerlere nak
ledilmişlerdir. 

Bu yıl Amasya Lisesinden 4 öğretmem tâ
yin olunmuştur. 

Bu öğretmenler : 
Muhlis Kordoruk, Branşı tarih. 
Rıza Şahin, Branşı fen grupu. 
Nurettin Eren, Branşı fen grupu. 
îff et Eren, Branşı tabiat bilgisidir. 
Bunlar dışında Dil - Tarih ve Coğrafya Fa

kültesi Edehiyat bölümü mezunu Sevim özbay-
ram'a Amasya'ya gitmesi teklif edilmiştir. 

Amasya Lisesinden ayrılan öğretmenler şun
lardır : 

A. Vehbi Ünal, Selâhattin Kişoğlıu isimli 
fen ve edebiyat grupu öğretmenleri eş durum
larından nakledilmişlerdir. 

Yaşar Zen'gin (Fen grupu). Fevzi Kılıç (Re
sim) askere 'alındıklarından ayrılmışlardır. 

— 189 — 
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Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Soru sahibi. 
MUSTAFA KEMAL KABAN (Amasya) — 

Sayın Vekilin izahatıra teşekkür ederim. Ama 
lise tahsili, tahsilin bel kemiği sayılır. Amas
ya Lisesi 1 700 küsur talebesi olan bir lisedir. 
Bu lisede maalesef üç yıldır riyaziye, fizik, 
kimya gibi bel kemiği olan derslerin hocası 
yoktur. Bir devrede yetişen talebe fen gru-
pu öğretimi görmeden yetişmiştir. Bu, cemi
yet için zararlı bir mevzudur. Eksik yetişmiş 
bir nesle diploma vererek talebe mezun et
mek cemiyete ileride yaralar açacaktır. Hiç 
olmazsa memleketin lisenin fen grupuna 1 - 2 
öğretmen lütfederlerse talebeler, diğer yardım-

t cı ve asıl öğretmenlerin yardımı ile yetişmiş 
olurlar, 

Maarif Vekilinden rica ediyorum, Amasya 
gibi nüfusu çok ve 1 700 mevcutlu liseye lüt
fetsinler, hiç olmazsa bir, iki fen grupu öğ
retmeni versinler ve talebelerimiz de mümkün 
mertebe yetişmiş olarak çıksınlar. Nitekim bu 
sene Amasya Lisesinden mezun olanlardan yük
sek mekteplere müracaat edenlerden hiç birisi 
kazanamamışlardır. Demek ki, öğretmen nok
sanlığından dolayı, çocuklarımız yetişmeden 
diploma alıyorlar. Bu cihetin önlenmesini Hü
kümetten ve Sayın Vekilden bilhassa rica ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — Çanakkale Milletvekili Süreyya Endik'-
in, 114 sayılı Kanunun tadili ve\ ilgasına lüzum, 
hissedilip edilmediğine ve buna aiıt yeni bir ka
nun tasarısı hazırlanıp hazırlanmadığına dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soruşu (6/5) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Yok 
sesleri) Soru sahibi hazar olmadığı için soru
nun cevaplandırıliması gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

3. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'mn, 
zeytin ve zeytinyağı istihsal rekoltesinin bu 
yUki tahminî miktarına ve bu mahsullerin de
ğerlendirilmesi ile müstahsilin karunması için ne 
gibi tedbirler dü§ünüldüğüne dair sorusuna Ti
caret Bakanı İhsan Gür san'in sözlü cevabı (6/6) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Bu
rada sesleri) Ticaret Bakanı, burada. Soruyu 
okutuyorum. 

4.12.1961 0 :1 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurmanızı saygı ile rica ederim. 

6 Kasım 1961 

izmir Milletvekili 
Arif Ertunga 

Bu yıl Türkiye zeytin ve zeytin yağı istihsal 
rekoltesi tahminî miktarı nedir? 

Bu mahsullerin değerlendirilmesi ve müstah
silin korunması için ne gibi tedbirler düşünül
mektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN 

(İzmir) — Millet Meclisinin sayın üyeleri de
ğerli arkadaşlarım, Muhterem Başkan; 

İzmir Milletvekili hemşehrim Sayın Arif Er
tunga cevaplandırılmasını istediği, bir sözlü 
soruda «Bu yıl Türkiye zeytin ve zeytin yağı 
istihsal rekoltesi tahminî miktarı nedir? Bu 
mahsûllerin değerlendirilmesi ve müstahsilin 
korunması için ne gibi tedbirler düşünülmek
tedir.» diye sormaktadır. Bu yıl yağlık zeytin 
rekoltesi tahminî miktarı 485 500 ton raddesin-
dedir. Bundan istihsal edilecek zeytin yağı mik
tarı tahminî 85 ilâ 90 bin ton raddesindedir. 
Yüz Mn ton civarında ileri sürülen miktarın 
biraz mübalâğalı olduğu kanaatindeyim. Nor
mal olarak Türkiye'de zeytin yağı, istihlâk 
miktarı'60 ilâ 65 bin ton raddesinde olduğuna 
göre 20 veya 26 bin ton civarında bir istihsal 
fazlasının Sayın Arif Ertunga Beyi tereddüde 
düşürdüğünü görmekteyim. 

Geçen seneden bu seneye müdevver stok 
miktarrı 1 000 - 1 500 ton civarında olduğuna 
göre, bu seııeki istihsaldeki fazlalık piyasada 
her hangi bir şekilde fiyatlara tesir edecek 
bir mahiyet, »kanaatimce göstermemektedir. Bu
nunla beraber biz müstahsili zarardan vikaye 
etmek için bâzı tedbirlere tevessül etmiş bu
lunuyoruz. Bu tedbirler meyanında büyük bir 
müstahsil kütlesini bünyesinde toplıyan Tarişe 
20 milyon liralık bir kredi de sağlanmıştır. 
Esasen piyasa fiyatları tetkik edilecek olursa 
görülür*ki, bu seneki istihsal fiyatları düşü
rücü bir tesir yapmıyacaktır. 

Tarişe açılmış olan kredi, fiyatlım tu
tulmasına âmil olmuştur. Ayrıca bu senefei re-
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kolte fazlalığı nazarı 'dikkate .alınarak ihra
cını temin etmek için gereken imkânları da 
sağlamış bulunmaktayız. Şimdiden bu mevzu-
daki ihraç serbestisi vardır ve dünya fiyatla
rına göre rafinelik zeytin yağı müsait bir du
rum arz etmektedir. 2 - 3.'bin ton zeytin ya
ğının tesliminin yapılması mümkün, 'kılınmış 
ve bu suretle artırılacaktır. Ayrıca sanayi ma
mullerinin ihracı için tahsis edilen ucuz tahsis 
fonundan, zeytin yağının da istifade ettiril
mesi hususunda mutabik 'kalınmıştır. Bu du
rum Sanayi Kalkınma Bankasına bildirilmiş 
ve bu vaziyetin zeytin yağı ihracını mümkün 
kılacak tedbirler mahiyetinden olduğu zikre
dilebilir. Şunu arz etmek lâzımdır ki, sene
lerce zeytin yağı müstahsıliyle karşı karşıya 
kalmış onun dertlerini yakînen tanımış ve me
seleleriyle haşırneşir olmuş bir insan sıfatiyle 
ne gibi tedbirler alınacağını ve ne gibi müda
haleler yapılacağını bilmekteyim. Bugün için 
şahsan bundan başka bir tedbire müracaat et
menin lüzumuna kaani değilim. Fakat müstah
sili zarara düşürecek her hangi bir tedbir ve 
tatbikat ortaya çıktığı takdirde buna Ticaret 
Vekâleti olarak müdahale edilecek ve müstahsil 
zarardan vikaye olunacaktır. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru sahibi. 

ARİF BRTUNGA (İzmir) — Sayın Ticaret 
Bakanının sözlü soruma verdiği cevabı dikkatle 
dinledim. Kendilerine, hakikaten mesai sarf 
edip mevzuu buraya getirdiklerinden dolayı te
şekkür ederim. 

Zeytin yağı mevzuunda Sayın Bakanın ifa
de ettiği tedbirler, yanında bâzı tedbirlerin 
daha alınmasında fayda mülâhaza ettiğim için 
müsaadenizle onları arz edeceğim. 

Bir defa Sayın Bakan bu sene Türkiye'de 
rekoltenin 85 - 90 bin ton olduğunu ifade bu
yurdular. Tafhminlerde yanılmış olmamak için 
arz edeyim, bu tahminler başka başka müesse
seler tarafından ayrı ayrı tahmin edilmektedir. 
Binaenaleyh bu değişik tahminlerin de dikka
te alınmasını hassaten rica edeceğim. Meselâ 
Ziraat Vekâleti rekoltenin 100 bin ton civarın
da olduğunu söylemektedir. Kendisinin 6 sene 
gibi bir müddet içinde bulunduğu, mesai sarf 
ettiği Tariş'te ise bu tahmin 100 bin tonun 
üstündedir. Müstahsil a göre 'bu 'yılki zeytin ya-
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ğı istihsali 110 ilâ 120 bin ton olacak, öyle di
yorlar. Tabiî hakiki istihsal miktarının ne şe
kilde olacağını zaman gösterecektir. Biz, yıllık 
ortalama olarak 60 - 65 bin ton zeytin yağı is
tihsal ediyoruz. Arkadaşlar, ağaç 'başına zeytin 
verimi en noksan olan memleket Türkiye'dir. 
Sorumun esas gayesi bu değil, yani müstahsili 
korumak, malını değerlendirmek esas maksa
dım budur, Amerika Birleşik Devletlerinde bir 
ağaç başına 8 - 10 kilogram, Tunus ve Forte-

. kiz'de 5, İspanya'da 4, İtalya ve Yunanistan'da 
2,5 - 3 kilogram, bizde ise maateessüf 1 200 -
1 600 gram arasında ağaç başına zeytin yağı 
alınmaktadır. Bunun zirai bakımdan tesirleri 
olduğu kadar ticari bakımdan da vardır. Bu 
itibarla piyasa ye fiyat mekanizmasının çok 
iyi işlemesi icabetmektedir. Esasen arkadaşlar, 
geçmiş yıllarda zeytin yağı müstâhsılları tered
dütlü bir vaziyette kalmıştır. Geçmiş yıllarda 
türlü türlü kararlar alınmıştır, millî korunma 
tedbirleri, fiyat dondurmaları gibi. Bu değişik 
kararlar müstahsilin çok zaman belini bükmüş
tür. Yüksek Heyetinizin bildiği gibi, zeytin 
ağaçları iki yılda bir mahsul verir. Bu yıl zey
tin mahsulü bol olduğuna göre, bu 'yılın fiyat
larını lâyı'kı veçhile değerlendirecek olursak 
bundan sonrası için de müessir bir tedbir alın
mış olur. 

Anayasamızın 52 nci maddesi müstahsili ko
rumayı emreder. Bu itibarla ben zeytin müs
tahsilinin korunması için Hükümetin alacağı 
tedbirler meyanında, diğer alınması lâzımgelen 
tedbirleri de arza çalışacağım. 

Evvelâ zeytin müstalhsılma süratle kredi ve
rilmelidir. 500 bin tona yakın zeytin rekoltesi 
tahmin edildiğini söylediler. Bu miktar 5 mil
yon çuval eder. Bir çuval zeytinin ağaçtan top
lanması, çuvala konması, depo edilmesi, tağsir 
edilmesi asgari 20 lira masraf yapılmasını icab-
ettirir. Binaenaleyh bu yüz milyonluk para de
mektir. Müstahsil ağaçtan toplıyacak, fabrika
ya gönderecek ve orada sıkılıncaya kadar bir 
yüz milyonluk paranın müstahsilin cebinde ol
ması lâzım. Bu, yok. Hiç olmazsa yarısı kadar, 
yani 50 milyonluk bir kredinin müstahsıla ve
rilmesi ica'beder. Bunun dışında yağı sıktıktan 
sonra müstâhsıla zeytin yağı mukabili kredi ve
rilmelidir. Bu da verilmemektedir. Bir limit 
mukabilinde kredi vermek lâzımdır. 
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Şimdi aşağı - yukarı yüz bin ton civarında 

tahmin edilen bu seneki zeytin yağı rekoltesi
nin nasıl sarf edilmesi lâzım geldiği hakkında 
düşüncelerimi arz edeceğim. 

20 - 25 bin ton civarında bir zeytin yağının 
ihracedileceğini söylediler. Bu cidden şayanı 
memnuniyet bir haldir. Bu hafta 2 - 3 bin ton 
zeytinyağının tescili yapılmış, ama bu 25 bin 
tonu bulsun ve lüzumlu tedbirler alınsın. Yok
sa müstahsilin elinden mal çıktıktan sonra böy
le bir yol takibetmek müstahsil için faydalı 
olmaz. Tütün müstahsili için de bu oldu, pan
car müstahsili için de. Zeytinyağı için bu yolu 
takibederek, zeytinyağı ihraç mekanizmasının 
çok iyi işlemesini temin etmek mecburiyetinde
yiz arkadaşlarım. Zeytin yağı hakikaten üzerin
de ehemmiyetle durulması lâzımgelen bir mev
zudur. Bakınız, İspanyollar 1960 yılında 79 bin 
ton zeytin yağı, 21 ton da zeytin tanesi sat
mışlar. Buna mukahil aldıkları döviz 100 mil
yon doların üstündedir. Bizim Türkiye'mizde 
de zeytincilik 'bakımından 'gerekli tedbirler 
alınır ve inkişaf ettirilecek olursa, beş on sene 
sonra 300 - 400 ibin ton istihsal yapabiliriz. 
Memleket için çok ehemmiyetli olan bu mese
leyi derhal ele almak lâzımdır. Bu d-a çiftçiyi 
korumakla mümkündür. 

Arkadaşlar, bahsettiğim fiyat meselesinden 
başka 25 bin ton da Devlet tarafından muba
yaa edilmesi lâzımdır. Tariş 385 kuruş fiyatı beş 
asit üzerine koymuş, bu sevindirici bir şeydir. 
Fakat Tarişin koyduğu bu fiyat yalnız ortakla
rına şâmildir. Zannederim 7 -.8 bin ton mahsu
lün tek başına toplayıcılığını yapacak. 20 - 25 
bin ton gelecek seneye devredilecek olursa bu 
payasada ferahlık yaratacaktır. Bu bakımdan 
zeytin istihsaline Devletin gerekli ehemmiyeti 
vermesi lâzımdır. Esasen F. A. O.'ya bağlı dev
letler, Ibir sene mahsul veren, bir sene mahsul 
vermiyen mahsuller için bir yardımlaşma fonu 
kurmuştur. Bizim memleketimizde de bir başka 
yol takilbedilmek sureltiyle meselâ 20 - 25 bin 
ton zeytin yağı stok yapılacak olursa hem müs
tahsil bu sene, ve hem de gelecek sene müsteh
lik korummuş olur. Binaenaleyh, benim kanaa
timce, 25 hin tonluk zeytin yağının Devlet tara
fından mubayaa edilmesi lâzımdır. Ayrıca 8 ilâ, 
10 bin ton kadarı da Devlet müesseseleri, ordu 
birilikleri, hastaneler ve saire tarafından bir yıl
lık zeytin yağı ihtiyacı şimdiden müstahsil olan 
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lbölgele,rden mubayaa edilecek olunsa bu, bu se
ne için piyasada bir ferahlık yaratacaktır. O 
itibarla bunu da bir tedbir olarak arz ediyorum. 

Bunun yanında gene Sayın Bakanın temas 
etmediği bir mevzu vardır; bu mevzuu da dik
katten kaçırmamak lâzımdır. O da zeytin yağla
rının ka)b meselesidir. Körfez mmtakası hariç, 
izmit' ve Aydın mmtakalarmda müstahsil ve 
tüccar kab mevzunda çak sıkıntı çökmektedir. 
Bu durum ilerde daha da zorluk yaratabilir. 
Bu itibarla bu sene ve ileriki seneler için kalb 
meselesini düşünmek ımedburiyetindeyiz. Âcil 
tedbir olarak ifade edeyim, iki, üç sene evvel 
Elt- Balık Kurumunun hariçten getirdiği don-
yağı kafalarından halen 60 hin tonluk boş vari
lin hu kurumda mevcudolması lâzımgelir. Bun
larla, müstahsilin boş kab ihtiyacı temin edile
bilir. 

