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1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
8. — Yoklama 

Sayfa 
293:294 

294 
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4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 295 

1. — Zonguldak Milletvekili Kenan 
Esengin'in, genel af konusunda çıkarılan 
söylentilerle ilgili gündem dışı demeci 295 

2. — Üyelerden bâzılarına izin verilme
si haikkmda Başkanlık tezkeresi (3/37) 296 

3. — Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'-
in, Dilekçe Komisyonu üyeliğinden çekil
diğine dair önergesi (4/15) 296 

4. — 4951 sayılı Bakanlıklar kuruluşu 
hakkındaki Kanunda, değişiklik yapılması
na dair kanun tasarısının Başbakanlığa 
gerivenilmesine dair Anayasa Komisyonu 
raporu (1/2) 296:297 

5. — Sorular ve cevaplan 
a) Sözlü sorular ve cevapları 
1. — Zonkuldak Milletvekili Yusuf Zi

ya Yücebilgin'in, Zonguldak Maden Teknik 
Okulunun İstanbul'a neden nakledildiğine 
ve kapatılan Teknik Okul yerine yeni bir 

297 
297 

Sayfa 
teknik okul açılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sorusuna Millî Eğitim Ba
kanı Hilmi İncesulu'nun sözlü cevabı 
(6/53) 297 

2. — Çankırı Milletvekili Nurettin 
Ok'un, Çankırı'da İşçi Sigortaları Kuru
mu tarafından 1957 yılında inşasına baş
lanılmış olan otel ve sinema binası inşaa
tından vazgeçilerek işhanı haline getiri
leceğinin doğru olup olmadığına dair so
rusuna Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in 
sözlü cevabı (6/54) 298:300 

3. — Çankırı Milletvekili Nurettin 
Ok'un, 22 seneden beri Çankırı'da bulunan 
Piyade Atış Okulunun Tuzla'ya nakledil
mesi sebebine ve başolan binalardan Millî 
Savunma hizmetlerinde daha büyük bir is
tifade sağlanmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Başbakandan ve Millî Sa
vunma Bakanından sorusuna Devlet Ba
kam Avni Doğan 'm, sözlü cevabı (6/55) 300:302 

4. — Sakarya Milletvekili Muslihittin 
Gürer'in, Adapazarı İmam - Hatip Okulu 
Yapma ve Yaşatma Derneği tarafından 
yaptırılan okul binasının İmam - Hatip 



Sayfa 
Okuluna tahsis edilmemesi sebebine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/56) 302 

5. — Amasya Milletvekili Reşat Arpa-
cıoğlu'nuıı, Amasya'nın Yenice köyü bağ 
ve bahçelerinin de Amasya Devlet Su iğle
rinde mevcut santrifüj pompalarından fay
dalanmak suretiyle sulama tesislerinden 
istifadelerinin mümkün olup olmadığına 
»dair sorusuna Bayındırlık Bakanı Emin 
Paksüt'ün sözlü cevabı (6/57) 302:303 

6. — Amasya Milletvekili Reşat Arpa-
cıoğlu'nun, Amasya PTT binasının yapıl
mayışı sebebine ve 1962 yılı bütçesinden 
yapılmasının mümkün olup olmadığına da
ir Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu-
(6/58) 303 

7. —• Amasya Milletvekili Reşat Arpa-
cıoğlu'nun, Amasya Devlet Hastanesine 
bitişik olarak bir dernek tarafından inşa
sına başlanılmış olan Dr. Fevzi Umul Pavi-
yonunun 1962 yılı bütçesinden ikmalinin 
mümkün olup olmıyacağına dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/59) 303 

8. — Amasya Milletvekili Reşat Arpa-
cıoğlu'nun, Amasya'nın Tersakan ırmağı
nın Abdülgani, Yüzbeyi ve Boğaz köyleri 
civarında dolan mecrasının ele alınıp ıslah 
işinden sonradan vazgeçilme sebebine ve 
temizletilmesinin düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Emin Paksüt'ün sözlü cevabı (6/60) 303:304 

9. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'-
ın, tütün müstahsılından alman % 5 ve 
%" 2 lerin alınış gayesiyle; bu gayenin ta
hakkuku için ne yapıldığına ve Ege tütün 
piyasasının eskiden olduğu gibi Aralık ayı 
başında açılmasının kabil olup olmadığına 
dair sorusuna Gümrük ve Tekel Bakanı 
Şevket Bnladoğlu'nun sözlü cevabı (6/61) 304: 

309 
10. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar

ın, PTT idaresi ile telefon aboneleri ara
sındaki mukavelenin bâzı maddelerinin 
PTT Idaı •esince tek taraflı olarak değisti-

Sayfa 
rilmek istenmesine dair Ulaştırma Baka
nından söızlü sorusu (6/62) 309 

11. — Sivas Milletvekili Rahmi Gü-
nay'ın, Sivas'ın elektrik ihtiyacının gide
rilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Sanayi ve Ulaştırma bakanlarından sözlü 
sorusu (6/63) 309 

12. — Sivas Milletvekilli Rahmi Gü-
nay'm, Sivas'ta 1961 yılında yapılması 
kararlaştırılan işçi Sigortaları Hastane-
sinin neden yapılmadığına ve yapılacaksa 
ne zaman başlanacağına dair sorusuna 
Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in sözlü ce
vabı (6/64) 309:311 

13. — Amasya Milletvekili Kemal Ka
ran 'mı bu yıl, pancar bedellerinin za
manında ödenip ödenemiyeceğüne dair so
rusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm 
sözlü cevabı (6/65) 311:313 
- 14. — Tekirdağ Millet veMli Hayra 
Mumcuoğlu'nun, Hükümet programında, 
Diyanet Işıleri Başkanlığı için vadedillen 
icraatın ne surettle ve ne zaman tahak
kuk ettirileceğine dair sorusuna Devlet 
Bakanı Avni Doğan'm sözlü cevabı (6/66) 313: 

315 
15. —Afyon Karahisar Milletvekilli Veli 

Başaran'ıın, Afyon'un Feleil köyü halkın
dan pek çoğunun dövüldüğü hakkındaki 
söylentiıtere dair Bakanlığa intikal etmiş 
bir hâdisienin bulunup bulunmadığıma, var
sa müsebbipDeri hakkında ne muamele 
yapıldığına dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/67) 315 

B - Yazılı sorular ve cevapları 316 
1. —-- Konya Milletvekili Ahmet Gür-

kaın'm, Kozlu Bucak Müdürünün taraf
sızlığı ihlâl ettiğinin doğru olup olma
dığına dair sorusuna içişleri Bakanı Ah
met Topaloğlu ve eski Içişlöiii Bakanı Na
sır Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (7/2) 316:317 

2. — Urfa Milletvekilli Osman Ağam'-
nı, binaları tamamlanmış olan Urfa Et 
Ve Balık Kombinalarının iptal edilüp edil-
modiğîrie dair sorusuna Ticaret Bakanı 
ihsan Gürsan'ın yazılı cevabı (7/4) 317:318 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'mm, fındık 
kurdunu imha «den ilâca ruhsat verilip verilme 
diğine, ruhsatlı ise kontrol ve tecrübe edilip 
(edilmediğine ve kullanılan suni gübre ile toprak 
cinslerinim tahlillerinin yaptırılmış olup olmadı
ğına dair sözlü sorusuna Tarım Bakanı Cavit 
Oral, 

Bolu Milletvekili: Kemal Demir'iln, Düzce '-
de 30 . 6 . 1961 tarihinde vulrabulmuş olan sıel 
felâketinin sebeibolduğu hasar ile yapılan yar
dım miktarına dair sözlü sorusuna İçişleri Ba
kanı Ahmet Topaloğlu ve Tarım Bakanı öavit 
Oral cevap verdiler. 

Kırklareli Milletvekili Abdurrahman Altuğ'-
un, memleketimizin tarım alanımda muhtacoldu-
ığu fennî gübr'e, zirai vasıta ve aletlerin bugün
kü fiyatlarından daha ucuz ve kalay satılması 
için me düşünüldüğüne dair sözlü sorusuna Ta
rım Bakanı Cavit Oral, 

Çankırı Milletvekilli Kâzım, Arar'm, Anka
ra ve Kastamonu Şeker fabrikaları inşaatının 
ikmal edilip edilmdyeceğine ve Çankırı'nın 1962 

mevsiminde pancar ekimine dair sözlü sorusuna 
Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu, 

Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 
Mardin'de «inşa edilmekte olan yeni lise binası
na ve öğnetmen kadrosuna dair sözlü sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Hilmi incesulu, 

Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğlu'nun, 
kuraklık ve fiyat düşüklüğü sebebiyle Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Tarım Kre
di kooperatiflerine borcunu ödemiyen müstah-
sıllara ne gibi bir kolaylığın düşünüldüğünle 
dair sözlü sorusuna Ticaret Bakanı îhsan Gür-
san cevap verdiler. 

15 . 12 . 1961 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Ömer Zekâi Dorman 

Kâtip 
İstanbul 

Perruh Bozbeyli 

Kâtip 
İzmir 

Kadri özek 

Sorular 

Sözlü sorular 
1. —<- Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 

Çilesiz'in, Karadeniz vilâyetlerine, bu mıeyan-
da Giresun, Ordu ve Trabzon halkına ucuz ek
meklik hububat verilmesi için ne düşünüldü
ğünle ve ne gibi tedbirler alındığıma dair sözlü 

.soru önergesi Ticaret Bakanlığına'» gönderil-
miştîr. (6/78) 

2. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, halka ucuz fiyatla ekmek temini' için 
tatbik 'edilmekte olan usulden başka bir ted
birle fiyat indiriminim mümkün olup olmadığı
na dair sözlü soru önergesi Ticaret Bakanlığı
na gönderilmiştir. (6/79) 

3. — Hatay Milletvekili Sekip İnal'm, ma
hallî seçimlerin gününe, beraber yapılıp yapıl-
mıyacağma ve tatbik olunacak kanunlara dair 
sözlü soru önergesi İçişleri Bakanlığına gön
derilmiştir. (6/80) 

4. — Erzümcan Milletvekili Zeynel Gündoğ-
du'nun, memur olup emeklilik hakkı kazanmış 
üflen mahkûm olan şahısların ailesi efradına 
emeklilik maaşı halklarımın verilmesi için ne 

düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi Ma
liye Bakanlığına gönderilmiştir. (6/81) 

5. — Aydın- Milletvekilli Mustafa Şükrü 
Koç'un, 97 numaralı Kanunla yedek subay 
öğretmen olarak göreve çağrılan ve asıl mes
leki öğretmenlik olanlardan bin kadarının oku
ma - yazma taburlarında çalıştırıldıklarımın 
doğru olup olmadığına, doğru ise bu öğret
menlerin tâbi olduğu statüye dair sözlü soru 
önergesi Millî Savunma Bakanlığına gönderil
miştir. (6/82) 

6. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 4 Ağustos 1958 tarihinden bu yana protesto 
edilen tüccar ve esnaftan borçlarını kanuni ta
kibata uğramadan ödiyenlerin bir Gefaya mah
sus olmak üzere protestolannm kaldırılması 
hususumda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru 
önergesi Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir.. 
(6/83) , 

7. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 1950 - 1961 yılları arasında ilk ve orta 
dereceli okul öğretmenlerinden ne kadarının 
hangi sebeplerle meslekten ayrıldıklarına ve 
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'bunların tekrar mesleklerine dönmelerini sağ
lamak için bir tedbir düşünülüp düşünülmedi
ğine dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/84) 

8. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, PTT 
idaresiyle telefon aboneleri arasındaki mukave
lenin değiştirilmek istenmesinden çıkan ihtilâ
fın bir kanunla halledilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi Ulaştır
ma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/85) 

9. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
1 004 ilkokul öğretmeninin kadroları haricinde 
çalıştırılmaları sebebine dair sözlü soru öner
gesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmişti!'. 
(6/86) 

Î0. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, ilk ve orta dereceli olkul öğretmenleri
nin ihtiyacı karşılıyacak sayıda yetiştirilmekte 
olup olmadığına ve öğretmen okulu ve enstitü
lerin bugünkü yetersiz durumdan kurtarılmadı 
için bir ıslahat programının bulunup bulunma
dığına dair sözlü soru önergesi Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/87) 

11. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, bakanlıklar dışındaki sivil mevkilere 
(tahsis edilen makam ve hizmet arabalarının 
miktarına ve yıllılk masraflarına dair sözlü 

soru önengesi Başbaikanlığa gönderilmiştir. 
(6/88) 

12. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaP-
m, lüıks otomobillerin satılarak yerlerine ucuz 
ve küçük otomobiller alınmak hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/89) 

13. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Bursa ile Uludağ arasında yapılmakta olan 
teleferik hakkında sözlü soru önergesi içişleri, 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (6/90) 

14. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, memleketimizde son günlerde görülen ço
cuk kaçırma olaylarına ve kaybolan çocuklarla 
bulunması hususunda ne gibi tedbirler alındı
ğına dair sözlü .soru önergesi içişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/91) 

Yazılı soru 

1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 15 
Ekim 1961 tarihinde yapılan Milletvekili ve 
Cumhuriyet Senatosu üyesi seçimlerinde vazi
feli olanlardan ödeneklerini alamıyan olup ol
madığına, varsa verilmemesi sebebine ve mik
tarına dair yazılı soru önergesi Adalet Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/11) 

2. — GELEtf KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-

oğlu'nun, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
6335 sayılı Kanunla muaddel 13 neü maddesi 
(D) bendinin zilyedliğin ispatında 10 sene ev
vel tesis edilmiş vergi kaydı aranması şartının 
kaldırılması suretiyle tadiline, bu maddeye (E) 
bendinin başlığı ile yeni bir bendin ilâvesine 
ve bu maddenin (E) ve (F) bentlerinin (E) 
bendinin (F) ve (F) bendinin (G) olarak değiş
tirilmesine ve aynı Kanunun 35 nci maddesine 
iki fıkra ilâvesine ve birinci fıkranın tadili ile 
üçüncü fılkra olarak değiştirilımesine dair kanun 
tefelifi (2/35) (içişleri ve Adalet komisyonla
rına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Türkiye Orman Sefer
berliği hakkında kanun teklifi (2/36) (Millî 
Savunma ve Tarım komisyonlarına) 

3. — Balıkesir Milletvekilleri Cihat Bilge-
han ve Kaya Bulut'un, seçim suçlarının affı 
hakkında kanun teklifi (2/37) (Adalet Komis

yonuna) 4 
4. — Cumlhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Rifat öztürikçine'nin, Sağlılk ve Sosyal Yardım 
Baikanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ve mües
seseleriyle özel idare ve belediyeler teşkilâtın
da çalışmakta olan sağlık (memurlarının maaş 
dereceleri hakkında kanun teklifi (2/38) (Sağ-
il.uk ve Sosyal Yardım, İçişleri ve Bütçe komis
yonlarına) 

Tezkereler 
5. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 

cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehfmetoğlu, Zey-
nepten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/35) (Adalet Komis
yonuna) 

6. — Yıldızeli İlçesinin Kalın köyü 34 hane
sinde kayıtlı, Seyfioğlu, Saniyemden doğma 
1 . 12 . 1940 doğumlu ( 8 . 6 . 1935 olarak tas-
hihli) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/36) 
(Adalet Komisyonuna) 

»••« 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Zekâi Dorman 
KÂTİPLER : Kadri özek (izmir), Ferruh Bozbeyli (istanbul) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
(başlıyoruz. 

Çoğunluk vardır, ıgöriişmellere 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —Zonguldak Milletvekili Kenan Esengin'-
in, genel af konusunda çıkarılan söylentilerle 
ilgili gündem dışı demeci 

KENAN ESENGlN (Zonguldak) — Gündem 
dışı mâruzâtım vardır. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Gün

dem dışı, arz edeceğim. 
Sayın arkadaşlarım, çok önemli gördüğüm 

bir noktayı huzurunuzda aydınlatmak mecburi
yetini hissediyorum : Hükümetimizin Genel Af 
için bâzı hazırlıklar yaptıkları duyulmakta ve 
beklenmektedir. Gene Hükümet Programında 
vadesiz olarak bu işe temas edilmiştir. 

Elbette af iyi bir şeydir ve af müessesesinin 
zaman zaman işlemesi cemiyetler için faydalı 
olabilir. Ancak bugünlerde birtakım insanlar bu 
işi beyanları ile, yazıları ile çok istismar etmek 
ve ortalığı bulandırmak istemektedirler. («Ki
min namına konuşuyorsun?» sesleri) Kendi,adı
ma konuşuyorum. Söze başlarkn söyledim, şah
sım adına konuşuyorum, kendi hesabıma konu
şuyorum. • («Konuşamazsın» sesleri) (Gürültü
ler) Gündem dişi söz aldım, konuşabilirim. (Gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

Muhterem arkadaşlarım, birtakım politika
cılar bu işi ele almışlar, âdeta birbirleriyle ya
rış etmektedirler. Birtakım istismarcılar görül
mektedir. (Gürültüler, sıra kapaklarını vurma
lar) («Konuşamazsın» sesleri) Konuşabilirim, 
içtüzükte vardır. 

