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1. — TUTANAK ÖZETİ
Ankara Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın,
15 gün süre ile izinli sayılması hakkındaki
Paşkaınluk tezkeresi okundu ve kabul olundu.
Gelir Vergisi Kanununun zirai gelirlerle il
gili hükümlerinin -uygulanmasının geri bırakıl
masına dair kanun tekliflerini görüşmek üzere,
Tarım, Maliye ve-Bütçe komisyonlarından ay
rılacak beşer üyeden bir Geçici Komisyon ku
rulması hususu kabul edildi.
188 sayılı soru, soru sahibi,
176, 178, 180, 182, 187 sayılı sorular da
ilgili Bakanlar hazır buluntmadıklarından, ge
lecek birleşime bırakıldı.
Elâzığ Milletvekili Nurettin Ard,çoğlu, Hirfanlı Barajı gölünden elektrik enerjisi ile yük
seltilerek alınacak sudan istifade edilecek Kulu
ve Cihanbeyli bölgelerinde ve Şereflikoçhisar
ile Akin ovalarında sulama yapılmasının müm
kün olup olmadığına dair Bayındırlık Baka
nından olan sözlü sorusunu geri aldı.
Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'nun, An
kara ve istanbul belediyelerinim 6830 sayılı is

timlâk Kanunu gereğince olan borçlarının 1962
malî yılı bütçesindert' ödenmesi için bir ödenek
konulmasının düşünülüp düşünülmediğine ve,
Çorum Milletvekili F a r u k Küreli'nin, Ara
zi Vergisinin kaldırılıp kaldırrlmıyacağma dair
sorusuna Maliye Bakam , Şefik inan ve iç
işleri Bakanı Ahnıee Topaloğlu cevap verdiler.
Muğla Milletvekili Hilmi Boydur 'un, zel
zele sebebiyle elim duruma düşmüş bulunan
Fethiye'nin bir an 'evvel imarı hususunda ne
düşünüldüğüne dair imar ve iskân ve Çalışma
Bakanlarından sözlü sonusu, imar ve iskân
Bakanı hazır bulunmadığından, gelecek bir
leşime bırakıldı. ,
31 . 1 . 1962 Çarşamba günü saat 15 ite top
lanılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Öm&r Zekât D orman

Kâtip
Çankırı
Nurettin Ok

Malatya
Nurettin
Akyurt

Sorular
Sözlü sorular
1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker 'in,
istanbul'da asayişi bozan olayların önlenmesi
bakımından ne gibi tedbirler alındığına çlair
sözlü soru önergesi, içişleri Bakanlığıma gön
derilmiştir. (6/199)
Yazılı sorular
1. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, Ka
ra Kuvvetlerine mensup subaylardan Hukuk
Fakültesini ikmal ^edenlerin de askerî yargıç sı

nıfına geçmelerine müsaade edilmemesi sebebi
ne dair yazılı soru önergesi, Millî Savunma Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/57)
• 2. — Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'-,
ıranı Ankara Belediyesine bağlı Elektrik - Ha
vagazı ve Otobüs işletmesi âmir ve memurların
dan kaçı hakkında idari tahkikat yapıldığına
ve otobüs servisinin 1957 - 1961 yılları kâr ve
zarar hesabına dair yazılı soru önergesi, içiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/58)

2. — GELEN KAĞITLAR
Tezkereler
1. — 1050 sayılı Muıhasebei Umumiye Ka
nununun 76 ncı maddesi gereğince hazırlanan
raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı.'
tezkeresi (3/164) (Sayıştay Komisyonuna)
2. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün .1958 Ib'ütç'e yılı Kesirthesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna"
dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (3/l'65) '(Sa
yıştay Komisyonuna)

3. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste
Fabrikalarının 1958 yılı muameleleri hakkında
tanzim edilen raporun bilançolarla birlikte su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
(3/166) (Sayıştay Komisyonuna)
4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
1958 bütçe yılı Kesinlhesabına ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi (3/167) (Sayıştay Komisyonuna)
5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü-
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dürlüğünün 1958 bütçe yılı ÎCesinlhesaîbına ait
uygunluk 'bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi (3/168) (Sayıştay
Komisyonuna)
6. — Ege Üniversitesinin 1958 bütçe yılı Kesinlhesabma ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
(3/169) (Sayıştay Komisyonuna)
7. — Hudut ve Salhiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1958 bütçe,yılı, Kesinhesabma ait
uygunluk bildiriminin sunuîduğuna dair Sayış
tay başkanlığı tezkeresi (3/170) (Sayıştay Ko
misyonuna)
8. — İstanbul Üniversitesi 1958 bütçe yılı
Kesirihesalbma ait uygunluk 'bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
(3/171) (Sayıştay Komisyonuna)
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9. — Orman Genel Müdürlüğünün 1958 büt
çe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi
(3/172) (Sayıştay Komisyonuna)
.10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1953 bütçe
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi (8/173) (Sayıştay Komisyonuna)
Raporlar
11. — Cumlhuriyet Senatosu Adana Üyesi
Mehmet Ünaldı'nm, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92
nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
tekifi ve Geçici Komisyon raporu (2/77) (Gün
deme)

OTURUM

Açılma saati : 15,15
BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankırı), Nurettin Akyurt (Malatya)

BAŞKAN — Oturumu açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapacağız.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Geçen defa yoklamadan sonra
gelen arkadaşlardan, adları ile, soyadları ve
seçim bölgelerini bulundukları • yerden işaret
buyurmalarını rica etmiştik. Fakat bu usulün

zamanı uzatacağını nazarı itibara alan Başkan
lık Divanınız şu tedbiri aldı : Yoklamalarda
adları okunduktan sonra gelen arkadaşların,
beyaz kâğıda ad, soyadı ve seçim bölgelerini
yazarak Başkanlık Divanına tevdi edilmek üze
re vazifelilere vermelerini rica edeceğim.

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak
kında Başkanlık tezkeresi (3/174)
Efendim; Kastamonu Milletvekili Osman Ze
ki Oktay ile Konya Milletvekili Ömer Kart'm
izinlerine dair Başkanlık Divanı yazısını oku
tuyorum,

Genel Kurula
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin
hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 31.1.1962 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır.
Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur.
Millet Meclisi Başkanı
Fuad •Sirmen
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Kastamonu Milletvekili O. Zeki Oktay, 10
gün, mazeretine binaen, 29.1.1962 tarihinden
itibaren.
Konya Milletvekili Ömer Kart, 15 gün, has
talığına binaen, 29.1.1962 tarihinden itibaren.
BAŞKAN — Şimdi ayrı ayrı okutarak rey
lerinize arz edeceğim..
Kastamonu Milletvekili Osman Zeki Oktay,
10 gün mazeretine binaen, 29 . 1 . 1962 tarihin
den itibaren.

0:1

malûlü vatandaş zümrelerinin ıstıraplarını bir an
önce dindirmiş bulunacaktır.
Bu hususun Genel Kurulun kararına arzını
saygı ile arz ve teklif ederiz.
Millî Savunma Komisyonu Maliye Komisyonu
Başkanı
Başkanı
îzmir Milletvekili
Kocaeli Milletvekili
Mehmet Ali Aytaş
Cemal Babaç

BAŞKAN — Efendim, bu kanun teklifi
nin üç komisyondan alınacak üyelerden mürek
BAŞKAN — Kabul buyuranlar lütfen işaret
kep geçici ıbir komisyonda görüşülmesini tasvip
buyursunlar... Kabul e'tmiyenler... Kabul edil- j buyuranlar lütfen işaret versinler... Kabul etmistir.
miyenler... Kabul edilmiştir,
Konya Milletvekili Ömer Kart, 15 gün, has
Bir de bu komisyonlardan beşer kişi veril
talığına binaen 29 . 1 1962 tarihinden itibaren.
mesi hususunu kabul edenler... Etmi'yenler...
Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul «buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3. — Ordu Milletvekili Ata
Topaloğlu'nun,
Avrupa
Konseyine
seçilen
KuruVun
bu*Konse
2. — Vazife mâlûlleriyle uçuş malûllerinin de
yin çalışmaları hakkında açıklama yapılmasına
harb malûlleri gibi terfileri hakkındaki
kanun
dair önergesi
tasarısı ile kanun tekl'flerini
görüşmek üzere,
geçici bir komisyon kurulması (1/100), (2/67,79)
BAŞKAN — Efendim, Ordu Milletvekili
Ata Topaloğlu'nun, Avrupa Konseyine seçilen
BAŞKAN — Efendim; Millî Savunma ve Ma
Parlâmento Heyeti geri döndüğüne göre bu ze
liye komisyonları Başkanlarının nnlşterek bir
vatın Heyeti Celilenize bilgi vermesi hakkın
tekliileri vardır. Konusu; «Vazife malûlleri ile
da bir takriri var, okutuyorum.
uçuş malûllerinin de harb malûlü misillû ter
fihleri hakkındaki tasarı ve tekliflerin Geçici
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
bir Komisyonda görüşülmesi istendiğine dairdir.
Meclisimizce Avrupa Konseyine seçilen Par
Teklifi okutuyorum.
lâmento Heyetimizin Avrupa'dan döndüğü an
laşılmıştır.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Bu itibarla, Avrupa Konseyi çalışmaları
özeti : Vazife malûlleri ile uçuş
hakkında gelen heyetimiz tarafından Yüksek
malûllerinin de harb malûlleri" mi
Meclise gündem dışı izahat verilmesini arz ve
sillû terfihleri hakkında bir ka
teklif eylerim.
nun tasarısı ile iki kanun teklifi
31.1.1962
nin geçici komisyonda müstaOrdu
çelen görüşülmesi isteği
Ata Topaloğlu
Millî Savunma Komisyonunda bulunan (2/79)
BAŞKAN — Efendim, bu hususta bir mü
işaretli kanun teklifi ve (1/100) işaretli kanun
talâanız varsa buyurun.
tasarısı ile, Maliye Komisyonunda bulunan
(2/67) işaretli teklifinin mahiyet ve amaçları
KASIM GÜLEK (Adana) — Muhterem ar
birbirlerine uygun ve yakın olmasından ötürü
kadaşlarım, Avrupa Konseyindeki çalışmaları
üçünün bir arada ve ilgili beşer kişilik Millî Sa
mız hakkında bir rapor hazırlamaktayız. Ra
vunma, Maliye ve Bütçe komisyonlarından kuru
poru Ri'yasete takdim edeceğiz, onlar bastırıp
lacak geçici bir komisyonda müstacelen incele
dağıtacaklar. Arkasından da biz gelip ıburada
nerek bir karara varılması Yüksek Meclisten
izahat vereceğiz. Bu hususu tensibinize arz
hem aynı mahiyette fakat,birkaç ayrı kanunun
ederken, bunun bütçe konuşmalarından evvel
çıkmasını önliyecek hem de Yüksek Meclisin
tahakkukunu temin bakımından 12 Şubat Pa
adaletli kararını bekliyen türlü vazife ve harb
zartesi tarihi her halde iyi Ibir tarih olur. Ten-
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sip btiyurülunsa dağıtılsın, ondan sonra <biz de
izahat veririz.
BAŞKAN — Bu hususu tasvip buyuranlar
lütfen işaret versinler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
4. — Yeni Türkiye Pgrtisi Meclis
Grupu
adına Doğu, Anadolu'daki kıtlık dorumunu, ince
lemek üzere gönderilen kurulun verdiği rapor
BAŞKAN — Rapdru okumak üzere, buyu
run Sırrı Öktem.
SIRRI ÖKTEM (Kars) —, Günümüzün mü
him konusu olan Doğudaki kuraklık yüzünden
iaşe ,ve hayvan yemi sıkıntısını gidermek için
Hükümetimizce tedbirler alınmaya başlanması
üzerine, bu konu ilk defa grupıımuzda görüşül
müş ve Hükümetçe alınan tedbirleri yerinde
görmek, durumu incelemek Hükümetimize yar
dımcı olmak ve gerekirse uyarmak maksadiyle Doğuya bir heyet gönderilmesi 2 . 1 . 1 9 6 2
tarihinde Grapıımuzca kaVar altına alınmıştır.
Heyetimiz .16 . 2 .1962 günü hareketle Erzurum,
Kars, Ağrı; Erzurum, Erzincan ve Sivas ille
rini dolaşmış ve bu inceleme 13 gün sürmüş
tür.
•Bizim arkamızdan, bilindiği üzere, T. B . M.
M. inden ve muhtelif partilerden bir karma he
yet de aynı imaJksatla yola çukmışltır.
1. ilk olarak şunu memnuniyetle belirtmek
isteriz ki, evvelâ Devlet Bakanımız Sayın Feyzioğlu'nun bu bölgeye gitmesi (ki kendisi ile
Kars'ta karşılaştık) Sonra bizim heyetin git
mesi, arkamızdan T. B. M M. ce seçilen kar
ma heyetin yola çıkması (ki Ağrı'da karşılaş
tık ) bu bölge halikı üzeninde, onların dertleri
ile, sıkıntıları ile yakından alâkadar olmak ba
kımından müspet tesir yaratmış ve moralmantakviye edilmelerini sağlamıştır.
8