Banka kredileri ve kalb meselesi müsaidıol-
madığı için, müstahsilin durumu güçleşmekte
dir. Bu itibarla, Sayın Ticaret Balkanından rica 
ediyorum, bu meselelere dikkat ederek acilen 
tedbir alsınlar. Müstahsil, alacakları bu tedbir
ler dıolayısiyle çok memnun olacaktır. 

Bir de nebati yaşlar meselesi var. Bu yıl, 30 
hin ton soya yağı, 15 - 20 bin ton hidrojene so
ya yağı, ayrıca pamuk yağı geleceğini söylü
yorlar. Eğer bu hakikaten doğru ise daha başka 
tedbirler almak lâzımgelir. Sayın Bakanın bunu 
açıklamasında fayda mülâhaza ediyorum. Zira 
bu husus piyasada üzüntü yaratıyor. Bu şekilde 
müstâhsilin üzüntüsü giderilmiş olacaktır. Ba
kana, ekseriyetle müstahsili ferahlandıracak 
şekildeki bu izahatından dolayı, çok çok teşek
kür ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (iz

mir) — Muhterem hemşehrim Arif Ertunga'nm 
zeytin yağı mevzuu üzerinde hakikaten esaslı 
çalışmış olduğunu görüyoruz. Kendilerine te
şekkür ederim. Çok kısa Bakanlık hayatımda 
bana ilk intikal eden mevzu zeytin yağı mev
zuu oldu. Filhakika, bu işin mahiyetini eskiden 
beri bilmekteyim, çünkü bu mevzu üzerinde 
senelerce çalışmış durumdayım. Memleketşümul 
bir tedbir alındığı zaman gayet dikkatli hare
ket edilmesi lüzumuna elbette Muhterem Heye
tiniz de kaanidir, 

Kab mevzuu üzerinde duruyoruz. Kısa za
manda bu ihtiyaç halledilecektir. Çünkü, ih-
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racatımız bunun yapılmasına bağlıdır, ihraca
tını artırılması, boş kab teminine bağlıdır. Boş 
kab temin edilecek yerler arasında, Et ve Ba
lık Kurumu ile Toprak Mahsulleri' Ofisi de var
dır. Bunu da arkadaşıma arz ediyorum. Me
selenin üzerinde dikkatle durulacaktır. 

Kredi mevzuu üzerinde, mevzuatın verdiği 
imkânlar nisbetinde durulmaktadır. Gerek 
müstalhsıl ve gerekse bu mevzu ile alâkalı ticari 
teşebbüs sahiplerine, kabiliyetleri nisbetinde 
kredi teminine çalışılacaktır. 

Bu arada, bir konu ürerinde arkadaşları
mın dikkatini çekmek isterim. 

Müdahale alımları1 : Müdahale alımlarının, 
Devletin bünyesinde yer alması hususunda çok 
dikkatli davranmak ve uzun tetkikler yapmak 
ve ona göre bir neticeye varmak lâzımgeliir. 
Esasen biliyorsunuz, var seneden yok seneye, 
yok seneden var seneye umumiyetle büyük bir 
miktar stok devredilmektedir. Bu miktarı zan
nediyorum ki, Arif Ertunga arkadaşım da bi
lirler, 15 - 20 bin ton civarında değişir. Bu 
elimizdeki yekûn yok seneden var seneye mu
ayyen bir miktarda devredilir ve bu şekilde 
tezayüdeder. 

Memleketin ihtiyacına arz edilecek miktar 
piyasada müstahsilin zararına bir netice tev-
Mdetmez, zaten bu hususta son alınan zecri ted
birlerle piyasayı tazyik etmenin ne kadar kö
tü neticeler vermiş olduğunu hepimiz bilmek
teyiz. Bu itibarla normal yollardan giderek, 
piyasayı tazyik etmeden ve vatandaş haklarını 
rencide etmeden, müstahsil ve müstehlik mü
nasebetlerini gayet iyi tanzim etmek kararın
dayız. Bu kararı tatbik ederken müstahsilin 
menfaatini ön plânda tutmak Hükümetinizin 
vazifesidir. 

Nebati yağlar mevzuuna da temas etmek 
istiyorum. Sayın Arif Ertunga arkadaşımızın 
da, zannedersem, temas ettiği mevzu donyağı 
meselesidir. Bu sa'bunhık yağların her sene ol
duğu gibi bu senş de hariçten getirilmesine de
vam edilecektir. Bunun anlaşması yapılmıştır. 
Bunların, müstahsili ve piyasayı sarsmıyacak 
bir şekilde istihlâk sahalarına şevki daima bi
zim kontrolümüz altındadır. Bu hususu Sayın 
Arif Ertuniga arkadaşımızın nazarı dikkatine 
arz etmek isterim. 

Zeytin müsfcaJhısılınm dertleri mevzuunda ba
na intikal edecek her şey üzerinde gerekli tet-
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kikat yapılacaktır. Hepinizi hürmetle selâmla
rım (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

• 4. — İsparta Milletvekili Mustafa GülcügU'-
in, bu sene liselerden mezun olup da kontenjan 
azlığı dolayısiyle üniversitelere giremiyen gençle
rin üniversitelere alınmaları hususunda m,e düşü-
nüldüğüne dair sorusuna Milli Eğitim Bahanı 
Hilmi Incesulu'nun sözlü cevabı (6/7) 

BAŞKAN — Sora sahibi burada. Bakan bu
rada. Soruyu okutuyorum, efendim. 

Millet Meclisi Reisliğine 
Bu sene liselerden mezun olup da kontenjan 

azlığı"dolayısiyle üniversitelere girmek imkânı
nı bulamıyan gençlerimizin üniversitelere alın
maları hususunda Millî Eğitim Bakanlığının ne 
düşündüğünün, bir tedbir alınması hususunda 
çalışmalar olup olmadığının, Millî Eğitini Ba
kanı tarafından sözlü olarak açıklanmasını arz 
ve rica ederim. 

İsparta Milletvekili -
Mustafa GKiicügil 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTlM BAKANI HİLMt İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, diğer 
maddelerde de benzeri sorular vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın dediği gibi, 5, 
6, 8, 9 ncu sorular da aynı mahiyettedir. Sayın 
Bakan bunların hepsine birden cevap verir, ar
kadaşlara ayrı ayrı söz veririz. Icabederse, Ba
kanımız tekrar izahat verir. Şimdi bu mevzu 
ile alâkalı diğer arkadaşlarımızın sorularını 
okutacağım, buna ilâve edilecek bir husus var
sa Sayın Bakan ilâve ederler. Bütün arkadaş
lara ayrı ayrı söz vereceğim. 

5. — EsJdşehir MiUetvekiM Aziz Zeytinoğlu'-
nun okumak için üniversite bula7nıyan gençler 
hakkında ne düşünüldüğüne dair sorusuna Mil
lî Eğitim Bakam Hilmi încesulu'nun sözlü ce
vabı (6/9) 

iSayın Millet Meclisi Başkanlığına 
Okumak için çırpınan fakat üniversite ibula-

mıyan gençlerimiz hakkında Hükümetçe • ne dü
şünüldüğünün ıSayıın Maarif Vekili tarafından 
şiifalhi olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Eskişehir Milletvekilli 
Azık Zıeytinoğluı 
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6'. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 

Boztepe'nin, Üniversitelere \ giremiyen lise me
zunları hakkında ne düşünüldüğüne dair soru
suna Millî Eğitim Bakanı Hilmi încesulu'nun 
sözlü cevabı (6/10) 

BAŞKAN — 6 ncı Soruyu okutuyorum. 

(Millet Meclisi Başkanlığına s 
Üniversite giriş imtihanlarının ilân edildi

ği son günlerden bu yana Üniversiteye giremi
yen lise mezunu gençlerin gerek Ankara, gerek 
îstanibul'un muhtelif semtlerinde gösteriler yap
tığı görülmektedir. 

Üniversiteye girmek ve okumak arzusundan 
gayri bir arzusu olmıyan bu gençler için; ge
çen senelerde de ayni hal olduğu nazara 'alına
rak bu mevzuda Maarif Vekâietiınıin ne tedbir 
aldığı ve ne düşündüğü hakkında muacceliyetle 
şifahen izahat verilmesini rica ederim. 

A. P. Antalya, 
Milletvekili 

Dr. Hasan FeOnmd Boztepe 

7. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğ-
lu'nun, yüksek okul ve fakültelere girememi§ 
öğrenciler hakkında ne düşünüldüğüne ve bun-
%ar hakkında bir tedbir alınıp alınmadığına 
dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi tn
cesuiu'nun sözlü cevabı (6/16) 

IBAŞKAN — Efendim, aynı mevzu ile alâka
lı olan 7 nci soruyu da olkutuyorum. 

Yüksek Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki suallerimin ilgili Millî Eğitim 

Bakanlığından sözlü soru lolarak cevaplandırılma-
sına tavassutlarımızı istirham. eylerim. Saygıla 
rıımla. 

C. H. P. 
Sinop Milletvekilli 

Ma'hmuıt Alicamoğllu 

1. —• G'ümlerdir İstanbul ve Ankara'da yük
sek okul ve fakültelere girememiş ve bu yüzden 
nümayişler yapmakta olduklarını gördüğümüz 
ve gazetelerde okuduğumuz öğrencilerin bu ta
lepleri hakkımda Yüksek Eğitim Bakanlığınca 
ne düşünüldüğünün? 

l2. — öğreneileüiiın bu taleplerinin tervici 
için teşebbüse geçilip geçilmediğinin, geejiknişse 
ne gibi ıtedbirller alındığının? Açıklanması. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
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MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCE

SULU (Çorum) — Muhterem arkadaşlarım, 
1960 - 1961 ders yılında liselerinden mezun olan 
öğrenci sayıisı şudur : 

a) Resmî liseler mezunları 9 971 
.b) özel liseler mezunları 1 234 

Toplam 11 205 

•II - 1961 - 1962 ders yılı için üniversitele
rin ve yüksek okulların lise mezunlarına ayrıl
mış kontenjanları şöyledir : 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
t) 
g) 
h) 
i) 
.i) 
k) 
1) 

m) 
n) 
o) 

Ankara üniversitesi 
Ankara 0. Doğu Tek Üni. 
Atatürk Üniversilteisi 
îıstanlbul Üniversiteisi 
Istanlbul Tek. Üniversitesi 
Etge Üniversitesi 
İktisadi ve Tte. î. Aka. 
Güzel Sanatlar Akademisi 
Eğitim Enstitüleri 
Maçka Teknik Okulu 
Yıldız Telknilk Okulu 
Yıldız Akşam Tekniker 0. 
Otelcilik Okulu 
Yalbancı memleketler 
Kolejler 

Toplam 

4 000 
418 
180 

4 050 
563 
270 

1 261 
99 

491 
250 
101 

15 
45 

491 
240 

12 474 

Bu duruma göre, üniversite ve yüksek okul
ların kontenjan yekûnu (12 474), lise mezun
larının sayısı (11 205) olduğuna göre çok sa
yıda açıkta öğrenci kalması şöyle dursun, daha 
1 269 öğrenci için yer olduğu görülmektedir. 

Ancak, çok sayıda lise mezununun açıkta 
kalmış görülmesi, bir öğrencinin muhtelif fa
kültelerin imtihanlarına girmiş olması ve bâzı 
fakültelerin kesin kayırt; ve kalbul süresinin sona 
ermemiş buluranassından ileri gelmekte idi. 

Açıkta kalan öğrencilerin yüksek öğrenim 
ihtiyaçların] karşılamak ve bâzı imkânlar ara-
maik üzere, 9 Kasım 1961 tarihinde üniversite 
rektörleriyle Bakanlıkta bir toplantı yapılmış, 
alınacak teidJbirler üzerinde durulmuş, varılan 
muitaibaikalta göre öğrencilerin Bakanlığa müra
caat etmeleri istenmiştir. 

Şimdiye kadar hiçjbir fakültenin imtihanla
rını kazanmadıklarını beyan ederek Bakanlığa 
müracaat eden öğrencilere ait dilekçe sayısı 
(8 000) civarındadır. 
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F a k a t : 
Ankara Üniversitesine 
istanbul Üniversitesine 
Atatürk Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesine 
Bge Üniversitesine 
Ankara Orta - Doğu Tek Üni. 

B:17 
28 980 
28 347 

445 
3 743 
.1 712 
1 427 

ollmak üzere (64 654) müracaat yapılmıştır. 

Buna mukabil : 
Ankara Üniversitesine 
tstanlbul Üniversitesine 
tstanlbul Tek. Üniversitesine 
Ege Üniversiteisine 
Ataitürk Üniversitesine 
Orta - Doğu Tek. Üniversitesine 

4 000 
4 050 
563 
394 
159 
334 

9 500 
öğrenci alınmıştır. Yüksek öğrenim yapmak 
üzere yabancı memleketlere gönderilen lise me
zunu 491 öğrenci de üniversitelere alman 9 500 
öğrenciye ilâve edildiğinde 9 991 öğrencinin 
yüksek öğrenimi sağlanmış, bulunmaktadır. 

Üniversite dışında yüksek okullarımızın da 
kontenjanlarının artırılması suretiyle 4 103 e 
yükselen öğrenciyi de bu yekûna kattığımız 
takdirde 1961 - 1962 öğretim yılında üniversite 
ve yüksek okullara 14 094 öğrencinin alınması 
mümkün olmuştur. 

Üniversiteler Kanununa göre öğrenci kayıt 
ve *kabul işleri fakülte yönetim kurullarına bı
rakılmıştır. Üniversitelerimizle yapılan devamlı 
temaslar neticesinde fakülte yönetim kurulları, 
göstermiş oldukları yakın alâka ve geniş anla
yışla mümkün olanı gerçekleştirmişler ve kon
tenjanlarını âzami hadde yükseltmişlerdir. 

Soru 2. — 28 Ağustos 1961 tarihinde 437, 
438, 441, 442, 443 numara ile Ankara, istanbul, 
istanbul Teknik, Ege, Atatürk ve Orta - Doğu 
Tekmk üniversitelerine ve yüksek okullara bu 
yıl fazla miktarda öğrenci alınması için tedbir
ler düşünülmesi rica edilmiştir. 

27 Eylül 196İ tarihinde Ankara Üniversitesi
ne yeni açılmakta olan Eczacı Fakültesine daha 
fazla öğrenci alınması hususunda tezkere yazıl
mıştır. 

a) Gençlerimizin mümkün olduğu kadar 
yüksek tahsil nimetinden faydalanması Bakanlı
ğımızın samimi istek ve gayelerini teşkil etmek
tedir. Bilhassa teknik sahada yüksek tahsil gör-
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müş elemanların çoğalması memleketimizin hay
rına olacaktır. 

Soru 3. — Nazari ders okutmakta olan, lâ-
boratuvar ve benzen çalışmalara ihtiyaç göster-
miyen fakültelere esasen âzami nisbette öğrenci 
alınmıştır. Umumiyetle öğrencilerin birkaç fa
kültede imtihana girdikleri ve kazandıkları fa
külteye değil asıl girmek istedikleri fakültelere 
girmemeleri yüzünden şikâyetçi oldukları anla
şılmaktadır. 

Soru 4. — Bakanlığımız, gece üniversiteleri 
açılması mevzuunu faydalı hattâ bugünkü şart
lar içinde zaruret telâkki etmektedir. Bu husus
ta üniversitelerle temaslar ve etütler yapılacaktır. 

Soru 5. — a) 114 sayılı Kanunun tadili hak
kında bit- kanun teklifi hazırlanmaktadır. Ba
kanlar Kuruluna yakında sunulacaktır. 

b) Erzurum, Trabzon Teknik Üniversiteleri 
için eleman yetiştirilmek üzere halen Avrupa 
ve Amerika'da 42 öğrencimiz bulunmakta, 
20 sinin de bu yıl gönderilmesi hazırlıkları ta
mamlanmaktadır. Yine aynı maksatla yurdu
muzda yetiştirilecek -elemanlar için 42 burs 
mevcuttur. Bunun 22 sinde öğrenci okutulmak
tadır. 