Muhterem arkadaşlar; açık olarak şunu söy-
liyebilirim ki, hâdiseleri bu şekilde zorlamak 
yeni yeni mecburiyetlere yol açabilir. (Bir kısım 
sıralardan, «Meclisi tenkid mi ediyorsun» sesle
ri) Arkadaşlar, dinleyiniz, hakikatleri görmiyen 
sizin gibiler gafletierıyle nereye gittiler biliyor
sunuz. (Gürültüler) Muhterem arkadaşlar, din
leyiniz de ondan sonra konuşunuz. 

Arkadaşlar, size bir misal vereyim : Bu tu
tulan yol, mahkûmların hayatını tehlikeye koyar. 
(Gürültüler), («Bu ne demek?» sesleri) (Gü
rültüler) 

Muhterem arkadaşlar, (dinleyiniz, size tarihten 
bir misal vereceğim. Çünkü tarihten ders almak 
lâzımdır. # 

BAŞKAN — Sayın Esengin. Gündem dışında 
bu gekiilde konuşamazsınız, sözlerinizi kesece
ğim. (Gürültüler) 

KENAN ESENGÎN (Devamla) — Arkadaş
lar, beni dinleyiniz, sonra isterseniz siz de ko
nuşursunuz. 

Tarihten misal vereceğim : (Kerim Pur Şi-
razi) diye bir gazeteci vardır. («Bunlara ne lü
zum var?» sesleri) (Gürültüler) Bu gazeteciyi 
hapisten kurtarmak istiyorlardı. Fakat bir ge
ce ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Hapsa-
nede bu gazetecinin ağzına petrol doldurup yak
tılar. 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanının 
sunuşlarından olarak 3 konu vardır. Bunlar
dan birincisi reyinize, ikisi de bilgilerinize su
nulacaktır. 
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M. Meclisi B : 22 15.12.1961 O : 1 
2. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesine da

ir Başkanlık tezkeresi (3/37) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, 
Başkanlık Divanının 15.12.1961 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasvibinize arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Başkanvekili 
Rafet Aksoy 

Diyarbakır Milletvekili Şehmus Arslan, 15 
gün, mazeretine binaen, 14.12 .1961 tarihinden 
itibaren. 

Konya Milletvekili Ömer Kart, 15 gün, ma
zeretine binaen, 15 .12.1961 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı bu izinleri oy
larınıza sunacağım. 

Diyarbakır Milletvekili Şehmus Arslan, 15 
gün, mazeretine binaen, 14 .12 .1961 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Keyfiyeti oylarınıza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Ömer Kart, 15 gün, ma
zeretine binaen, 15 .12 .1961 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Tokat Milletvekili H. Ali Dizman'm Di
lekçe Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi (4/15) 

BAŞKAN — Bir milletvekilinin, Dilekçe 
Komisyonundan istifasına dair yazısı vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Dilekçe Komisyonunun faaliyete geçmemesi 

sebebiyle bu komisyondan istifa ettiğimi saygı
larımla arz ederim. 

13.12.1961 
H. Ali Dizman 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

4. — 4951 sayılı Bakanlıklar kuruluşu hak
kındaki Kanunda' değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının Başbakanlığa geriverilmesi hak
kında Anayasa Komisyonu raporu (1/2) 

BAŞKAN —• 3 ncü 4951 sayılı Bakanlıklar 
kuruluşu Kanununda, değişiklik yapılmasına dair 
Bakanlar Kurulundan evvelce gelmiş bulunan 
tasarının noksanları sebebiyle ve İçtüzüğün de 
66 ncı maddesi gereğince iadesine dair Anayasa 
Komisyonunun raporu, ıttılaınıza arz edilecek
tir, okutuyorum. 

13 . 12 . 1961 
Yüksek Başkanlığa 

1. Anayasanın 3 ncü geçici maddesi gereğin
ce yürürlükte bulunan 1 Kasım 1956 tarihli Dahi
lî Nizamnamenin 66 ncı maddesinde, «Hükümet 
tarafından Meclise takdim olunan kanun lâyi
haları bütün vekillerin imzalarım muhtevi ol
mak lâzımdır.» demektedir. 

Halbuki, 10 Kasım 1961 tarihinde Bakanlar 
Kurulunda kararlaştırılan «4951 sayılı Bakan
lıklar kuruluşa lıakkmdaki Kanunla değişiklik 
yapılmasına dair T/365 sayılı kanun tasarısı» 
nda Sanayi Bakanının veya Vekilinin imzası bu
lunmadığı görülmüştür. 

Bu durumda, komisyonumuz şekil eksikliği 
yüzünden, bu kanun tasarısının Yasama Meclis
lerinde görüşme konusu yaptlamıyacağı kanaa
tindedir. 

2. Bundan başka, aynı tasarının altındaki 
imzalardan, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Fahri özdilek'in, Başbakanlıktan başka, 
Millî Savunma Bakanlığına da vekâlet ettiği an
laşılmaktadır. Oysa ki, gerek Anayasanın 106 
ncı maddesinin 2 nci fıkrası, gerek Anayasanın 
6 ncı geçici maddesine dayanarak görevine de
vam etmiş bulunan bahse konu Bakanlar Kuru
lunun kuruluşuna esas teşkil eden 12 Haziran 
1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 20 nci madde
si, bir bakanın birden fazla bakanlığa vekâlet 
etmemesini âmirdir. Bu itibarla, tasarı, bu ba
kımdan da, şekil eksikliği dolayısiyle bâtıl olup 
Yasama Meclislerinde görüşme konusu yapıla
maz. 

3 Bu sebeplere binaen, Komisyonumuz, 8 
Aralık 1961 günlü Birleşiminde, bahse konu ta
sarının Başbakanlığa iadesi gerektiğine karar 
vermiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Anayasa Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili 
Ankara istanbul 

Burhan Apaydın Saadet Evren 
İmzada bulunamadı 
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Sözcü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Manisa 

Kâtip 
Maraş 

Kemal Bağcıoğlu 
Elâzığ 

Kars 
Kemal Güven 

Sivas 
Cevat Odyakmaz 

Konya 
Fakih özfakih 

Adana 
Ali Bozdoğanoğlu 

F. Lûtfi Karaosmanoğlu Nurettin Ardıçoğlu BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

5. — SORULAR VE .CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizde 15 söz
lü som vardır. 

1. —• Zonguldak Milletvekili Yusuf Ziya Yü-
ceMlgin'in, Zonguldak, Maden Teknik Okulunun 
İstanbul'a neden nakledildiğine ve kapatılan Tek
nik Okul yerine yeni bir Teknik Okul açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Hilmi Incesulu'nun sözlü 
cevabı (6/53) 

BAŞKAN —• Sayın Yüeebilgin burada mı? 
YUSUF ZİYA YÜCEBÎLGÎN (Zonguldak) 

— Buradayım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan da buradalar. So

ruyu okutuyorum. 

4 . 12 . 1961 
Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 

1. Zonguldak Maden Teknik Okulunun İs
tanbul Teknik Üniversitesine bağlı Maçka "Tek
nik Okuluna yeni bir şube halinde nakli neden 
Millî Eğitim Bakanlığınca uygun görülmüştür. 

2. Zonguldak vilâyetinde kapatılan Teknik 
Okul yerine yeni bir teknik okulun açılması dü
şünülmekte midir, eğer açılacaksa mevcut hazır
lık var mıdır? 

Yukardaki soruların Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu saygı ile rica ederim. 

Zonguldak Milletvekili 
Yusuf Ziya Yüeebilgin 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI HİLMÎ İNCESU

LU (Çorum) — Muhterem arkadaşlar, Zongul
dak Milletvekili Sayın Yusuf Ziya Yücebilgin'in 
sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

Zonguldak Maden Teknik Okulunun duru
muna kesin bir hal çaresi bulmak üzere ayrı 
ayrı iki ilmî ve bitaraf heyet teşkil edilmiş ve 
konuyu bütün cepheleriyle inceliyen heyetin tav
siyeleri sonunda, iskân şartlarının kifayetsizliği 

ve bilhassa yeter sayı ve çeşitte öğretim elema
nı teminine imkân olmadığı mucip sebebiyle, 
Bakanlığımız Müdürler Komisyonunun kararı 
gereğince sözü edilen Teknik Okulu İstanbul 
Teknik Üniversitesinin Maçka Teknik Okuluna 
bağlanmıştır. 

2. Zonguldak bölgesinde mevcut çeşitli 
endüstri tesisleri dikkate alınarak, muhtelif 
şubeleri ihtiva eden bir Teknik Okulun kurul
ması için kanun tasarısı hazırlanmış bulunmak
tadır. 

Bu tasarı 11 Aralık 1961 günü Başbakanlı
ğa arz edilmiştir. 

Kanun çıktığı takdirde, bütün bina, lâbora-
tuvar ve tesisleriyle yeter sayı ve çeşitte öğret
men temin etmek imkânı hâsıl olacağından, Zon
guldak'ta muhtelif şubeleri bulunan bîr Teknik 
Okul açılacaktır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Yusuf Ziya Yüeebilgin. 
YUSUF ZÎYA YÜCEBÎLGÎN (Zonguldak) 

— Sayın arkadaşlarım, ben bu sorumu £ Aralık 
1961 tarihinde sormuş bulunmaktayım. Bun
dan sonra Hükümet derhal faaliyete geçerek 
Zonguldak'a iki ilmî heyet göndermiştir. Bu 
heyetlerin tetkikleri neticesinde Zonguldak'ta, 
yeni baştan teknik şubeleri ihtiva eden bir tek
nik okulun açılması için hazırlanan kanun tasa
rısının, 11 Aralık 1961 günü Başbakanlığa arz 
edildiğini Sayın Bakanın beyanatından öğren
miş bulunuyorum. 

Bu duruma göre yeni bir teknik tedrisâtın 
başlıyacağı hususunda bize teminat verilmiş bu
lunmaktadır. Bu bakımdan, ben daha evvel böy
le bir kararı öğrenmiş bulunsaydım bu soruyu 
sormuş bulunmıyacaktım. Onun için kendilerine 
teşekkür eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
îkinci soruya geçiyoruz • 
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2. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, J 

Çankırı'da İşçi Sigortaları Kurumu tarafından 
1957 yılında inşasına başlanılmış olan otel ve I 
sinema binası inşaatından vazgeçilerek işhanı ha
line getirileceğinin doğru olup olmadığına dair 
sorusuna Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in söz
lü cevabı (6/54) « 

BAŞKAN — Sayan Nurettin Ok buradalar 
mı? 

NURETTİN OK (Çankırı) — Buradayım. 
Sayın Bakan buradalar. Soruyu okutuyo

rum. 

- 4.12.1961 
Sözlü soru 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara 

1. Çankırı ilinde îşçi Sigortaları Kurumu 
tarafından 1957 yılında inşasına başlanılmış 
olan otel, lokanta, gazino, sinema binasının 
otel kısmının kaba inşaatı bitmiş iken ve sine
ma binasının temeli atılmış iken daha sonra dur
durulmasının sebebi nedir? 

2: İki yıldan beri devam etmiyen bu inşa-
,atm projelerinin değiştirilerek işhanı haline 
getirileceği söylentileri doğru mudur? Buna ne
den lüzum görülmüştür? Bu hususta aktuarya 
hesaplan yaptırılmış mıdır? 

3. Büyük masraf ihtiyarı ile temeli atılmış 
olan vê  projesi hazır bulunan sinema inşaatın
dan vazgeçileceği doğru mudur? Buna niçin lü- I 
zum görülmüştür? 

Yukardaki sorumun Çalışma Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi rica ederim; Saygıyla. 

1 Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, Çankırı 
Milletvekili Sayın Nurettin Ok'un Çankırı'daki 

.. işçi Sigortaları Kurumu inşaatı ile ilgili sorusu
na cevabımı arz ediyorum. 

Bilindiği gibi 4 Ağustos 1958 kararları üze- I 
rine inşaatların maliyetinde husule gelen artış
lar dolayısiyle fiyat farklarının yeniden tesbi-
ti zarureti ortaya çıkmıştı. Kararnameye göre 
mütaah'hit bu fiyat farkını yetersiz bulursa işin 
tasfiyesini talebedebilmekte idi. | 
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,Işçi Sigortaları Kurumunca Çankırı'da in-

şaasma başlanan otel, sinema, lokanta ve gazino 
tesislerinin mıütaahlhidi de, Bakanlar Kurulunun 
4/11889 sayılı kararı ile tesbi't edilen esaslara 
göre verilecek fiyat farkı ile işe devam edemi-
yeceğini bildirmiş ve işin tasfiyesini talebetmiş-
tir. Bu suretle inşaat durmuştur. 

Sonradan 72 sayılı Kanuna dayanılarak Ba
kanlar Kurulunun 5/346 sayılı karariyle, resmî 
sektöre ait başka bir kısım yatırımlarla birlikte 
bu inşaat da tehir olunmuştur. 

•inşaatın devamına 1961 yılında müsaade edil
mişse de, Çankırı Vilâyet ve Belediyesiyle de 
temas edilmek suretiyle yapılan tetkiklerde bu 
şehirde birinci ve ikinci sınıf muhtelif oteller 
bulunduğu ve bunların oda ücretlerinin 5 li
rayı geçmediği, daha yüksek tarifeli bir otelin 
de mahallî şartlara göre elverişli bir şekilde dş-
letilemiyeceği anlaşılmış; bu sebeplerle işçi 
Sigortaları Kurumunca inşaasma başlanmış 
olan otelin rantaıbl olamıyacağı slonucuna varıl
mıştır. 

'Bu durumda, inşaatı ilerlemiş bulunan otel 
blokunun, daflıa rantabl olabileceği düşünülen 
iş hanı haline getirilmesi gerekli görülmüştür. 

Böylelikle, otel blokunun inişaat maliyetin
de bir miktar tasarruf sağlanacağı gibi bu mev
zua şimdiye kadar yatırılmış olan meblâğ da 
değerlendirilmiş olacaktır. 

Sinema, lokanta ve gazino bloklarına gelin
ce, yapılacak sinemanın mahallî rayice göre 
âzami 700 - 800 lira kira getirebileceği ve geli
rin proje için harcanacak paraya nazaran çok 
düşük olacağı anlaşılmıştır. 

Lokanta ve gazino kısımları için de durum 
böyledir. 

Bu itibarla, alınacak kiranın yatırım tutarı
nın amortismanını da'hi karşılamıyacağı anlaşı
lan bu, blokların inşaasmdan şimdilik vazgeçil
mesi zarureti ortaya çıkmıştır. 

Piyade Atış Okulunun nakli ile şe'hrin bu 
gibi ihtiyaçlarında esasen bir daralma olmuştur. 

ilerde, şehrin şartları bu kabil tesislerin 
'rantabl'bir şekilde işletilmesini mümkün kıldığı 
takdirde sinema, lokanta ve gazino blokları ye
niden ele alınabilecektir. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, huzurlarınıza getirmiş olduğum ko
nu haddizatında lokal bir mahiyet arz eder gi
bi görünürse de, sadece Çankırı'da İşçi Sigor
taları Kurumu tarafından otel, sinema, lokanta 
ve gazino olarak yapılmasına başlanmış bir in
şaat olması hasebiyle vukubulan bir hâdisenin 
Yüksek Meclise ve Bakana aksinde fayda mü
lâhaza etmekteyim. 

Bakana izahatından dolayı çok teşekkür 
ederim, ancak konu yalnız Çankırı ilini ilgilen
diren bir konu olarak mülâhaza edilemez. Bu, 
İşçi Sigortaları Kurumundaki mevcut bürok
rasinin memlekete iras etmiş olduğu bir ziyan 
olarak telâkki edilmelidir. 1957 de yalnız Çan
kırı ilinde otel, sinema, lokanta ve gazino ola
rak düşünülmüş, bu konuda gerekli ihzaratta 
bulunulmuş etütleri yaptırılmış, hattâ lüzumlu 
a'ktüer hesapları, rantalbl hesapları yaptırılmış 
ve otel 'Oİara'k yaptırılmasına karar verilmiştir. 
1957 yılında dosyası tamamlanmış ve inşaata, 
başlanmıştır. Bakanın da burada beyan ettiği 
gibi, gazino, otel ve sinema olarak başlıyan in
şaat, tarihî bir mesele olarak huzurunuza, gel
miş bulunmaktadır. Bir otel ki, 1956 yılında in
şaatı düşünülmüş, 1957 de inşaata başlanmış ve 
19G1 yılında bir sözlü soru olarak Meclise geti
rilmiştir, hakikaten bünyesi itibariyle •entere
sandır. Çünkü bu otel yapılmadan evvel yap
tırılıp yaptırılmıyacağı, yaptırıldığı takdirde 
rantabl olup olmıyacağı iyi bir şekilde düşünül
müştür ve düşünülmelidir. 1957 de başlıyan in
şaat mütaaMıide fiyat farkı isaf edilmediği için 
durdurulmuştur. Ondan sonra inşaata devam 
edilmiyeceğine Bakanlar Kurulunca karar veril
miş ve Millî Birlik Komitesince inşaata müsaa
de edilmiş ve 1960 yılında inşaat ihale edilmiş 
idi. Daha sonra mahallin bir kısım halkının, 
birtakım menfaatleri haleldar edilen otel ve lo
kantacılar tarafından yapılan müracaat üzeri
ne, yapılan sathi araştırma ve incelemeler so
nunda bu tesislerin iyi bir rant sağhyaım-
yacağı miilâ'hazasiyle işhanı haline getirilmesi 
uygun görülmüştür. Sayın Bakanın da buyur
dukları veçhile, ihalen kaba inşaatı gitmiş ve 
âtıl bir vaziyette beklemektedir. Bu işlhanı ola
rak kullanıldığı takdirde getirebileceği rant 
ne kadardır? Bu dahi katı donelere bağlanmış ' 
durumda değildir. 
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Bu inşaatlar bu şekilde bırakıldığı takdirde, 

ne söylenirse söylensin, yarın göreceğiz ki, ya 
bir okul veya bir fabrika olarak kullanılacak
tır. Ancak, bugünden itibaren münasip tesisler 
yapılmak üzere ihalesi yenilenirse bu yılm so
nunda inşaatını bitirmek kabil olabilir. 