2. Basınımızın bu konudaki uyarmaları
şüphesiz faydalı ve yerinde olmuştur. Ancak
bir iki gazetemizin bir hayli mübalâğalı neş
riyatı bu bölge halkı üzerinde nahoş tesirler
yaratmıştır. Hep hatırlarız: Açlıktan insanlar
ölüyor, hayvanlar Ölüyor, millî servet mahvolu
yor. Doğudan Batıya kütle halinde hicret baş
ladı ve saire. Açlıktan ölen insan yoktur arka
daşlar. Bir defa insanoğlu fizikî yapısı itiba
riyle açlığa mukavimdir ve hemen ölmez. Ken
dini, bilerek açlık grevine mahkûm eden insan
ların bile aylarca yaşadıklarını gazetelerde ofcu-
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yöruz. Şüphesiz bu, bu bölgede iki senedir ku
raklık ve uzun süren kış dolayısiyle iaşe sıkın
tısı vardır. Bu da şimdilik önlenmiştir. Aşağı
da tafsilâtı ile arz olunacaktır.
Hayvanlara gelince: Resmî makamlarda
hayvan kırımına dair bilgi yoktur. Vatandaşla
temasımızda da öldüğüne değil öleceğine dair
sıkıntılar ve endişeler vardır ve şüphesiz hak
lıdır. Sebebi, yine i'ki senedir arka arkaya de
vam eden kuraklıktan ve kış aylarının sonuna
kadar ellerinde yeter derece hayvan yenli bulunmamasındanchr. Kanaatimizce bütün sıkın
tının menşei budur. Çünkü bu bölge halkının
büyük ekseriyetinin geçim vasıtası ellerindeki
lı ayvanlarıdır.
Hicret meselesi: Bilindiği üzere bu bölgenin
hayvancılık ve hayvan ımabsulleri bakımından
şimdiye kadar inkişaf edememesi ve uzun sü
ren kış ı ayları 'dolayısiyle mevsim işsizliği yay
gın ıhâldedir. Bunun'neticesi bir kısım vatan
daşlar kuş aylarında âtıl kalmaktansa çalışmak
ve para kazanmaık raaksadiyle mutedil bölgele
re giderler. Her kış hu hareket vardır. Muhte
melen bu seneki şiddetli kuraklık yüzünden
bu gidiş - gel|iş bir miktar artmıştır. Fakat, bu
hiçbir zaman bir Ih'icret manzarası almamıştır.
Durum böyle olunca yukarda arz edilen 'bir iki
gazetemizin biraz mübalâğalı neşriyatı sağ
duyulu halkımız üzerinde nalhoş tesir yarat
makla kalmamış yeraltı faaliyetinin, beşinci ko
lun bu konuyu istismar etmesine vesile teşkil
etmiştir. Hep bilir demir perde 'gerisi aley
himize neşriyat yapan bâzı radyolar bu konu
yu insafsızca ve'hattâ haince istismar etmiştir.
Bu noktayı esefle belirtmeden ıgeçemedik.
3. Bütün resmî temaslarımızda ilgili ma
kam ve şahısların tam bir alhenk içinde ve sıkı
bir işbirliği halinde (gece gündüz ve tatil deme
den çalıştıkl arını ve vatandaşın ıstırabını hafif
letmeye gayret sarf ettiklerini memnuniyetle
gördük.
4. Erzurum ili sınırları içine ıgirince de
miryolu tooyunca istasyonlarda buğday, saman,
ot stojkarı dikkati çekmiştir. Binaenaleyh, Dev
let Bakanımızın rakam olarak verdikleri haki
katin ifadesidir ve ilgililerde bunu teyit etmişdir. Ancak bu stokların demiryolundan hiç ol
mazsa kaza merkezlerine <kadar, iç bölgelere
nakli güçlük arz etmektedir. Biz oradayken he-
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yorlar. îdari selâhiyetle bunun önlenmesi yo
ntp yolu açılımamı§ kaza merkezleri de vardı.
luna gidildiğini bize söyledilerse de tatbikat sa
Yukarda arz edilen ahenkli çalışma ile ve ge
hasındaki neticesini bilmiyoruz. Bunun resmî
rekirse Hükümetin desteği »ve askerî yardımla
yoldan halledilmesi daha iyi olur sanıyoruz.
bu güçlüğün de yenileceğine inanıyoruz.
b) Yine kasaba ve şehirlerde ziraatle işti
5. Her üç ilde de (Erzurum, Ağın ve Kars)
gal etmiyen dar kazançlı küçük esnaf vardır.
Hükümetçe alınan ve 'müspet tesir bırakan ted
Bu tabaka halkımız, köylünün parasızlığı dolabirler. şunlardır :
yısiyle iktisadi hareketin eksik olmasından ve
a) Şehir ve kasabaların ekmeklik ihtiyacı
kış mevsiminde iş buhranından ötürü kendi
muayyen bir hadde göre tesbi't edilmişken ka
parası ile kendini doyurmak imkânından mah
saba ve şehirlere yakın köyler halkının, şehir
rumdur. Bu vatandaşlara da kendi bünyelerine
fırınlarından ekmek tedarik etme zorlamaları
görülmüş ve ofis de ihtiyacı Ikarşılryacak nis-. uygun bir statü ile kredi sağlanması gerekir^
bette kontenjanlarını artırmıştır.
e) Hayvan yemi için verilen kredi pek az
dır ve sembolik mahiyettedir. Gerçi geçimi hay
b) Köylü ekmeklik buğday talebe'tmiş, ofis
vanla olan bütün vatandaşların krediye ihtiyacı
de parası mukabilinde satmıştır. Yani, ofis şe
olmıyabilir. Fakat, resmî ağızların ^ifadesine
hirliden gayrı köylü İhtiyacını da ilâveten te
göre
krediye muhtaç vatandaşın miktarı % 50
darik ve talhsis etmiştir.
nin
üstündedir.
Muhtaç ve gayrimuhtaç vatan
e) Nüfus başına ayda 10 kilo, dört ayda
daşı
da
tesbit
etmek
bir meseledir. Bu duru40 kilo olmak üzere kredili buğday tahsis edil
miştir. Kış çıkıncaya kadar bu miktar kâıfi gö .mun düzeltileceğini ümidetmek isteriz. Anka'ra'ya avdetimizde bütün bölge için yem kredi
rülüyor. Fakat hasat mevsimine kadar yeter
sinin on milyon lira daha artırıldığını gazeteler
lik derecesi zihinlerde tereddüt yaratıyorsa da
de okuduk. Bu artırmanın yaraya merhem ol
buna karşılık köylünün de büsbütün boş ve
masını
temenni ederiz. Bu münasebetle şunu da
tedbirsiz olmadığı düşünülmekte ve hasat mev
belirtmek
yerinde olur ki, geri kalmış bölge ol
simine feadar ulaşacağı tahmin edilmektedir.
masına ve fevkalâde vaziyetin hüküm sürmesine
d) Ofisçe ilâveten ileri tevzi merkezleri
rağmen koca bir vilâyete tahsis edilen kredinin,
açılmış ve vatandasın dalha kolaylıkla ve kısa
iktisaden çok daha iyi bölgelerde bir tek şahsa
zamanda buğdayım alması temin edilmiştir.
verilenin
dûnunda olduğu müşahede edilmiştir.
e) Hayvan yemi sıkıntısını -önlemek üzere
ofis köylüye talbsi» ettiği arpayı, miktar tesd) Halledilmesi gereken mühim bir konu da,
bit etmeden, parası mukabilinde satmıştır.
asıl muhtaç vatandaşların yem kredisinden isti
f) Demiryollarında % 90 tenzilât en tesirli
fade edememeleridir. Çünkü 123 sayılı Kanunla
olmuştur. Hayvan yemi rayici istikrarını muha
borçlu vatandaşlara, borcunu ödemedikçe yeni
den borç verilemez, denmiş. Bu durumda bu ka
faza etmiş ve karaborsa önlenmiştir. Ancak bu
nuna göre borcu olmıyan ve muhtaç da olmıyan
tenzilâtlı tarife Eyiûl - Ekim aylarında tatbik
vatandaşlar bu krediden istifade edecek demek
edilseydi çok daha iyi olacak ve bugün kış or
tir.
Halbuki vatandaşın büyük sıkıntısı hayvanı
tasında bu durum yaratılmayacak, vatandaş
nı öldürmeden bahara ulaşmaktır. Kaldı ki borç
zarara girmiyecek, hayvanını yok pahasına satlu vatandaşın mühim bir kısmı birkaç yüz lira
mıyacak idi.
borçludur. Bpaenaleyh bu durumun mutlaka
Bu alınan tedbirlerle vatandaşın açlık tehli
düzeltilmesi kanaatindeyiz. Aksi halde yem kre
kesine karşı mâruz kalmadan kışı çıkaracağına
disinden muhtacolmıyan vatandaşlar istifade
inanıyoruz.
edecek
demektir.
6. Şimdi alınması gereken tedbirlerle dü
e) Tohum meselesi : Hükümet tohumluk
zeltilmesi icabeden hususlara geçiyoruz :
buğday veremiyeceğini söylüyor. Köylünün, to
a) Çiftçi vatandaşa kredi ile buğday ver
humluk buğdayı yememesini, ilkbahar ekimine
mek üzere çıkarılan 41/1 sayılı Kararnamede
saklamasını, bunun yerine Amerikan buğdayını
bu hak yalnız nahiye ve köylere tanınmıştır.
yemesini tavsiye ediyor, tyi ama bugün için çok
Halbuki şehir ve kasabalarda köylü vasıflı ve
geç kalmış bir tavsiyedir. Çünkü resmî ağızlar,
ziraatle iştigal eâen vatandaşlar da vardır ki
dara düşen köylünün tohumluk buğdayının bübu kararname hükümlerine göre istifade edemi-
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yük bir kısmını istihlâk ettiğini veya un haline
getirildiğini ifade ediyor. Zor bir durum. Hü
kümetimiz elbette bu mesele üzerine eğilmiştir.
f) Zengin çiftçi ve tüccarın elinde bulun
duğu kuvvetle muhtemel tohumluk evsafmdaki
buğdayın, ekmeklik olarak istihlâk edilmeden
ve gerekirse prim dahi verilerek, ofisin tevzi et
tiği Amerikan buğdayı ile tebdili ve gecikme
den tohumluk olarak çiftçiye tevzii mümkün
dür ve lâzımdır.
g) Keza köylümüzün, bilhassa Kars'ta çift
süren hayvanlarından bir kısmını satmak mec
buriyetinde kaldığı, elde mevcutların da ilkba
har ekim mevsiminde iş göremiyecek kadar za
yıf olacağı düşünülüyor. Bu durumda tıpkı Ka
rayollarının şube ve kısımları gibi tertiplenecek
traktörlerle mücehhez ekiplerin, sürülecek arazi
nisbetindeki masrafları hesaplanarak borçlandır
mak suretiyle sürümün desteklenmesi mümkün
dür, sanıyoruz. Bahar ekimi Şark'ta en erken
Nisan ayında başlar. Garp'da ise daha. erken
başladığından münavebe suretiyle Garp bölge
sinden takviye edilecek traktör ekipleriyle
Şark'm ekin derdi büyük mikyasta kolaylaştırılır kanaatindeyiz.
h) Veyahut arazisi ve karşılığı bulunan
çiftçi vatandaşlara, şimdiki statü üzerinden de
ğil, tamamen taksitlere dayanan ve ilk taksidi
1963 den başlamak üzere uzun vadeli kredi ile
traktör verilmesi.
Böylelikle Hükümetimizce alınmış tedbirleri
ve görüşümüze göre alınacak tedbirlerle düzel
tilmesi icabeden hususları ana hatları ile sırala
mış bulunuyoruz.
7. Sivas'ta yapılan inceleme : İki senedir
kuraklık olduğu, köylünün yemeklik ve tohum
luk buğdaya şiddetle ihtiyacı bulunduğu, Si
vas'a 2 600 ton tohumluk buğday tertibedilmişken ancak 800 tonunun verilmiş olduğu, sıkın
tıda olan vatandaşların toplu olarak yiyecek
ve tohumluk buğday verilmesi için vilâyeti
tazyik
etmeleri üzerine bundan bir hafta
evvel durumu iesbit için ilgililerle birlikte
durumu tesbit ettiği ve ancak onbeş Şu
bata kadar belli olacağı bildirilmiştir. Hayvan
yemi Erzurum, Ağrı ve Kars illerine nazaran ihtıi'cayı üstündür. Valimizin daha evvel durumu tmbit edip diğer iller gibi Hükümeti zamanında
haberdar etmesi gerekirken ancak yeni hareke
te geçtiği anlaşılmıştır.