İsparta Milletvekili Mustafa Grülcügil, An
talya Milletvekili Hasan Fehmi Boztepe, Sinop 
Milletvekili 'Mahmut Alicanoğlu'nun sözlü so
ruları yukarda sözlü sorunun şümulüne girmek
tedir. Halen temaslarımız devam etmektedir ve 
imkânları âzamiye çıkarmak için gayret sarf 
ediyoruz. (Giriş imtihanlarında başarı kazana
mamış öğrenciler için yeni bir durum bahis ko
nusu değildir.) 

BAŞKAN — Aynı mevzu ile alâkalı diğer 
soruyu da okutuyoruz. 

8. — Edirne Milletvekili Süleyman Bilgen'in, 
üniversitelere giremiyen binlerce gencin istikbali 
hakkında ne düşünüldüğüne ve Edirne Üniversi-
sinin gerçekleştirilmesi hakkında bir tedbir alı
nıp alınmadığına dair sorusuna Mülî Eğitim 
Bakanı Hilmi tncesulu'nun sözlü cevabı (6/17) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılması 'husu
sunda delâletlerimizi arz ederim. 

Edirne Milletvekili 
(C. H. P.) 

Süleyman Bilgen 
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Liseden bu sene mezun olup ıda ihalen Üni-< 

versiteye Ikadrb ve kontenjan darlıkları yüzün
den giremiyen binlerce gencin istikbali hak
kında : 

1. Ne düşünülmektedir? 
2. Üniversiteye ve Yüksek okullara giremi

yeıı bu gençl'ertiln yükselk tahsil yapmalarını siağ-
lamalk için senelerden beri düşünülmekte olan 
Edirne Üniversitesinin, gerçekleştirilmesi bak
ılanda Bakanlıkça ne gibi tedbirler alınmıştır? 

BAŞKAN — Efendim; bu soru, ydni kurula
cak Edirne Üniversitesi âlle de •alâkalıdır. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı, lacaba ayrıca cevap vere
cekler mi ? Hepsine birden tekrar ilâve edecek
leri bir şey Var mı? Lûtefen izah buyurun efen
dilin. 

MİİLLİ EĞİTİM BAKANI HlLMl İNCESU
LU (Çorum) —Muhterem arkadaşlarım; Edirne 
de Üniversite ve bilhassa bir iktisat fakültesi açıl
ması hususunda İstanbul Üniversitesi İktisat Fa
kültesinin mütalâası sorulmuş, bu fakültece teşkil 
edilen (5) kişilik bir komisyon, alt kademeler 
talkviye edilmedikçe yeni üniversiteler açılma
sına taraftar olmamakla 'beraber, genel olarak 
Edirne'de bir llktisıait Fakültesi veya yüksek 
ülkülünün açılabileceğini, 'bu husulslta İstanbul 
İktisat Fakültesinin elinden gelen yardımı esir-
gemtiyeceğiini, ancak, bina, kitaplık ve diğer lü
zumlu teçhizatın vaktinde temininin gerektiğini 
bildirmiştir. 

Durum henüz etüt ve inceleme safhasında
dır. Etütlerin sonunda lüzum görüldüğü tak
dirde bir kanun teklifi ile huzurunuza geline
cektir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 4 sayılı sorunun sahibi Sayın 
Mustafa Gülcügil, buyurun'. 

MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanı 
derin tetkik ve hesaplar neticesi sorularımıza 
cevap verdiler. Hakikaten cevapları dört başı 
mamur cevaplardı. Şu var k i ; parklarda sa-
batilıyan ve girecek üniversite bulamadıkları
nı söyliyen talebeler henüz bulunmakta, bunlar 
bizi ve oradan geçenleri) üzmektedir. Bunun 
için, benim düşünebildiğim, üniversitelere alı
nacak talebeler kontenjanı ile müracaat eden 
talebeler arasında 400 kişilik bir fark vardır. 
Sayın Bakanımız bu çocukları çağırsınlar, han
gi fakültelere girmek istiyorlar, hangi fakül
telerde açık vardır, 'bunları1 bir tertibe tâbi 

4 ,12 .1961 O : 1 
tutup açık olan yerlere yerleştirsinler. Bu su
retle bu nümayişler önlenmiş olur. Zannedersem 
bu hal iki sebepten doğmaktadır. Meselâ lise
nin fen kolundan mezun olan bir çocuk fakül
telere müracaat ediyor, fakat fen kolundan-me
zun olduğu halde ancak edebiyat şubelerinde 
açık yer bulabiliyor. Kendi kabiliyetleri fen 
sahasında olduğu halde, edebiyat sahasına git
mek, orada okumak zaruretinde kalmaları 
onları fakülte bulamıyoruz diye feryat ettiri
yor. 

Keza bunun aksi de olmaktadır. Onun için, 
ben fakültelerin kontenjanlarının genişletilme
sini ve ilk senelerde bir teracu'a tâbi tutul
masını daha uygun ve salim bir yol olarak gör
mekteyim. 

Bir de, bugün Sağlık Bakanına, ne kadar 
doktora ihtiyacın var diye soracak olsak, 
bize çok büyük sayıda doktora ihtiyacı oldu
ğunu söyliyecektir. Keza, aynı soruyu Millî 
Eğitim Bakanına sorsak o da öğretmen husu
sunda aynı şekilde cevap verir. Nitekim, Millî 
Eğitim Bakanlarından biri, daha önce bir soru 
vesilesiyle, orta öğretimde 6 bin. küsur hoca
nın noksan olduğunu beyan etmişti. 

Yine Millî Eğitim Bakanından ilk tedrisat
ta hoca noksanını soracak olursak, bize her 
halde on binin üzerinde bir rakam verecektir. 
O halde bu noktalar bize tutulmak lâzımgelen 
yolu, fakültelerin hangi bölümlerinin konten
janlarının genişletilmesi lâzım geldiğini göster
mektedir. 

Benim istirhamını, (hakikaten dört başı ma
mur bir cevap verdiler.) eğer bizim mütalâala
rımız kendilerine bir fikir verebilirse, bunları 
kıymetlendirsinler, tatbikat safhasına yer ver
sinler. Kendilerine çok teşekkür ederini. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir)' — Muhte
rem 'arkadaşlarım, Kıymetli Maarif Vekilimizin 
cevaplarına teşekkür ederim. Yalnız cevapla
rında anlıyaımadığjlm bir husus vardır. 11 205 
lise mezunu olmasına, rağmen üniversitelerde 
12 474 kontenjıam bulunmakta imiş. O halde bu
gün bütün vilâyetlerde sokaklarda yürüyüş ya
pan ıbu gençlerimiz acaba nereden çıkıyor. 
Bunlair 'boşuna mı nümayiş yapıyorlar? Sonra, 
Üniversiteye girmek için bu kadar sıkıntı çe
kildiğini hiçbir sene görmedik. Bunun -sebebi 
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nedir? Ben ilik katıra gelebilecek şu nokta üze
rimde duracağım: 

Acaba giriş notları dolayısiyle mi üniversi
teye giremiyorlar; bina, teçhizat veya maddi 
imkânsızlıklar dolayısiiyle mi giremiyorlar? 
Yoksa lise mezunlaırının askerlik duruim/Iarı mı, 
buna stfbeboluyor? Giriş notları dolayısiyle >gi-
iremiyorlansa, bunun sebebi, her halde liseleri-
nıizdeki» öğrenimle ilgilidir. Bu takdirde, kali
tenin yükseltilmesi için Bakanlık ne gibi etütler 
yapmakta, tedibirler ahmaktadır ? Böyle bir etü
dü var mıdır? Bu hususta Bakanlığın tedbirleri 
nelerdir? 

Askerilikle ilgili hususlar nelerdir? Bu hu
susta Bakanlık ne düşünüyor? Bunu d i öğren
mek isterim. N 

Bir taraftan memlekette ilini ve irfan yük
seltilecek, cetbalete paydos denilecek diye dü
şünürken biır taraftan okumak için çırpman 
gençlerimize, çocuklar'ımıza üniversite ve yurlt-
lar bulamadığımızı görüyoruz. Millî Eğitim Ba
kanımızın bütün bu kanunlara çok ehemmiyet 
vereceğini ümidederek huzurunuzdan ayrılı-
yoruım 

" BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi Bıoztepe. 
HASAN FEHMİ BOZTEPE (Antalya) — 

Sayın vekile izahatından dolayı teşekkürü bir 
Iborç Ibi'linim, Yalnız şu hususu 'belirtmek yerin
de olacaktır kanaatindeyim: Vekil beyin bize 
verdiği rakamlara göre dışarıda hiçbir talebenin 
kalmaması ieabeder. Halbuki ben kendilerine 
ismen hiçbir .fakülteye -girememiş talebelerden 
birçok [misaller verebilirim. "Bugün ibieıbir fakül
teye girenıiyenlerın "şikâyeti acaba not duru
mundan m'ıdır, yoksa askerlik durumundan ma
dır? Evvelki seneler böyle nümayişler yapışma
dığına ve'bir iki sene içerisinde lise mezunları
mın adedinde de Iblüyük bir aritftş olmadığıma 
göre ibana öyle geliyor ki, bu 'aksaklığın sebebi 
lise mezunla rındaın yedek subaylık hakkının 
kalkmasıdır. Bu mevzu lıakkmda Bakanın Ibir 
düşüncesi var mıdır? Bu "hususta malûmat rica 
ediyorum. 

Hepinize hürmetler eder, Bakan beye de te
şekkür ederim. 

[BAŞKAN — Sayın Süleyman Bilgen. 
SÜLEYMAN BİLGEN (Edirne) — Evvelâ 

Sıayın Bakana, verdikleri izahattan dolayı çok 
teşekkür ederim. Yalnız, Bakanımızın burada 
belirttiği gibi, bu yıl öğretim müesseselerine 
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kaıbul edilmiyen talebe bugün için tesbit edil
memiştir. Bunların durumları tetkik edilmek
tedir. 

Arkadaşlar, Vakifti geçmektedir. Bu o kadar 
muvazeneli hesaba müstenit bir durum da de
ğildir. öğretim müesseseleri faaliyete geçmiş, 
öğrencilerin ne kadarı açıkta kalmış, hanıgi 
talebe, hangi üniversiteye girmek istiyor belli 
olmuştur. Bunları .rakamla teslbit etmeli, ona 
göre tedbir alınmalıdır. Zataıan geçmektedir. 

Arkadaşlar, bir de. sorumun ikinci maddesi 
dlan Edime Üniversitesi Kanununa temas etmek 
istiyorum. • . 

Muhterem arkadaşlarım, bir Edirne üni
versitesi kurulmasma dair lokal olarak konuş-
mamı mazur görün, fakat bugün bu bir za
ruret halline gelmiştir. Senelerden beri bunum 

»tatbikatı, hesabatı her şeyi yapılmaktadır. 
Heyetler gelir, heyetler gider, raporlar ve
rilir, bir Hükümetten diğerine veya bir öğ
retim müessesinden diğerine havaleler yapılır, 
fakat neticede arkadaşlar, şu şu zaruretler ve 
bugünkü şartlar altında denilerek bir üniver
sitesi veya hiç olmazsa onun bir fakültesi olsun 
bir türlü kurulamaz. 

Arkadaşlar, Batı dünyasına açılan bir kapı 
ve Batı Trakya'da yaşıyan ırkdaşlarımızın öğ
retimini sağlıyaeak bir yer olması yönünde öğ
retim müesseselerinin ve öğretim üyelerinin ora
da vazife görmeye amade olduklarını beyan et
melerine ve hele bina da mevcut olmasına rağ
men, yeniden bu geciktirici tatbikata devam 
edilmesi, bugünkü tahsil durumundaki şu 
güç hali hafifletecek mahiyette değildir. Bu
nun için arkadaşlar, tatbikatı bir an evvel 
çabuklaştırıp bina vaziyeti bakımından hazır 
olarak Edirne'de bu yükü hafifletecek bir ik
tisat fakültesi açılması, zaruret haline gelmiş
tir. Ben sayın bakandan bu işin çabuklaştı
rılmasını ehemmiyetle rica ediyorum. Kendi
lerinin vermiş oldukları izahattan dolayı da 
teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mahmut Alieanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım; liseden mezun olup ta 
yüksek okul ve fakültelere giremiyen öğrenr 
çiler hakkında vermiş olduğumuz sözlü soruya 
Sayın Bakan etraflıca cevap verdiler. Bu me-
yanda sebeplerden birisinin de öğrencilerin mü-
taaddît fakültelere kaydolmuş bulunmaları ol-
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duğunu bildirdiler. Ancak, bu hususun önü
ne geçilmesi için ne gibi tedbirler- alındığını 
bildirmediler. 

Bendeniz de bu hususu ' kendilerinden rica 
ediyorum. Bundan başka bir diyeceğim yok
tur. 

Kendilerine yapmış oldukları etüt ve al
mış oldukları tedbirlerden ve bilhassa giriş
tikleri teşebbüsten ötürü teşekkür 'ederim. Ay-' 
rica meşkûr mesailerinden dolayı kendilerini 
tebrik ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu konu ile ilgili 
bir soru daha var. Soru sahibi arkadaşımız 
bu mevzu ile pek alâkalı görmediği için bu 
soruyu okutacağım. 

9. — İstanbul MilletvMU R&§it Ülker'in, 
bu serle liselerden kaç öğrencinin mezun oldu
ğuna ve bunlardan üniversite ve yüksek okutr 
lam. girenlerle giremiyeceklerin sayışma ve gire
meyenler hakkında ne düşünüldüğüne dair soru
suna Millî Eğitim Bakam Hilmi tncesulu'nun 
sözlü cevabî (6/24) 

13 Kasını 1961 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâlet buyurmanızı saygı ile rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

1. Bu yıl liselerimizden kaç kişi mezun 
olmuştur. Bunlardan, kaçı üniversite ve yük
sek okullara girebilmiştir. Müracaat edipte 
gireniiyenlerin sayısı ne kadardır 

2. Büyük bir öğrenci kütlesinin üniversi
te tahsili görmesi bakanlığınızca yerinde gö
rülmekte midir? Daha fazla öğrencimin üni
versite ve yüksek okullarda okuyabilmeleri 
için daha evvel her hangi bir ikaz yapılmış 
mıdır ve buna göre gerekli tedbirler alınmış 
midir? 

3. Nazari ders okutmakta olan seminer lâ-
boratuva.r gibi engelleri olmıyan fakültelerde 
daha fazla talebe alınmamasının sebebi nedir? 

4. Gece üniversitelerinin açılması düşünül
mekte midir? 

5. öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak ba
kımından ne gibi tedbirler düşünülmektedir?. 
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6. Üniversite ve yüksek okullara başvu-

rupta giremiyetillerin askerlik durumları hak
kında kısa ve uzun vadeli olmak üzere neler 
düşünülmektedir 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
Hilmi (Beyefendi, gerek Ibu sioru ve gerekse di

ğer sorular hakkında ilâve edeceğiniz bir husus 
varsa onu da lütfen söylersiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HİLMı* İNCE-
SULH (Corum) — Mâruzatim arasında bu mad
delerle ilgili 'bilgi arz etmiştim. Ancak, soru sa
hibi mulhljerem milletvekili arkadaşlarımıızm ifa
deleri biz} teşvik etmektedir. Mevzuun genişliği 
bakımından, millî eğitimin hütün'problemlerinin 
münakaşasına bizi götürecek olan bu mevzuun 
burada halli kolayca yapılacak bir iş olmaz, çok 
uzun bir müzakere mevzuu teşkil eder. Ancak, 
arkadaşlarımın sordukları hususlarda mâruzâtı -
m"a bâzı noktaları ilâve etmek istiyorum. 

Bııraya* gelmeden önce, saat 15,15 te, Anka
ra'da nümayiş yapan talebelerle görüştüm. Bir
çok arkadaşlarının muhtelif fakültelere girdik
lerini, ancak 68 kişi kaldıklarını, kendileri de 
girinceye k#dar nümayişe devam edeceklerini 
söylediler. Hattâ, bu nümayişlere önderlik eden
lerden ikisi de Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesine girme hakkını aldıkları halde Hukuk Fa
kültesine girmek için İsrar etmektedirler. 