Sayın Bakanın bu konuda sinemacıların 
ve otelcilerin birtakım direnmelerinin sebepleri 
üzerine eğilmelerini hassaten rica ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan izahlarına devam 
edecekler mi? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Ankara) — Efendim, Sayın milletvekili arka
daşım Nurettin Ok'un 1956 da yapılan hesap
larda bu inşaatın ilk tasavvurda olduğu gibi 
otel olarak, sinema, lokanta ve gazino olarak in
şası halinde rantabilite olacağı kanaatine va
rıldı, sonradan bundan vazgeçilmesinin doğru 
olmadığını beyan ettiler. Gerçekten meselenin 
evveliyatına o zamanlar vâkıf değildim. Fakat 
gerçekten ilk safhada hesaplarda bâzı yanlışlık
lar olabilir. Kurumun bil âhara zaruri olarak 
1957 senesinde başlanmış olan inşaatı 1958 se
nesinde durdurmak mecburiyeti ortaya çıkın
ca, eline bu meseleyi yeniden işlemek fırsatı geç
miş ve o zaman yapılan hesaplardan bu inşaat 
ilk tasavvur edilen şeMlde devam edildiği tak
dirde Kurumun zararlı çıkacağı yolunda katı 
bir kanaate varılmıştır. Bir ata sözümüz var
dır: «Zararın neresinden dönersen kârdır» der. 
Bu noktadan hareketle kâr sağlamıyacağı düşü
nülerek, dönülebilecek bir noktaya gelindiği 
kanaatine varılmıştır. Edindiğim bilgiye göre 
şayet bina ilk tasavvur edilen şekilde ve otel 
olarak yapılsa idi, Çankırı'daki otel odalarının 
ücretleri de göz önünde tutulduğu takdirde, Ku
rumun otelden sağlıyacağı gelir âzami 90 bin li
ra civarında olacaktı. Kurum bu oteli kendisi 
işlertilemiyeeeği için kiraya verecektir. Yapılan 
araştırmalardan ayda 3 - 4 bin liranın üstünde 
kira verecek bir otelcinin de bulunmadığı tesbit 
edilmiştir. Bu durumda Kurumun bu binayı 
otel olarak yapmasından yıllık geliri âzami 48 -
50 bin lira civarında olacaktır. Halbuki yine 
Kurumca yapılan hesaplara göre bu bina iş ha
nı olarak ikmal edildiği takdirde, binalım alt 
katındaki dükkânlardan asgari 200, fakat iyim
ser bir hesapla konuşmak icabederse, 250 lira 
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Ve büro odalarından ise asgari 125 lira ilâ 150 
lira kira alınabilecektir. Bu duruma göre, dü
zenli işletildiği takdirde, bu Kuruma 133 bin 
ilâ 162 bin lira arasında bir gelir sağlıyacaktır 
'ki, şayet otel olarak kullanılacak olursa bu ge
lir miktarı 48 - 50 bin olabilecektir. Diğer ta
raftan bu. binanın inşasmdaki maksat da ya
pılan değişiklik, arkadaşımızın buyurdukları gi
bi olmayıp, aksine, Kuruma zarar değil kâr ka
pısı açmaktadır ve gayet acele olarak tadil edil
mekle, Kuruma 257 bin küsur liralık bir tasar
ruf sağlanmış olmaktadır. 

Sinema ve lokanta blokları olarak inşaatı dü
şünülüp bilâhara vazgeçilen binalara gelince: 

Sinema olarak, daha önceden de arz ettiğim 
gibi, 700 - 800 lira üzerinden bir gelir sağlıya-
mıyacağı kanaatine İşçi Sigortaları Kurumu 
varmış. Bu 'durum karşısında bunun rantabl 
olamıyacağı açıktır. Muhterem arkadaşım da 
takdir ederler ki, İşçi Sigortaları Kurumu ma
lî imkânlarını en verimli en rantabl bir şekilde 
kullanmaya kendisine mecbur hissetmektedir. 
Bu düşünce ile, bahsettiğim değişiklikleri yap
mak mecburiyetini hissetmiştir. • Hürmetlerim
le..: 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok'un yeni bir 
mütalâası var mı?.. Yok. Soru cevaplandırıl
mıştır. 

3. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
22 seneden beri Çankırı'da bulunan Piyade Atış 
Okulunun Tuzla'ya nakledilmesi sebebine ve 
boşalan binalardan Millî Savunma hizmetlerin
de daha büyük bir istifade sağlanmasından ve 
Millî Savunma Bakanından olan sorusuna Dev
let Bakanı Avni Doğan'ın sözlü cevabı (6/55) 

'BAŞKAN — Sayın Başbakan ve Millî Savun
ma Baikanı adıma konuşacak Devlet Bakanı Ibu-
rada... Soruyu okutuyorum. 

13.12.1961 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki sözlü sorumun Başbakan ve Millî 

Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılması
na delâlet edilmesini'saygı ile rica ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

1. 22, yıldan beri Çankırı'da bulunan Piyade 
Atış Okulunun Tuzlaca nakledilmesinin sebebi 
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nedir? Bu sebepler mahallen telâfi edilememiş 
midir? 

2. Bütün tesisleri ile birlikte Türkiye için 
ibüyük ve modern bir bina olan mezkûr mahalde 
bulunan Kimya Birliğinin mevcudu ne kadardır? 
Binanın kalorifer, elektrik ve su ile diğer mas
rafları muvacehesinde bu birliğin atom ve biyo
loji kısımlarının da süratle aynı binaya nakledil
mesi düşünülmekte midir? Bu takdirde bütün 
mevcut ne olacaktır? 

3. Millî Savunma ihtiyaçlarının büyük bir 
kısmına cevap verebilecek kabiliyette ^bulunan 
mezkûr binanın daha küçük sayıda subay, assu-
hay ve erin bulunabileceği bir gayeye tahsisi hu
susunda bir çalışma yapılmış mıdır? 

4. Binadan Yedeksubay Okulu ve Assubay 
Hazırlama Okulu olarak istifade etmek cihetleri 
düşünülebilir mi? 

'5. Sayın Başbakan okulun Çankırı'dan nakli 
sırasında kendilerini ziyaret eden bir heyete 
«Çankırı için yazık olmuş, inşallah ilerde düze
lir» diye buyurmuşlardı. Halen âdeta boş bir du
rumda bulunan bu binanın gerek Millî Savunma 
hizmetlerini karşılıyaibilecek kabiliyette bulun
ması bakımından ve gerekse Çankırı'nın çok geri 
bulunan iktisadi durumuna kısmen de olsa yar
dım etmesi bakımından daha büyük istifade sağ-
byabilecek bir duruma getirilmesi hakkında ne 
düşünülmektedir? 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı. 
BAŞBAKAN VE MlLLÎ SAVUNMA BA

KANI ADINA DEVLET BİAKANI AVNÎ DO
ĞAN (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlarım, 
Çankırı Milletvekili Sayın Nurettin Ok'un Çan-
kırı'daki Piyade Atış Okulunun nakli münasebe
tiyle Başbakana ve Millî Savunma Bakanına tev
cih ettikleri sorularının karşılığını arz ediyorum : 

Bu naklin istinadettiği en müessir sebebi bir 
cümle ile hulâsa etmek mümkündür. Çankırı Pi
yade Atış Okulunun Tuızla'ya nakli, Millî Savun
ma kuvvetlerimizin, plân dairesinin, plân ve prog
ramı dâhilinde daha iyi ve müsait, sahalara git
mesi zaruretiyledir. 

Şimdi sualin teferruatı üzerinde ayrı ayrı 
arzı cevap edeyim : 

Piyade Atış Okulunun bünyesine Yedek Su
bay Okulu da ilâve edildiği için mevcut binalar 
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ıbu iki tesisi koruyacak ve barındıracak mahiyet
te değildir. Değişik konularda eğitim tatbikatı 
yapmak için muhtacolduğu çeşitli arazi, orman, 
deniz ve göl gibi vasıtaların bu mıntakada bulun
mayışı; sınıflar arasında eğitim tatbikatının ya
pılması için, tankçı, topçu, istihkâm şubeleri 
»gibi birliklerin bulunduğu yerlerden uzak kal
mış olması, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile birlik
te yapılacak kuvvetlerarası birlik tatbikatlarının 
yapılabilmesinde ızorluk bulunması dolayısiyle 
okulun nakli zarureti hâsıl olmuştur. Şu halde, 
dikkat buyurulduğu üzere, naklin sebebi, ordu
muzun talim ve terbiyesi için muhtacolduğu en 
iyi sahayı bulabilmektir. Bu endişe iledir ki, nak
line zaruret hâsıl olmuştur. • r 

Ancak bu yeni bir mesele değildir. Demin de 
arz ettiğim gibi, birliklerimize daha geniş ve mo
dern silâh, ve araçlarla çalışabilme imkânını ver
mek için bu yol tercih, edilmiştir. 

Bir sebep olarak da bina bulunamamış olma
sını gösterebilirim. Ordu bünyesinden tanksavar 
birliklerinin kaldırılması üzerine Tuzla'da açıl
mış olan bir binaya nakline bu suretle zaruret 
(hâsıl olmuş bulunduğunu ara etmek isterim. 

Kıymetli arkadaşımın sorusunda buraya nak
ledilecek olan birliğin mevcudu hakkında malû
mat istenmektedir. Bunu kendilerine arzu bu
yurdukları takdirde hususi olarak arz etmek 
mümkündür. 

Bunun dışında (daha geniş ölçüde istifade 
için Millî Savunma Bakanlığınca bâzı okulların 
ve bâzı birliklerin nakli düşünülmekte midir?) 
diye sorulmaktadır. Henüz böyle bir düşünce 
şimdilik mevcut değildir. Esasen bilhassa ora
da yetiştirilecek olan birliğin ihtiyaçları, diğer 
medeni. memleketlerin birlikleri ihtiyaçlarına 
yaklaşacak şekilde karşılanacaktır. Nükleer, bi
yoloji, ve kimya dairesinin diğer bölümlerinin 
Çankırı'ya nakli mümkün değildir.. Sebebi, okul 
Genel Kurmay Karargâhına bağlı ve bu karar
gâhtan ayrılmamaktadır. Bu itibarla Çankırı'dan 
Piyade Okulunun nakli, hiç şüphe yok ki, de
min de arz ettiğim gibi, Millî Savunma ihtiyaç
ları ve plânlama işlerinin ve yeni silâhların his
settirdiği zaruri bir nakildir. Kıymetli arkadaşı
mız Başbakanın bu mesele üzerindeki beyanla
r ından da bahis buyurdular. Hiç şüphe yok ki, 
iktisadi vaziyetleri sıkıntı içinde bulunan vilâ
yet ve kasabalara askerî birliklerin feyizli tesir-

15.12.1961 0:1 
ler yaptığı ve o memleketin iktisadi hay atma 
birçok şeyler ilâve ettiği muhakkaktır. Çankırı 
iki birliğin noksanlığından mütevellit sarfiyat 
bakımından da eksik gelirli bir vaziyet karşı
sında kalmıştır. Ancak Ankara Şeker Fabrika
sının süratle ikmali münasebetiyle Çankırı, ekim 
sahasına ithal edilmiştir. Bu suretle iktisadi ha
yatına yeni bir varlık eklenmiştir. 

Bunun dışında yüksek malûmlarınız olduğu 
üzere, Hükümet bölge plânlamalarında ve yatı
rımlarda şimdiye kadar iktisaden geri kalmış 
bölgelerin ön plâna alınmasını esas olarak ka
rarlaştırmıştır. Demin arz ettiğim şeker panca
rı ekimi sahasının dışında Devlet imkânların
dan Çankırı'nın sıkıntısını izâle etmek için her 
türlü dikkatli takibin yapılacağına arkadaşımın 
itimat buyurmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok buyurun. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarım; ıstırabımızı mazur göreceğinizi 
ümidetmekteyim. Biraz evvel dinlemiş bulundu
ğunuz sözlü soruma Bakanın vermiş oldukla
rı cevaplardan da anlaşılacağı veçhile, Çankırı 
ilimiz istikbale doğru, günden güne, kazanmış 
olduğu kıymetleri kaybetmektedir. Bizi üzün
tüye sevk eden cihet işte budur. Sözlü sorumu
za Sayın Bakanın vermiş olduğu açıklamadan 
dolayı çok teşekkür ederim. Millî Savunma Ba
kanlığı Plân Dairesi tarafından bu işin bu şe
kilde etüt edilmiş olmasında söyliyeceğimiz hiç
bir şey yok. Mademki, askerî mülâhazalarla Pi
yade Okulunun Çankırı'dan daha iyi bir eğitim 
görebileceği yere nakline lüzum gönnüş, o hal
de biz bu konuda, bir münakaşaya girişecek de
ğiliz. Ancak sorumda da tebarüz ettirdiğim veç
hile Çankırı'da 22 sene evvel yaptırılmış bulu
nan ve hakikaten Türkiye için iftihar vesilesi 
olarak, kabul edeceğimiz büyük, modern ve her 
türlü tesisatı haiz bir okul binası vardır. Bu 
okul binasının Millî Savunma Bakanlığınca bü
yük, efradını cami bir hizmete tahsisi, gerek 
Millî Savunma hizmetleri yönünden gerekse bir f t 

nebze de, Çankınnın iktisadi kalkınmasına hiz
met yönünden bizce de tasvibedilen, hattâ tak
dirle karşılanan bir konudur. El'an bu büyük ve 
modern binada nükleer, biyoloji, kimya bölüm
lerinin yalnız kimya birliği bulunmaktadır. Bu 
birlik ise 50 kişilik bir subay -kadrosuna sahiptir. 
Bu yönden düne kadar 800 - 1 000 subay, assubay 
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ve er olarak bulunan okul efradının akabinde 50 
kişilik bir birliğini bu koskoca binada kayıp 
olur bir şekilde görmek bizleri hakikaten üzmek
tedir. Acaba Millî Savunma hizmetlerinde daha 
büyük bir birliği barındırabilecek kabiliyette 
olan bu binada daha büyük bir kuvvetin bulun
ması mümkün olur mu diye bu suali tevcih et
mek lüzumunu hissettim. Haddizatında gönlü
müz bu binanın 500 - 1 000 subayı barındırabi
lecek bir kabiliyette olması hasabiyle, daha bü
yük bir birliğin içinde bulunmasını arzu etmek
tedir. Bu arzu ile Çankırı Piyade Atış Okulu
nun Çankırı'da kalması düşünülebilir mi dedik 
ve' bu saikle Assubay Hazırlama Okulunun Çan
kırı'da kalması mümkün müdür dedik. Türkiye'
deki Assubay Hazırlama okullarını bu bina et
rafında toplamak mümkün müdür, dedik. 

Sayın Bakanın, «Bu konuda, henüz düşünüle-
ce bir şey yoktur.» dediler. İnşaallah bundan 
sonra Plânlama Dairesi tarafından bir binaya 
ihtiyaç hâsıl olursa, bu Çankırı'daki Piyade Oku
lunun her türlü ihtiyaca cevap verebilecek ka
biliyetteki binasından istifade ciheti düşünü
lür. 

Piyade birliğinin mevcut kuvveti hakkında
ki sonuna da hususi olarak cevap vermek iste
diklerini buyurdular. Kendisiyle bu konuda gö
rüşmeyi evleviyetle isterim. Kendileri okulun 
yokluğunu pancar ekimi ile doldurmak gibi bir 
tavsiyede de bulunuyorlar. Bu belki de bizi ra-
hatlandırmak için tevessül ettikleri bir yoldur. 
Teşekkür ederiz; ancak, biz hem pancar ekimi 
ve hem de Atış Okulunun tamamen doldurulma
sı suretiyle, bütün imkânlardan mahrum bulu
nan Çankırı'nın bir an evvel yaralarının sarıl
masını istiyoruz. Çünkü 22 yıldan beri mevcut 
bulunan okulun kalkması, bilhassa son iktisadi 
sıkıntılar muvacehesinde, ikinci bir yıkıntı ol
muştur. 