0:1

8. Şimdi de, iki senedir arka arkaya devam
eden kuraklık yüzünden bu bölge halkının na
sıl bu duruma düştüğünü tahlile çalışalım. Yap
tığınız incelemelere göre Erzurum, Kars ve Ağ
rı valilerimiz, bir evvelki kurak seneden de tec
rübe edinerek, çok erkenden Haziran 1961 ayın
da yazı ile ilgili makamları uyarmak istemişler
dir. Başlangıçta bu uyarmalar pek mukabele
görmemiş ve mütaaddit yazışmalarla ısrar üze
rine bir heyet gönderilmesini istemişlerdir. Ni
hayet zamanın Başbakan Yardımcısı, Ziraat ve
Ticaret bakanları bölgeyi bizzat gezmiş ve du
rumun ciddiyetini kabul etmişlerdir. Bunun ne
ticesi günün şartlarına uygun kararlara da va
rılmıştır. Buraya kadar güzel. Fakat maalesef
bu kararlar tatbik edilmemiştir. Meselâ bugün
tatbik edilen Demiryollarında % 90 tenzilâtlı'
tarifeye o zaman uygulansaydı bugünkü sıkıntı
lı durum geniş ölçüde önlenir, hayvan yemi fi
yatları yükselmez, vatandaş bu yemleri erken
den tedarik eder ve hayvanlarının mühim bir
kısmını elden çıkarmazdı.
9. Keza alman kararlar gereğince, ilgili
müesseseler vatandaşın hayvanını biraz da ev
saf gözetmeden, satın alacaklardı, halbuki hay
van alımı İçin gelen heyetler formalite ve klâ
sik protokol şartlarına taassupla bağlı kaldıkla
rından hayvancılığın merkezi olan Kars'tan .
hayvan almamışlardır. Erzurum'dan ise pek az
mubayaa etmişlerdir. Bu tutum hayvancı va
tandaş üzerinde en ağır darbeyi vurmuş ve Hü
kümetin alâkasızlığından ümitsizliğe düşmüş
lerdi. Binnetice elindeki hayvanı besliyemiyeceğinden yok pahasına satmaya mecbur olmuş
tur. Bu durum arz ve talep kaidesini bozmuş ve
Kars'ta ayaktan bir kilo etin fiyatı 33 kuruşa
katlar düşmüştür. Bu resmî kayıtlarla sabit
tir. Otobüs bileti 50 kuruş olduğuna göre ilâve
edilecek bir şey kalmıyor. Bu durumu resmî ra
kamlarla isbat edebiliriz. Kars'ta artık kışa gi
rerken Kasım ayında elden çıkarılan koyun mik
tarı 1959 da 12 bin küsur, 1960 da 19 bin kü
sur iken 1961 de 123 bin küsur olmuştur. Bunu
bütün hayvanlara teşmil edersek yalnız Kasım
ayında 147 bin küsurdur. Eylül, Ekim' ve Kasım
ayları yekûnu ise 400 bini aştığı görülür. Bu
nun mânası ıstırap içinde kıvranan vatandaşlar
hayvanlarını yok pahasına elden çıkarmak mec- '
buriyetinde kalmışlardır.
-..
•;•%•
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Bu tutumun sebebini anlamak güçtür. Akla
gelen, ilgili makamlarımız da valileri uyarma
larını (telâş) diye vasıflandırmak nemelâzımcılık ve (gelecek iktidar yapsın) gibi geniş bir
lâkaydîye bağlamak mümkündür. Bunlara ilâ
veten artık memleketin bir seçim atmosferine
bürünmüş olması da bunu takviye etmiştir. Ey
lül 1961 ayında Cumhuriyet gazetesinin bu ko
nuda yaptığı neşriyat vardır. Bu atmosfer için
de o da maalesef ilgilileri harekete geçiremedi.
Halbuki bugün alman tedbirlerin bir kısmı olsun
Eylül ve Ekim aylarında tatbik edilseydi bu
kış kıyamette bu hallere düşülmez, halkımız te
dirgin edilmezdi, hayvancı vatandaş hayvanını
yok pahasına satmazdı, yem sıkıntısı olmaz, fi
yatlar yükselmezdi ve nihayet bugün tahsis edi
len milyonlarca liranın belki az bir kısmı ile ik
tifa edilir, Hazine zarara sokulmazdı.
Görülüyor ki, Doğu'nun bu sıkıntılı duruma
düşmesinde ve Hazinenin milyonlarca zarara
sokulmasında sorumlu makam ve şahıslar var
dır. Bunlar hakkında gereken kanuni takibatın
yapılması lâzımdır kanaatindeyiz. Sayın Feyzioğlu Millet Meclisi ve Senatoda yaptığı konuş
mada aynen: «Doğu'da husule gelen ' kuraklık
ne bugünkü Hükümetin, ne bundan önceki Hü
kümetin, hattâ ne de daha önceki Hükümetin
zimmetine yazılacak bir hâdise değildir.» demiş
lerdi. Zimmeti tabiat şartlarına yüklemek kolay
ve' kese bir yoldur. Bu hususta araştırma yap
maya, heyetler göndermeye ne lüzum var? Şark
bölgemizde arasıra bu gibi hâdiseler az veya
çok oluyor. Fakat asıl üzerinde durduğumuz
mesele, şiddetli kuraklık iki senedir arka arkaya
devam ettiği, valilerimizin çok erkenden ilgili
leri Uyardığı ve ısrarlı talepleri karşısında ba
kanların bü bölgeye giderek durumun ciddiyeti
ni anladıkları ve hattâ bâzı kararlar aldıkları
halde bu kararları aynı ciddiyetle tatbik etme
dikleri ve netibede kış ortasında bu acıklı du
rumun patlak vermesi ile milyonlarca vatanda
şın ıstırabına ve Hazinenin zarara sokulmasın
da mesul oldukları neticesine varıyoruz. Bu zim
meti, ayağının tozu ile iktidara gelen bugünkü
Hükümetimize yüklemek elbette doğru değil
dir. Zimmet bahsinde Sayın Feyzioğlu'nuh fi
kirlerine hürmeti ederiz. Fakat maalesef iştirak
edemeyiz.
Netice : Şark bölgemizde daha çok 'ıstırap
çeken, hayvancılığın merkezi olan Kars vilâye-
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timizde sırası ile, Ağrı ve Erzurum bunu takibeder, bunun için vatandaşlarımızın açlık tehli
kesinin hamdolsun önlendiğine kaaniiz. Bu hu
susta alınan tedbirler umumiyetle yerindedir.
Fakat hayvanlar için kışı geçirecek yem durum
larının sağlanması ve bahara ulaşması için de
vamlı tedbirlerin aimması gerekir. Bizim görü
şümüze göre yukarda sıraladığımız hususlar Hü
kümetimizin icraatına yardımcı mahiyettedir.
Muhterem arkadaşlar, bu alman tedbirlerin
hepsi muvakkattir ve mevsimliktir. Asıl dâva bu
durumu kökünden halletmek ve Hükümetimizi
zaman zaman bu bölgenin imdadına yetişmek
ten kurtarmaktır. Bu da programımızda ıs
rarla durduğumuz gibi, zirai ekonomimize hay
vancılığın çok mühim bir mevki işgal ettiği, ka
naatindeyiz. Süratle artan nüfusumuzun ve hay
vani maddeler istihkaklarının karşılanması aynı
zamanda ihracat imkânlarının açılması ve ziraatte yaygın bir halde bulunan mevsim işsizliğinin
azaltılması için hayvancılık ve hayvan mahsul
leri sanayii önemle ele alınacak konulardır. Sa
yın Hükümet başkanımızın son radyo konuşma
sında bu konuların önemle ele alındığını mem
nuniyetle öğrendik. Ancak bu sayede Şarkın sık
sık tekrar eden bu acıklı durumuna nihayet ver
mek mümkün olur. Bu musibetten en büyük ka
zancımız da hayvancılığımızın inkişafının artık
bir zaruret halinde meydana çıkmış olmasıdır.
O halde buna ait plânların şimdiden öncelikle
hazırlanmasını ve 1962 bütçesinden ayrılabilecek
âzami yatırımla bu hayırlı işe başlanmasını ar
zu ediyoruz, öncelik hususunda ısrar ediyoruz.
Bu yatırım en kısa zamanda meyvesini verecek
tir. İleri milletler de bu yoldan yürümüşlerdir.
Plânlama bahsinde şu noktaya da temas et
mek istiyoruz :
Bizde nedense yabancı mütehassıs raporla
rına karşı mübalâğalı bir hayranlık vardır. Hal
buki bâzı konularda Türk bilginlerinin hazır
ladığı çok kıymetli eserler vardır, bunlardan
bir tanesi de Ankara Üniversitemizin Veteriner
Fakültesi resmî yayınlarından olan (Ekonomik
kalkınmada hayvancılık) eserini hepimizin do
laplarına koymuşlar. Ben şahsen çok istifade et
tim. Elbet sizler de okumuşsunuzdur. Bütün
ömürlerini mesleklerine vermiş bu değerli ilim
adamları Avrupa'da, Amerika'da tahsillerini
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takviyâ etinişlerdir. Senelerdir bu mühim konu
da yazılar! ile, eserleri ile ilgili makamları uyar
makta deyâm etmişler ve maalesef muvaffak ola
mamışlardır. Son çare olarak hepimizin adres
lerine bir^i* tane göndermişlerdir. Bunu söyle
mekten maksadımız, Hükümetimiz Ihademki bu
mühim konuya el koymuştur, müşterek bir top-
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lantı mı yapılacak, bir hayvancılık ekonomisi
şûrası mı kurulacak, plânlamada bu değerli ar
kadaşlarımızdan da istifade edilmelidir. Şark
bölgemizin kalkınması, halkının yaşama seviye
sinin yükseltilmesi artık bir zaruret haline gel
miştir,
Hürmetlerimizle.

5. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)
BAŞKAN
soru vardır.

SÖZLÜ SORULAR VE

Efendim, gündemde

12 sözlü

1. — Giresun Milletvekili Eteni Kılıçoğlu'nun, 27 Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif
sebeplerle dı§ memleketlere _ gönderilen memur
ve hizmetlilerle bunların dönüklerinde getirdik
leri otomobillerin sayısına dair sorusuna Tarım
Bakanı Cavit Oral'ın sözlü cevabı (6/176)
\' *
BAŞKAN — -Giresun Milletvekili Eteni Kıhçoğlu buradalar mı? Burada... Tarım Bakanı
burada, fakat Dışişleri Bakanı yoklar. Efendim,
her iki bakanın müşterek cevaplarını mı arzu
ediyorsunuz, birisinin izahı kâfi gelir mi?
• ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Muhte
rem Başkan, bizim sözlü soruyu taksite bağladı1ar. Bu olmaz. Biz, sözlü, soru neticelerini ala
mazsak bu müessese iflâs eder.
BAŞKAN — Efendim, sorunun mütaakıp
kısmı gelecek birleşimde cevaplandırılmak üze
re sadece Tarım Bakanının izahları sizi tatmin
eder mi?.
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Olur
efendim.
BAŞKAN — O halde soruyu okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususların ilgili bakanlar tara
fından «özlü olarak cevaplandırılmasına dela
letlerini saygı ile rica ederim.
8 Ocak 1962
Giresun
Ethem Kılıçoğlu
1. Mîllî Savunma, Tarım, Hariciye ve Ma
liye Vekâleti memurlarından ve mensupların
dan ti Mayıs 1960 tarihinden bugüne kadar
şu veya bu* maıksatla diğer memleketlere gön
derilenlerin »ağrıları nedir?
%
2. Bw yekaletlere mensup memur ve vazi

CEVAPLAR

felilerin gittikleri dış memleketlerden dönüş
lerinde getirdikleri otomobil sayısı nedir?
3. Getirilen bu otomobillere ne kadar dö
viz ödenmiştir, ne kadar Gümrük Resmi alın
mıştır?
4. Mezkûr vekâlet mensuplarından otomo
bil getirenlerin tekrar dış memleketlere gidiş
lerinde tekrar otomobil getirip getirmediği,
aynı şahsın üç dört defa otomobil getirip ge
tirmediği ?
5. Otomobil getiren bu kimselerin bunları
vsatıp satmadığı, satmışlar ise (alıtş ve satış- fi
yatları arasındaki farkın talimini miktarının
ne olduğu?
*
BAŞKAN — Buyurun efendim.
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana)
— Giresun Milletvekili Ethem Kıhçoğlu'nun
27 Mayıs 1960 tarihinden beri muhtelif sebep
lerle dış memleketlere gönderilen memur ve hiz
metlilerle bunların dönüşlerinde getirdikleri
otomobillerin sayısına dair sözlü sorularının ce
vabı...
Muhtelif sebeplerdle dış memleketlerde tertibedilen toplantılara bakanlığımız adına işti
rak eden memur sayısı yeri ve süresi..
Toplantının
İştirak eden
yapıldığı
memur
mahal
Süresi
adedi
Amerika
İtalya
İngiltere
Fransa
İsrail
Belçika
Pakistan
Rusya
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6 aydan 1 yıla kadar
7 günden 20 güne »
7
»
6 aya »
4
»
20 güne >
1 - 7 gün arası
1-10 »
»
1-19 »
» ,
1-20 »
»
Toplam

28
7
2
5
2
1
2
2
49 kişi
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» Ayrıca 453/20 projeden CENTO, F. A. O.,
OEEC ile UNESCO ve Teknik Yardım Proje
sinden çeşitli konulara kısa süreli olarak işti
rak edenlerin sayıları ise.

Almanya
Amerika
Avusturya
Bulgaristan
Fransa
Habeşistan
Holânda
îran
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
Kıbrıs
İngiltere
Lübnan
Meksika
Mısır
Pakistan
Rusya
Surye
Tunus

22
28
19
2
16
1
5
2
1
22
2
1
9
4
3
4
- 1
2
3
1
1
2

,
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152 kişi,

Ayrıca 4489 sayılı Kanun gereğince dış
memleketlere görgü ve bilgicim artırmak üze
re gidenler.
•