Daha önceki mâruzâtımda kayıt ve kabul iş
lerinin fakülte yönetim kurullarına, bırakıldığı
nı arz etmiştim. Fakülteler Vie bâzı kriterler koy: 

muşlardır. Meselâ sıralama ve müsabaka imti
hanları açmışlardır. Bu imtihanlara girip de ka-
zanamıyanlann kaydı/nı yapmak mümkün değil
dir. Ancak, Ankara Hukuk Fakültesi Yönetim 
Kurulundan bir ricada, 'bulunduk, imkânlarının 
elverdiği kadar bu delikanlıların da tahsile de
vam etmelerini sağlama hususunda bugün saat 
.1.7 de Üniversite Profesörler Kurulu-tekrar gö
rüşecektir. 

Bu tehacüm nereden geliyor? Bunun ceva
bını arkadaşlarımızdan "bir tanesi ve^di. Yedek 
subaylık hakkının yalnız üniversite mezunlarına 
verilmesi bunu tahrik etmiştir ve başlıca sebebi 
de budur. Daha çok öğrencinin 1 nci sınıfa alı
nabilmesi için lüzumlu tedbirler almak icabet-
mektedir. 'Bu tedbirlerden birisi şudur : öğren
diğime göre bâzı fakültelerde 1942 senesinden, 
1939 senesinden beri talebeliği devam eden ki
şiler vardır. Şu halde fakültelere girmiş olanla-
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rın devamlarını bir revizyondan geçirme ve yeni 
esaslar koyma durumundayız. Bu mevzu üniver-
sitelerce tetkik edilmektedir ve gerekli neticelen 
varılacaktır. 

imtihana girip de kazanamıyanlara gelince : 
Bunların yüzdelerini tesbit etmiş değiliz. Orta
öğretimin durumunu gözden geçirmeye ve bun
dan sonra alınmayı gereken tedbirleri almaya 
vekâleti sevk edecektir. 

Ortaöğretimde varılması lâzımgelen hedefleri 
Hükümet programında 'bir cümle ile arz etmiş 
bulunuyoruz. Gerek orta, gerekse yüksek öğre
timde «çok» yerine «iyi» yetiştirmeyi esa^ aldı
ğımız belirtilmiştir. Yapacağımız çalışmalarda 
bu esas daima göz önünde tutulacaktır. Böyle 
olunca daha iyi bir netice alınacak ve teknik öğ
retime daha, çok insan sevk etmek için yeni me
seleler getirilecektir. Bunun hazırlığı Devlet 
Plânlama Teşkilatında yapılacaktır. Esasen bu 
mevzu ilerde, kanun veya tüzüklerle, talimatna
melerle tanzim edilecektir. 

Edirne Üniversitesi mevzuuna tekrar geliyo
rum : Bir üniversite açılması kanun mevzuudur. 
Açılmış olan üniversitelerin geliştirilmesi için 
çektiğimiz sıkıntılar göz önündedir. Bu, kolay 
bir mevzu değildir, arkadaşlar... Ciddî etütler 
yapmadan girişilecek işler iyi netice vermiyor. 
Bu bakımdan Edirne'de üniversite mi, yoksa 
yüksek okul mu açmak lâzımgelir, bu mevzu üze-
.rinde yavaş hareket etmek lâzımgeldiği kendili
ğinden meydana geliyor. Bu mevzu hakkında her 
halde bir sene Hükümet olarak ibir kararla huzu
runuza geleceğimizi zannediyorum. Başka bir 
mâruzâtım yoktur.. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — iSayın Reşit Ülker. 
REŞÎT ÜLKER (İstanbul) —.Muhterem ar

kadaşlarımı, iSayın (Bakanın açıklamalarına can
dan teşekkürler ederim. Yalnız şunu ida hemen 
ilâve etimeik icalbeder İki, aydınlannuyan 'birçok 
noktalar ortada durmaktadır. (Bizim .sorumuzda 
«Üniversiteye giremiyenler ne kadardır?» diye 
bir cümle de var. Sayın Bakan 64 000 kişinin 
müracaat ettiğini, (bunlardan 14 000 kişinin üni
versiteye ve yüksek okullara girdiğini beyan bu
yurdular. 

Arkadaşlarım, Ibiz bu ısorumuzun menşeini 
Sayın Bakanın bugün saat 15 te çok yerinde 
olarak ve hakikaten hepimizi memnun edecek 
şekilde gençlerle konuşmalarından sonraki be
yanları ile aız - çok hal yoluna girmiş görüyoruz. 
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Ancak biz bu işin Ibaşmda gençlerle temas ettik. 
Hakikaten bir teknik asrı olan 20 nci asırda ba
sit ibir tedbirin alınmamasından dolayı, 2,5 aydır 
memleket üzerinde ibir ıstırap feryadı ve sonra 
ibir ıstırap ataşi yükselmiştir. Arkadaşlar, bu 
gençler haklı olarak, Anayasanın teminatı altın
da bulunan öğrenimlerini geliştirmek için tut
muşlar, Ankara, Istanibul, izmir fakültelerine 
müracaat etmişler. Kendileriyle görüştüm; içle
rinde 12 - 13 fakülteye 'birden müracaat edenler 
var. Ama (bugünkü hâdisenin sebebi, nümayişler 
başladı, devam etti ve 11 Kasım günü işin bu 
noktası ortaya çıktı. Eğer otelcilikte, uçak şirke
tinde, her hangi İbir ciddî müessesede tutulan fiş 
burada da tutulsaydı ıbu gençlerin girdikleri im
tihanlar, soy adları ve menşelerine göre bir def
tere kaydedilerek bütün üniversiteler İbir merkez 
memuruna bunlar gönderse idi, (bugün Aralık 
ayına geldiğimiz Ihalde cevap verilemiyen - cevap 
verilmemiştir, verilmesine de imkân yoktur - su
alin cevabını Kasımdan evvel Ekim sonlarında 
alırdık. Ve belki de İbir tek gencimizin ıstırap 
içinde kıvranmasına bunların (babalarının, ailele
rinin masraf içinde, ıstırap içinde kıvranmaları
na imkân vermezdik. 

Muhterem arkadaşlarım, Ankara'da gece sa-
ıbaha kadar ateş yakıp ıbekliyen gençler 50 - 60 
arasındadır. Bunu samimiyetle ifade ediyorlar. 
Ama bunların dışında kalanların miktarı da'ha 
fazladır. Birçokları (hastalanmış, hastaneye düş
müş, birçokları aç kalmış memleketlerine dön
müştür. Binaenaleyh, şu anda sorumun ilk nok
tasının tamamen aydınlanmadığı kanaatini mu
hafaza ediyorum. Biz muhterem Bakanın değil, 
bakanlık makamının fiilleri üzerinde durmakta
yız. Bunun kökleri çok ilerdedir. 

Sorumuzun bir iki noktasına cevap lütfetme
diler. Diyoruz ki, «dalha evvel bu (hususta bir ikaz 
vâki olmuş mudur? 31 Ekim günü istanbul Üni
versitesi Rektörü Sayın Sıddık Sami Onar şöyle 
bir beyanda bulundular : . 

«Biz altı ay önce Ibu durumu göz önüne alarak 
ilgililerin dikkatini çektik. Edirne'de ibir üniver
site açılmasını söyledik. Tedbirlerin alınması ge
rekirdi.» Bu beyan elbette bakanlık dosyalarında 
mevcuttur. 

Arkadaşlar; memleketimizin ibir büyük irfan 
yuvasının beş, altı ay evvel bu meselenin yetkili 
makamlara bildirildiğini söylüyor, öyle ise şim-

199 — 



F 

M. Meclisi B : 17 
diye*kadar bu insanlar beyihude ıstırap çekmiş-̂  I 
lerdir. Neticede ıhiçbif tedlbir alınmamıştır. 

Arkadaşlar; ayrıca Millî Eğitim (Bakanlığının 
muhtelif beyanları vardır. Şimdi Sayın Hilmi în-
eesulu'nun geniş mikyasta ıgençlerin okumasını, 
yüksek tahsil 'görmesini istemesini sevinçle karşı
lıyoruz. Halbuki bundan evvelki muhtelif beyan
larla, üniversitede okumasınlar, teknik okullara 
gitsinler, bu kadar (üniversiteye ne lüzum vur 
şeklinde beyanlar vâki olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Anayasa yaptık. 
Bu Anayasada (Devlet üniversite açar, Devlet 
vatandaşın öğrenim hakkını garanti altına alır) 
diye hüküm var. Sonra aynı Devlet ben Filoloji'-
de, ıben hukukta okuyacağım, ben Avrupa 'ya tah
sile gideceğim diyen gence Iher kapıyı kapar. Bu 
olmaz arkadaşlar. Bu, Anayasanın açıkça ihlâli 
olur. Çok üzülerek ifade etmeye mecburum ki, 
elimizde ilim adamlarından müteşekkil büyük bir 
komisyonun, «Türkiye Mülî Eğitim Komisyonu». 
rıun göz nuru dökerek yaptığı (bir rapor var. B*u 
rapor bu gibi meselelerde yetkililerin incelemesi 
içindir. Bu raporun 61 nci sayfasında şöyle de
nilmektedir : «Türkiye'de, iBatı memleketlerinde 
olduğu gibi, daha (büyük bir öğrenci kütlesinin 
üniversite tahsili görmesi iyi karşılanmalı, hattâ 
teşvik edilmelidir.» I 

Arkadaşlarım, burada açık bir 'hüküm konu
yor; bu raporu yazan arkadaşlarımız memleketin 
en seçkin eğitimcileridir. Bunlar toplanmışlar, 
ibütün dünyayı gezdikten sonra (bu raporu yaza- I 
rak getirmişlerdir. Bu rapor da gösteriyor ki, 
«Üniversitelerden ziyade teknik okullarda okun
sun» ısözü bu raporla ıçarpışma (halindedir. Şimdi 
bakanımızın verdiği izahat, karşısında biraz hu
zur duymaya ıbaşlıyoruz. I 

Arkadaşlar; «nazari ders okutmakta olan...» 
diye Ibi'r sualim vardır. Sayın Bakan bu konuda 
«Üniversite muhtariyeti mevcuttur. Buna göre I 
öğrencilerin üniversiteye alınması fakültelerin 
yönetim -kurullarının yetkileri dahilindedir. Bi
naenaleyh biz ötesine karışamayız.» dediler. Ar
kadaşlarım : 1 170 talebe almıştır. Biz de Hu
kuk Fakültesinde okuduk. 1938 senesinde bi
rinci sınıfta 1 500 talebe idik ve bugün birçok I 
arkadaşlarımız bileceklerdir ki, üniversite pro- I 
fesörleri bu 1 500 talebe ile tek tek meşgul ol
maz. Gelir kürsüye, dersini verir. Onun için 
tek bir külfet vardır : Sene sonunda bu talebe
lerin .imtihanını yapmak, | 
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Efendim, kadro bu kadardır deniyor. Kos

koca fakir ve kalkınmaya muhtaç bir milletin 
milyonları ile yapılmış olan bu fakültelerin sa
lonlarında günde iki saat ders yapılacak 22 
saat salonlar boş kalacaktır. Hayır arkadaşlar 
bu salonları 22 saat de doldurmak mecburiye
tindeyiz. Bu salonları doldurmak benim yet
kim dâhilinde değildir, fakat doldurulması 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, Saym Bakan şim
diye kadar söylenilenlerin zıddına gece üniver
sitelerinin açılacağını ve üzerinde çalışıldığını 
beyan ettiler. Kendisine cidden minnetrarız, 
memlekete büyük bir iyilik yapmış olacaklar
dır. 

Bir de öğretim üyesi kifayetsizliği soranı 
vardır. Bunun bir çaresi 147 1er meselesi, bir 
diğer çaresi de Üniversiteler Kanununun 5 nci 
maddesindeki üniversite dışında ehliyetli in
sanların kadrolara alınıp öğretim görevlisi ola
rak kullanılması imkânıdır. Yine bu raporda 
ayrı bir madde olarak bu husus tasrih edilmek
te ve şu, ilâve edilmektedir : «Bu maddenin 10 
senelik tatbikatı çok faydalı neticeler vermiş
tir ve tatbiki- faydalıdır.» Bu noktanın dikkate 
alınması lâzımdır. 

öğrencilerin askerlik durumlarına gelince: 
Muhterem Bakan 'bunun belki Millî Savunma 
Bakanlığı mevzuuna girdiğim söylemek istediler. 
Ama bu işleri bütün Bakanlar bir arada otu
rarak konuşurlar. Bütün bunları bir karar ha
linde ele almak zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, dışarda kalan tale-
beler vardır ve bunlar bir ihmal neticesinde bu 
hale gelmiştir. Ümidediyoruz ki; önümüzdeki 
yıllarda hiçbir arkadaşımız bu huluslarda hiç
bir soru vermez ve analar babalar mutmain 
olurlar. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Bakanın ikinci izahatından 
sonra diğer soru sahibi arkadaşlarımız konuş
mak istiyorlar mı ? 

Sayın Bakan Konuşmak istiyorlar-mı? Millî 
Eğitim Bakanı, buyurun. 

MÎLLÎ EĞ ÎTİM BAKANI HÎLMÎ İNCESU
LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, Reşit 
Beyefendinin sorduğu bâzı hususları tavzih et
mek ihtiyacını duydum, bu vesile ile tekrar söz 
aldım. 

Mâruzâtımda bilhassa şu noktayı belirtmek 

200 ~ 



M. Meclisi B:17 
isterim : Üniversiteye girme veya girememe 
mevzuunu ikiye bölmek lâzımdır. 

Birincisi imtihanı kazanamayıp da üniver
siteye giremiyenlerin durumu; ikincisi imtiha
nı kazandığı halde üniversiteye giremiyenlerin' 
durumudur. Bunlar üzerinde ayrıca durulacak
tır, etüdedilecektir. Mevzuu not etmiş bulunu
yorum. Ancak bugün, imtihana girip de fa
külteye kaydolunamamış talebe kalmamıştır. 
Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinin konten
janı 1 200 iken sıfır puvan almış olsa bile kay
dedilmesi için karar aldık. Hukuk Fakültesi 
1 174 kişi alacaktır, fakat imtihana girip de 
kazananlar 480 kişidir. Puvanı 16 ya indirmek 
suretiyle kazananların sayısı artırılmıştır. Bu
gün 17,00 de bir görüşme yapacağımızı da arz 
etmiştim. Siyasal Bilgiler Fakültesi 370 kişiyi 
de puvanı doldurmamış olanları almak suretiyle 
kaydetmiştir. 

Veteriner Fakültesi 70, Fen Fakültesi 100 
tane fazla öğrenci alabileceğini beyan etmiş 
ve bütün bunlardan da 19 kişi fazla alınarak 
aded 549 kişiye çıkarılmıştır, ilahiyat Fakül
tesi 100 yerine 185 kişi kabul etmiş bulunuyor, 
Ziraat Fakültes nde imtihanı kazanan 195 iken 
puvanları düşürmek suretiyle 256 öğrenci alm-
'mıştır. Eczacılık Fakültesi 30 öğrenci almıştır. 
50 kişinin de bu fakülteye girebilmek için 
F. K. B. den kabul edileceği beyan edilmiştir. 
Şu halde bir defa üniversiteye g'riş-müsabaka
sını veya sıralama imtihanını kazanmış olmala
rı talimatname icabıdır. Bunun dışında talebe 
almaya ve üniversitelerimizi zorlamaya imkân 
yoktur. • 

Müracaat eden talebelerimizin adedini ha
kikaten bilmiyoruz. Ancak biraz evvelki mâru
zâtımda 8 bin civarında öğrencinin Millî Eği
tim Bakanlığına .müracaat ©ttiği'ni arz etmiş
tim. Ancak bir,öğrenci muhtelif fakültelere 
müracaat ebmiş bulunmaktadır. Her öğrencinin 
4, 5 veya 6 fakülteye müracaat etmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. Gelecek sene bir merkezî or
ganizasyonla öğrenci işlerinin hiçbir tereddü
de meydan vermiyecek şekilde ıslah edilmesi. 