Biraz evvelki sözlü sorumda ifade ettiğim 
gibi, otel yapılırken otelden vazgeçilmiş, sanki 

m Çankırı'da büyük bir fırtına, önüne gelen tesis
leri alıp götüren bir durum almıştır. Onun için 
sorularım birbirini takibetti. Huzuru Âlinizi 
tekrar tekrar rahatsız ettiğim için özür dilerim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. —Sakarya Milletvekili Muslihittin Güref-
in, Adapazarı îmam - Hatip Okulu Yapma ve Ya-
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satma Derneği tarafından yaptırılan okul binası
nın İmam -sflatip Okuluna tahsis edilmemesi se
bebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru
su (6/56) 

BAŞKAN — Sayın Muslihittin Gürer bura
da mı? (Yok sesleri) Soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

5. — Amasya Milletvekili Re§at Arpacıoğlu'-
nun, Amasya'nın Yenice köyü bağ ve bahçeleri
nin de Amasya Devlet Su İşlerinde mevcut santri
füj pompalanndan faydalanmak suretiyle sula
ma tesislerinden istifadelerinin mümkün olup ol
madığına dair sorusuna, Bayındırlık Bakam 
Emin Paksüfün sözlü cevabı (6/57) 

BAŞKAN — Sayın Arpacıoğlu burada mı? 
Burada. Sayın Bayındırlık Bakanı? Burada. 

Soruyu okutuyorum. 

4 . 12 . 1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığınla 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de-
lâl etlerinizi saygı ile ırica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Reşat Arpacıoğlu 

1. — Amıasya Vilâyeti merkezine 33 kilomet
re mesafede 1949 - 1950 senelerinde inşa edilen 
Duruca su Hidroelektrik santralinden elde edi-
ılen elektrik enerjisiyle Yeşilırmak nehrinin sağ 
Are,sol sahillerindeki meyva ve sebze bahçeleri. 
santrifüj pompalarla sulanmaktadır. Bu hayırlı 
ve faydalı tesisten tek istifade edemiyen Yeni
ce köyüne ait bağ ve bahçelerdir. Santrifüj 
pompa halen Amasya Devlet Su İşleri şubesin
de mevcuttur. Yenice köyü bağ ve bahçelerinin 
de bu sulama tesislerinden faydalanması müm
kün müdür? 

2. — 1962 yılı bütçesinden yapılması düşü
nülüyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlar; Amasya 
Milletvekili arkadaşımız Reşat Arpacıoğlu'nun 
sormuş oldukları cihet, Amasya ilimizdeki bir 
köyün sulamasına taallûk ediyor. Yüksek huzur
larınızı fazla işgal etmemeye gayret ederek 
arzı cevap edeceğim. Bu mâruzâtım şayet arka
daşımızı tam mânasiyle tatmin etmiyecek olur-
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sa, teferruatlı ve plânlı olarak arzı malûmat I 
etmek üzere kendilerinin, Bakanlığıma kadar I 
zahmet etmelerini rica edeceğim.- I 

Şimdi mevzuubahis soruya geçiyorum ': 
Arkadaşımız sorusunda da belirtmiş olduk

ları gibi, sulama bir küçük hidro - elektrik I 
santralinden, Duruca suyu santralinden alman 
enerjiyle santrfüj pompaları vasıtasiyle Yeşil-
ırmak'm sağ ve sol sahillerinde yapılmaktadır. 
Mahallî vaziyet arkadaşımın malûmudur. Ben 
de Bakanlığımdaki bilgiden şu neticeye varmış 
bulunuyorum ki; evvelce burada bulunan bağ ve 
bahçelerin sulanması, bu santral yapılmadan 
evvel, sadece su dolaplariyle temin ediliyordu. 
Su dolaplariyle yapılan sulama işlerinde ise 
yükseltme ameliyeleri sebebiyle hususiyle A mas- I 
ya'ya kadar gelen mecra üzerinde taşkınlar 
husule geliyordu. Şimdi arkadaşımın mevzuu-
bahsettiği Yenice köyü bu durumda değildir, 
düzlük sahada değildir. Mevcut santralin kuv
veti 13 pompaya dağıldıktan sonra bizatihi 
Amasya'nın tenvirat ve diğer sahalardaki elek
trik ihtiyacı karşılanacaktır. Fakat maalesef 
santralin kapasitesi için lâzım olan 1 500 Kw. 
enerjiye karşılık sadece 800 Kw. mevcuttur. Bu 
sebeple voltaj düşürülerek idare edilmektedir. 
Pompaj suretiyle maalesef Yeniceköy meselesi
ni halletmek, lâzım olan enerjiyi bulmak müm
kün değildir. Yalnız bir mazhariyet var, hiç 
değilse bu sahada pompaj yerine yine su dola
bı faaliyete geçirilirse, arazi durumu öbür ta
rafta olduğu gibi taşkına müsait değildir. Pek 
tabi! olarak, köy halkı (ki 1955 yılı kayıtları
na göre 1 333 sakini var bu köyün) 50 hektar
lık arazinin bir kısmını, diğer civarda gördük
leri daha mükemmel tesisler misillû, kolayca 
sulama arzusuna kapılmışlardır. Fakat teknik 
zaruretler bu- arzunun yerine getirilmesine evle-
rişli değildir. Arkadaşım bu hususta daha te
ferruatlı bilgiler arzu ediyorsa arz etmeye ha
zırım. 

BAŞKAN — Sayın Arpacıoğlu. 
REŞAT ARPACIOĞLU (Amasya) — Çok ! 

muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan lütfedip, 
buraya kadar gelip bilgi verdikleri için ken
dilerine teşekkür ederim. Yalnız Sayın Bakan 
araziyi iyi tanımıyorlar. Yenice köyü arazisi
nin bir kısmı sarptır. Sahibi bulundukları bu 
arazinin bir kısmı kendi köy membalarından I 
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sulanmaktadır, diğer kısımları ise Yeşilırmak'-
m sağ ve sol sahillerindedir. önergemde, sula-
namıyan kısımların halen, Devlet Su İşlerinde 
meycut bulunan satrfüj pompalarından istifa
de ettirilmesi arz edilmiştir. Köy üç bin nüfus
ludur. Kendilerinden, bu hususları yeniden 
etüt etmelerini ehemmiyetle rica ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'-
nun, Amasya PTT binasının yapılmayışı sebebi
ne ve 1962 yılı bütçesinden yapılmasının müm
kün olup olmadığına dair Ulaştırma Bakanından 

' sözlü sorusu (6/58) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı bura
dalar mı?. Yoklar. Bakan bulunmadığı için so
runun cevaplandırılması gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

7. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu-
nun, Amasya Devlet Hastanesine bitişik olarak 
bir dernek tarafından inşasına başlanümış olan 
Dr. Fevzi Umul Paviyonunun 1962 yılı bütçe
sinden İkmalinin mümkün olup olmıyacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-, 
rum (6/59) 

REŞAT ARPACIOĞLU (Amasya) — Müsa
ade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

REŞAT ARPACIOĞLU (Amasya) — Muh
terem arkadaşlarım; Sağlık Bakanını makamın
da ziyaret ettim. Bana bu soru mevzuunda tat
minkâr cevaplar .lütfettiler. Onun için sorumu 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Bu sorunun geri alınması ka
rarına iştirak edenler..^ Etmiyenler... soru geri 
verilmiştir. 

8. — Amasya ıMületvekili Reşat Arpacıoğlu'-
nun, Amasya'nın T er sakan ırmağının Abdülgam, 
Yüzbeyi ve Boğaz köyleri civarında dolan mec
rasının ele alınıp ıslah işinden sonradan vazge
çilme sebebine ve temizletilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna Bayındırlık Ba
kanı Emin Paksüt'ün sözlü cevabı (6/60) 
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' 4 . 12 .1961 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı serumun Bayındırlık Bakanı 

tarafndan sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Reşat Arpacıoğlu 

1. — Amasya'nın Suluova - Boğaız - Ilıcak -
Gollü mıntakalan gibi geniş arazi bağ ve bah
çeleri İska ettikten, sonra Yeşikrmağa karışan 
Tersakan ırmağının Abdülgami, Yüzbeyi, Boğaz 
köyü civarında mecrası tamamen dolmuştu. 
Mevsimin (muayyen aylarında ırmağın tuğyanı 
yüzünden binlerce dönüm arazi !bağ ve bahçeler 
su altında kalmakta 'mahsuller ımiahvolmıaktadır. 
Irmağın, taşkın sular ve ısu 'baskınlarıma karşı 
koruma kanunu hükümleri gereğince ıslahı ele 
alınmış bu maksatla 40 - 50 bin lira civarında 
veya daha fazla masraf edilmiş, sonradan vaz
geçilmiştir. Sebepleri? Bu ırmak mecrasının taft-
hiri, ıslahı düşünülüyor mu? 

2. —• 1962 yılı bütçesinden ikmali mümkün 
müdür? 

BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 
(Ankara) — Sayın arkadaşlarım, sayın arkada
şımız Arpacıoğlu'nun bu sorusu da Amasya ili
nin bir bölgesine ait küçük sulama işlerine taal
lûk etmektedir. 

(Tersakan) suyunun, hakikaten denizden ka
raya doğru akmakta olan ve Yeşilırmak'a karı
şan bu suyun ova bölgesinde ekim arazisini taş
kın tehlikesine mâruz bıraktığını arkadaşımız 
sorusunda zikrediyor. îddia böyle olmakla bera
ber, soruda, araziyi taşkınlardan önlemek için 
tesislere, çalışmalara, girişildiği, fakat büâhara 
bundan vazgeçildiği yolundaki görüş isabetli de
ğildir. ' 

4378 sayılı Kanunun çerçevesi içinde, mahal
lî tarım teşkilâtınca yapılmış olan yardımla be
raber, bilhassa' taşkın tevlideden kısımda müm
kün görülen düzeltme ameliyeleri ile taşkının 
Boğaza isabet eden kısmı bir dereceye kadar 
düzeltilmiştir. Kısaca, yalnız taşkın, mecradan 
doğmayıp boğaz mıntakasından da dbğuyor. An
cak, arkadaşımın bahis mevzuu ettiği bu Abdül-
gani ve diğer iki köy mıntakasınm taşkından ko
runması için oldukça etraflı bir etüde ihtiyaç 
'bulunmaktadır. 
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Hemen bu vesile ile arz edeyim ki, memleke

tin bâzı yerlerinde mevcut küçük sulama işleri
nin portesi arkadaşlarımın malûmudur. Devlet 
Su İşleri Umum Müdürlüğüne intikal etmiş etüt
lerin tamamlanması icabeder. Bu mahiyette pro
je sayısı 810 dur. Şimdi, bu projeleri şüphesiz, 
ciddiyetle ele almak, tetkiklerini temin etmek 
ve rantabl olan her yerde prioritesini tesbit et
mek suretiyle işe başlamak lâzımdır. Arkadaş-
şıma ve Yüksek Heyetinize arz edeceğim husus, 
projeler arasında bulunan bu etüdün 1962 yılı 
içinde behemahal intaç edileceğidir. Bu etütler 
neticesi rantabl bir sulama imkânı bulursak şüp
hesiz gerçekleştirilecektir. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arpacıoğlu. 
REŞAT ARPACIOĞLU (Amasya) — Muh

terem Bakanımız bendenizi kısmen tatmin etti
ler. Yalnız ırmak mecrasındaki tatıhir ameliyesi 
yanlış başlamıştır. Bu işe ırmağın tam ortasın
dan başlanmış ve bu mevzuda 40 - 50 bin lira he
der edilmiştir. Irmağın sağ ve sol sahillerine iki 
ekskavatör getirilmiş, ağaçlar temizlenmiş, bu ise 
(büyük bir tahribata yol açmıştır. Yumuşak top
rak tuğyanla taşmış ve tahribat yapmış, civar 
araziyi sular götürmüştür. Böylece yapılan mas
raflar da heba olmuştur. 

Benim istediğim şudur .- Bu bölgede 40 • 50 
bin dekar araziyi şu basmaktadır. Bu yüzden 
Abdülganiv köyünün 5 Km. yukarısında yeni bir 
köy inşa edilmiştir. Etütleri vait buyurdular, in
şallah 1962 de bunun ikmaliyle bizi bahtiyar 
edeceklerdir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. -<- İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, tü
tün müstahsilından alınan % 5 ve % 2 lerin alı
nış gayesiyle; bu gayenin tahakkuku için ne ya
pıldığına ve Ege tütün piyasasının eskiden oldu
ğu gibi Aralık ayı başında açılmasının kabil olup 
olmadığına dair sorusuna Gümrük ve Tekel Ba
kanı Şevket Buladoğlu'nun sözlü cevabı (6/61) 

BÎR MİLLETVEKİLİ — Başkan, çoğunluk 
yok. 

BAŞKAN — Efendim, çağırıyoruz, arkadaş
lar dışarda. Malûmunuz üzere, Tüzüğe göre, oy 
konusu olmıyan hususlarda çoğunluğa lüzum 
yoktur. 

Sayın Mustafa Uyar, buradalar mı?.. Bura
dalar. 
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Sayın Gümrük Tekel Bakam da. buradalar 

Soruyu okutuyorum «fendim. 

Millet (Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Balkanı 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletinizi saygı ile rica ederim. 

4.12.11961 
tzmir Milletvekili 

Mustafa Uyar 

1. Yıllardan beri tütün müstahsılından alın
makta olan %5 ve % 2 lerin alınış gayesi nedir? 

2. Şimdiye kadar toplanmış olan miktar ne- ^ 
ye baliğ olmuştur. Ve bu paralar halen nerede
dir? 

3. Bakanlıkça, alınış gayesinin tahakkuku 
için her hangi bir adım atılmış mıdır? Şayet şim
diye kadar böyle bir adım atılmamış ise, bundan 
sonra bu paraların tasarrufu için ne düşünül-
Miektedir.?. 

4. Ege tütün piyasası birkaç sene evveline 
kadar Aralık ayı içinde açılmakta idi. Son yıllar-
da niçin Olduğu müstaJbsı] tarafından pek kavra-
namıyan bir sebeple ege tütün piyasası yeni yı
lın birinci ikinci ve hattâ üçüncü aylarında açı
lıp satılmaya başlanmıştır. Bu hal müstahsila 
fazla banka faizi ödetmekte ve yeni yetiştireceği 
tütün için tarla icar bedeli ve sair maddelerin 
hazırlanması için faızla masraflara duçar etmek
tedir. Müstahsili fazla miktarda mutazarrır eden 
bu masraflardan kurtarmak ve elde ettiği tütü
nün parasını aynı yıl içinde alabilmek için oge 
tıütün piyasasının eskiden olduğu gibi yine Ara
lık ayı başlarında açılması kabil değil midir? De-
ğilsö sebebi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 

iBÜLADOĞLU (Trabzon) — Evvelâ birinci sua
le cevap veriyorum. 

Aydın Milletvekili Sayın Mehmet Yavaş'ın 
aynı konudaki sözlü sorusu münasebetiyle 4 .12 . 
1961 tarihinde Yüksek Heyetlinizde cevap arz et
miştim. 

10. 9 .1960 tarih ve 79 sayılı Kanunla tatbik
ten kaldırılan Millî Korunma Kanununun 29 ncu 
maddesinin Hükümete verdiği yetkiye dayanıla
rak 6.1.1947 tarih ve 3/5214 sayılı Bakanlar 
Kurulu karariyle yürürlüğe konan K/682 sayılı 
Koordinasyon Heyeti kararında bahis konusu ke
sintinin sebebi, «tütün piyasasının düzenlenmesi 
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amaciyle kurulacak bir müessesede kullanılmak 
üzere» şeklinde ve, 

23 Mart 1950 tarihinde kabul olunan 5628 sa
yılı Türk Tütün Ortaklığı Kanununun 1 nci 
maddesinde de kesintinin maksadı «tütün tica
reti yapmak ve tütünün kıymetlendirilmesine, tü
tün piyasalarının teşkilâtlanma işlerine yardım 
etmek üzere» 

diye ifade olunmuştur. 
Şimdi ikinci suale cevap veriyorum. 
Kesinti 1946 yılı tütün mahsulünün satışında 

başlıyarak 1956 mahsulünün satışı sonuna kadar 
devam etmiş, bu suretle 11 malhsul tütün satış be
dellerinden muhtelif nis-betlerde olmak üzere 
69 510 665,19 lira toplanmıştır. 

îlıgili koordinasyon heyeti kararında, bu para
lar «Millî Korunma Kanununun 27 nci maddesi
ne göre, T. C. Ziraat Bankasında tesis edilmiş 
fonda yeniden açılacak tütün kısınma yatırılır.» 

< denildiği için, ilk tahsillerinden itibaren Ziraat 
Bankasına yatırılmıştır. 

Bankaca bu paralara 31 . 12 . 1960 tarihine 
kadar 21 412 027,98 lira faiz tahakkuk ettiril
miş ve bu suretle 31 . 12 . 1960 tarihi itibariy
le ekici primleri faizi] eriyle birlikte 90 922 693,17 
liraya baliğ olmuştur. 