Almanya
3
Amerika
'
12
Fransa
4
İngiltere
,
7 dir.
Bu bölümden gitmiş olan 26 memurla bir
likte Bakanlığımızdan bugüne kadar 227 kişi
muhtelif dış memleketlere gitmişlerdir.
Soru önergesinin 2, 3, 4, 5 ncd maddelerin
de istenilen malûmata dair Bakanlığımızda bir
bilgi bulunmamaktadır.
Keyfiyeti saygı ile arz ederüm.
BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu.
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok
muhterem arkadaşlarım, sözlü sorum dört vekâ
leti ilgilendirdiği için aynı mevzu dolayısiyle
üçüncü defa huzurunuza çıkmış bulunuyorum. ^
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Sayın Ziraat Vekili Beyefendiyi dinledik.
Netice itibariyle muhtelif kanunlardan ve muh
telif .imkânlardan faydalanmak suretiyle ve
kâletlerden dış memleketlere gönderilen müf
redatı ve yekûnu ifade buyurdular. Dikkat
buyurulursa, benim sözlü sorumun cevabı de
ğil bunlar. Çünkü, sözlü sorumun birinci mad
desinde muhtelif sebeplerle dış memleketlere
gönderilenlerin sayısı nedir diyorum. Müfre
datı istemedik. Yekûn itibariyle 227 memur şu
veya bu fırsattan istifade ile dış memleketlere
gönderilmiş. Asıl mevzu, giden bu kimselerin
gelirken otomobil getirip
getirmedikleridir.
Eğer, aynı şahıs bir daha, bir daha dış memle
ketlere gittiyse, gelirken aynı insanın bir oto
mobil daha getirip getirmediği mevzuudur.
Şimdi Vekil Beyefendi diyorlar ki, «Soru
nun diğer hususları hakkında benim Vekâle
timde bilgi yoktur.)» Çok muhterem arkadaşla
rım, bu bence ciddî bir cevap olamaz! Ziraat
Vekili Beyefendi, Maliye, Gümrük ve Dahiliye
vekâletlerine bir yazı yazarlar, oralardan cevap
isterler. Neyin cevabını? Dış memleketlerden..
KENAN ESENGİN
(Zonguldak) — Siz
kendiniz yazsaydınız.
ETHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Efen
dini, arkadaşımız burada cevap verirlerse Muh
terem Heyetiniz de duyarlar. Hem de merak
tan kurtuluruz. («Hangi arkadaş?* sesleri)
Hangi arkadaş olduğunu gördüm beyefendi.
BAŞKAN — Esasen cevap vermeye hakkı
yoktur, siz devam ediniz.
ETHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Şimdi
Ziraat Vekili bir yazı yazacak. Kime? Dahi
liye Vekâletine. Ne soracak? Gelen otomobille
rin trafik şubesinde birer kayıtları vardır.
Alım ve stımlar yapıldıkça kim almış, kim
satmış trafik teşkilâtında kayıtları vardır, ora
dan belli olacaktır. Bir de Maliye Vekâletine
ne kadar döviz ödenmiş diye yazı yazacaklar
bunu tesbit edecekler. Bir de Gümrük ve İn
hisarlar Vekâletine yazı yazacaklar, ama bun
lar yapılmadan, gelişigüzel, «227 kişi gitmiştir.
Rusya'ya, Bulgaristan'a, şuraya - buraya.j» D *
mek olmaz arkadaşlar. Bunlar benim sözlü so
rumun cevapları değil. Bendeniz diyorum ki',
bu dört vekâlete mensup memurlar, bu vekâ
letlerle ilgili kimseler dış memleketlere git
mişler, gelirken otomobil getirmişlerdir, öyle
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insanlar vardır ki, bunların içinde dış memleket- I buraya getirdik, sözlü sorunun kendime aidölan*
kısımlarına kemali ciddiyetle cevap vermiş bu
lere mütaaaddit defalar gitmiş, mütaaddit defa
lunuyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
lar otomobil getirmişlerdir.
Bunun mânası şu : Geçen gün Sayın Maliye
ETHEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Çok
Vekili Beyefendi cevaplarında dediler ki; «Be
muhterem arkadaşlarım, bendeniz, çok muh
delsiz ithal rejiminden faydalanmak suretiyle.
terem Ziraat- Vekili Beyefendiyi uzun zaman
Müsaade buyurun şu fakir de bedelsiz ithalât
dan beri tanırım. Bir arkadaşlığımın olduğun
tan faydalanarak otomobil getirsin.,» Böyle şey
dan değil, memuriyetim dolayısiyle, daha ev
olamaz arkadaşlar. Aynı şahıs üç defa git
vel de bulundukları bu Vekâletteki icraatları
miş, üç defa getirmiş. Hattâ şunu da söyliyedolayısiyle tanırım. Kendilerinin ciddiyetlerin
yim ki, Şefik inan'dan önceki Maliye Vekili
den, bilgilerinden, bu işe olan vukuflarından
arkadaşımız getirmiş evvelâ. Tabiî Vekil Bey
hiç kimsenin ve 'bendenizin de şüphesi olma
getirirse memuru da getirir.
mak icabeder. Elbette ki muhterem arkadaş
Şunu demek istiyoruz ki; 27 Mayıstan bu
larım, benim soruma ait bu hâdiseler muhte
yana, artık, ötekine - berikine menfaat temin
rem Cavit Oral Beyefendinin zamanı idarele
etmek için Devlet teşkilâtı çalışmamak. Kim
rinde geçmiş bir şey değildir. Onun için şahıs
yaptı ise, evvelâ resmî kanallardan tesbit edil
ları mevzubahis değildir. Âmme hizmetidir,
meli, ondan sonra biz de bir dedektif gibi de
Devlet hizmetidir, muayyen bir süre içinde ce
ğil, bir milletvekili olarak çıkıp, evet doğru- I reyan eden (hâdiselerde kendi teşkilâtını ilgi
dur veya yanlıştır diyebilmeliyiz. Bize bu im
lendiren kimseler hakkında bir tahkikat icra
kânları verebilmeleri için sözlü soruyu ciddi- J etmesi icabeder. Bendeniz diyorum ki, Ziraat
yetle ele alması icabeder. Ama bendeniz yük- I Vekâleti camiası içinde öyle memurlar vardır
sek huzurlarınızda tekrar ediyorum ki, şu I ki, şu veya bu sebeple dış memleketlere git
dört vekâlette tahssisen Hariciye ve Maliye ve- I mişlerdir. Gelirken otomobil getirmişler, kara
kâletlerinde memurlardan kurulmuş bir şebeke I borsada satmışlardır. Şimdi çok ciddî olan Ca
bu işi yapmaktadır arkadaşlarım. Çünkü bir
vit Oral Beyefendinin derhal kendi camiası
otomobilde asgari 40 bin lira hava parası var
içerisinde, aca'ba bu açıkgözler kimdir diye tes
dır. Kim alır, kim satar, bunu alâkalılar tesbit
bit etmesi lâzımdır. Çünkü bir Vekil olarak teş
etmek mecburiyetindedir. Hükümetin bu mev
kilâtı içerisinde kim dürüst insandır, kim dü
zu üzerinde hassasiyetle durması gerekir. Aksi
rüst değildir, kim hangi işlerle uğraşıyor, Dev
takdirde fısıltı gazetesinde şu üç aldı ise, 23
leti, milleti düşünenler var mıdır diye tesbit
aldı diye, hiç almadı ise aldı diye yayılır, ya
etmesi icabeder. Meselâ bendeniz kendilerine
kıştırılır. Temiz insanların kirlilerden ayrıl
haiber vereyim; Ahmet Şener Bey arkadaşım
ması için Hükümete ve bu dört sayın vekile fır
bana bakıp duruyor, kendi teşkilâtından bir
sat verdim. Bu iyice tetkik edilmek suretiyle
müdür gitmiştir, bir ara/ba getirmiştir, 75 bin
yüksek huzurunuzda açıklanmalıdır. Aksi tak
liraya satmıştır. Şimdi Ziraat Vekili Beyefen
dirde bir milletvekili olarak bana düşen va- I dinin bunu tesbit etmesi icabetmez mi arka
zifeyi yapacağımdan emin olabilirsiniz. Hürmet
daşlarım? Yo'k «Maliye Vekâletinden sormak,
lerimle .(Alkışlar)
.
Gümrük Vekâletine sormak icalbeder» dediler.
Bendeniz bu işleri bilen bir kimseyim. Hangi
BAŞKAN — Sayın Tarım-Bakanı.
sualin nereden sorulacağını, ne soracağımı,
TARIM BAKANI CAVlT ORAL (Adana)
müsaade ^ederseniz, bilmiş olayım. Ama; Ah
—- Giresrn Milletvekili Sayın Ethem Kıbç'oğlu I met Beyefendi şey. yapıyorlar, ben bu mevzuu
arkadaşımın sözlü sorusuna, öyle zennediyorum
bütün arkadaşlarım biliyorlar diye isim ver
m,, ciddiyetle cevap vermiş bulunuyorum. Bir
dim. Yoksa her hangi bir şey için değil. De
kere benden istedikleri şey, tamamiyle Vekilmek istiyorum ki..
lip-imden önceki zamana ait bir meseledir. Kal- I
AHMET ŞENER (Trabzon) — Arkaya ba
di ki. Gümrük ve inhisarlar Vekâletini ve Ma- I
li've Vekâletini alâkadar eden bir mevzudur. I kacak değilim ya, tabiî karşıma, size bakaca
Ben Vekâletten toplamış olduğum malûmatı ' ğım.
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BTHEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Hak
lısınız, doğru doğru, haklısınız.
Diyorum ki, Ziraat Vekili Beyefendi, ken
di caiması içinde, şu sorduğum suallerle ilgili
durumu olan memurları birer birer : tesbit et
sinler. Bu, nasıl olacak?.. Gayet basit. Maliye
Vekâletine, Da/hiliye Velkâletine, Gümrük ve
Inihi'sarlar Vekâletin yazı yazarlar, hattâ bunu
bir tahkikat mevzuu yaparlar. O zaman bu
meselenin ciddiyetle ele alındığına bendeniz
kaani olurum. Yoksa; çök muhterem Vekil Bey
efendinin ciddiyetinin 'bu mevzu ile alâkası
olmamak lâzımdır. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sorunun Tarım Bakanlığına
taallûk eden kısmı cevaplandırılmıştır, Dışiş
leri Bakanlığına aidolan kısmı için gelecek Bir
leşime bırakıyoruz.
2. — Kastamonu Milletvekili
İsmail Hakkı
Yılanlıoğlu'nun,
radyolarımızda telif konuşma
ve eserlerin beher dakikası için ne kadar ücret
ödendiğine ve Ağustos - Eylül 1961 ayları için
de, gayrimeşru iktisaplar ile ilgili olarak, İs
tanbul Radyosundan yapılan yayınlara dair Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü soru
su (6/178)
BAŞKAN — Sayın ismail Hakkı Yılanlıoğlu? Buradalar. Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanı? Bakan bulunmadıkları için soruyu ge
lecek Birleşime bırakıyoruz.
3. — Çankırı Milletvekili
Kâzım
Arar'm,
bâzı heyetlerin yaptıkları ziyaretlerin radyo ile
yayımının doğru olup olmadığına dair Basın Yayın ve Turizm Bakanundan sözlü sorusu
(6/180)
BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar? Burada
lar. . Fakat Basın - Yayın ve Turizm Bakam
yoklar. Soruyu gelecek Birleşime bırakıyoruz.
4. — Gaziantep Milletvekili Mithat San'ın,
Gaziantep Fıstık
Tarım Satış
Kooperatifleri
Birliğine Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
tarafından tahsis edilmiş bulunan krediye dmr
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/182)
"
BAŞKAN — Sayın Mithat San? Buradalar
Ticaret Bakanı olmadıkları için gelecek Birle
sime bırakıyoruz,
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5. — Muğla Milletvekili
Hilmi
Baydur'un,
".elzele sebebiyle elim duruma düşmüş bulunan
Fethiye'nin bir an evvel imarı hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sorusuna İmar ve İskân 'Ba
kanı Muhittin Güven'in sözlü cevabı (6/186)
BAŞKAN — Sayın Hijmi Baydur burada
lar. tmar ve iskân Bakanı buradalar, Çalışma
Bakanı yoklar. Yalnız İmar ve iskân Baka
nının cevapları sizi tatmin edecek mi efendim?
HlLMt BAYDUR (Muğla) — Evet.
BAŞKAN — Soruyu okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun imar ve iskân ve Çalışma
Bakanları tarafından sözlü olarak ve konunun
ehemmiyeti dolayısiyle acele cevaplandırılması
nın teminini saygılarımla rica ederim.
17 Ocak 1962
Muğla Milletvekili
Hilmi Baydur
1. Fethiye zelzelesi 1957 yılında vukubulmuştur. Maalesef bugüne kadar esaslı işler bitiri
lerek halk zor durumdan kurtarılamamıştır. 350
aile hâlâ barakalarda yaşamaktadır. Bu defa Fet
hiye'yi tekrar ziyaretimde hazin vaziyetin deva
mını yakinen gördüm.
2. Hükümet konağı, Adliye, Askerlik Şube
si, Gümrük, Tekel, PTT, Ziraat Bankası bir kısım
okullar jandarma binası, işçi Sigortalarının işçi
Hastanesi hâlâ yapılamamıştır. 7010 sayılı Kanu
nun mucibince yapılması icabeden oto garajı d*#
mevcut değildir.
3. Zelzele felâketine ilâveten 7 . 1 . 1 9 6 2 tarihinde yangın felâketi olmuş, 50 ye yakın baraka
halindeki dükkânlar yanmak suretiyle halk ikinci
bir felâketle karşıkarşıya kalmıştır. Aidolduğu
Bakanlığa gönderilen çarşı sitesi plânının bir an
evvel tasdik edilerek inşaata geçilmesi, dükkân
yapılacak arsaların fiyatlarının tâyini icabetmektedir.
4. 1960 yılında fakir ailelere ve işçilere mes
ken yapılmak üzere istimlâk edilecek arsalar için
aidolduğu bakanlıkça 150 bin lira gönderilmiştir.
Bu para halâ Fethiye Belediyesinin elindedir,
Arsalar istimlâk edilerek işçi sitesinin acele yapıl
ması ve Fethiye işçilerinin müşkül durumdan
kurtarılması lâzımdır.
Hulâsa : Fethiye kasabası elîm durumdadır.
Vaziyetin daha iyi kavranabilmesi için alâkadar
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İmkanların yakından inceleme yapması gerekmek
tedir. Bu hususta ilgili bakanlıklarca ne gibi tedIbirler düşünülmektedir?
BAŞKAN — Sayın Bakan.
ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI MUHÎDDÎN