,içdn Ankara Üniversitesi Rektörü ile görüştüm. 
Bu hususta bir komisyon teşkil edilecek ve bu 
'mevzu üzerinde eğilinecektir. 

Diğer taraftan askerlik mevzuu sorumluluk 
itibariyle Millî Eğitimden daha çok Millî Sa
vunmaya taallûk ediyor. 
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Diğer öğretim üyeleri yetiştirme mevzuuna 

gelince : 
Arz eti tim, fakat takdir buyurursunuz ki, 

bunlar da aded 'itibariyle kâfi değildir. Bilhas
sa üniversite öğretim üyelerimizin en alt kade
mesini teşkil eden asistanlarımızın adedi artı
rılmadıkça daha çok profesör yet'ştİTme im
kânı olmıyacalktır. Ayrıca not aldım; umumi 
durumu gözden geçireceğim. Başka 'bir mâru
zâtım yoktur. Her halde durumu arz etmiş bu
lunuyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
4, 5, 6, 8, 9 ve 16 ncı sorular cevaplandırıl

mıştır. 

10. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat Ortaokulunun faaliye geçtiği tarihten 
bu yana okuyan öğrenci sayısı ile öğretmen kad
rosuna ve inşası kararlaştırılan ortaokul ve sa
nat okulu binalarının bu yıl yapılmasının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü soi'usu (6/14) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. (Yok seskri) So
ru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

11. •— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, çiftçilerin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Banfiasına olan bilûmum ve her şekildeki borçla
rının 10 sene taksitlere bağlanması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna, Maliye Bakant 
Şefik tnan'ın sözlü cevabı (6/18) 

BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu burada mı? 
Buradalar. • 

Maliye Bakanı da buradalar. Soruyu okuyo
ruz efendim. 

8 . 11 . 1961 

Saıym Milleit Meclisi Başkanlığına 

Çiftçilerimizin bugünkü müşkül durumları 
karşısında Ziraat Bankasına olan bilûmum ve 
her sekilideki borçlarının evvelce 10 seneye bağ
lanımı l)ir kısım çiftçilerim: zin borçları gibi 10 
sene taksitlere bağlanmasını ve bu hususta Hü
kümetçe ne düşünüldüğünün bildirilmesi için 
Sayın Maliye Vekillimiz tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. . 

Aziz Zeytinoğlu 
Eskişehir Milletvekilli 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
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MALÎYE BAKANI ŞEFÎK İNAN (Çanak-

kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım. 
Eskişehir Milletvekili Sayın Aziz Zeytinoğ-

lu?nun, çiftçilerimizin T. C; Ziraat Bankasına 
olan bütün borçlarının 10 yıllık taksitlere bağ
lanması hakkındaki sorusunu müsaadenizle ce-
vaplandırıyorum. 

1. — T. C. Ziraat Bankasının çiftçiye 3202 
sayılı Kanunun 8 nci maddesinin (A), (©), (C) 
fıkraları gereğince açtığı kredilerden 31.12.1959 
tarihi itibariyle olan alacakları ile, Tarım Kre
di Kooperatiflerinin aynı mahiyetteki alacak
ları ve 3242 sayılı ve 5254 sayılı kanunlar ge
reğince çiftçilerle göçmenlere ve nakledin!en
lerle 31 . 12 . 1960 tarihine kadar dağıtılmış • 
olan tohumluk ve yemeklik bedelleri 123 ve 310 
sayılı kanunlarla ilk taksit 1901 senesinden 
başlamak ve on yılda on müsavi taksitle tahsil 
edilmek üzere tecil, edilmiş bulunmaktadır. 

2. — Bundan 'başka Vergi Usul Kanunu ve 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki 
Kanun gibi usul kanunlarımızda yarığın, yer 
sarsıntısı, yer kayması, su basması, zararlı hay
van ve (haşera't ve bunlara benzeyen tabiî âfet
lere mâruz kalan mükelleflerin borçlarının kıs
men terkini ve borcunu-vâdesinde ödemesi ve 
haciz tatbiki yahut da haciz olunmuş malları^ 
nın paraya çevrilmesi için çok zor duruma düş
müş olan borçluların tecili gibi birçok kolaylığı 
muhtevi hükümler mevcut bulunmaktadır. Me
selâ ; 

A) Vergi Usul Kanununun 115 nci mad
des i gereğince tabiî âfetler yüzünden varlıkla
rının veya mahsûllerinin en az üçte birini kay
bedenlerin vergi borçları ve vergi cezaları kıs
men veya tamamen terkin edilir. 

B) Âmme alacaklarının tahsili usulü hak
kındaki kanunun 105 nci maddesi gereğince mâ
ruz kaldıklar! tabiî âfet dolayısiyle varlıkları
nın veya mahsullerinin en az üçte birini 
kaybedenlerin, âfetlerin zarar verdiği gelir 
kaynaklarıyla ilgili borçları kısmen veya tama--
men terkin edilir. (Bunlar Vergi Usul Kanu
nunun şümulüne girmiyen borçlardır.) 

C) Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanunun 48 nci maddesi gerekince, çok 
zor durumda bulunan şahısların borçlarını 2 yı
la kadar alacaklı âmme idaresi tecile yetkilidir. 

3. —: Çiftçilere ait, hemen hemen bütün 
borçlar bu şekilde 10 yıl müddetle taksitlendi-
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rilmîştir.. Mevcut mevzuata göre gerek her se
neye taalluk eden taksitin barçfruran müşkül 
durumu karşısında tekrar tecili, gerekse tabiî 
âfetlere mâruz- kalması halinde borcun terkini 
mümkündür. Bundan başka sık sık tecil ve tas
fiye kanunu çıkarılmasının idari, malî ve sos
yal mahzurları da malûmdur. Bu sebeple çift
çiye ait borçlar esasen on yıl müddetle taksit-
lendirilmiş olduğundan ayrıca ve yeniden taksit-
lendirilmesi bahis mevzuu değildir. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun soru sahibi. 

AZİZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 
arkadaşlar, bugün halkımızın % 80 ini teşkil 
eden çiftçilerimizin en büyük derdini huzuru
nuzda belirtmiş bulunuyorum. Sayın Bakanımı
zın ifadelerine teşekkür ederim, yalnız benim 
arz etmek istediğim şudur arkadaşlar: 

123 sayılı Kanunla 10 yıl taksite bağlanan 
Ziraat Bankasının-alacakları 800 milyonun an
cak dörtte birini teşkil eden 200 milyondur. 
Fakat, bugün bu 600 milvon lira tekrar taksit
leri dirilmemiştir. Arkadaşlar, binaenaleyh bu 
600 milvon borç 1 milvon 200 bin eiftei ailesi
ni, a«sa&ı - yukarı 10 milvon halkımızı ilgilendi
ren bir meseledir. Bnna cok önem vermek ge
rekir. Bnn-ün çiftçilerimizin basının ucunda bu 
Ziraat Bankası borçları, Demoklesin kılıcı gibi, 
asılı durmaktadır. İste bugün, dışardan yardım 
görmediğimiz gün, bir çiftçi memleketi olmamı
za rağmen, aç isek, işte bugün fazla istihsal ya-
pamıyorsak ve işte bugün daha fazla ekmek için 
bir gavret sarf etmivorsak birçok sebepler ya
nında borcundan ve faizinden kurtulamamaktan 
bizar olmasındandır. Bu âdeta çiftçiliğinden 
nevmit olmasından ileri gelivor. Bunu ele alı
nacak birinci sebep olarak telâkki etmek lâzım
dır. 123 savılı Kanunda her ne kadar çiftçileri
mizin dörtte bir borçları on senelik taksitlere 
baklanmıfcsa da, buçün yine bu kanunun bir 
maddesine göre bütün bu borçları karşılığı bü
tün esvalarımn, hattâ tarlalarının satılması yo-
livle haciz cihetine gidilmiştir. Çünkü, bu kanu
nun bir maddesinde (taksitler ödenmediği tak
dirde, borç kesbi muacceliyet eder) denilmek
tedir. iste buna dayanarak, çiftçi arkadaşların 
bana gönderdikleri belgelerden de anlaşıldığı 
üzere, bütün borçların icra marifetiyle haczi ve 
tahsili yönüne gidilmiştir. Bu yöne yalnız Zi-
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raat Bankasının alacakları değil; kooperatif 
alacakları da dâhildir. 

Benim arz etmek istediğim, 123 sayılı Kanu
nun dışında kalan borçların taksitlendirilmesi-
dir ki, bu 600 milyon lira tutmaktadır. 

Bugün Ziraat Bankasının usulü şu : Çiftçiye 
borç veriyor, yarın tekrar alıyor. Bu çiftçi ve 
^Ziraat Bankası yönünden, ne alıyor ve ne de ve
riyor tlemektir. Halbuki, borçları taksitlendiri-
len kimseler her hangi bir taksitini ödemediği 
takdirde diğerleri ödeninceye kadar bankadan 
tekrar para alamamaktadırlar. Benim arz etmek 
istediğim Ziraat Bankası da hakiki olarak tak-
sitlendirme olmuyor, ödenen taksitleri de tahsil 
ediyor demektir. Bu demektir ki; bu banka ba
kımından da bir tekrar oluyor. Bugünkü sistem
le yapılan iş alacağın tahsilinden çok başkadır. 
Bog"ün İrer ne suretle olursa olsun, bunun tak
site ba&îaamasmı ç̂ok arza ederiz. Çiftçilerimi
zin büyük âerdi tjhm bu meselenin yalnız Mali
yece eletil bütün bir Hükümetçe ele alınmasını 
tranı gönülden arzu ediyorum. Ama bugün ace
le olan bir husus da vardır : Bu da işler ele alı
nıp bir neticeye başlanıncaya kadar çiftçileri
mizin tarlalarının ve haciz edilip satışa çıkarı
lan eşyalarının satışının durdurulmasıdır ar
kadaşlar. Bunu-ele almalarını çok rica ederim. 
Çiftçilerimiz kuraklık yüzünden borçlarını ödi-
yememişlerdir. 

Diğer taraftan, çiftçi şeker pancarını, birer 
Hükümet kurumu olan şeker fabrikalarına tes
lim etmiş ve fakat bugüne kadar parasını Hükü
metten alamamıştır. Alıncaya kadar yahut, hiç 
olmazsa harman sonuna kadar bu borçların te
cili bir zarurettir, arkadaşlar. Aksi halde, çift
çilerimizi çok yıpratmış, çok güç duruma sok
muş olacağız. Benim arz etmek istediğim iki hu
sustan birisi, borçların taksitlendirlmesidir. 

2 ncisi : 'bugün taksitlendirilenler de dâhil, 
'hiç olmazsa vâdesi gelen borçların, âcil bir emir
le, pancar bedelleri alınıncaya kadar veya har
man sonuna kadar tecilidir. 

Bu iki noktanın nazarı dikkate alrimasmı 
arz ve rica ederim arkadaşlar. 

BAŞKAN — Maliye Vekili. 
MALÎYE VEKllİ ŞEFİK İNAN (Çanak

kale) — Muhterem arkadaşlarım; bu soru ve
silesiyle şu noktayı belirtmek isterim ki; Hü
kümetiniz işe başladığı günden itibaren bir 
taraftan Anayasanın emrini yerine getirmek 
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üzere geceli gündüzlü çalışmalarına devam et
tiği, bir taraftan önümüzdeki senenin bütçe
siyle, memleket ekonomisinin durgunluktan kur
tarılması ve bütün gayretlerin âmme sarfiya
tının memleket ekonomisinin çeşitli istihsal dal
larının aktive edilmesi için gerekli ödenekleri 
ihtiva eder şekilde hazırlanması için gayret sarf 
ettiği bir sırada bir taraftan da memleket kredi 
mekanizmasının kalkınma plânı emrine verile
bilmesi yani kredinin muayyen istihsal sektör
lerine yönelmesi üzerinde durmuş ve bu mak
satla bir hazırlık çalışması yapmak üzere bu 
ayın sekizinde Türkiye'de mevcut bütün ban
kaların umum müdürlerini bir toplantıya davet 
etmiştir. Bu toplantıda alınacak neticeye göre 
elimizdeki plânlı devreye geçisin ve sonra 5 
yıl.uk plânın genel staratejik icapları ne ise bü
tün kredi mekanizması bu istikametlere yöne-
lecekur. Bıinassa zirai kalkınma, zirai sektör 
genel plânda çok önemli bir yer aldığı için 
mümkün olan bütün imkânlar, bu meyanda 
kredi imkânları bu yöne yöneltilecektir. An
cak, bu bir tetkik mahsulüdür. Bu itibarla, şim
diden kesin bir şey söyliyemiyeceğim. Fakat ( 
şunu ifade edeyim ki, meselâ yakında, önümüz
deki aylarda tetkikinize sunulacak yeni büt
çede, tam 140 milyon liralık bir imkân Ziraat 
Bankasına sağlanmaktadır. Bütçe kanaliyle - ki -
şimdiye kadar yapılmamıştır bu - ilk defa ola
rak, bu bütçe ile bu tutarda bir yardım görü
lecektir. Ziraat Bankasnıa, 100 milyon liralık 
tohumluk zararına karşılık olarak 40 milyon 
lira verilmektedir. Kredi imkânları genişleti
lecektir. 

Ayrıca bu bankacılar toplantısında, bâzı di
ğer imkânlar yanında, banka imkânlarını da 
genişletmek çarelerini arayıp bulmaya çalışa
cağız. O zaman belki arkadaşımızın -buyurduk
ları geri kalan 600 milyonun taksitlendirilmesi 
yahut başka bir çare bulunması hususları araş
tırılabilir. Yani meselenin üzerinde olduğumuzu 
arz etmek üzere bu izahatı veriyorum. Ziraate 
son derece ehemmiyet veriyoruz ve memleketin 
gerek âmme harcamaları kanalından gerek kredi 
mekanizması kanalından bu sektörün muhtacol-
duğu malî kaynakları - temin etmeye gayret 
ediyoruz. En yüksek yatırımlar bu sahaya tev
cih edilecektir. Her halde çiftçimizin kalkın
dırılması başlıca meselemizdir. Bunu bilhassa 
belirtmekten zevk duyuyorum. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sayın 

arkadaşlar, Sayın Başkanımızın tekrar söz ver
melerinden ve arkadaşların dinlemek lûtfunda 
bulunmalarından dolayı şükranlarımı arz eder. 
Bakanımıza teşekkür ederim. 

Yalnız, bir hususu tekrar rica için huzuru
nuza geldim. 

Yaramılar ve toplantılar şayanı şükrandır, 
bilhassa çiftçileri düşüneceklerine eminim, fa
kat, bugün için âcil bir duruma işaret etmiş 
bulunuyorum : Bir taraftan, pancar bedelleri 
bugüne kadar ödenmemiştir. Halbuki pancar 
çiftçisi pancarını teslim etmiştir. Öte yandan 
Ziraat Bankası, çiftçinin eşyalarını, tarla ve 
sairesini sattırıyor. Buna bir çare bulunsun. 
Bu husus çok önemlidir, hiç olmazsa pancar 
bedelleri derhal ödensin ve çiftçi taksidi gelen 
borçlarını ödesin. Veya, pancar bedelleri öde
ninceye kadar \)\ı borçları tecil etsinler. Ve 
bilhassa kuraklığa mâruz kalmış olan çiftçile
rin borçlarını, hiç olmazsa önümüzdeki harmana 
kadar, tecil etsinler. Banka müdürleri toplan
tıları da şayanı şükrandır. Fakat arz ettiğim 
hususları da derhal ele almalarını çok temenni 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Sorusu cevaplandırılmıştır. 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin
oğlu'nun>: çiftçilerin fennî gübre ve tohumluk be
delciden olan borçlarına yüklenen masraf ve 
faizlerin alınmamasına ve bütün borçların tecili 
ile 10 sene taksitlere bağlanması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair sorusuna Maliye Bakanı Şe
fik înan'm sözlü cevabı (6/19) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyoruz. 
8 . 11 . 1961 

Saym Millet Meclisi Riyasetine 
Çiftçiye evvelce verilen fennî gübre ve 

tohumluk bedellerinin bu defa maliyece, bil
hassa bu sene kuraklık olması dolayısiyle öde-
yememekte: olan çiftçilerimizin, meselâ aslı 100 
lira olanı borçlarının masraf ve faizleriyle 300 
lira, 40 lira olan borcun masraf ve faizleriyle 
140 liraya baliğ olduğu ve bunların tahsili 
için de her şeyleri satılma^ suretiyle tahsili 
cihetine gidildiği öğrenilmiştir. 