Geçen seneya kadar ekici tütünleri satış pi
yasalarında Devlet nam ve hesabına yapılan des
tekleme mubayaalarında bu paralar karşılığın
da yapılan tahsisler diğer malî kaynaklar ara
sında mühim bir malî kaynak olarak kullanıl
mıştır. 'Bağlı olduğu destekleme tütünleri sa
tıldıkça karşılığını tenkil eden kredi hesapları 
da tasfiye edilecek ve mezkûr paralar Ziraat 
Bankasında aidolduğu hesapta tamamen serbest 
kalmış olacaktır . 

Şimdi 3 ncü suale arzı scevabediyorum: 
5628 sayılı Türk Tütün Ortaklığı Kanunu te

sis maksadı bir an önce arz edilen müessesenin 
sermayesini 100 milyon lira olarak tesbit etmiş' 
ve bunun: 

83 500 000 lirasını kendilerinden prim alınan 
tütün ekicilerine, 

8 250 000 İrasını Tekel Genel Müdürlüğüne, 
6 050 000 lıirasmn T. G. Ziraat Bankasın^, 
2 200 000 lirasını diğer millî bankalara tah

sis 'etmiştir. 
Millî bankaların iştiraki sağlanamadığı için 

bugüne kadar kanunun derpiş ettiği ortaklık 

\ 
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tesis edilememiş, diğer taraftan 1950 yılında I 
Ankara'da toplanan Tütün Kongresinde, biri
ken paralarla kurulacak müessesenin bir banka 
hüviyetinde olması istenildiğinden Ticaret Ba
kanlığınca bu isteğe uygun olarak hazırlanıp I 
Hükümetçe 1956 yılında Türkiye Büyük Millet 
Meclisine «Türk, Tütün Ekicileri Bankası» na-
mjyle bir lâyiha sunuknuştur. Bu lâyiha muh
telif encümenlerden geçtiği halde Heyeti Unra-
miyeye intikal etmemiş ve binaenaleyh mü es- I 
sesenin maksada göre teşekkülü sağlanamamış- I 
tır. 

Bu müessesenin bir banka hüviyetinde bir I 
an evvel tahakkuk etmesini biz de arzu etmek- I 
teyiz. j 

Ancak mevzuu esasında bir satış piyasasının 
tanzimine taallûk ettiği için Ticaret Bakanlığı
na ilgilendirmiştir. 

Ticaret Bakanı arkadaşımla görüştüm. 
Konuyu Bakanlar Kuruluna getirmek kara

rındayız. 
Ege tütün piyasası hakkındaki 4 ncü soruya 

gelince : 
Ege Bölgesi tütün piyasaları 1940 yılından 

beri (1948 ve 1949 yılları hariç) Ocak ve Şubat 
aylarında açılagelmiştir. Yalnız 1948 piyasası 
20 . 12 . 1948, 1949 piyasası 26 , 12 .1949 tarih
lerinde açılmıştır ki, bu tarihlerle ertesi yılın 
Ocak ayı arasındaki zaman farkı pek azdır. 

Ege piyasası geçen sene de 20 Şubat 1961 ta
rihinde açılmıştır.. 

Piyasanın açılabilmesi için ekici tütünlerinin 
mühim kısmının satışa hazırlanmış yani balya 
haline getirilmiş olması lâzımdır. Bundan baş
ka Ege Bölgesinde tütün satışları, tütünler daha I 
evvel muayene edilerek yapılmış olan vasıf tes- I 

, bitlerine istinadettiği için alıcıların mûtat teş
bihlerinin beklenmesi de zaruridir. 

Bu sene alıcı tesbitleri Kasım . ortalarında 
başlanmıştır. Aralık ayı sonuna doğru ikmal 
edileceği umulmaktadır. Tesbitler tamamlanmıa-
dıkça yani ekici ve alıcıların bu bakımdan ha
zırlıkları tam olmayınca piyasanın açılması 
mümkün ve doğru değildir. 

Ekici tütünleri satış piyasalarının erken açıl
ması esasen göz önünde tutulan bir husustur. 
Ancak, piyasalar açıldıktan sonra inkıtalara 
meydan verilmemesi için diğer bâzı şartların 
vücuduna ihtiyaç vardır. Ezcümle, eldeki stok- .j 
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I ların imkân nisbetinde tasfiye edilerek, alıcıla

rın serbest hale gelmesi, kredi ihtiyaçlarının 
karşılanması, iç ve dış piyasa şartlarının müsa
it halde olması lâzımdır. 

I Bu şartları göz önünde »tutarak Ticaret Ba
kanlığı ile birlikte en münasip tarih tesbit ve 
müştereken ilân edilmektedir. 

Bu sene piyasanın, başkaca mâni bulunma
dığı takdirde Ocak ayının ilk haftasında açıl
ması düşünülmektedir. 

I Hürmetlerimle arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Uyar. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem ar-

{ kadaşlarım, mâruzâtıma vermiş oldukları ce
vaplardan dolayı Tekel Bakanı arkadaşıma te
şekkür 'ederim. Ancak bâzı mâruzâtımı da arz 
ötmeyi faydalı buluyorum. 

Birinci sorum olan % 5 ve % 2 lerin almış 
I gayesi, hepimizin bildiği gibi, tütüncüleri koru-
! mak ve bilhassa tütün mahsulünün idrak edilip 

kurutulduktan sonra satışına kadar geçen uzun 
müddet zarfında fakir tütüncüleri karaborsacı
lar m elinden kurtarmak için bu paralarla bir tü
tüncüler bankası meydana getirmek ve tütüncü
ler bankası vasıtası ile fakir tütüncülere sıkışık 
zamanlarında yardım etmek suretiyle bunları 
kalkındırmaya çalışmaktır. Bu gayenin bakan
lıkça ele alınmış olduğunu ve fakat henüz neti
celenmediğini Bakanlığımızın da bu gayenin 
bir an evvel tahakkuk ettirilmesi* için ilgili ba
kanlıkla müzakere halinde bulunduğunu öğren
miş olmakla iftihar ediyoruz. Bu teşebbüsün 
bir an evvel kanunlaşmasını ve gerekli teklifle
rin Büyük Millet Meclisine getirilmesi suretiyle 
fakir tütüncüye kendi sermayeleriyle yapılması 

1 yıllarca evvel vadedilmiş olan yardımın 'yapıl* 
I uıasını bilhassa, rica ve istirham ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım; birinci, ikinci ve üçün
cü sorularım bu konu ile ilgili olup Bakanın 
vermiş olduğu cevapla yetiniyorum. Ancak; dör
düncü soru üzerinde biraz etraflı durmanın lü
zumuna inanıyorum. 

Takdir edersiniz ki ; tütün, tarım, ticaret 
ve ekonomi konusu olduğu kadar, sosyal bir da
vamızdır; milyonlarca vatandaşımız tütüncü-
cülükle geçinmektedir. Tütün, ihracatımızın ba
şında gelen millî gelir ve döviz kaynağımızdır. 

Bu soru ile, Ege tütün piyasasının erken açıl-
I masını isterken, Ege tütüncüsünün Bakanlıkça 
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nasıl 'korunacağını sormuş oluyoruz. Piyasanın 
erken açılmasını isteyişimizin sebepleri soruda 
mündemiç olup, tütüncüyü türlü zarar ve mas
raflardan korumak, ve Tekelin müdahale mu
bayaası ile tütüncünün fiyat bakımından des
teklenmesi ve korunmasıdır. 

Esefle kaydedelim ki, takvimde yıl 12 ay ol
duğu halde, tütüncünün yılı 15 aya, 18 aya ka
dar uzamaktadır. Her mahsul ekildiği yerde 
idrak edilir, satılır, parası alınır. Ama tütün 
(böyle değildir. Tütün yetiştirilmesi ocak aymda 
başlar, parasının alınması ise mütaakıp yılm 
Mayıs - Haziran aylarına 'kadar uzar. İşte bu 
süreyle tütüncünün 18 aya kadar uzayan yılı
nın 12 aya indirilmesini Sayın Balkandan iste
miş oluyoruz. 

Piyasa niçin erken açılmalıdır? Bir defa 
Akdeniz ve Balkan memleketlerinde piyasa yıl
başından evvel açılmaktadır. Alıcı tüccar, al
maya umumiyetle yılbaşından evvel hazırlan
maktadır. Bu yıl da, seçim arifesinde tüccar 
aşağı - yukarı alıcı durumda olarak hazır va
ziyetteydi. Pek çok bölgelerde hususi anlaşma
larla vatandaşın karaborsa dediği şekilde tütün 
alım ve satımı yapılmıştır. Bu gösteriyor ki; 
tüccar alıcı olarak hazırdır. Müstahsil da ha
zırdır. Müstahsil denkleme ve balyalama işini 
bitirmiştir. 

pir de teslbit meselesi vardır. Sayın Bakan 
d[a bu hususu izah buyurdular. Tesbitin geç 
başlaması satışı biraz geciktiriyor. Hâlbuki Ege 
ımntakasında tütünler Ekim ayında hazır vazi
yete geliyor. Ekim ayında tesbite başlandığı tak
dirde Aralık içinde hazır duruma girebilir. 

Tütüncünün masrafları bakımından da para
nın erken ödenmesi lâzımdır. Zira tütüncüter, 
tütünü ihracedebilmek için bankalardan para 
istikraz etmektedirler. Bu paraların vâdesi ola
rak da 31.12., yani yıl sonu kabul edilmektedir. 
Halbuki piyasa geç açıldığı için tütüncünün eli
ne para geç geçmektedir. Bu sebeple de fazla 
faiz ödemektedir. Yine tütüncüler, paranın el
lerine geç geçmesi sebebiyle icarlıyacakları tar
laları geç ve pahalı kiralamakta ve lâzımgeldiği 
fcadar tarlayı sürüp toprağı tavlıyamamakta ve 
<bu sebeple de tütün rekoltesi düşük olmakta
dır. Bu itibarladır ki, tütün piyasasının Aralık 
ayı içinde açılmasında fayda mülâhaza ediyoruz. 
Tüccarlar, kendi aralarında, bu yılki tütün pi-
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yasasının 8 Ocakta açılacağını aşağı - yukarı tefc-
bit ederek, ilân etmiş vaziyettedirler. Biz, tüc
carı Atatürk'ün tarifinde ifadesini bulan fikir 
ve fiil sahibi kimse olarak görmek istiyor ve 
bu kategoriye giren tüccarları tenkitlerimizin 
dışında bırakıyoruz. Maalesef öyle tüccarlar 
var ki; milletin emeğini ve ürününü kıymetlen
dirmek şöyle dursun, fakir ve himayeye muh
taç tütüncünün emeğini kemiriyor ve onu sui
istimal ediyor, işte bu karakterdeki tüccarlar, 
baş ve şahadet parmaklarını oynatarak «Tekel 
ve Hükümet bizim elimizdedir, piyasayı istedi
ğimiz zaman açtırırız» demektedirler ve biz 
maatteessüf bunu da işitmiş bulunuyoruz. Bu1 

sebepten, Sayın Balkandan Tekelin ve Hükü
metin bu kabil tüccarların emrinde olmadığını 
ispat etmek için Ege tütün piyasasını, tüccarın 
istediği 8 Ocaiktan başka bir günde açmasını 
ısrarla talep ve rica ediyoruz. 

Nihayet piyasanın açılışiyle ilgili bir de fi
yatın tesibit meselesi vardır. Fiyat tesbitinden 
maksat, müstahsıla emeğinin karşılığını ver
mektir. Bu sebeple fiyat tesbitlerinde ekici mü
messilleri hazır bulundurmak ve onların fikir
lerinden faydalanmayı yine Saym Bakandan ıs
rarla rica ediyoruz. Fiyat tesbit edilirken Tek
elin bir tüccar olarak değil, fakir tütüncüyü 
himaye eden bir zihniyetle hareket etmesini ar
zuluyoruz. Esasen Tekelin tütüncüler için hik
meti vücudu budur. Fakat maalesef Tekel İda
resi son yıllarda bu koruyucu mübadeleden uzak
laşıp âdeta tüccarla bir olup fakir tütüncüyü 
istismar haline gelmiştir. Esefle belirteyim ki 
1960 mahsulleri satışında pek çok tütün satıl-
mıyarak sokaklara dökülmüş ve Tekelin 50 - 60 
kuruş verdiğini ve buna göre tüccarların da 
bu fiyattan aldığı bu tütünleri bilâhara 4 - 5 
liraya sattığını görmüşüzdür. Bu, tütüncüler 
için çok fena olmuş ve geçen yıl tütüncüleri 
ölüm haline getirmiştir. 

Biz burada eski dertleri dile getirmekten zi
yade bir misalle bu eski dertlerin bir daha zuhur 
etmemesini, tekerrür etmemesini temenni ve be
yan etmek istiyoruz. 

Tekel Umum-Müdürlüğü 13 Haziran 1961 
tarihinde, Tekelin 1960 yılında 100 milyon lira 
kâr ettiğini ve mubayaayı % 25 ucuz yaptığını 
ve Ege tütüncüsünü mağdur etmediğini beyan 
etmiştir. Bu resmî beyan tütüncü ile biraz dar 
alay etmek oluyor. 
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BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. | 
MUSTAFA UYAR (îzmir) — Bitiyor efen-

idim. Netice olarak Tekeli, müstahsilin karşı
sında tüccarı değil, tüccarın karşısında tütün
cüyü himaye eder, onun zulmünden korur bir 

• hami olarak görm'ek istiyoruz. 
Son olarak, fiyat tesbitinde ve faktörlerin 

ifa edilmesinde fayda mülâhaza ediyorum. Fak
törlerin başında, hiç şüphe yok ki, tütüncü- I 
nün emeği ve masrafları gelir. Şimdiye kadar 
tütüncülüğümüz, bilhassa son yıllarda istikrar
sız bir politika takibetmiş olduğundan ve tütün 

-tarlaları rey tarlası haline getirilmiş olduğun
dan, tütüncünün emeği heder olmuş ve 1952 de 

..;% 35 1953 te % 30, 1955 te % 16 ve 1956 da 
da, masrafını değil, ancak kendi emeğini karşı-
lıyacak kadar para eline geçmiştir. Bu bakım
dan geçen yılki fiyat ayarının tütüncünün le
hine yükselmesi lâzımgeldiğine inanıyoruz. Şöyle 
-ki, geçen yıl, 90 milyon kilo rekolteye muka
bil bu yıl, 60 - 65 milyon kilodur. Ne var ki, 
arz ye talep kanunu mucibince bu miktar, tütü
nün fiyatının yükselmesini icabettirmektedir. 
Bize rakibolan Balkan ve Akdeniz memleketle
rinin tütünleri bu yıl «mavi küf» hastalığı müna
sebetiyle elde edilememiştir. Allaha çok şükür 
ki Ege mıntıkası bu hastalıktan uzak kalmış ve 
iyi tütün elde edilmiştir. Tütüncü lehine bu 
tütünlerin yükseltilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. 
MUSTAFA UYAR (îzmir) — Bir dakikanı

zı rica ediyorum. 

BAŞKAN —- Peki buyurun. 
MUSATAFA UYAE (Devamla) — Biraz ev

vel de arz ettiğim gibi seçim kampanyası so
nunda hususi anlaşmalarla halkın «karaborsa» 
dediği şekilde tütünler 8 liradan - satılmıştır. 
Esasen Amerikalılar Türk tütününün kilosuna 
bir dolar vermektedirler. Yıllarca evvel tütü- j 
nün kilosu 280 kuruşken 1958 de 9 liraya yük
selmiştir. Dolar 280 kuruşken 3 liraya yükselen 
tütün fiyatı, dolar 9 liraya çıktığı halde 6 lirada 
kalmıştır. Tütün fiyatının da dolara muvazi 
olarak yükselmesi lâzımdır. 

Biz, netice olarak Tekel idaresini fakir tü-
• tuncunun hakiki bîr hâmisi olarak görmek isti
yoruz. Ve. tarihe Millî. Huzur Hükümeti ola-

•rak geçmesini istediğimiz Hükümetimizin Tekel 
Bakanından, tütüncüye yardımcı olmasını ve I 
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emeğinin karşılığını almasını temin etmesini, 
5 milyon Ege tütüncüsünü desteklemesini ıs
rarla talebediyouz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 

BULADOĞLU (Tralbzon) — Muhterem arka
daşlarım; izmir Milletvekili Mustafa Uyar ar
kadaşımızın hassasiyetine te'şe'kkür ederim. Tü
tün ekicilerinden taîhsil edilen paralarla kuru
lacak banfea mevzuunda, durumu arz etmiştik. 
Bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz, hazırlı-
yacağımız kanunu yakında Bakanlar Kuruluna 
arz edeceğiz. Bununla beraher tütün piyasasın
da arzu edilen dar tütün kredisi ferahlıya çak
tır. Bilhassa tütün ekicilerimizin daha fazla 
krediye kavuşacaklarını talhmıin ediyorum. Ar
kadaşımın, Ege piyasasının erken açılması mev
zuundaki ısrar ve hassasiyetini müdrikim. An
cak daha evvel arz etmiş olduğum teknik mah
zurlar dolayısiyle 'bu tarihi, kendi arzu ettiği 
Aralık ayı içine getirmemize maddeten imfltân 
yoktur. Zira hâlâ teslrit devam ediyor, öne al
ma mevzuu mütalâa edilebilirdi ama daha he
nüz Hükümetin başına geldik. 8 Ocakta E'ge 
piyasasının açılması için Bakanlar Kuruluna 
kararımızı arz etmiş bulunuyoruz. Binaenaleyh 
Ege tütün piyasası 8 Ocakta açılacaktır. 