GÜVEN (tstanJbul) — Sayın Başkan, muhterem
Heyet;
Çok kıymetli arkadaşım Muğla Milletvekili
Hilmi Baydur'un vermiş olduğu sözlü soru üze
rine huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
1957 yılında vükuibülan deprem felâketi üze
rine,- mezkûr bölgenin kalkındırılması ve açıkta
kalmış olan vatandaşlarımızın iskânı için gereken
faaliyet yapılmıştır. Bu hususta celfcedilmiş bu
lunan deprem mütehassısı Japonyalı Doktor Ho
moke Lumonura'nin yaptığı tetkikler neticesinde,
Ibu mıntakanm baştanaşağı zelzele mıntakası ol
duğu tesbit edilerek, yeni inşa sahasının başka ve
re naklinden bir fayda mülâhaza edilmediğinden
ve bölge sâkinlerinin arzularına göre zelzelenin
vukuibulduğu mmtaka üzerinde yeni bir imar
plânı tanzim edilmiş ve buna ait tatbikat yapıl
mak suretiyle bugünkü hale gelmiştir.
ıŞimdi bu tatJbikata ait teferruatı ve sorunun
karşılığını huzurlarınızda arz edeceğim.
•Fethiye kazasında 1957 yılında vukuibulan
deprem dolayısiyle binaları yıkılan veya hasar
gören vatandaşlardan 450 si mahallen yapılan
tetkikat neticesi 7010 sayılı Kanun gereğince hak
sahibi olarak tesibit edilmiştir. 7010 sayılı Kanun
»Muğla, Denizli, Bolu, Aydın ve Sakaıya vilâyet
leri dâlhilinde vukua gelen yer sarsıntılarında za
rar görenlere yapılacak yardım hakkındaki Ka
nundur.
'
Halen adı geçen kazada 510 ev inşa edilmekte
dir. Bunlardan 450 si hak sahibi oldukları tesibit
edilenlere tefrik edilmiş ve diğer 60 adedi de
7010 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince
memurlara tahsis, edilecektir.
Zamanında Bayındırlık Bakanlığı tarafından
içinde oturacak ailelerimi fert sayısına göre 2 oda
dan beş odaya kadar değişmek üzere tatfbik saf
hasına konmuştur.
Felâketzedelere tefrik edilen 450 evden Kara
gözler mahallesinde inşa edilen 23-3 ev ile şehir
içinde yaptırılan 118 ev ki, ceman 351 ev kur'a
ile sahiplerine tevzi edilmiştir. Bunun haricinde
kalan 159 evin ise/çok az bir noksanı olup ikmâl
edilmek üzeredir.
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Ayrıca 7010 sayılı Kanun hükümlerine müs
teniden hak sahibi olduğu tesbit edilen 15 şahsa
da dükkân yaptırılacaktır. Yer tesibiti yapılama
dığından henüz inşaatına başlanamamıştır.
2. Mezkûr kanun gereğince inşa edilecek Hü
kümet konağı, hastane, okul, cami gibi umuma
mahsus binalar için imâr plânına göre tefrik edi
len arsalar aynı kanunun 7 nci maddesi gereğin
ce bedelsiz olarak bu işe tahsis edilmiştir.
Mevzuiıbahis binaların kanunun 17 nci mad
desi gereğince ilgili bakanlıklarca alınacak taksi satlarma göre tercihan yaptırılması gerekmekte
dir. Diğer taraftan 26 . 1 . 1 9 6 1 tarihinde Bakan
lığımızca alman bir karara müsteniden belediye
garajı, bıizhane ve bir ilkokul binası da mezkûr
iş mütaaihh idine yaptırılacaktır.
Adı geçen kazanın elektrik santral binası ba
kanlığımı«:ca yaptırılmakta olup, halen inşaatı
devam etmektedir.
3. Son defa Fethiye kazasında .1957 depre
minin akabinde Bakanlığımızca yaptırılan muvak
kat barakalarda vukubulan yangın dolayısiyle
husule gelen hasar mahalli İnşaat Kontrol Amir
liğince tesbidedilmiş ve meydana gelen zararın
7269 sayılı Kanun gereğince umumi hayata mües
sir olmadığı neticesine varıldığından bakanlığı
mızca bir işlem yapılmasına imkân olmadığı Muğ
la Valiliğine bildirilmiştir.
' Fethiye İmâr Plânı 1961 yılında bir revizyona
tâbi tutularak 3 . 7 . 1961 tarihinde tasdik edil
miştir. Son defa Muğla Valiliğinden alman
, 30 . 11 . 1961 günlü yazı ile çarşı ve resmî binalar
bölgesinin, plânını değiştiren başka bir plân teklif
edilmiş, fakat bir taraftan toMif edilen projenin
tasdikli olana kıyasla şehircilik ve mimari bakım
dan bir üstünlük göstermemesi ve diğer taraftan
hem çarşı sitesi ve hem de Hükümet binasının mi
marî projelerinin yapılmış olması sebepleriyle bu«
değişiklik kabul edilmiştir.
Bu arada imâr plânında çarşı sitesi olarak ay
rılan sahadaki dükkân arsalarının maliyet bedeli,
7010 sayılı Kanunun 12 nci maddesine istinaden
hazırlanan 10 . 12 . 1959 tarih ve 4/12520 sayılı
Bakanlar Kurulu kararının 5 nci maddesi gere
ğince hesaplanmış ve mezkûr arsaların metrekere
fiatına bu sitedeki Karayolları ile yeşil saha ola
rak ayrılan kısımlar da dâhil edilmiştir.
Aneak bu suretle hesaplanan dükkân yerleri-"
nin bedelini fazla bulan vatandaşlar bu parselleri
almamaktadırlar. Bu durum karşısında yalnız
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dükkân inşa edilerek parsellere ait maliyetin hesabedilmesi cihetine gidilmesi mevzuu tetkik edil
mektedir.
4. '— Halen Fethiye Belediyesinde bulunan
150 bin lira 1957 yılında vukua gelen depremin
akabinde Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Reis
liği tarafından gönderilmiş olup, Bakanlığımızın
bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu para ile yaptırıla
cak İşçi Sitesi için Bakanlığımızca bir tahsisat
gönderilmesine 7010 sayılı Kanun gereğince im
kân görülmemiştir.
Kıymetli arkadaşlarım; Bakanlığımın meveut
dosyaları içinden çıkarıp huzurunuza getirdiğim
bilgi budur. Detaylarına ait hususlar ayrıca mev
cut bulunmaktadır. Huzurunuzu fazla işgal et
memek için, detayları üzerinde durmadığımı arz
etmek isterim.
Vekâlete geldiğim günden beri bölgenin mil
letvekilleri ve senatörleri
tarafından şahsı
ma mütaaddit müracaatler vâki olmuştur.
Ben bu müraeaatlerden yapılmış olan işler
üzerinde ehemmiyetle durulması
hususunda
mutabıkım, ayrıca meseleyi de takibetmekteyim. Mart ayı içinde de bu bölgeye giderek
mülkleri yıkılmış hak sahiplerinin şikâyetleri
nin önlenmesi ve gelecek
faaliyetlerinin de
plânlanmam için elimden gelen gayreti sarf
edeceğim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Saym Baydur.
HÎLMİ BAYDUR (Muğla) — Sayın Baş
kan ve muhterem arkadaşlar,
Saym Bakanın soruma verdiği izahattan do
layı kendilerine huzurunuzda teşekkür ederim.
Memleketimiz 24 Nisan 1957 tarihinde bü
yük bir zelzele felâketi ile karşılaşmış ve gü
zel Fethiye sahil ilçemiz yerle yeksan olmuş
tur. Evlerin çok büyük kısmı ile beralber 430
dükkân, 26 ateşli dükkân, 7 fırın, 10 dan faz
la otel, bir sinema ve mulhtelif depolar ve ar
diyeler yıkılmıştı.
Bu hazin durum karşısında Muğla ili ile
beraber âfet gören Denizli, Bolu, Aydın ve
Sakarya vilâyetlerine şâmil olmak üzere 7010
sayılı ve 14.6.1957
tarihli Âfetler Kanunu
çıkarılmıştır. Yer sarsıntısından zarar gören
ve müşkül vaziyette kalan ev sahiplerine ve
kiracılarına yarım
borçlanmak- suretiyle ve
borçlanma bedelleri taksitle ödenmek şartiylo binalar ve mahallî mahiyetteki âmme tesis-
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leri ile şehir ve kasabaları yıkılan veya ha
sara uğnyan ilkokulları yaptırmak üzere yıl
lık ödenek miktarı üç defada 50 milyon lira
yı geçmemek, 50 milyon liraya kadar gelecek
yıllara sâri taahhütlere girmek üzere Nafıa
ve Maliye Vekillerine izin verilmişti. Bu ka
nunun hükümlerine göre «yapılacak gücüm
le işlerle toplu olarak yeniden inşa edilecek
mahaller için istimlâkler ve lüzumu
kadar
memur evleri, yol, su, kanalizasyon ve elektrik
tesisleri yaptırmak için lüzumlu
her, tüçlü
masrafları bu kanunda yazılı tahsisattan sar
fa Nafıa Vekili yetkilidir» deniliyordu, (pükümet konağı, hastane, okul ve emsali âmme hizmetlerne ait binalar ilgili vekaletlerce alına
cak tahsisatlara göre tercihan yaptırılır) şek
linde kabul edilmişti. Verilen bu
salâhiyete
göre Fethiye'de 1957 yılından beri kasabada
500 e yakın ev yapılmış fakat bir tek . dükT
kân yapılmamıştır. Evvelâ ilk parti olarak 233
ov yapılmış noterce kur'a ile halka dağıtılmış,
sonra tevziindeki yanlışlık dolayısiyle 137 va
tandaş verilen evlerden çıkarılmış, tatbikatta
ki hatalar yüzünden halk arasında nizaia se
bebiyet verilmiştir. 350 aile halen barakalar
da yaşamaktadır. Ticaretle nafakasını tem5n
eden vatandaşlar beş senedir tahta barakala
ra sığınmış olup bu defa 7.1.1962 de vukua
gelen yangında içindeki malı ile beraber elliye
yakm baraka yanmıştır. Bunu tetkik eden ko
misyon, umumi hayata tesiri yoktur diye yar
dım etmemeye karar vermiştir. Bu vaziyet fe
lâkete uğnyan küçük tacirleri zor durumda
bırakmıştır. Aidolduğu Bakanlığa gönderilen
çarşı sitesi plânının bir an evvel tasdik -edile
rek inşaata geçilmesi icalbetmektedir. Bir tek
Devlet dairesi ele alınmamıştır. Hükümet ko
nağı, Adliye, Askerlik Şubesi, Gümrük - Te
kel, PTT, Ziraat Bankası, bir kısım okullar,
Jandarma binası, îşıçi Sigortaarınm işçi Hasta
nesi, oto garajı henüz yapılmamıştır. Bilhassa
işçi Hastanesine büyük bir ihtiyaç vardır. Fet
hiye Hastanesi iki doktorlu sağlık merTîezidir. Muhitin, muhtelif maden ocakları bu
lunması dolayısiyle daha geniş teşkilâtlı has
taneye ihtiyaç vardır. Fethiye, § Muğla vilâ
yeti merkezine 160 kilometre mesafede iyi olmıyan bir yol ile bağlıdır. Birçok hastalai* ve
bilhassa işçi hastalar ihtisasa
taallûk eden
hastalıklar dolayısiyle 160 kilometrelik bir
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mesafeyi kat'ederek Muğla'ya gelmek mecburi- I kanlan tarafından da bir inceleme mevzuu
olmasını çok arzu ederdim. Yapılacak işlerin
yetindedir. Hattâ, Aydm'a gitmektedir. Göç
başarılması noktasından . yakından görmenin
doğum ve saire gibi bâzı âcil ve ağır vakalar
çok büyük faydası olduğu şüphesizdir.
olunca işin vahametini takdir buyurursunuz.
Muğla ili muhtelif yönlerinden ve bilhas
Meslek icabı bu kabîl müşkül durumların se
sa felâket görmüş üç yerimiz koalisyon Hü
nelerden beri şahidi olmaktayım. Sosyal ve
kümetimizin seri, isabetli ve enerjik alâkasını
sağlık meselelerinin ehemmiyetle ele alındı
hasret ve sabırsızlık içinde beklemektedir. Say
ğı ve. alınması ieabeden bir devrede sağlık
gılar.
(Alkışlar)
hizmetlerini işçinin köylünün hulâsa halkın
ayağına götürmek mecburiyetindeyiz,
BAŞKAN — Sayın Bakan.
1960 yılında fakir ailelere ve işçilere mes
ÎMAR VE İSKAN BAKANI MUHİDDÎN
ken yapmak üzere istimlâk edilecek arsalar için
GÜVEN (İstanbul) — Sayın arkadaşıma ve
aidolduğu Bakanlıkça 150 bin lira gönderil- I Yüksek Heyetinize şu hususu arz etmek isterim
mistir. Bu para hâlâ Fethiye Belediyesinin
ki, Fethiye'nin geri kalan işlerini bu sene zar
elindedir. Arsalar, istimlâk edilerek işçi site
fında ve çok kısa bir zamanda bitirmek için Ba
sinin acele yapılmam ve Fethiye işçilerini müş
kanlığıma düşen vazifeyi yapmaya söz veriyo
kül durumdan kurtarılması icabetmektedir.
rum. Mahalline gideceğim, bütün meseleleri müKasabanın elektrik tesisatı yapılmamıştır.
şahade edeceğim ve bir neticeye bağlıyacağım.
Amerikan yardımından gelen .elektrik motor
Temenni ederim ki, Fethiye meselesi üzerin
ları, öğrendiğime göre sandıklarda durmak
de bir daha huzurunuza çıkınıyacağmı. («Sağ
tadır.
ol» sesleri, alkışlar)
Su tesisatı da yapılmamıştır.
Yalnız şu hususu işaret etmek isterim ki, BaAynı zamanda, felâkete uğrayan ve tabiî
kanlığim haricinde diğer bakanlıkları ilgilendi
yaratılışı itibariyle çok güzel Marmaris İlçe
ren mevzuların halledilmesi elbetteki benim im
mizle beraber Yatağan ilçemize bağlı ve es
kânlarım dâhilinde değildir. Fakat onlarla bir
ki eserleriyle meşhur Stratonikya sitesi üze
likte diğer ihtiyaç mevzularını da halletmek için
rinde kurulu olan Eskihisar köyümüz de ay
elbette büyük gayret sarf edeceğiz. Bu noktayı
nı durumdadır. Marmaris Rados'un karşısın
arz etmek isterim. (Alkışlar)
da ve turizm noktasından çok ehemmiyeti
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Sağ ol.
olan ve Avrupa'nın muhtelif yerlerinden ge
BAŞKAN — Sorunun İmar ve İskân Bakan
len turistin uğradığı ve günden güne ehem
lığına aidolaa kısmı cevaplandırmıştır. Çalışma
miyet kazanmaya namzet bir yerimizdir. Hal
Bakanlığına aidolan kısmını gelecek birleşime