Saym Maliye Vekilinin, esas bedellerine na
zaran kat .kat fazla olan masraf ve faizlerinin 
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alınmaması ve bütün borçların tecili ve 
10 sene taksitlere bağlanması hususunda Hü
kümetin ne düşündüğünün lütfen sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 
Eskişehir Milletvekili 

BAŞKAN — Saym Maliye Bakanı. 

MALÎYE BAKANI ŞEFÎK ÎNAN (Çanak
kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
soru aynı mahiyettedir. Fakat sadece tohumluk 
tevziinden mütevellit borçlara taallûk etmekte
dir. Gene aynı kanunlarla 31.12 . 1960 tarihine 
kadar tekevvün etmiş olan borçları on senelik 
taksitlere bağlamıştır. Faiz de 27 . 6.1961 tari
hinden itibaren 310 sayılı Kanunla % 5 e indi
rilmiş bulunmaktadır. Masraf hususu gene kanu
nun bir icabıdır. Deminki soruda verdiğim cevap 
gibi bu konu da tamamiyle aynı kategoride mü
talâa edilmektedir. Bu tetkiklerimizin ışığında 
bir imkân bulabilirsek bunları tahfif etmek cihe
tine gidebiliriz. 

Bunlar inceleme konusudur, bankanın duru
munu inceden inceye tetkik etmek gerekir. Çün
kü, hakikaten Ziraat Bankasının bütün imkânları 
donmuş durumdadır, bunu gayet iyi biliyoruz. 
Tekrar taksitlendirme bu bankayı büsbütün ik
raz edememe durumuna düşürecektir. Bu bir in
celeme konusudur. Lütfetsinler, bu iki dilek de 
Hükümetçe incelenecektir. Arz ettiğim gibi, şim
dilik ekliyecek başka bir şeyim yoktur. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Aziz Zeytinoğlu. 
AZIZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlarım; bu tohumluk ve yemeklik 
borçları, esasen ismi üzerinde, fakir yani yemek
lik ve tohumluğu bulunmıyan çiftçimize yapılan 
yardımlar dolayısiyle olan borçlardır. Bu borçlar 
bugün Ziraat Bankasından Maliyeye devredilmiş 
bulunmaktadır. Yalnız Eskişehir'de bugün 28 bin 
çiftçi ailesi beş milyon lira borçlu bulunmakta-
dır. Tabiî memleketimizin diğer vilâyetlerini de 
aynı- ölçü dâhilinde hesabetmek lâzımdır. Bu 
borçlar 310 sayılı Kanunla on senelik taksite bağ
lanmışsa da biraz evvel Ziraat Bankası kısmında 
arz ettiğim gibi, yine 310 sayılı Kanunun bir 
maddesine göre, her hangi bir taksitini ödemiyen 
çiftçimizin bütün borçları kesbi müacceliyct et
mek suretiyle icra konusu olmaktadır. Bunlar 
Ziraat Bankası tarafından değil, bu kanuna da-
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yanılarak icra marifetiyle Maliye Vergi daireleri 
tarafından sıkıştırılmakta, eşyaları haczedilmek-
te, satılmakta, tarlaları haczedilmektedir. İşte 
arz ettiğim husus bu bir maddeye göre olmakta
dır. Bir yılda 5 milyon içinde % 2 hiç ödenmemiş 
demektir. Çünkü, bu yıl Eskişehir'de iki kişi ödi-
yebilmiştir. Kuraklık olmasına rağmen icra ma
rifetiyle tahsile geçilmektedir. Arız ettiğim mad
deye göre, bu borçlar kesbi muacceliyet etmesin. 

. Hükümet, Maliye Bakanımız bir kanun getirsin. 
Bu cüzi borçlar için köye bir icra memuru gi

diyor, bir otomobil tutuluyor, 50 lira, yüz liralık 
iborç bu suretle 150 lira oluyor. Ben bunu arz et
mek istiyorum. Masrafları tenzil etmek veya bun
ları affetmek kabil midir? Muacceliyet kesbetme-
mek için bir kanun maddesi getirmek kabil midir, 
Veya bu borçların çiftçinin pancar bedelleri öde
ninceye kadar veya harman mevsimine tecili ka-
•bil midir? Bu yapılmadığı takdirde memleketin 
bu borçlardan dolayı çok büyük zararlara duçar 
olacağının hesaba katılmasını bilhassa rica ede
rim. 

Yine ayrıca, Eskişehir'de 1 500 çiftçi bir bu
çuk milyon lira kadar da Zirai Donatım Kuru
muna borçlu bulunuyorlar, borçlarını bu Kuru
ma ödiyemiyorlar. Bunların borçları da aynı du
rumda, tahsil edilemiyor; İcra yoluna gidiliyor. 

Arz ettiğim gibi, bu yıl bilhassa kuraklık do-
layısiyle çiftçilerin içinde bulundukları müşkül
leri göz önünde tutmak gerekir. Çiftçiyi tekrar 
kalkındırmak için, yeni usullerle uzun vadeli ve 
yeter tutarda kredilerle çiftçiyi donatmak çok 
yerinde olur kanaatindeyim. 

Tekrar arz ediyorum, çok mühim ve âcil işleri 
Maliye Vekilinin ve Hükümetin ele almasını, bil
hassa ehemmiyetle rica ediyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
13. — Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğlu'nun, . 

siyasi partilerin vait ve taahhütleri nazara alına
rak arazi ve bina tahrirlerinin durdurulmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna Ma
liye Bakanı Şefik înan'ın sözlü cevabı (6/20) 

BAŞKAN — Zeki Baltacıoğlu.. Burada. Ma
liye Bakanı burada, İçişleri Bakanı.. Yok. İçiş
leri Bakanı olmadığından soruyu gelecek Birle
şime bırakıyorum. 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Efendim, 
sualimin mühim bir kısmı Maliye Bakanlığını 
alâkadar etmektedir, İçişleri Bakanının bulunma
sına lüzum yok. ı 
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BAŞKAN — Sorunun yâlnız Maliye Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasına muvafakat edi
yor musunuz? 

ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN — O halde suali okutuyorum. 

8 .11.1961 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve İçişleri Ba

kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Bolu Milletvekili 
Zeki Baltacıoğlu 

Soru : 
15 Ekim 1961 seçimlerinden önce Maliye ve 

İçişleri Bakanlıklarınca bâzı illerde, bu arada 
Bolu ilinde yeni Bina ve Arazi Vergisi tahriri
ne başlatılması üzerine, Kurucu Mecliste, se
çimler sonunda İşbaşına gelecek olan yeni ikti
darın Bina ve Arazi Vergisi hakkındaki muh
temel tasarrufu karşısında yapılmakta olan mas
rafların heder olmaması için tahririn durdurul
ması Maliye Bakanından talebedilmesine rağ
men tahrir devam ettirilmiştir. 

Ayrıca seçim sırasında siyasi partilerin be
yannamelerinde Bina ve Arazi Vergisinin geniş 
ölçüde kaldırılacağı va'di yer aldığı halde "bo
şuna masraf, emek sarfını önleyici bir tedbir 
olarak geçici de olsa tahririn durdurulması dü
şünülmemiştir. 

T. B. M. M. de temsil olunan siyasi partile
rin Türk Milletine vait ve taahhütleri nazara 
alınarak,tahririn devam ettirilmesinden doğa-

, cak Hazine ve özel idareler zararlarının önlen
mesi bakımından geç de olsa Bina ve Arazi 
Vergisi tahririnin durdurulması düşünülmekte 
midir, yukardaki gerçeklere rağmen tahrire 
devam sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. -
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak

kale) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım; Hükümetin görüşüne mesnedolan proto
kolde bu konu nazarı dikkate alınmış bulunu
yor. Hükümet programında da aynı konu tek
rarlanmış, yani Arazi Vergisinin kaldırılacağı 
hususu her iki vesikada da tekrarlanmış bulun
maktadır. Bu itibarla Arazi Vergisi Hükümetçe 
kaldırılacaktır, artık tahrire lüzum kalmamıştır. 
Bugüne kadarki tahririn durdurulmamış olma-
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sı güven oyunun beklenmesinden ileri gelmiştir. 
Güven oyu alındığına göre bugünlerde tahrir 
durdurulacaktır. 

Malûmaten arz edeyim : 17 ilde tahrir baş
lamış, devam etmiş ve 500 000 lirası özel idare
lerden olmak üzere 6 198 754 lira harcanmıştır. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Zeki Balta-
cıoğlu. 

ZEKÎ BALTACIOĞLU (Bolu) — Muhterem 
arkadaşlarım, yapılmakta olan ve bugün dahi 
devam etmekte bulunan Bina ve Arazi Vergisi 
tahririni durdurmak için emir verecek blan 
Maliye Vekili arkadaşıma teşekkür ederim. 
Ancak bu vesileyle bir iki hususu, bilhassa 
Sayın Bakanın da ifade ettikleri gibi, en azın
dan 6 milyon lira zararı mucibolan tasarrufun 
bir iki noktasını açıklamak için üzerinde dur
mak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Bina ve Arazi Ver
gisi mabetlerinin 10 misline kadar artmasından 
sonra teşkil olunan Kurucu Mecliste gerek ver
gi nisbetlerinde yapılmış olan zamlar ve ge
rekse verginin aslı büyük ölçüde tenkid mev
zuu yapılmıştır. Müzakerelerin sonunda, Bina 
ve Arazi Vergisi nisbetlerinde geniş ölçüde in
dirmeler derpiş eden kanun kabul edilmişti. 
Kabul edilen kanunda filvaki «Yeni bir arazi 
tahriri yapılıncaya kadar» kaydı mevcuttur. 
4 misli zammın, yeni arazi tahriri yapılıncaya 
kadar, kanuna konulmak suretiyle, kanun 
vâzıı, icraya yeni bir arazi tahriri yapma va
zifesini zımnen vermiş oluyordu. 

Bittabi bu görevi kanun vâzıının, icraya ve
rerek yeniden arazi tahriri yapma vazifesi yeri
ne getirilecekti, bu, Devletin malî imkânları 
nisbetinde gerçekleştirebileceği bir vazife idi; 
ancak bu kanunun çıktığı tarihte, vergi zam-
larmda indirmeyi derpiş eden kanunun Kuru
cu Mecliste kabul edildiği tarihte mer'i bulu
nan ve Anayasa hükmünde olan 157 sayılı Ka
nun mucibince, en geç, 29 Ekim 1961 tarihin
de toplanacak olan Yüksek Meclisinizin teşkiil 
•bakımından yapılacak seçimlere pek kısa bir za
man kalmıştı. O tarihlerde Kurucu Mecliste mü
messili olan veya olmıyan siyasi parti temsilci
leri tarafından Arazi ve Bina Vergisinde deği
şiklik yapılacağı hususu Türk efkârı umumiye-
sine açıklanmış bulunuyordu. Böylece gerek 
Kurucu , Meclis müzakerelerinde, gerekse muta- I 
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akıp siyasi faaliyetlerde pek yakın bir gelecekte 
toplanacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bu vergi üzerinde büyük ölçüde tasarrufa 
girmesi ihtimali belirmiş oluyordu. Bu ihtimal 
muvacehesinde-bugüne kadar yapılan masraf ve 
emeklerin önlenmesi bakımından, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin toplanmasına kadar bu işin 
geri bırakılması iktiza ediyordu. Ancak, bu ara
da birkaç vilâyette 20 - 30 bina ve arazinin tah
rîri tamamlanabilirdi Buna mukabil başladık
ları işte bina ve arazi tahrirlerinin neticelerini 
almak uzun senelere mütevakkıf bir işti. Bütün 
bu görüşlere rağmen 17 vilâyette zamanın Ma
liye Bakanının emriyle bina ve arazi tahririne 
başlandı. Bu durum karşısında Kurucu Meclis
te, ilerde* toplanacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bina ve arazi tahriri mevzuunda en kü
çük bir tasarrufa gittiği takdirde bu yolda sarf 
edilen gayretlerin boşa gideceği, bu sebeple baş-
lıyan tahririn masraflar çoğalmadan durdurul
ması hususu Maliye Vekilinden talebedildi. O 
zamanın Maliye Vekili Kurucu Meclisin mesai
sinin bitmesine bir iki gün kala, yapılan bir te
şebbüse verdiği hususi cevabında, boşuna yapı
lan masrafın, ve emeğin önlenmesi bakımından 
başlatılan bu tahririn durdurulması hususunda 
gerekli emrin verileceğini ve bu hususta tatbi
kata başlandığını bildirmişti. Fakat buna rağ
men bütün seçim süresince Bina ve Arazi Ver
gisi tahriri devam etmiştir. T. B. M. Meclisinde 
temsil olunan tekmil siyasi partiler bütün seçim 
süresince bilhassa ziraat arazisinden alınacak 
Arazi Vergisinin kaldırılacağı hususunda Türk 
Milletine taahhütte bulundukları halde T. B. 
M. M. toplandıktan sonra dahi Bina ve Arazi 
Vergisi tahrirleri devam ettirilmiş, bugün dahi 
devam etmektedir. Şimdi 17 vilâyette günlük 
ortalama olarak 100 000 lira civarında masraf 
yapılmaktadır. Bizim arz ettiğimiz şu gerekçe
lere rağmen bina ve arazi üzerindeki yeni tahri
rin gerek başlatılmasında, gerekse devamında 
bundan önceki Maliye Bakanı arkadaşımızın bü
yük ölçüde kusurlu bulunduğu kanaatindeyiz. 

Bu takririmizi yeni Bakanlar Kurulu teşkil, 
edilmeden önce muvakkat olan ve vekâleten va
zife gören Bakanlar Kuruluna tevcih etmiştik. 
Ve öyle arzu ediyorduk ki, bu sualin cevabım, 
şimdi vazifesinden ayrılmış olan bakan arkadaşı
mız vermiş olsunlar. 6 milyon lira gibi bir mas-
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raf yâpilmUgtlr. Bu masraf yalnız ve yalnız, çoğu 
emeklilerden teşekkjil eden Arazi Vergisi komis
yonlarının üyelerine, ücret olarak ödenmiş olan 
ibir paradır. Bu itibarla fuzuli yere ve tamamen 
boşa gitmiştir. 

Şimdi yeni Hükümet programından (Yüksek 
Meclisin temayülünde de bu mevcuttur) öğreni
yoruz ki. Arazi Vergisi geniş ölçüde kaldırıla
caktır. Böylece esasen imkânları- dar olan Hazi
nemizin 6 milyon gibi bir meblâğı heder edilmiş 
bulunmaktadır. Bu hareketin, en azından basi
retsiz 'bir icra tarzı olması lâzımgelir. Bu hare
ketin müsebbiplerini, faaliyetlerini ve vazife 
görmekteki basiret ve derecelerini belirtmek ba
kımından huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 
Sayın Bakana tekrar teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, 

14. — Gümüsane Milletvekili Sabahattin 8a-
vacı'nm, Doğu - Anadolu'nun bâzı illerinin, ku
raklık dolaytsiyle mâruz kaldığı hayvan yemi ve 
buğday yokluğunu önlemek için ne gibi tedbirler 
alındığına dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit 
Oral ve Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'ın sözlü ce
vaplan (6/21) 

BAŞKAN — Soru sahibi.. Burada, Tarım ve 
Ticaret Balkanları burada, soruyu okutuyorum : 

10 . 11 : 1961 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğu - Anadolu'nun bilhassa Gümüsane, Er

zurum, Kars illerinin mâruz kaldığı kuraklık se
bebiyle, 

1. — Hayvan yemi yokluğu dolayısiyle hay
van telef altının muhtemel olduğu ifade edil
mektedir. 