Arkadaşımızın «tüccarların empoze ettiği» 
yolundaki düşüncesine iştirak etmemek lâzım -
gelir. Nihayet bu tarih bir hafta evveline yani 
8 Ocak Pazartesi gününe isaibet etmektedir. Mu
tadı veçhile piyasa daima Pazartesi jjfünü açı
lır. Bu tarihi bir hafta geriye alacak olursak 
bizim için zaman daralmış olacaktır. Tüccar
ların empoze ettiğini iddia ettiği 8 'tarihini 'Bir 
gün sonraya almaik dahi 'bizim için mümkün ol-
mıyacaiktır. Çünkü 9 a alacak olursak • piy-asa 
kendiliğinden Pazartesi günü açılmış olacaktır. 
O zaman fiilî olarak açılmış olan 'bu piyasa res
mî olarak bir gün sonra açılacak ve bu da 'bir
takım karışıklıklara sdbeMaoaktır. Onun için 
8 Ocak tarilhini Ege tütün piyasasının açılışı 
olarak ilân etmekteyiz, 

Arkadaşımızın tü'tüıl ekicilerinin 'himayesi 
yolundaki telkinleri yerindedir. Yalnız,"Vekil 
•olarak şunu ifade edeyim ki, Tekel idaresi eki
cilerimizi daima himaye etmektedir. Bu hima
ye memleket menfaatleri ve ekicilerimizin men
faatleri göz önünde tutularak yapıl malttadır. 
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2: — Fabrika ve Atelye bölgesi olan ve 50 

bin işçiyi sinesinde barındıran Sivas'ta yapıla
cak bu hastane barışta kesafet halinde olan iş
çinin derdine cevap vereceği gibi ayni zaman
da bir sefer vukuunda Orta - Anad'olunun bel 
kemiği mesabesinde bulunması ve halen Doğu 
Menzil Kumandanlığının merkezi olması hase
biyle ordunun sefer ihtiyaçlarını da karşılamış 
olacaktır. 

Yapılan tetkik neticesinde varılan sonuca 
göre 'bu hastanenin 1901 senesinde başlaması 
icalbederken halen en ufak bir hazırlık daibi ya
pılmadığı görülıriüş bulunmaktadır. 

3. — Yukarda arz edilen mühim şartlar mu
vacehesinde 1961 yılında başlaması ica'beden.bu 
işçi Sigortaları Hastanesinin neden yapılmadı
ğının ve yapılacaksa ne zaman başlayacağının 
Çalışma Bakanı tarafından sözlü olarak cevap
landırılması hususunu arz ve teklif ederim. 

'Sivas Milletvekili 
Raihmi Gün ay 
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Bu vaziyet bundan sonra da böylece devam ede
cektir. Bu sene de Hükümet olarak Ege .tütün 
mubayaasında destekleme yapacağız. 

Fiyat mevzuunda da arkadaşımız müsterih 
olsunlar, iyi bir.fiyat politikası takibedeeeğiz, 
iyi tütüne iyi para, orta tütüne âdil bir 'fiyat 
vereceğiz ve ekicilerimizi tüccarın eline bırak-
mıyacağız. 

1 Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
PTT İdaresi üe telefon aboneleri arasındaki mu
kavelenin bâzı maddelerinin PTT İdaresince tek 
taraflı olarak değiştirilmek istenmesine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/62) 

'BAŞKAN — Bu sorunun cevabı Ulaştırma 
Bakanı bulunmadığından gelecek Birleşime bı
rakıldı. 

' 11. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'm, 
Sivas'ın elektrik ihtiyacının giderilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi ve Ulaş
tırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/63) 

BAŞKAN — Rahmi Günay? Burada. Efen
dim, anlaşıldığına göre soru, 'hem Sanayi ve 
hem de Ulaştırma Bakanlarını ilgilendirmekte
dir. Yalnız Sanayi Bakanı 'buradadır. Sayın 
Raihmi Günay, sadece Sanayi Bakanının vere
ceği cevabı kifayetli görür müsünüz? 

RAHMÎ GÜNAY (Sivas) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — O halde soru gelecek Birleşi

me 'bırakıldı. 

12. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'm, 
Sivas'ta 1961 yılında yapılması kararlaştırılan 
İşçi Sigortaları Hastanesinin neden yapılmadı
ğına ve yapılacaksa ne zaman başliyacağına dair 
Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in sözlü cevabı 
(6/64) 

BAŞKAN — Ra'hmi Günay buradalar. Ça
lışma Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

4 . 12 . 1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1. — Sivas ilinde yapılması kararlaştırılmış 
olan işçi Sigortaları Hastanesi için lüzumlu ar
salar şe'hrin en güzel yerinde 1 484 860 lira sar
fı ile Hazine, Belediye ve vatandaşlardan istim
lâk" edilmek suretiyle alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 

(AnJkara) — Mmh'tereim arkadaşlarım, 
Sivas Milletvekili Sayın Rahmi Günay'm, 

Sivas'taki işçi Sigortaları Hastanesi ile ilgili 
sorusuna cevabımı arz ediyorum : 

Sosyal sigorta tatlbikatının gerektirdiği te
davi hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için, 
ilhtiyaç duyulan yerlerfcle işçi Sigortaları Kuru
munca sağlık tesisleri kurulmaktadır. Bu mak
satla, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile de 
uyuşularak bir sağlık tesisleri inşa programı 
(hazırlanmıştır. 

Kurulması düşünülen sağlık tesislerinin hep
sinin biriden yaptırılması mümlkün olmıyacağı-
na göre, programda yer alan tesislerin inşası, 
sigortalı kesafeti, «sigortalıların tedavilerinin 
sağlanabileceği başlka sağlık tesislerinin mev-
cu'dolup olmayışı, mevcut ise yeterlik derecesi 
ve genel olaralk ihtiyaç durumu nazara alın
mak suretiyle, b'ir sıraya konulmuş ve bu yolda 
(tatibikata geçilerek, ilk önce, ihtiyacı fazla olan 
mahallere inşaata girişilmiştir. 

Böylelikle, Istanlbul'da üç hasitane ve bir sa
natoryum, izmir ve Soma'da birer hastane yap
tırılmıştır. Ankara, Samsun, Kayseri, Eskişehir, 
Diyarbakır, Aydın ve Mersin hastaneleri ile 
Ballıdağ' Sanaitoryumu da inşa halindedir. 
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Ayrıca, lüzumlu yeni sağlık tesisleri inşa 

olununcaya kadar geçecek devredeki ihtiyacı 
karşılamak üzere, satmalınan veya kiralanan 
binalarda hastaneler vücuda getirilmiştir. 

Bu arada, Kurumca Sivas'ta 50 yataklı bir 
hastane kurulmuştur. Bu hastanenin bile bü
tün yatakları dıolmamalötadır. Bugünkü haliyle 
ftıastane ihtiyacı karşılamaktadır. 

Sivasfta inşa edilecek olan ve öncelik bakı
mımdan ikinci sırada gelen hastane ise Kuru
mun 1962 yılı iş programımda yer almıştır. 
önümüzdeki yıl projeleri hazırlanacak, imkân 
bulununca da inşaata geçilecektir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Günay. 
RAHMÎ GÜNAY (Sivas) — Mulhterem ar

kadaşlar, Sayın Çalışıma Bakanına, Sivas'ta îşçi 
ıSigortaları Kurumunun yaptıracağı hastane 
hakkında vermiş oldukları izahattan dolayı te
şekkür ederim. 

Buyurdukları gibi bir sağlık plânı yapılmış
tır, ancak bu plân 3 - 4 sene evvel yapılmıştır. 
O zamanki nüfus ve işçi adedi nazara alınınca 
görülür ki, o zaman nüfus 60 bin iken bugün 
96 bindir, işçi adedi de buna göre artmıştır. 

'50 yataklı tam teşkilâtlı hastaneden bahset
tiler. 50 yataklı tam teşkilâtlı bu hastanenin 
kadrosu vardır, doktoru yoktur. Onun için has
ta vatandaşlar, yatağını yorganını satıp başka 
yerlere tedavi için gitmektedirler. İşte biz, bu 
derdiimM bundan evvelki iktidarlara yana
rak, yakılarak anlaktık. Bize dediler ki, şimdi
den iıhzaratım yapalım. 1,5 milyona yakın para 
sarf edilerek başta istimlâk muamelesi yapıl
mıştır ve halen Sayın Bakanın buyurduğu has
tane ise, 30 bin lira senelik icar verilen bir 
apartmandan ibarettir. Evet birçok yerlerin de 
ihtiyacı varsa da Sivas'ın kendisine mahsus bir 
de hususiyeti vardır. Sorumda belirttiğim gibi 
Sivas, Orta - Anadolu'nun belkemiğidir. Ha-
ızerde işçiler bakımından mühim olduğu gilbi 
seferde de askerî balomdan önemli bir hastane 
vazifesi görecektir. Bu bakımdan şurasını açık
lamak isterim- ki, eğer 250 - 300 yataklı bir has
tanenin yapılması zaruret halinde olmasaydı, 
neden 1,5 milyon lira sarf edilmiş, arsa alınmış
t ı r? Arz ettiğim gibi 2 - 3 yıl bekliyecekse bu 
paranın % 10 faiz getirdiğini farz edersek, işçi 
Sigortaları Kurumu 180 bin lira ziyan etmiş 

olacaktır. Bunun üzerinde dunmıyacağım. Yal
nız plânlı ve programlı bir çalışma yolunda ol
malıyız. 

Onun için Sayın Bakandan hassaten istirha
mım şudur : Bendeniz de az - çok bu gibi işler
de çalışmış olduğumdan böyle bir programın 
ıhürmet edilecek bir mevzu olduğunu biliyorum. 
Hakikaten işaret buyurdukları ikinci bölümün 
programa alındığını, 3 milyon lira yardımın 
yapıldığını ve bilâhara 1962 senesinde 2 mil
yon liralık bir yardımın dalha yapılarak ceman 
yardımın 5 milyon liraya baliğ olacağını öğren
miş bulunuyoruz. 1962 senesinde inşaata başla
nacak mıdır? istirhamım şudur : işçinin aldığı 
ücret az olup bu yüzden geçim sıkıntısı çek
mektedir. Böyle bir hastanenin bir an evvel ya
pılarak işletmeye açılması Sivas işçisinin bütün 
kalbiyle arzuladığı bir meseledir. Bu hastane
nin gerek hazarda işçilere ve gerekse seferde ıası-
kerî bakımdan sağbyacağı fayda aşikârdır. Bu
nun üzerinde hassasiyetle durmak lâzımdır. 

Yine vekâlette yaptığım temasta, yatak ade-
dinin 250 - 300 e çıkarılmasının düşünüldüğü
nü öğrendim. Arz ettiğim gibi burada 40 - 50 
ıbin işçi bulunmaktadır. Bir an evvel yeni keşif
lerin yapılması ve detayların hazırlanması lâ
zımdır. Ancak, bu suretledir ki, önümüzdeki 
sene Sayın Bakan bu mesele üzerinde durabile
cektir. 

Bundan sonra Yüksek Meclisin çalışmaları 
Ibir plân dairesinde olacağına göre Yüjssek 
Plânlamada da Sayın Bakan bizim bu dâvamızı 
savunursa şimdiden kendilerine Sivaslılar adı
na şükranlarımı arz ederim. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 

(Ankara) — Efendim, Sayın Sivas Milletvekili 
Rahmi Günay'm plânlı ve programlı çalışma 
lüzumunu belirtmiş olmaları benim de cevabımı 
çok kolaylaştırmış oluyor. Gerçekten geçmiş 
yıllarda bu hastanenin daha önce yapılması 
düşünülmüş olabilir. Fakat takdir buyurursu
nuz ki, o sırada Devlet Plânlama Teşkilâtı 
yoktu. Yer yeT plân, program yapılmış ise de 
bu plân ve programların birbirleriyle irtibat
ları bulunmamaktaydı. Şimdi işçi Sigortaları 
Kurumunun da birçok müesseseler gibi yatırım 
imkânları, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafın-
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dan, Devletin ve -bu gibi kurumların bütün im
kânları ve ihtiyaçları göz önünde tutulmak su
retiyle bir plâna bağlanmasına çalışılmaktadır. 
Bu durumda işçi Sigortaları Kurumu bâzı in
şaat plânlarını yeniden incelemek ihtiyacında 
kalmıştır. Devlet Plânlama Teşkilâtı, îşçi Si
gortaları Kurumunun yatırımlarına ayıracağı 
paraları o kadar sıkı tahditlere tâbi tutmuş
tur ki, Devlet tahvillerinden mühim miktarda 
alma mecburiyetinin Kuruma yükletilmesi, Ku
rumu, inşaatı devam etmekte olan bâzı has
tanelerin inşaatını tamamlıyamamak gibi bir 
durumla karşılaştırmaımıştır. Bu hususta yeni
den Devlet Plânlama Teşkilâtı ile temasa ge
çilmiştir. 

Şimdi, bütün memleket ihtiyaçlarını bir ara
da göz önünde tutan (bir plânlama devresine 
girdiğimiz zaman yapılan incelemeler, Sivas'ta 
düşünülen hastanenin bir müddet daha ileri 
bırakılmasını kaçınılmaz bir hale getirmekte
dir. 

Muhterem arkadaşımız soruları meyanmda 
seferi ihtiyaçlardan da bahsetmiş bulunuyorlar. 
Ordunun seferi ihtiyaçları Devlet olarak elbette 
göz önünde tutulmak gerekir ama işçi Sigor
taları Kurumu yönünden bu mülâhazaya yer 
verilemiyeceği aşikâr olsa gerektir. Memleketin 
bâzı bölgelerinde işçi Sigortaları henüz barış 
zamanındaki ihtiyaçları bile tam karşılıyama-
maktadır. Fakat muhterem arkadaşımızın, ki
ralık bir apartmanda kurulmuş 50 yataklı bir 
hastanenin, kadro kifayetsizliği yüzünden va
zifesini gereği gibi ifa edemediği yolundaki 
beyanlarını not etmiş bulunuyorum. Bu gibi 
şikâyetleri yer yer almaktayız. Bu gibi tesisleri 
yeterli hâle getirmek için elimizden gelen gay
reti sarf edeceğimizden arkadaşımızın emin ol
masını rica ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Amasya Milletvekili Kemal Karan*m, 
bu yıl, pancar bedellerinin zamanında [ödenip 
ödenmeyeceğine dair sorusuna Sanayi Bakam 
Fethi Çelikbaş'ın sözlü cevabı (6/65) 

BAŞKAN — Kemal Karan arkadaşımız bu
radalar mı? 

(Burada sesleri.) 
Sayın Sanayi Bakanı arkadaşımız da bura

dalar. Soruyu okutuyorum. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygılarımla arz ederim. 

5 . 12 . 1961 
Amasya Milletvekili 

Kemal Karan 

Bu yıl çiftçinin pancar bedelleri zamanında 
ödenecek midir? Bu hususta bakanlığınız ne gibi 
tedbirler düşünmüş? 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHl ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Pancar bedellerinin ödenmesi ile 
ilgili olarak Amasya Milletvekili Sayın Ke
mal Karan arkadaşımea sorulan suale öeva-
bımı arz ediyorum : 

Bu sene Türkiye Şekeir Fabrikaları "Umum 
Müdürlüğünün pancar ekicilerine pancar be
deli olarak ödemek durumunda bulunduğu 
para miktarı 345 milyon liradır. Bunun 12 
milyon lirasını aynen şekerle ödemiş, geriye 
333 milyon lira kalmıştır. Bu yıl 'içkide dünkü 
tarihe kadar pancar ekicilerine ödemen para 
miktarı 104 milyon liradır. Halen umum mü
dürlüğün pancar ekicilerine ödemek: mecburi
yetinde bulunduğu borç miktarı 229 milyon lira
dır. Şimdi1 bu 229 milyon lirayı sayın soru sa
hibi arkadaşımın sorusunda gözettiği hedef is
tikâmetinde yılı içinde şu ana kadar ödemek 
imkânı var mıdır, yok mudur bunu arz edece
ğim ve dünden itibaren giriştiğimiz teşebbüs
ler hakkında billâhara malûmat arz edeceğim. 