kın ihtiyaç ve sıkıntısını gidermekle bera
bırakıyorum.
ber turizm noktasından da ele alınması lâzımgelmektedir. Burada da 180 ev yaptırıl
6'. — Muğla Milletvekili
Hilmi
Baydur'un,
mış, elektrik ve su işleri ihmal, edilerek hal
Seylân pamuğu ekmeye mecbur edilen Köyce
ka tevzi edilememiştir. 3 saat ilerideki Ra
ğiz çiftçilerinin elinde kalan pamukların satındos'un cok ileri durumu karşısında yaratı
alınması veya ihracı hususun,da ne düşünüldüğü
lış itibariyle daha çok güzel ve limanı duru
ne dair sorusuna Tarım Bakanı Cavit Oral'ın söz
mu noktasından dünyaca meşhur Marmaris'in
lü cevabı (6/187)
mühmel vaziyette kalması hüzün vericidir.
'I
BAŞKAN — G ncı soru sahibi ele yine Hil
Vaktiyle, Eskihisar köyü için Yenihisar
mi
Baydur Beydir. Ancak Sanayi Bakanı yok
yanacağız diye vaid edilmişti. Bugün için hâ
tur. Tarım Bakanı vardır. Tarım Bakanlığınca
lâ Yenihisar olmamış ve köylünün huzuru te
cevaplandırılmasını kâfi bulursanız, sorunuzu
min edilememiştir. İşler yavaş
gitmektedir.
okutacağım.
Hulâsa 1J57 yılından beri mâruz kaldığı
felâketin ve yapılan işlerin seyrini takibetHİLMİ BAYDUR (Muğla) — Kâfi buluyo
tiğim bu üç kıymetli yerimizin ve Muğla ili
rum efendim, okutunuz.
nin, son günlerde Antalya'da tetkik gezisine
BAŞKAN — O halde soruyu okutuyorum,
çıkan Devlet, İmar ve İskân ve Turizm Ba- I
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Seylân pamuğunun istihsâl masraflarının faz
17 . 1 . 1962
I
la olması ve lif randımanının düşük olması kar
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
asında Akala'ya nazaran maliyetinin yüksek bu
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Tarım Bakan
lunduğu muşahade edilmiştir. Dışarıdan alman
ları tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına
uzun lifli pamukların fiyatları da gözönünde
delâletinizi saygı ile rica ederim.
bulundurularak
Sümerbank Genel Müdürlüğü
Muğla Milletvekili
temsilcisinin iştirak ettiği teknik bir komitede
Hilmi Bay dur
Akala'ya nazaran Sea - Land pamuğunun 175
öğrendiğime göre İzmir'de 1961 de yapılan
kuruş bir farkla mubayaasının çiftçiyi ekime
sanayi kongresinde Seylân pamuğunun işlen
teşvik edeceği tesbit edilmiştir.
mesi ve alınması taahhüdedilmiştir. Bunun ne
Denemelerin müspet netice vermesi ile geniş
ticesi olarak Köyceğiz pamuk zürrai Seylân pa-,
ekime geçilmeden, mensucat sanayiimizin kuru
muğu cinsi ekmeye mecbur edildi. Fakat bugüne
luş ve kapasitelerine göre senelik uzun lifli pamuk
kadar maalesef 4 milyon kilo Seylân pamuğu
ihtiyacının bilinmesi faydalı mülâhaza edilmiş
alınmamış ve ihracına da müsaade edilmemesi
tir. Bu maksatla yapılan muhaberatta Sanayi
dolayısiyle Köyceğiz zürraımn elinde kalmıştır.
Bakanlığı 5 000 ton, Türkiye Ticaret Odaları
Yalnız tekstilde kullanıldığı için dâhilde istih
Birliği 5 800 ton olarak bildirmişlerdir.
lâk imkânı yoktur. Pamuğunu satamıyan Köy
Ticaret Odaları Birliği verdiği ihtiyaç mik
ceğiz pamuk zürrai borcunu ödiyemediği için
tarını iplik yapmaya elverişli taranmış olarak
malları haczedilmek durumundadır. Bu hususta
göstermesi, ham pamuğun taranmış iplik yap
ilgili bakanlıklarca ne gibi tedbirler düşünül
maya elverişli hale gelmesi iejin yüzle 4) zayi t
mektedir?
veriğini de nazara almasını icıbe tirdiği de ih
tiyacın 8 - 10 bin ton olarak temin edilmesine
BAŞKAN - ^ Saypı Tarım Bakam.
yol açmıştır.
TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Adana) —
Muğla Milletvekili Sayın Hilmi Baydur'un söz
Keza Sümerbank Genel Müdürlüğü temsilci
lü sorularına cevabımı arz ediyorum. Esasen bu
sinin de iştirak ettiği teknik komite toplantısı ıkonuda diğer milletvekillerinin de şikâyetleri
da memleketimizin uzun lifli pamuk ihtiyacı :
vardır.
Sene
Sümerbank Hususi sektör
Toplanı
Günden güne inkişaf etmekte olan pamuklu
mensucat sanayiimizin poplin ve makara ipliği
1958
350 Ton
500 Ton
850 Ton
gibi imalâtı için lüzumlu uzun lifli pamuk ihti
1959 •
700 »
500 »
İ 200 »
yacını dâhilden karşılamak ve senede 40 - 50 mil
1960
İ 650 »
500 »
2 150, »
yon lira döviz tasarrufu sağlamak maksadiyle
1961
2 200 »
500 »
2 700 »
Mısır'ın Karnak cinsi pamuklarına muadil olan
Sea - Land pamuğunun yetiştirilmesi imkânları
olarak tesbit edilmiştir. Yeni Sanayi Kalkınma
pamuk islâh ve araştırma müesseselerimizde tet
Bankası raporunda da resmî ve hususi sektörün
kik edilmiştir.
1960 yılı için 3 900 ton uzun lifli pamuğa ihti
Seylân pamuğunun uzunluğu 35 - 38 milimet
yacı bulunduğu kaydedilmiştir.
re olup lifi ince fabrikasyon bakımından Karnak
Toplanan bütün bu malûmata rağmen Baka cinsine çok yakın vasıfta bulunmaktadır.
lığımız daha ihtiyatlı hareket etmeyi ve arz - ta
lep kanununa göre sanayicinin talebinin, eki
Seylân pamuğunun memleketimiz iklim ve
mi teşvik: etmesini bekliyerek 1959 yılında yal
toprak şartlarına göre yetişme durumunu münız Dalaman Devlet Üretme Çiftliğin ve civ. n ışahade etmek maksadiyle Nazilli Bölge Ziraat
da bâzı köyler olmak üzere 13 000 dekar ve 1961
Araştırma Enstitüsü deneme parsellerinde ve biyılında Köyceğiz kazısırın tamamı, Milas kaza
lâhara Dalaman Devlet Üretme Çiftliğinde geniş
sında kısmen ve Antalya'nın Kaş kazasının Ka>
ekim yapmak suretiyle tecrübe etmiştir. Pamu
kan nahiyesini içine alan bölgede 85 bin dekar
ğun sanayi yönünden Ereğli Bez Fabrikasında
analiz yaptırılmak suretiyle tetkik edilmiş ve
bir ekim yapılmıştır.
memleketimiz şartlarına uygun olduğu tesbit
Ekilen bu sahalardan 1959 yılında 200 ton
edilmiştir.
,\ lif, 1960 yılında 400 ton lif elde edilmiş, 1961
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yılında da 9 000 ton kütlü pamuk ki, bunun mu
adili 3 000 ton lif elde edilmiştir.
Birinci ye bilhassa ikinci sene ekiminden
elde edilen pamuklar sanayici tarafından tetehalükle alınmış olması çiftçiyi Seylan ekimi
ne teşvik etmiştir. Muğla dışından birçok ta
leplere rağmen Bakanlığımız ihtiyatı elden bı
rakmamış ve ekim sahasını Muğla vilâyeti için
de tutabilmiş.
İstihsal edilen Seylan pamuğunun çiftçiden
mubayaası için Tariş, mahallinde alım merkezi
açmış ve bu sene de 500 ton kütlü ortaklarından
mubayaa etmiştir. Antbirlik Kalkan nahiye
sindeki ortaklarından 200 ton Kütlü mubayaa
etmiştir. Sümerbank Genel Müdürlüğü muba
yaaya geç girmiş ve 520 ton Kütlü aldıktan
sonra çekilmitşir. Aydın Tekstil Fabrikası 1 500
ton mubayaa etmiştir.
1961 yılı istihsal başlangıcında 'mubayaaların
ağır gitmesi karşısında mahallinden aldığımız
malûmatı Ticaret, Sanayi bakanlıklariyle Sümer
bank Genel Müdürlüğüne hemen bildirmek su
retiyle alâka göstermeleri istenmiştir.
Seylân pamuğunun satışının ağır gitmesi
muvacehesinde Bakanlığımız Millî Pamuk İs
tişare Daimî Komitesini toplamış ve burada mü
zakere edilerek Komitenin temennileri alâkalı
bakanlıklara bildirilmiştir.
Komite; halen fabrikaların kredi darlığı
dolayısiyle geniş mubayaada bulunamadıkları
nı yine Akala ve Coker pamuklarının evsafının
iyi olması dolayısiyle 60 numaraya kadar ip
lik yapılabildiğini bu sebeple Seylân ihtiyacı
nın evvelki tahminlerin çok altına düştüğünü
ve bunun da 2 000 ton civarında bulunduğunu
müşahede etmiştir. Bu duruma, göre bu sene ih
tiyaçtan fazla ihtihsal edilen pamukların Sa
nayi Bakanlığınca u z u n lifli pamuk işliyen
fabrikalar tarafından mubayaası Ticaret Ba
kanlığınca da ihraç, imkânlarının araştırılma
sını tavsiye etmiştir.
Ticaret Bakanlığı da Seylân pamuğunun ih
raç imkânlarını aramak üzere faaliyete geçmiş
tir. Bu meyanda pamuk ithal eden memleketler
deki müşavirlik ve ataşeliklere Seylân pamuk
larına mahreç bulunması için ilgili firmalarla
temasa geçilmesi hususunda talimat veril
miş ve 1962 yılı ilk altı aylık ithalât programına
ait tahsisli ithal mallan listesinin 3 sayılı ;kota-
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smda pamuk için 5 000 dolarlık cüzi bir tah
sis ayrılmış ve Sanayi Bakanlığı emrine ve
rilmiş olduğu; bundan evvelki ithal progra
mında kayıtlı bulunan 55.05.42 tarife pozis
yonlu 60 numara ve daha ince merserize penye
pamuk ipliklerine yerli imalât dolayısiyle bu
defaki ithalât programında yer verilmemiş bu
lunduğu anlaşılmıştır.
Bununla beraber çiftçinin beklemeye taham
mülü olmadığından daha ciddî ve âcil tedbir
zaruri görülmektedir.
Keyfiyeti bilgilerine arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Baydur.
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Çok Sayın
Başkan ve muhterem arkadaşlar,
Sayın Bakana kesif çalışmaları arasında
pamuk mevzuundaki sorumla ilgilenerek ver
diği izahattan dolayı teşekkür ederim, öğren
diğime göre ecnebi memleketten temin edilen
Seylân pamuğu tohumu Dalaman Çiftliğinde
üretilerek 1960 yılında Köyceğiz'in beş kö
yünde mecburî olarak ektirilmiş ve müstahsil
310 kuruştan satmıştır. Ertesi sene yani 1961
yılında bir köylü arkadaşın verdiği rakama
göre 80 000 dönüm ekilmiştir. Satış sırası ge
lince köylü tüccardan çekinirken Sümerbank
ve tekstilin düşük fiyatı ile karşılaşmıştır.
Akala cinsinin 5 nci derecedeki fiyatı veril
miştir. Bu durum karşısında köylü pamuk mah
sûlünü satmamıştır. 2 - 4 milyon kilo pamuk
müstahsilin elinde bulunmaktadır. Zaten kredi
nin azlığı dolayısiyle müşkül vaziyette istih
sal yapan köylü borcunu ödeyememiş, mal ve
mülkü haczedilmek durumuna girmiştir.
Akala (yani eski, yerli cins) cinsi ekilmiş
olsaydı bir dereceye Kadar dâhilde istihlâk im
kânı mevcuttu. Halbuki Seylân cinsi yalnız
tekstilde kullanılmaktadır. Zaten öğrendiğimize
göre bu cins Sümerbank'm ihtiyacı için ektirilmiştir. Ait dairelerce bu pamuğun ekimi mec
bur edilmiştir. Fazla mahsûl olunca Sümer
bank ihjiy acından fazlasını almamıştır. Bu du
rumu evvelden görerek vaktinde çiftçiyi ikaz
etmek ve fazla ektirmemek icabederdi. Bu
müşkül durum karşısında Hükümetin köylüyü
kurtarması icabetmektedir.
Ya Sümerbank ve mümasili İktisadi Devlet
Teşekkülleri alacak veya ihracı yolu aranacak
tır ve yapılan yanlışlık düzeltilecektir. Muhte-
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rem arkadaşlar, memleketin iktisadi vaziyeti
ni kurtaracak istihsaldir, diyoruz; çok doğru
dur. Fakat birinci merhale olarak istihsal edil
mişleri değerlendirmek lâzımdır. Muhtelif saha
larda yapılacak muazzam yatırımların neticesi
elde edilecek istihsali ne şekilde değerlendirece
ğiz bugünden onun takribi hesabını şimdiden
yapmak lâzımdır.
Sayın arkadaşlar, memleketimiz "ekonomi
sinde çok mühim mevkii olan tütünün satışı
bu yıl çok memnuniyeti mucibolmuştur. Bu
muvaffakiyette koalisyon kabinesinin isabetli
ve alâkalı sevk ve idaresinin büyük bir payı
vardır. Tütün ekicisinin teşekkürlerini bu kür
süden ifade etmekten büyük zevk duyuyo
rum. Aynı dikkat ve alâkayı pamuk üzerin
de de göstererek Köyceğiz pamuk ekicisinin
müşkül vaziyetten kurtarılmasını bekliyoruz.
Teşekkür ve saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı .
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana)
— Muhterem arkadaşımın hakkı vardır. Haki
katen bu bölgenin müstahsilinin, teşvik suretiy
le ekmiş olduğu pamuk yüzünden zararı olmuş
tur ve muztariptir. Bu vaziyetle çok yakından
ve ciddî olarak meşgul bulunmaktayım. Şurası
nı arz etmek isterim ki, müstahsilin bu zararının
devamına asla tahammül göstermiyeeeğim. Sa
nayi Bakanlığı, bilhassa Sümerbank bu pamuk
ları mubayaa etmediği takdirde önümüzdeki yıl,.
müstahsili korumak bakımından, Seylân pamu
ğu ekimini asgari hadde indirmek mecburiyetiy
le karşı karşıya kalacağız. Bu hususta müstah
sili elimizden geldiği kadar takviye edeceğiz,
müsterih olunuz.
'
BAŞKAN — Sorunun .Tarım Bakanlığını il
gilendiren kısmı cevaplandırılmıştır. Sanayi Ba
kanlığına ait kısmı gelecek birleşime bırakıldı.