2. — Keza yine aynı sebepten yokluğu hisse
dilen ekmeklik buğday ihtiyacı karşısında, 

Tiearet ve Tarım Bakanlıklarınca ne gibi 
tedbirler alındığı işin ehemmiyetine binaen sür
atle hareket edilmesinin gerektiği hususunu, 

Ticaret ve Tarım Baakanlıiklarmca sözlü olı-
rak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı ile 
rica ederim. 

Gümüsane Milletvekili 
Sabahattin Savacı 

BAŞKAN — Sayın Tiearet Bakanı. 
TİCARET BAKANİ "İHSAN GÜRSAN (İz

mir) — Muhterem başkan, muhterem arka
daşlarım. 
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Gümüsane Milletvekilli Sabahattin Savacı 

arkadaşımın sorularına, Bakanlığıma taallûk 
eden kısmı itibariyle cevaplarım'ı arz ediyorum. 
Tarım Bakanlığına taallûk eden kısmına da 
muhterem Taırım Bakanı ayrıca cevap verecek
lerdir. 

Yemlik hububat mevzuunda Bakanlıkça alı
nan tedbirlerin mahiyeti şudur: Toprak Mah
sulleri Ofisinin elinde bulunan 65 bin tonluk 
yemelik ve hububat, bu ihtiyaçlar karşısında 
tamamen serbest bırakılmıştır. Hergün valilik
lerle temas halindeyiz, serbest bırakılan hubu
bat bu ımmtakalarda serbest olarak satışa arz 
edilmiş bulunmaktadır. Şimdiye kadar bu böl
gelerde yapıttan satışların miktarını ayrı ayrı 
arz ediyorum: 

Kars 4 553 ton, Erzurum 1 477 ton, Erzin
can 81 ton, Ağrı 4 ton, Muş 147 ton, Artvin 35 
ion, yekûn 6 297 ton durdurulmuş değildir. Ta
lep halinde tamamen emre âmâde bir vaz"yette-< 
dir. İhtiyaç tamamen karşıla11 acakhr. A y r c a 
Yem Sanayii Anonim Şirketi istihsalâtı Erzu
rum Fabrikası ihtiyaç sahiplerinin emrine ama
de tutulmuştur ve ayrıca üç ay vâdevle saHşı 
imkânı da sağlanmıştır. Fakat nedense belki 
istihsal âtımızın yeni olması, müstahsilimizin bu 
yemlere pek talepkâr olmaması yüzünden şim
diye kadar bir talep vâki olmamıştır. 

Yemeklik mevzuunda : Ofis, şehir ve kasaba 
ihtiyaçları dışında valiliklerin talebine daya
narak, kuraklıktan zarar gören kövlere de ek
meklik satışı yapılmaktadır. Şimdive kadar Gü
müşhane köjylerine ayda 8 ton, Erzurum köy
lerine avda 3 225 ton, Kars köyler'n^ 1200 ton 
olmak üzere buğday satışı için gerekli muamele 
vapılmıştır. Bunun arkası gelecektir. Stokumuz 
her hangi bir şekildexbir sıkıntıya meydan ver-
miyecek durumdadır. Münakale imkânlarından 
âzami kolaylıkla istifade olunabilmesi için ben 
şahsan üzerinde durmak suretiyle takibetmek-
teyim. 

Hayvan telefatının önüne geçilmesi için ay
rı 'bir tedbir alınmıştır. Ağustos ayında temin 
edilen 15 milyon lirayla kuraklık bölgelerin
deki eki-Rİer vasıtasiyle hayvan alımına geçil
miştir. Ekim 1961 ayma kadar Doğu bölgesin
den 15 000 koyun ve 5 000 sığır mubayaa edi
lebildiği anlaşılmıştır. Ayrıca daha yüksek mik
tarda alımı tasarlanan havvanlar, besili olduk
larından, ihracedilmektedirler ve onun için ta-
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sarımız tatbik mevkiine konulamamıştır. Bu 
'hususlarda bizzat tetkikat yaptırmaktayım. Kı
sa zamanda müspet neticeye varacağımızı ümid-
ediyorum. 

Kış aylarında kesilmek üzere besiye alman 
hayvanların yemlerinin tedariki için Et ve Ba
lık Kurumunca yapılacak bağlantılara istina
den verilecek avansların bir kısmının yem ola
rak verilmesi hususunda Yem Sanayii Anonim 
Şirketi ve Toprak Mahsulleri Ofisi müştereken 
çalışmaktadırlar. 

Bakanlığımca mâruzâtımız bundan ibarettfr. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakam. 
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL — Tarım 

Bakanlığınca Doğu illerinde bu yıl 1961 kurak
lık sebebiyle alman tedbirler ve yapılan işler 
hakkında cevabımı arz ediyorum. 

Hayvancılıkla iştigal eden bölgenin hayvan 
yemi ihtiyacını karşılamak üzere aşağıda cins 
ve miktarı gösterilen yem bitkileri tohumlan 
mahallerine tahsis edilmiştir. 

Yonca tohumu mubayaası devam etmektedir. 
Mubayaa tamamlanır tamamlanmaz deküskütöz-
den geçirilip temizlendikten sonra yeteri kadar 
tahsis yapılacaktır. 

Tahsis olunan 
yem bitkileri 
Fiğ Korunga 

tli ton ton 

Ağrı 
Erzurum 
Hakkâri 
Kars 
Muş 
Van 
Siirt 

10 
30 
10 
10 
20 
20 
10 

3 
12 

2 
7,5 
1,5 
8 
5 

Yekûn 110 39 

Bölgeden 17 500 baş koyun ile 5 502 baş dü
şük randımanlı sığır mubayaa edilerek Devlet 
Üretme Çiftlikleri ve haralarda semirtilmek üze
re besiye alınmıştır. 

Muhtelif çiftliklerden 140 000 balya (takri
ben 2 500 ton) sap ve 100 ton balyalı kuru ot 
hazırlanmış ve satmalmmak üzere ihtiyaç sa-
ıhiplerine duyurulmak için valiliklere tebliğ 
olunmuştur. 
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-Erzurum Yem Fabrikasında ihtiyaç bölgele

rine her an sevk edilmek üjjere 1 000 ton yem 
stoku yapılmış, Kars ilinde de yem bayiliği 
açılmış olup buraya da 300 ton yem sevk edil
miştir. 

Keza Erzurum Yem fabrikasının devamlı 
olarak çalışabilmesi için her türlü tedbirler alın
mış bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile ge
rekli iş birliği yapılarak bölgeye aşağıda mik-
miktarları gösterilen krediler açtırılmış ve 5254 
sayılı Kanuna göre de tohumluk tahsisleri ya
pılmıştır. 

5254 sayılı Kanuna göre 
tahsis edilen tohumluk 

Açılan kredi Buğday Arpa 
îli T. L. Ton Ton 

V.ğrı 
Erzurum 
rvars 
Muş 
Mivi 

Van 

300 000 1 650 
875 000 3 409 

1 085 000 2 143 
350 000 Talep yoktur. 
295 000 25 

700 000 200 

__ 
2 196 
1 000 

(Bir köy 
için) 

— 

Yekûn 3 605 000 7 427 3 196 

Ayrıca 1 . 1 . 1961 tarihinden itibaren yeni 
plasmanlar da hazırlanmaktadır. 

Millî Savunma Bakanlığı ile gerekli temas
larda bulunarak : 

a) Kars illine yakın askerî yasak bölgeler-
. de ve hudut boylarımla hayvan otlatılmasına 

(hudut emniyetini ihlâl etmemek ve mahallî 
kumandanlıktan müsaade alınmak şartiyle) mü-
saade istihsal olunmuştur. 

b) Ağrı, Taşlıçay (Orkof), Malazgirt ve 
Doğubayazıt'da bâzı askerî birliklerin reorga-
nizasyonu neticesinde lağıv ve tensikı üzerine 
artakalan 1 152 ton arpa ile 453 ton samanın 
maUyet bedeli üzerinden muhtaç çiftçilere kre
dili olarak verilimesi için Ziraat Bankasına ya- i 
zılmış ve alman cevapta mevcut yemlerin ban
ka tarafından satmalmmasma mevzuatın mü
sait olmadığına,, ancak kredili olarak pera
kende satışların yapılabileceği bildirilmiş ve 
bu husus Millî Savunma Bakanlığına yazıl-

, mıştır. Cevaba intizar olunmaktadır. . 
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c) Askeri birlikler için Doğu Bölgesinden 

(Dumlu, Bayburt ve Trabzon) yapılan yem 
mubayaasından sarfınazar edilmiş olduğu Millî 
Savunma Bakanlığından bildirilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sebahattin Savacı. 
SEBAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Doğu - Anadolu'nun her zaman yeni olmıyan bu 
derdini huzurunuza getirdiğim için hem üzün
tülü, hem de memnunum. Çünkü Doğu - Ana
dolu'da hayvanların yem, insanların yiyecek 
sıkıntısı çekmeleri yeni l)ir mesele değildir, za
man zaman, bilhassa kış mevsimlerinde, his
sedilen bir vakıadır. Hayvanların yem, in
sanların yiyecek sıkıntısının bu sene diğer yıl
lara nazaran daha fazla olmasının sebebi bu 
yıl bilhassa Doğu-Anadolu'ya kar şeklinde dü
şen yağmurların az alması sebebiyle gerek hay
van yemi, gerekse insan yiyeceği çok eksik ol
muştur. Bendeniz memuriyet sebebiyle Kars'ta 
bulunduğum 1955 yılında Doğu - Anadolu'da 
hayvan yemi sıkıntısı başgöstermişti. Yine o 
zaman ordunun stoklarından temin edilen yem
lerle bu telefat bir miktar zayiat verilmek su
retiyle karşılandı. ' 

Doğu - Anadolu'nun hayvan yemi sıkıntısı, 
arz ettiğim gibi, yeni değildir. Hayvancılık 
Doğu - Anadolu'da göreneğe dayanır. Uzun 
zamana mütevakkıf alınacak tedbirlerle, bu sı
kıntı tedricen giderilecek ve önümüzdeki yıl
larda bu kabîl hâd sıkıntılarla karşılaşılmıya-
-caktır. 

Doğu - Anadolu'daki hayvancılık mevzuu 
üzerinde ehemmiyetle durmamın sebebi şu
dur : Ziraat Vekâleti arşivlerinde mevcudol-
duğunu zannediyorum, yabancı mütehassıslar 
yapmış olduğu bir etüt neticesindeki hayvan
cılığımız hakkında görüşlerini bildirmişler ve 
Türkiye'de hayvancılığın ilerlemesi için modem 
meralar yapılması gerektiğini, modern hay
vancılık yapılması için lüzumlu olan tesislerin 
ikmal edilmesi hususunu belirtmişlerdir. Bi
zim de esasen muhtacolduğumuz şey bu değil 
midir1? 

Hayvan yemi sıkıntısı karşısında vekâletin 
almış olduğu tedbirlerde bu suali verdiğim za
manla şimdiki zaman arasında farklar bulun
maktadır. Bu suali verdiğim zaman Doğu -
Anadolu'da hayvan yemi kıtlığı gittikçe his
sediliyordu. Bu durumu önlemek için de ge-
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rekli tedbirlerin alınması lüzumu kendini his
settiriyordu. Halbuki, şimdi ise bu tedbirler 
kısmen alınmış ve bu tedbirlerin alınması se
bebiyle hububat fiyatlarında bir düşme kay
dedilmiş bulunmaktadır. O tarihlerde 140 ku
ruşa kadar çıkan insan yiyeceği (hububat) 
bugün 80 kuruşa kadar düşmüş bulunmakta
dır. 

Demek oluyor ki, zamanında alınan ted
birlerle, bunlar kolaylıkla önlenebiliyor. İn
san yiyeceği üzerinde, bâzı hususlarda Sayın 
Vekil Beyefendinin dikkatini çekeceğim. Bu
gün Doğu - Anadolu'da yiyecek olarak veri
len buğday borç para mukabilinde verilmektedir. 
Esasen ihtiyaç içerisinde kıvranan fukara köy
lü, bunların borç para ile verilmesi karşısın
da, bugün borçlarını ödiyemiyecek bir duruma 
gelmiş bulunmaktadır. Bu sebeple hiç olmazsa, 
kısa vadeli de olsa, gelecek mahsûl yılında öden
mek üzere bu vatandaşlara kredi verilmesi çok 
yerinde bir hareket olur. Esas itibariyle bun
dan evvelki Vekiller Heyetinin 11425 sayılı ka
rarnamesi gereğince köylüye kredi verilebiliyor-
du. Şimdi aynı şekilde yeniden başlanmak su
retiyle köylüye kredili olarak bu yardımı yap
mak çok muvafık olur. 

Bir de verilen bu tahsisatın, Doğu - Anadolu 
şartlarını düşünerek ele alınması lâzımdır. Kış 
aylarında münakalât imkânları çok azdır. Köy
lünün gidip gelmek suretiyle yapacağı masraf 
da nazarı itibara alındığında, hiçolmazsa bu ih
tiyacın 6 aylık alarak karşılanması yerinde 
olur. Yine hunlardan her hangi toiri vilâyet dı
şındaki bir teslim yerine, kazalara kaçlar gö
türme külfetini T. M. O. nin yapmasının yerinde 
olacağını tahmin ediyorum. 

Diğer bir husus da, kışın uzun sürmesi ha
linde, şimdiden alman tedbirlerin kâfi gelme
diğini zannediyorum. Bilhassa Doğu - Anadolu'
da kış bazan Hazirana kadar devam eder. Ar
kadaşlar Hazirana kadar devam eden kış naza
rı itibara alındığı takdirde esasen mahdut olan 
hayvan yiyeceği bu kadar uzun kış devresinde 
bitmiş olacağından yaza doğru ölmeden çıkan 
hu hayvanlar damızlığını teşkil edecektir. Bu 
suretle Doğu - Anadolu'nun geri kalan hayvan 
ihtiyatı da tamamiyle elden çıkmış olacaktır. 
Bundan dolayı bunu, şimdiden nazarı itibara al
mak gerekir. Hayvan yemlerini, gerek destek 
yem ve gerekse tane yemler olarak stok yapmak 
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ve bu stokları, çiftçinin hayvanını 'bulundurdu
ğu yerlerde toplamak çok muvafık olur. 

Çiftçinin ve hayvancının ellerinde mevcud-
olan hayvanlarının değeri karşılığında ellerin
den çıkmasını sağlamak, gerek çiftçimizin ve 
gerekse müstahsilimizin menfaatleri için çok 
yerinde olur. Bunun için vekâletin almış ol
duğu tedbirleri biraz daha ileriye görütmesi 
yerinde olur. Hiç olmazsa satınalma keyfiyeti
ni serbest piyasa üzerinden almanın, köylünün 
ileride bunu telâfi etmesi bakımından faydalı. 
olacağını düşünmekteyim. 

Bu arada yem sanayii üzerinde de bir nebze 
durmak isterim. Memleketimizde yem sanayii 
yeni bir mevzudur. Bu sanayiin mahsullerinden 
köylümüz lâyıkı veçhile faydalanamamaktadır. 
Çünkü köylü istilhsal edilen yemi tanımamakta
dır. Biz birçok köylere gittik, yem üzerinde 
propaganda yapmak istedik, fakat gördük ki, 
köylünün bu sanayiden maalesef haberi yok. 
Evvelemirde bu mamulleri köylüye tanıtmak 
lâzımdır. Hayvancılığımızın inkişafında besle
menin ne kadar mühim rol oynadığı hepinizin 
malûmudur. 

BAŞKAN — Sabahattin Bey, bir dakikanız 
kaldı. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim. 

Demonstrasyon suretiyle hayvan yemini köy
lüye tanıtmak ve köylüyü alıştırmak icabeder. 

Diğer bir husus da her zaman 'hizmetinin 
çok büyük olacağına ve büyük faydalar Bağlı
yacağına inandığım yem fiyatının köylüye istik
rarlı bir şekilde arz edilmesi yerinde olacak
tır kanaatmdayım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı. 
TİCARET BAKANI İHSAN GÜRSAN (la-

mir) — Efendim, muhterem Sabahattin Savacı 
ardaşımm temas ettiği ve haklı olduğuna be
nim de kaani bulunduğum birkaç noktaya ce
vap vermek istiyorum. Çünkü ben de seneler
ce köylünün dertleri içinde kalmış bir arkada
şınız olduğum için onların dertlerine ibigâne ola-
mıyacağım ıgayet tabiîdir. 