1955 yılından beri Şeiker Fabrikaları Umum 
Müdürlüğü pancar ekicillerinıe yılları içerisin
de yüzde itibariyle borcundan şu miktarları 
ödiyebilmiştir : 

1955 yılında borcunun yüzde 94 ünü, 1956 
yılında yüzde 87 sini, 1957 yılında yüzde 54 
ünü, 1958 yılında yüzde 47 sini, 1959 yılın
da yüzde 38 ini ve 1960 yılımda da borcunun 
yüzde 30 unu ödiyebilmiştir. Görülüyor ki, 
Şeker Şirketi Umum Müdürlüğü altı yıldan 
beri artan bir nisbet içerisinde müstahsıllara, 
fabrikaya teslim ettiği pancarın bedelini za
manında ödiyem'emektedir. Buna bir çare bul
mak l'üzumu aşikârdır. Bunun için ilk günler
den itibaren bu konu üzerinde bakanlıkta ça
lışarak pancar bedellerinim ödenmesi için bir 
imkân hazırlamak mevzuunda bâzı ilgili Ba-
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kain arkadaşlarımla da mutabık bulunmakta
yım. Ancak şu mevzuu tek tarafln hattâ 
doğrudan doğruya bizimle de ilgM okuyan ik
tisadi istikrar programımızla da dikkate alın
dığı zaman kati olarak bir karar almış durum
da bulunamadığımızı da beyanı etmelk isterim. 
Bu nedir; Cumhuriyet Hükümeti 4'Ağustos 
1958 tarihinde iktisadi programlım yapıp ımev-
kii tatbika koyarken Avrupa tktiisadi iş Biriliği 
Genel Sekneteryası, para fonu sekreteryası 
ile mutabakata varılmış bulunmaktadır. îstiık-
rar programımızın bize taallûk idden 'kısımları 
halledilmiş ve partönerlerimizle ilgili bir kısmı 
359 milyon dolarlık kredi file ilgilidir. Bili
yorsunuz ki, 1958 den sonra çeşitli kaynak
lardan krediler sağlanmıştır. 4 Ağustos 1958 
yılında. Hükümet bu kararı alırken bendemiz 
o tarihte bu kararı şahsan teınkidetmiştim. 
Pancar müstahsıllannm 'teslim ettiği pancar be
dellerinin ödenmemesi yüzümden vâki olan şi
kâyet bugünkü gibi yaygın bir halde değildi. 
Toprak Mahsûlleri Ofisifrıaın vıerdiğti avans da 
ihtiyacı karşılıyacak durumda değildi. 4 Ağus
tos 1958 tarihinde ittihaz olunan kararını ,bk* 
maddesi Merkez Bankası kaynaklarından resmî 
sektörün ihtiyacı içlin, yılında kapatmak şar-
tiyle, 400 nıiilyon Türk liralık avans alınma
sına imkân verilmektedir. Bu avansını 250 
milyon lirası kararın ikinci maddesi gereğin
ce Toprak Mahsulleri Ofdslirae tahsis olunmuş
tur. Toprak Mahsulleri Ofisi; malûm oldu
ğu üzere, mahsulü alır, bedelimi derhal tedi
ye eder Ofis aldığı mahsulü aynı zamanda yıl 
içinde elden çıkarır. Mahsulü alıp bedelini 
ödemek mecburiyetinde iken bunu yılın 12 - 14 
vie hattâ 16 ayına sirayet ettirmek zamana da 
olmaktadır. İşte Şeker Fabrikaları Umum Mü
dürlüğü çalışmam da ayini şekildedir. Pancarı 
müstahsıldan alır, bedelini ödeyemez. Beden
lini ödemek için de paraya ihtiyacı vardır. Bu 
durumu karşılamak imkânı olmayınca şekerler 
satıldıkça peyderpey ödemek 'mecburiyetinde 
kabir M, nıüstahsıla bedellim ödenmesi arasında 
biir zaman göçer. Şeker Şirketi Umum Müdür
lüğü kendi imkânları dâhilinde hareket ede
cek olursa acaba müstahsıla borcunu ne kadar 
bir müddette ödiyebilecektir, bunu hesabet-
tik. Hazırladığımız cetvteli şimdi okuyacağım. 

Bugünden İtibaren bu ayın sonuna kadar 
kendi kaynaklarından faydalanmak suretiyle 
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dokuz milyon lira ödeyebiiledektir. Ocak ayma
da 20 milyon, Şubat ayında 35 milyon, Mart
ta 26 milyon, Nisanda 24 milyon, .Mayısta 
25 milyon, Haziranda 27 milyon lira. Bu su
retle Haziran sonuna kadar, ki Haziranda fab
rikalar yeni kampanyaya girecektedir, onu. 
tıakibeden yeni kampanyaya girecektir. Hazi
ran öonuna Ikadar ödlyeceği miktar 160 milyon 
lira eder ki, sadece kendi kaynakları ile borcu
nu ödemek durumunda bırakıldığı takdirde Şe
ker Fabrikaları Umum Müdürlüğünün borcunu 
zamanında ödeyemediğinden dolayı Haziran 
zıarfında müstahsıla bir 'miktar borcu bulunmak
tadır. Bunu da kendi kaymaklariyle karşılamak 
imkânı yoktur. Bundan dolayı da borcu mik
tarı 63 milyon lirayı bulmaktadır. «Şu hale gö
re Şeker Fabrikaları Umum Müdürlüğünün ken
di kaynakları dışında bir imkân bulunması or
tada bulunmaktadır. Bu niçin böyle olmuştur; 
şeker politikamız, tediye, finansman ve ihracat 
imkânlarımız ve saire bunlar topyekûn yürüt
mek lâzımken bu tarzda yürütülemeyince fbu 
çeşit sıkıntıların da ortaya çıkması 'gayet tabiî
dir. 

Dün bâzı muhterem arkadaşlarımla ıbu mev
zuda mutabık kaldığımı arz etmiştim. Bugün 
de ayrıca bir yazı İle, Toprak Mahsulleri Ofi
sinin finansman kaynaklarını 4 Ağustos 1958 
kararında derpiş edildiği gibi, Şeker Fabrikala
rı Umum Müdürlüğü ihtiyaçları tamamen aynı 
mahiyette olduğu için, Bakanlık görüşüne uya
rak, Ibu mevsim içindeki .İstihsal (miktarlarını 
da nazarı .itiibara almak suretiyle, bu liihtiyaç-
ların kendi kaynaklarından karşılanmasını, im
kân olmadığı takdirde müstahsilimizin yalnız 
bu sene için değil, bundan sonraki seneler için 
de pancar bedellerinin zamanında ödenmesi sağ
lanmış olacaktır. Maruzatım bundan ilbarötltıir. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Karan. 
KEMAL KARAN (Amasya) — Sayın Ba

kana sözlü sorum münasebetiyle pancar derdi
ne bir deva bulmak için sarf ettiği gayretten 
dolayı teşekkürlerimi arz ederim. Yalnız şunu 
da ilki bilmek gerekir ki, pancar bedeli çiftçi
nin eline geçinceye kadar, yani yeni mahsul 
aeriyatma kadar bir sürü masraf yapılmaktadır. 
Bir dönüm pancar zeriyatı için 180 - 200 liraya 
ihtiyaç vardır. Pancar dönümü için sarf edilen 
para.miktarı 180 - 200 lira olduğuna göre çift-
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çinin elline geçen para ancak 160 lira civarın- ı 
daldır. Müstahsil pancar mahsulünü elde ede
bilmek için .mütemadiyen emek ve para sarf et
mektedir. Şeker Şirketi 195'5, 1956 senesine ka
dar çitfîtçiye ıavans verirdi. Bu avanslar Ibilâ-
hara kes|ld'iğıi gibi, vaktinde mahsulünün be
deli de verilmemektedir. Bu yüzden çiftçi te
fecilere yüksek faizler ödemektedir. Pancar 
müstahsilini bu zor durumdan kurtarmak için 
bu dâvaya acele olarak el atmak lâzımdır. Zan
nediyorum Şeker Şirketi müstahsilin bu alacak
larını kendi imkânları ile karşılayamaz. Serma
yesi 22 milyon liradır. Borçlarına veırdiğli/faiz 
98 miılyoin liradır. 22 milyon lira sermayeli Ibiç 
şirket senede 98 milyon lira faiiz öderse o şirke
tin işlerinin ne dereceye kadar iyi gidebileceği
ni takdirinize bırakıyorum. 

Sonra bir diğer mevzu üzerinde duracaktım, 
Bakan Bey bu hususa temas ettikleri için ben
deniz durmıyacağım. 

4 Ağustos 1958 kararları ile Toprak Mah
sulleri Ofisine sağlanan imkânın aynı zamanda 
şeker zürrama da sağlanması lâzımdır. Bugün 
Şeker Fabrikaları Umum Müdürlüğünün çiftçi
ye 229 milyon lira borcu vardır. Bu parayı şir
ketin kendi imkânlariyle ödemesine imkân yok
tur. Bugün bu borcu ödemeye kalksa, çiftçi 
ancak mahsulünü idrak ettikten sonra ödemek 
imkânına sahibolacaktır. Sene mahsulünü de he
saba katarsanız ne olacağını siz takdir edersi
niz. Mademki çiftçiye yardım yapılmak isteni
yor, o halde çiftçiyi tefecinin eline düşürme
mek lâzımdır. Çiftçi tefecilere muazzam faiz 
ödemekte ve bu yüzden zarar görmektedir. Bu
gün iki yüz milyon bir emisyon yapılırsa, iyi 
tedbirler de alınırsa bu, piyasada her halde aksi 
bir tesir yapmıyacaktır. Onun için çiftçinin pa
ra sıkıntısından kurtarılması için Hükümetin 
daha yakın alâka göstermesini rica ediyorum 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar; Şeker Fab
rikaları Umum Müdürlüğü sadece pancar be
dellerini ödemekle mükellef olduğu için ben, 
verdimi faiz mevzuuna temas etmemiştim. Bu 
faiz yükü yalnız Şeker Şirketi Umum Müdür
lüğü üzprinde değildir. Bu sebepledir ki Muh
terem Heyetinize takdim edilen 1962 yılı Dev- | 
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let bütçesiyle İktisadi Devlet Teşebbüslerinin 
faiz yükünü hafifletmek ve zarara uğrıyanların 
zararlarını karşılamak maksadiyle geçen bütçe
ye konmuş olan 30 milyon bu seneki bütçe ile 
200 milyona çıkarılmıştır. Meselelerimizin sür
atle düzeltilmesine ne ilmen ve ne de maddeten 
imkân olmadığını takdir buyurursunuz. Hükü
met bu pürüzlü noktalar üzerinde durmakta ve 
bunu halletmeye çalışmaktadır. Bundan emin 
bulunmanızı bilhassa rica eder, hürmetlerimi su
narım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun, Hükümet programında, Diyanet İşleri 
Başkanlığı için , vadedilen icraatın ne suretle ve 
n& zaman tahakkuk ettirileceğine da/ir sorusuna 
Devlet Bakanı Avni Doğan'ın sözlü cevabı (6/66) 

BAŞKAN — Hayri Mumcuoğlu arkadaşımız, 
burada. 

Devlet Bakanı arkadaşımız da buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hükümet programında, Diyanet işleri Baş

kanlığı için vadedilen icraatın ne suretle ve ne 
zaman tahakkuk ettirileceğinin ilgili Devlet 
Bakanı tarafından (sözlü olarak) cevaplandırıl
masına delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Tekirdağ Milletvekili 
Hayri Mumcuoğlu 

BAŞKAN — Buyurun, Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI AVNÎ DOĞAN (Kasta 

monu) — Muhterem arkadaşlar, Tekirdağ Mil
letvekili Sayın Hayri Mumcuoğlu'nun «Diyanet 
işleri Başkanlığı için Hükümet programında 
va'dedilen icraatın, ne suretle ve ne zaman ta
hakkuk ettirileceğinin» bildirilmesini istiyen 
sorusunu cevaplamak üzere huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum : 

Hükümet prcgraımı, bu konuda şöyle demek
tedir : «Diyanet işleri Başkanlığının ihtiyaç
ları, ehemmiyetli ve kıymetli tutularak görevi
ni yeterlikle başaracak imkânlara kavuşturula
caktır. Vatandaşın dinî inanç ve kanaat hürri
yeti, Anayasalın hükümlerine göre dikkatle ko
runacaktır.» 

inkılâp Hükümeti zamanında, Diyanet işleri 
Başkanlığının Teşkilât Kanunu tasarısı hazır
lanmıştı. Bu tasarı, Temsilciler Meclisinin tçiş-
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leri Komisyonunda incelenerek kalbul edilmiş 
ve Bütçe Komisyonuna sevk olunmuştur. An
cak, Kurucu Meclisin seçim tatiline girmesi 
üzerine tasarı kadük olmuştur. 

Koalisyon Hükümeti, Diyanet İşleri Başkan
lığının Teşkilât Kanunu tasarısını yeni baştan 
ete almış bulunmaktadır. 

1. Başkanlığın merkez ve taşra teşkilâtının 
takviyesi, ' 

2. Teşkilât mensuplarının yetiştirilmesi, 
o. Terfi ve tercihlerinin muntazam bir usule 

bağlanması, 
4. Din ile ilgili eğitim ve öğretim dâvası

nın demıokratik düzen içinde ciddiyetle ele alın
ması ; 

Hazırlanmakta olan bu tasarının ana hatları 
içimde yer almaktadır. Millî Eğittim Bakanlığı
nın Plânlama Kurulu ile Diyanet İşleri Baş
kanlığının .salahiyetli elemanları, bu maksatla 
çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar tamam
landıktan .sonra tasarı, Yüksek Heyetinize sunu
lacaktır. 

Sayın Muıncnoğlu'nun sorusundan faydala
narak bir hususu açıklamak istiyorum : 

Din eğitim ve öğretimi ile ilgili bâzı mües
seselerin 'kapatılması asla düşünülmemiştir. Bu 
alanda bahis konusu olan temel düşünceler, halk 
ile doğrudan doğruya temasta bulunan imam. 
hatip, vaiz gibi dinî hizmet erbabının, din ve. 
'kültür bilgilerini Türk toplumunun muhtacol-
duğu olgun bir seviyeye ulaştırmaktan ibaret
tir. Böylece din ve dünya işlerinin demokratik 
ve lâik bir düzen içinde ayarlanması sağlanmış 
olacaktır. Ayrıca müsbet bilgilerin ışığı altında . 
yetişen dinî hizmet erbabı, milletimizin vicdan 
ve dinî inanç hürriyetini zedeliyen gerilik tema
yüllerini ve din duygusunun çeşitli maksatlarla 
istismar edilin esini önliyeeek bir seviyeye ulaş
mış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Din ve vicdan hürriyeti, insan haklarından 

biridir. Hürriyet ve haklar, en geniş ölçüde, de
mokratik düzen için delki idarelerde korunur ve 
saygı görür. 

Diyanet İşleri Başkanlığının, görevini başarı 
ile yapacak imkânlara sahilbolmasmdan kandı
mız budur. Bu hususu hem muhterem Heyetini
ze hem de umumi efkâra açıklamak imkânını 
verdiği için soru sahibine bilhassa teşekkür 
ederim. 
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'BAŞKAN — Sayın Mumcuoğlu. 
HAYRI MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Sa

yın Başkan, aziz arkadaşlarım; verdiği cevabi 
malûmattan dolayı Sayın Balkana arzı teşekkür 
ederim. Keza Birinci Cumhuriyet Devremizin 
Hükümet programlarında sözü dahi edilmiyen 
Diyanet İşleri Başkanlığına İkinci Cumhuriye
timizin Birinci Hükümet programında hususi 
bir dikkatle yer verilmiş olmasını, takdire de
ğer bir anlayışın ifadesi olarak karşıladığımı 
kaydetmek isterim. 

Arkadaşlar, Hükümetin henüz güven oyu 
aldığı bir sırada sözlü sıoru müessesesini hare
kete geçirmek suretiyle erken bir tasarrufta 
[bulunduğum lütfen sanılmasın. Çok önemli sos
yal bir meselemizi Yüksek Huzurunuza getirdi
ğim kanaatindeyim. 

Aziz arkadaşlarım; ileri medeniyet seviye
sine biz, millet olarak Atatürk devrimlerinin 
müstenit bulunduğu ilkelere bağlılığımız nis-
betinde varacağız. Biz, bu ilkelerin ışığı altın
da çalıştıkça Devletin banisi olan Atatürk'ün 
özlediği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşacağız, 
aksini düşünmüyorum bile. 

Aziz arkadaşlarım; bu ilkelerin korunması 
uğrunda milletçe tehalük ve gayret göstermek 
için bu süzlü sorumu verdim. 

Bugün, ilerisi için müşahede ettiğim mah
zur şudur; hurafe ve bâtıl itikatların asli di
nin esas ve kaideleri derecesinde olduğunu, 
sağdan yazının çok yaygın bir halde olduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. Politik sebeplerle, aziz 
ımilletiımizin sinesinde husule gelen rahneler ve 
ıtefrikalar yetmiyormuş gilbi bir de mezhep ihti
lâflarını aşılıyanlar var. 

Aziz arkadaşlarım; yıllar ve yıllar devletçe 
ne yaptık? Polis ve jandarma takibatı arkasın
da yine bir sürü 'kahraman imal ettik. 

Ben inanıyorum ki ; bâtıl da olsa, fikrin 
karşısına fikirle çıkmak, tam bir mücadele yap
mak demektir. Esas itibariyle, sorumun taallûk 
ettiği mevzu üzerinde hassasiyetle durduğum 
irtica meselesini söndürecek, elbette musibet 
ilimdir. Fakat biz neredeyiz?.. Milletimizin 
yüzde ellisinden fazlasının ilk tahsili ile meş
gulüz, bunları ilk tahsile kavuşturmak çaibas» 
içindeyiz. 

Aziz arkadaşlarım, (söz buraya gelmişken, 
'bana, «Mesele esas iitibariyle bir cemaat meşe-
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leşidir» de diyebilirisiniz. Gerçekten bugünkü 
Anayasa muvacehesinde iş, bir cemaat işidir. 

Çok aziz arkadaşlarım , Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuza lâiklik prensibi girdiği zaman, 
yani Atatürk'ümüz Ihayatta iken de Diyanet 
İşleri Teşkilâtı vardı. Ben, prensip itibariyle, 
bugünkü Anayasamızın 154 ncü maddesine 2 ve 
19 ncu maddeler muvacehesinde yer verilmemesi 
lâzımgeldiği kanısında olmakla beraber; bugün 
Diyanet îşleri Başkanlığının genel idare içinde 
yer alması zaruretine de inanıyorum. Elbette ki, 
aziz arkadaşlarım, yirminci asrın müslümanma 
bitabedebilecek kudrette din adamları yetiştirme
den Diyanet İşlerinin bir cemaate tevdii işinin ne 
4erecede muhik bir iş olduğunu takdir buyurur
sunuz. 

Bugün bizim bir Diyanet İşleri Başkanlığımız 
var arkadaşlar; merkez teşkilâtı cidden hepimi
zin vücutlariyle övüneceğimiz din âlimler iyle . 
dolu. Fakat taşra teşkilâtı - açık gerçeği ifade 
edeyim - % 90 ı ilk tahsilden dahi mahrum din 
adamları elindedir. Aziz arkadaşlar, nasıl olma
sın ki, yıllar yılı biz bu adamlara hem hor bak
tık ve hem de bunlara bütçenin (C) cetvelinden, 
(B) cetvelinden ortalama 200 - 250 lira maaş ver
dik. (Marifet iltifata tâbidir) derler. Bugüne ka
dar 3 bin İmam - Hatip Okulu mezunundan bu
gün ancak 350 si Diyanet İşleri hizmetinde, di
ğerleri arz ettiğim seviyede. 

.Sayın Bakana bilhassa teşekkür ederim. Bir 
yıl süre ile İnkılâp Hükümetinin Devlet Bakanı 
olarak çalıştığım sırada basit olan bu kanunu ha
zırladım. Bu kanun bütün mahzurları bertaraf 
ediyordu, Anayasamızın vaz'ettiği ilkelerin ışığı 
altında hazırlanmıştı. ' Gerçekten, ifade buyur
dukları gibi, Kurucu Meclise sevk edilmişti, Ku
rucu Meclisten çıkması lâzım-idi. Tasarının baht
sızlığı ve şimdi burada tekrarında fayda görme
diğim sebeplerle, kanun kadük oldu. Mevzuun, 
tekrar koalisyon Hükümetince ele alınınış olma
sını şükranla karşılıyorum. 
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Sözlü sorumu verirken bendenizde şu endişe 

uyanmıştı; malî imkânsızlıklar mülâhazasiyle 
belki işler gecikir. Gerçekten, Şubat 1962 de me
murlara verilmesi gereken' yüzde onbeş zammın 
Şubat 1963 tarihine tehir edilmesini derpiş eden 
tasarının hazırlanmakta olduğunu öğrenmiş bu-̂  
hunnaktayız. Bu hal beni endişeye sevk etti» 
Mevzuun malî portresi 50 - 60 milyondur, bun
dan kaçınılacaktır. 

Arkadaşlar; sadet dışına çıkmış olarak kabul 
etmeyiniz. O tasarı geldiği zaman elbette konuşa
cağız. Fakat, muhterem Hükümetten istirham 
ediyorum, memurun geçimine taallûk eden, esa
sen ıstırap içinde olan kütleyi, umduğunu bula
mamak gibi, bir insan için en hazin olan, duruma 
sökmıyalım. Arz ettiğim; Diyanet işlerinde çalı
şarak ortalama 200 lira ücret alan böyle bir küt
leyi müşkül durumda bırakmanın elbette yeri ol
masa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakan bu ko
nuda, beni hakikaten tatmin edecek bilgiyi verdi. 
Kendisine, huzurunuzda, işin tehire uğramaması 
temennisi ile, tekrar teşekkür ederim. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
ıSon soruya geçiyorum. 

15. <— Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba
şaran'm, Afyon'un Feleli köyü halkından pek ço
ğunun dövüldüğü hakkındaki söylentilere dair 
Bakanlığa intikal etmiş bir hâdisenin bulunup 
bulunmadığına, varsa müsebbipleri hakkında ne 
muamele yapıldığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/67) 

BAŞKAN — Sayın Veli Başaran... Burada. 
Fakat İçişleri Bakanı bulunmadığından sorunun 
cevaplandırılması gelecek Birleşime kalmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka konu olmadığın
dan; 18 Aralık 1961 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,40 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Konya Milletvekili Ahmet Gürhan'ın, 
Kozlu Bucak Müdürünün tarafsızlığı ihlâl e£-
tiğinin ) doğru olup olmadığına dair soyuşuna 
İçişleri "Bakanı Ahmet Topaloğlu ve eski Içi§leri 
Bakanı Nasır Zeytinoğlu'nun yazılı cevabı (7/2) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
"V âkıalar : 

özeti : Kozlu Nahiye 
Müdürü hakkında ya
zılı soru önergesi. 

1. 28 Ekim 1961 tarihli ve Ankara'da mün
teşir Hâkimiyet gazetesinde yayınlanan bir ha
bere bakılırsa : 

Başlarında Kozlu C. H. P. Başkanı ile Kozlu 
nahiye müdürü olan 3Q kişilik bir grup, Hü
seyin Tağlaner isimli A. P. li bir vatandaşın 
ticarethanesine saldırmışlardır. Sarhoş bir hal
de olan elleri sopalı mütecavizler, ticaretha
nenin camlarını kırıp, malları talan edip 
sahiplerini feci şekilde dövmüşlerdir. Neye uğ
radıklarını şaşıran Hüseyin ve beş kardeşi, te
lefonla polisten yardım istemişlerdir. Hâdise 
yerine gelen polis, tecavüze ımâni olmak is
terken nahiye müdürü (siz ne karışıyorsunuz 
çekilin oradan) diye polisi kovmuş ve müteca
vizleri teşvik etmiştir. Sarhoş mütecavizler, 
mağdurları halkın gözü önünde feci şekilde 
dövmüşlerdir. Elleri sopalı sarhoşlar, beş kar
deşi linç etmek istemişlerse de hâdise halkın 
müdahalesiyle güç halle yatıştırılmıştır. Davacı 
anağdurlar karakola gitmişler fakat mütecaviz
ler tarafından orada da dayak yemişlerdir. 

2. Aynı gazetenin 30 Ekim 1961 tarihli 
nüshasında keza Kozlu Nahiye Müdürü hakkın
da1 verilen diğer bir habere göre : 

Cumhuriyetin 38 nci yılı .münasebetiyle 
Kozlu'da yapılan törende bir açış konuşması 
yapan nahiye müdürü, 27 Mayıs İnkılâbını inö
nü'nün yaptığını ifade edince bu söze itiraz 
eden bir C. K. M. li Yakup Tenekeci de orada 
bulunan C. H. P. liler tarafından dövülmüştür. 
Bundan başka törene katılan Atatürk İlkokulu 
öğrencilerinin ellerinde bulunması icabeden Dev
le t Başkanının fotoğrafları yanında ikinci bir 
Devlet Başkamymış gibi İnönü'nün de resim
lerinin taşınması temin edilmiştir. 

Ayrıca bu havadisle birlikte beyan edildi
ğine göre bugünedek kanunen reddi icabeden 
C. H. P. bucak teşkilâtının faaliyetne adı ge
çen bucak müdürü müsaade etmiştir^ 

Sualler : Bu havadisler doğru ise, tarafsız
lığını ihlâl eden ve bayramın açış nutkunda 
millî menfaatlere aykırı beyanda bulunan Kozlu 
Nahiye Müdürü hakkında ne gibi bir muamele 
yapılmıştır? Mahkemeye verilmeden evvel bu
radan hâlâ alınmamış mıdır? Bu sorulara tat
min edici cevap alacağım ümidiyle İçişleri Ba
kanından bu defa yazılı olarak cevap veril
mesini rica ederim. 

31 . 10 . 1961 
Konya Milletvekili 

Ahmet Gürkan 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 16 . 11 . 1961 

Hususi Kalem 
Müdürlüğü 

Sayı : 1/675 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 3 . 11 . 1961 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü - 7/2 - 2 - 3. 4. -. 108703 sayılı yazı. 

Kozlu Bucak Müdürünün tarafsızlığını ihlâl 
ettiğinin doğru olup olmadığına dair Konya 
Milletvekili Ahmet Gürkan tarafından verilen 
yazılı soru önergesi tetkik olundu. 

Mevzu Zonguldak Valiliği vasıtasiyle tetkik 
ve tahkik ettirilmiş ise de, bu hususta tanzim 
olunan dosyanın noksan tetkika istinadettiril-
diği görülerek keyfiyetin esaslı bir incelemeye 
tâbi tutulması için dosya bir mülkiye müfetti
şine tevdi 4olunmuştur. Mülkiye müfettişliğince 
Memurin Muhakemat Kanununa tevfikan yapı
lacak tahkikat neticesine göre Kozlu Nahiye 
Müdürü hakkında cezai ve idari muamele yapı
lacaktır. 

Netice ve muameleden ayrıca malûmat su
nulacaktır. 

A.V7, ederim. 
"Nasır Zeytinoğlu 

İçişleri Bakanı 
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T. C. 

İçişleri Bakanlığı 
Öz.îş .Gn.Md. 

Şb. Md.: 1. Muamelât 
511/16823-28547 

.11 . 12 . 1961 
Millet Meclisi Başkanlığına 

16 . 11 .1961 tarih ve Hususi Kalem 1/675 
Sayılı yazımıza ektir. 

Zonguldak vilâyetine bağlı Kozlu Nahiyesi' 
Müdürü ismet D'enıireioğlu'nun taraf sizliğini ih
lâl etmesinin doğru olup olmadığıma dair Kon
ya Milletvekili Ahmet Gürkan tarafından veri
len 31 . 10 . 1961 tarihli yazılı önerge üzerine 
keyfiyetin tetkik ve tahkikine görevlendirilen 
Mülkiye Müfettişinin düzenlemiş olduğu 
28 . 11 . 1961 tarih ve 155 sayılı raporda: Adı 
geçen Nahiye Müdürünün fezlekeld soruşturma 
evrakının Memurin Muhakemat Kanunundaki 
hükümlere göre karara bağlanması için Zongul
dak Valiliğine tevdi edilmek üzere bulunduğu 
ve mezkûr nahiye müdürünün 'başka bir nahiye
de çalıştırılması ieaibedeceği Bakanlığımızın 
tensip ve takdirlerine arz edilmiş olması dola-
yısdyle 5 . 12 . 1961 tarihli onayla Kayseri vi
lâyetinin Çukur Nahiyesi Müdürlüğüne naklen 
tâyini yapılmış ve derhal yeni nahiyesine gitme
linin kendisine tebliğ edilmesi de 5 . 12 . 1961 
gün ve 511/16569 sayılı telimizle Zonguldak Va-
liğine bildirilmiştir. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
İçişleri Bakanı 

Ahmet Topaloğlu 

2. — Urfa Milletvekili Osman Ağan'ın, bina
ları tamamlanmış olan Urfa FA ve Balık Kombi
nalarının iptal edilip edilmediğine dair sorusu
na Ticaret Bakanı İhsan Gürsan'ın yazılı cevabı 
(7/4) 

Millet Meclisi Başkanllığma 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanı ta

rafından, yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygılarımla rioa ederim. 

13 . 1 1 , 196.1 
Urfa Milletvekili 

t Osman Ağan 

Binaları tamamlanmış ve ancak henüz tesis
leri kurulmamış olan Urfa'da Et, Balık Kombi
naları iptal edilmiş midir? 

15.12.1961 0:1 
Edilmiş ise sebepleri nedir? Yapılmış olan 

binaların ne için kullanılacağının açıklanması. 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 1 . 1 . 1961 

Teşk. Genel Müdürlüğü 
Ş.IV 6/14645 

özü: Urfa Milletvekili Os
man Ağan'ın Urfa Et 
Kombinasına mütaallik 
yazılı soru önergesi hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 17 . 11 . 1961 - 7/4 146 - 588 sayılı ya

zınız. 

Binaları tamamlanmış olun Urfa Et Kombi
nasına mütedair Urfa Milletvekili Osman Ağan 
tarafından verilen yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Et ve Balık Kurumuna geçmiş yıllarda, mem
leketimizin birçok büyük şehirlerinin et ihti
yaçlarının temini için Hükümetçe verilen vazi
fe dolayısiyle, şümullü bir mahiyet arz eden bu 
görevin ifasını temin ve aynı zamanda güney 
hudutlarımızdaki kaçakçılığın önlenmesi gaye
siyle, Urfa'da bir et kombinası inşası derpiş 
olunmuştur. 

Urfa Et Kombinası günde 500 baş koyun ile 
30 baş sığır kesebilecek, 10 ton buz imal ve 1400 
ton donmuş et muhafaza edebilecek kapasitede 
plânlanmış ve inşaat kısmı 2 536 487 T.»L. üze
rinden Kurumca 24 . 10 . 1957 tarihinde müta-
ahhidine ihale edilmiştir. 

İnşaat işlerinin, demir ye çimento temininde 
raslanılan müşkülât ile, mütaahhidin, süresi için
de vukubulan anormal fiyat artışları talefoetme-
sinden doğan ihtilâf yüzünden yavaş bir tempo 
ile ilerlediği ve Bakanlar Kurulunun 19 . 9 .1960 
günlü ve 5/346 sayılı Kararnamesi gereğince 
%in tehirine karar verildiği; terk ve tehire uğ
rayan yatırımların tasfiyesi hakkında uygulan
mak üzere hazırlanan 5/325 sayılı Yönetmeliğin 
6 neı maddesi, inşa halindeki kısmın zamanla 
zarar ve hasara.mâruz kalmaması ve birim fi
yatlara itibariyle ölçülmesinin kabul edilir hale 
getirilebilmesi için idaresince zaruri görülen 
noksan işlerin mütaahhide ikmal ettirilmesini 
derpiş, ettiğinden, bir kısım işlerin bu esas dâhi
linde ikmal ettirildiği, halen tasfiye ve katî he-
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sap muamelelerinin intaç edilmekte olduğu, Ku- I 
rum tarafından bildirilmiştir. 

Adı geçen Kombinaya Kurumca bugüne ka
dar yapılan masraf ile ikmali için lüzumlu ya
tırım tutarları takriben şöyledir: 

T. L. 
inşaat için yapılmış masraf 2 750 000 
inşaatın ikmali için yapılması 

gereken masraf 1 400 000 
Makina ve teçhizat kısmı için 

yapılması gereken yatırım: 
a) iç finansman 10 035 000 
b) Dış finansman (680 000$) 6 120 000 

Bu duruma göre, tesisin takribi maliyet be
deli 20 305 000 T.-L. na baliğ olacak ve tesisin 
işler hale getirilebilmesi için daha 17 555 000 
T. L. lık yatırım yapılması gerekecektir. Yapıl
mış olan 2 750 000 liralık masraf maliyet bede
linin % 13,5 u mertebesinde kalmaktadır. 

Bugünkü şartlar muvacehesinde, Urfa Et 
Kombinasının ikmal ediüip edilmemesi hususunda
ki Kurum görüşüne gelince; 5/401 sayılı Karar
name .ve 154 sayılı Kanun hükümleri,-Kurumun 

15.12.1961 0 : 1 
da kârlı bir çalışma yapmasını hiç olmazsa za
rar etmeden faaliyette bulunmasını âmir oldu
ğundan, Kurumun mevcut faaliyetine kifayet et
mekte bulunan 4 Kombinanın tam rantabl bir 
işletme haline gelmesinden önce yeni Kombina
lar inşasının uygun görülmediği, esasen, tama
men iktisadi şartlar tesiriyle yapılâgelmekte 
olduğu anlaşılan canlı hayvan kaçakçılığının 
Urfa'da kurulacak bir kombina ile önlenebile
ceğinin düşünülemediği, bu yönlerden tüm ma
liyetine nazaran cüzi bir kısmı ikmal edilmiş 
olan projenin devamında Kurumca bir faide 
mülâhaza olunamadığı; kaba inşâatı ikmal •edil-
mjişolan binaların belediyeye devri teşebbüsüne 
ıgeçilmiş ise de Valiliğin, tesisin ikmalini uygun 
gördüğünü bildirdiği, resmî ve hususi müessese
lerle temas suretiyle okul, mezbaha, hastane ve 
saire maksatlarla değerlendirilmesi için teşeb
büslere devam edilmesinin en. uygun hal tarzı 
olduğu, Kurum G-enel Müdürlüğünün bu konu
daki yazısında belirtilmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

I. Gürsan 