Kredi mevzuu; Toprak Mahsulleri Ofisini 
ilgilendirmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi, bu
günkü imkânsızlık, bu x kuraklık dolayısiyle 
müstahsıla, çiftçi kardeşlerimize kredili bir sa
tış yapamamaktadır Ama biz bu mevzu üzerin-
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de ehemmiyetle duracağız. Salâöıiyetli arkadaş
larla konuşup lâzımgeleni yapacağız. 

Hayvan yemi stoku hakkındaki düşünceleri 
de doğrudur. Muayyen yerlerde hayvan yemi 
stoku yapılması faydalıdır. 

Tevzi işine gelince: Toprak Mahsulleri Ofi
sinin bugünkü durumu tevzi işini köylünün 
ayağında yapmasına müsait değildir. Bunu te
min etmek Ibüyük bir teşkilât, imkân ve sene
lerin işidir. Toprak Mahsulleri Ofisinin çalış
ma sahası genişletilirse 'bu olur. Bugünkü du
rumda bu kabil değildir. 

Yem sanayii mevzuuna gelince : Yem sana
yinin kurulması hayvancılığımızın inkişafı ba
kımından belli haslı mevzuumuzdur. Allalha şü
kür ki bugün memleketimizde bu temel mese
lemizin bâzı müesseseleri kurulmuştur. Bunları 
köylüye tanıtacağız. Köylünün yalnız gözüne 
itimadı vardır. Onun için bu hususta tatbik 
şekli bulmaya gayret edeceğiz. İzmir'de, Kon
ya'da, Erzurum'da ve memleketin birçok yer
lerinde yem sanayii kurulmuştur. Bu hususta 
esaslı bir faaliyet gösterilecektir. Yakın za
manda bu mahsulâtın değerini tanıtacak bir 
şekli hallin bulunacağını kendilerine vaadede-
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Adana) 

— Muhterem arkadaşlar; gerek hayvancılığı
mızın inkişafı ve gerekse yem problemlerinin 
halledilmesi hususunda çok esaslı etütler üze
rindeyiz. Bunları şimdiden izath edip kıymetli 
vakitlerinizi almak istemem, önümüzdeki bütçe 
konuşmalarında bu hususta esaslı şekilde izahat 
vereceğim. 

Yalnız şimdiden şu kadarını arz edebilirim ki, 
Ibu konuşmalarımızla gerek diğer arkadaşımızı 
ve gerekse sizleri tatmin etmiş olacağıma kaaniim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Savacı, Bakanların ko
nuşmasına cevap verecek misiniz? 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
15. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'mr 

geçmi§ yıllarda tütün müstahsilinin satışlarından 
% 5 nisbetinde alman kesintinin mahiyeti ve mu
cip sebepleri ile biriken kesinti toplamına dair 
sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı Şevket Bulad-
oğlu'nun sözlü cevabı (6/22) • 
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BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? ((Bu

rada sesleri) Bakan da burada, soruyu okutuyo
rum. 

13 Kasım 1961 

Milelt Meclisi Başkanlığına 
Sözlü soru 

Geçmiş yıllarda tütün müstahsilinin satışın
dan % 5 kesilmiş olduğu ve bu kesintilerin top- • 
lamının takriben 100 milyon liraya baliğ olduğu 
söyleniyor. 

Sayın Tekel Bakanından şu hususların sözlü 
olarak cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

1. Müstahsıldan alman bu kesintinin mahi
yeti ve mucip sebepleri nedir? 

2. Hangi tarihten hangi tarihe kadar ne nis-
bette kesilmiştir? Bu şekilde biriken kesintilerin 
toplamı ne kadardır? Kesintiye niçin son veril
miştir? 

3. Bu para kimin tasarrufundadır? Şimdiye 
değin ne gibi işlercje kullanılmıştır? 

Bir faiz getirmiş midir? 
4. Bundan sonra bu para ile ne yapmak dü

şünülüyor? 
Aydın Milletvekili 

Mehmet Yavaş 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı, buyu
runuz. 

GÜMBÜK VB TEKEL BAKANI ŞEVKET 
BULADOĞLTJ — Muhterem arkadaşlarım, arka
daşımız Aydın Mileltvekili Sayın Mehmet Yavaşr-
m sözlü sorusuna cevabımı arz ediyorum : 

Geçmiş yıllarda tütün müstahsilinin satışın
dan yüzde 5 kesilmiş olduğu ve bu kesintilerin 
toplamının takriben 100 milyon liraya baliğ ol
duğu söyleniyor. 

Tekel Bakanından şu hususların sözlü olarak 
cevaplandırılmasını rica ediyorum. 

1. Müstahsıldan alman bu kesintinin mahi
yeti ve mucip sebepleri nedir? 

2. Hangi tarihten hangi tarihe kadar ne nis-
fbette kesilmiştir. Bu şekilde biriken kesintilerin 
toplamı ne kadardır? Kesintiye niçin son veril
miştir? 

3. Bu para kimin tasarrufundadır? Şimdiye 
kadar ne gibi işlerde kullanılmıştır?. 
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©ir faiz getirmiş midir? 
4. Bundan sonra bu para ile ne yapmak dü

şünülüyor? 
Suallere cevabımı arz ediyorum. 
1. Bahis mevzuu primler; geçen sene 10. 9 . 

1960 tarihli 79 sayılı Kanunla tatbikten kaldırı
lan Millî Korunma Kanununun 29 ncu maddesi
nin Hükümete verdiği yetkiye dayanılarak, 6 . 1 . 
1947 tarihli 3/5214 sayılı Bakanlar Kurulu ka-
rariyle 3 Ocak 1947 den itibaren yürürlüğe gir
mesi kabul edilen K/682 sayılı Koordinasyon He
yeti kararı gereğince 1946 yılı mahsulü ekici tü
tünleri satış bedelinden yüzde 5 nisbetinde kesil
meye başlanmıştır. 

Bu kesintinin mucip sebebi; bahis mevzuu 
Koordinasyon Heyeti kararında, «Tütün piyasa
sının düzenlenmesi amaciyle kurulacak bir mües
sesede kullanılmak üzere» şeklinde ifade edilmiş
tir. 

1947 - 1949 yılları mahsullerinin satışında ay
nı mucip sebeple ve Koordinasyon Heyeti kara-
riyle bu kesintilere devam olunmuş, 23 Mart 1950 
tarihinde Büyük Millet Meclisince kabul olunan 
5628 sayılı Türk Tütün Ortaklığı Kanununa isti
naden bu kesintiler 1957 mahsulü ekici tütünleri
nin satışına kadar idame olunmuştur. 

Bu kanunun (gerekçesinde de, kesintinin mak
sadı; kanunun 1 nci maddesinde «tütün ticareti 
yapmak ve tütünün kıymetlendirilmesine, tütün 
piyasalarının düzenlenmesine ve tütün ekicile
rinin teşkilâtlanma işlerine yardım etmek üze
re,» diye ifade olunmuştur. 

2. Sual : Hangi tarihten hangi tarihe kadar 
ne nisbette, kesilmiştir? Bu şekilde biriken ke
sintilerin toplamı ne kadardır? 

Kesintiye niçin son verilmiştir. 

Cevabım : 
Kesintiye; yukarıda arz ettiğim gibi 1946 

mahsulünün satışı sırasında başlanılmış mütaa-
kip yıllarda devam edilerek 1956 mahsulünün 
satışı tamamlandıktan sonra son verilmiştir. 

Kesinti nisbetleri : Satılan tütünün satış be
deli üzerinden 1946, 1947 mahsulleri satışlarında 
% 5, 1948 ve 1949 mahsullerinin satışında % 4, 
1950 - 1956 mahsullerinin satışında da_% 2 dir. 

Bu suretle 11 mahsul yılı satış bedellerinden 
muhtelif nisbetlerde olmak üzere kesilen prim
lerin yekûnu 69 510 665,19 liradır. 
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Ekici primlerinin 31 .' 12 . 1960 tarihi itibariyle 

Hesap No 

' 329/4763 
329/4874 
329/4985 
,329/5142 
329/5317 
329/5452 
329/5641 
329/5815 
329/5977 
329/6198 
329/6515 

# • 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

5 
5 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

durumu 
Aidolduğu 

.yıl 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Prim tahsilâtr 

11 442 221 
8 517 244 
8 649 661 
6 970 706 
3 221 722 

' 3 040 621 
4 086 138 
5 621 727 
5 676 359 
5 954 962 
6 329 309 

69 510 «65 

66 
32 
91 
07 
46 
43 
71 
05 
72 
31 
55 

19 
Kesintiye son verilmesi hususuna gelince : 

Yukarda arz ettiğim gibi 29 Mart 1950 tarihin
de yürürlüğe giren 5628 sayılı Türk Tütün Or
taklığı Kanunu tesis maksadını biraz evvel arz 
ettiğim müessesenin sermayesini 100 milyon lira 
olarak teöbit etmiş ve bunun 83,5 milyon lira
sını kendilerinden prim alman tütün ekicilerine, 

8 250 000 lirasını Tekel Genel Müdür
lüğüne, 

6 050 000 lirasını T. C. Ziraat Bankasına, 
bakiye 2 200 000 lirasını da diğer millî banka

lara tahsis etmiştir. 
Millî bankaların iştiraki sağlanamadığı için 

bugüne kadar kanunun derpiş ettiği ortaklık ku
rulamamış ise de, kanunun 100 milyon lira ola
rak tesbit edip de ekici primleriyle ilgili olarak 
ayırdığı hisse, 83,5 milyon lira olarak tâyin ve 
tahsis edildiği ve 1957 mahsulünün satış piyasası 
arifesinde yapılan tetkiklerde ekicilerden kesi
len primlerin 69 510 665,19 lira olan kesinti 
miktarına o tarihe kadar tahakkuk eden faizleri 
de ilâve edilince kanunda ekici sermaye payı 
olarak kabul edilen 83,5 milyon lira civarında 
olduğu tesbit edilmiş ve 1957 yılı mahsulü satış 
piyasalarından itibaren kesintiye son verilmiş
tir. 

Kesintiye son verilmesi sebebi, kanunun arz 
ettiğim bu hükmüne müstenittir. 

3. Bu para kimin 'tasarrufundadır ve şimdi
ye kadar ne gibi işlerde kullanılmıştır? Bir faiz 
getirmiş midir? 
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Bu paralar ilk defa Millî Korunma Kanunu

na müstenit koordinasyon kararlarına göre ke
sildiği ve ilgili Koordinasyon Heyeti kararla
rında; 

«Millî Korunma Kanununun 27 nci madde
sine göre T. C. Ziraat Bankasında tesis edilmiş 
fonda yeniden açılacak tütün kısmına yatırılır.» 
denildiği için, ilk tahsillerinden itibaren mev
duat olarak Ziraat Bankasına yatırılmış ve o 
zaman tanzim olunan ve Bakanlar Kurulunun 
6 . 1 . 1947 tarih 3/5214 sayılı Karariyie tas-
vibolunan yönetmeliğine göre Ticaret Bakanlığı 
ile banka arasında tesbit olunan nisbette faiz yü
rütülmüştür. 

Binaenaleyh, bu paralar tamamen Ziraat 
Bankasında hususi hesapta bir imeviduaJt olarak 
bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar bu paralar karşılığında Ziraat 
Bankasından kredi temin edilmek suretiyle ekici 
tütünleri satış piyasalarında Devlet nam ve he
sabına yapılan destekleme mubayaalarında bir 
malî kaynak olarak ve Hükümet kararı ile des
tekleme hizmetini ifa ile vazifelendirilmiş olan 
Tekel Genel Müdürlüğünce kullanılmıştır. 

Bu paralar yukarda arz ettiğim gibi Ziraat 
Bankasında bir faiz karşılığında muhafaza edil
mektedir. Ekicilerden kesilen miktar 69 510 665 
lira olduğu halde 31 . 12 . 1960 tarihinde yani 
1961 yılı başına kadar Ziraat Banlkasmca 
21 412 027,98 lira faiz tahakkuk ettirilmiş ve 
yekûnu 90 922 693,17 liraya baliğ olmuştur. 

Umumi faiz 'hükümlerine göre bu mevduata 
% 3 faiz tahakkuk ettirildiği için, bu yekûna 
bu ay sonunda tahakkuk edecek 1961 takvim yılı 
faizini de eklersek kesilen paralar ve faizleri ye
kûnunu 93 milyon 600 bin lira olarak hesabede-
biliriz. 

4. Bundan sonra bu para ile ne yapmak dü
şünülüyor? 

10 Eylül 1960 tarihinde 'kabul edilen 79 sa
yılı Kanunla millî Korunma Kanunu tatbikten 
kaldırıldığı için bu paraların şimdiye kadar ol
duğu şekilde destekleme tütünleri finansmanın
da kullanılması mevzuubahsolmıyacaktır. 

Bu paraların bağlı olduğu destekleme tütün
leri satıldıkça karşılığını teşkil eden kredi he
sapları da tasfiye edilecek ve mezkûr para Ziraat 
Bankasında aidolduğu hesapta serbest kalmış 
olacaktır. 
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1960 mahsulü ekici tütünleri satış piyasasın

da yapılan destekleme mubayaaları 2.1.1961 
tarihinde kalbul olunan 196 sayılı Kanuna isti
naden Maliye Bakanlığınca sağlanan malî im
kânlarla yapılmıştır. 

Lüzumu halinde bundan sonraki destekleme 
hizmetleri de iaym şekilde yürütülecektir. 

Bundan sonra bu para ile ne yapmak düşü
nülüyor, sualine gelince; 

Yukarda arz ettiğim gibi 29 Mart 1950 ta
rihinde meriyete giren 5628 sayılı Kanun me
riyetten kalkmamış olmakla beraber kanunun 
emrettiği millî bankalarla müşterek ortaklık 
tesis edilmemiş, diğer taraftan 1950 yılında 
Ankara'da toplanan Tütün Kongresinde biriken 
paralarla * kurulacak müessesenin bir banka 
hüviyetinde olması istenildiğinden Ticaret Ba
kanlığınca bu karara uygun olarak gereken ça
lışmalara başlanılmış, en son 1956 yılında Bü
yük Millet Meclisine Türk Tütün Bkieileri 
Bankası kanunu lâyihası namı ile sunulmuştur. 
Fakat bu lâyiha muhtelif encümenlerden geç
tiği halde Heyeti Umumiyeye intikal etmemiş 
ve binaenaleyh müessesenin maksada göre te
şekkülü sağlanamamıştır. 

79 — Destekleme Millî Korama Kanunu tat
bikten kaldı. 
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196 — Sayılı Karar desteklemeye salâhiyet 

veren kanun. 
Tütün piyasasında kurulacak olan banka 

hüviyetindeki bu malî müessese tütün piyasa
sının ihtiyacı olan kredi yönünden büyük fe
rahlık vereceği tabiîdir. 

Biz vekâlet olarak bu cihetin bir an evvel 
bu hususun tahakkuk etmesini şiddetle arzu et
mekteyiz. 

Bu sebeple, banka hüviyetini haiz malî bir 
müessesenin bir an evvel kurulması hususunda 
Ibahis mevzuu konuyu Bakanlar Kuruluna ge
tireceğimi arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Som sahibi. 

MEHMET YAVAŞ (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlar; Vekil Beyefendiye, verdikleri ce
vaptan dolayı teşekkür ederim. Müessesenin, 
Vekil Beyin de ifade buyurdukları gibi bir an 
evvel ekicinin hizmetine girmesini temenni ede
rim. Mâruzâtım bu kadardır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündemde daha birçok sorular 
vardır, vakit de geçmiştir. 6 .12 .1961 Çarşam
ba günü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,51 

7. — SUNUKLAE VE TELGRAFLAR 

X — Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
talebeleri adına Talebe Cemiyeti Başkanı Yılmaz 
Hastürk'ün, Koalisyon Hükümetine güven oyu 
verilmesinden dolayı tebrik ve teşekkür ifade 
eden ve başarılar dileyen telgrafı 