0:1

yöli/yle alınması konusunda bİrrtetkik yapılıp
yapılmadığına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/189)
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın İzzettin Ağaoğlu buradalar mı? Burada. Kenıdilerimin bir
önergesi vardır, okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Motorlu kara taşıt esnafından alman verginin
alkar yakıta intikali' hakkındaki mütalâamı bütçe
müzakeresi sırasında beyan eyliyeceğimden, bu
günkü gündemin 8 nci maddesinde buılunıan sözlü
sorumu geri alıyorum.
Gereğine müsaadelerini saygıyla arz" ederim.
31 Ocak 1962
Ordu
*
İzzettin Ağaoğlu
BAŞKAN — Soru önergesoniin geriverilmesind kabul edenler... Etmiyenfler... Kabul edilmiş
tir.
9. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Kara
canın. Aşkale'de oturan Turan Köse'yi dövdük
lerinden dolayı haklarında âmme dâvası açılan
emniyet memurları hakkında her hangi bir işlem
yapılıp yapılmadığına dair İçişleri Bakanından
sözlü sorusu (6/190)
BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu^
rada. İçişleri Bakam burada bulunmadıklarından,
gelecek Birleş/İme bırakılmıştır.
10. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'ın,
Beden Eğitimi ve İzcüik Müdürlüğünün Beden
Eğitimi Genel Müdürlüğü halinde birleştirilme
si hususunda ne düşünüldüğüne dair Başbakan
dan ne Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/192)

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Bu
rada. Başbakan adıma konuşacak olan Millî Eği
tim Bakanı? Burada. Buyurum.
7.— İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan'ın,
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HİLMİ İNCESU
koministlerin faaliyetini önlemek için ne gihi
tedbirler düşünüldüğüne dair ^Başbakandan söz LU (Çorum) -— Sayın Başkan, muhterem arka
daşlar ; bu sorunun Pazartesi günü toplantısın
lü sorusu (6/188)
da cevaplandırılmak üzere mehil verilmesini ri
BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Burhan Boz
ca edeceğim. Sayın Başbakan adına da bu so
doğan buradalar mı? Yok. Kendisi geçen oturum
ruyu yine bendeniz "cevaplandıracak isem de,
da da bulunmadıklarından, sorusu düşmüştür.
kendileri İstanbul'da olduklarından, gelmelerine
8. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun, intizar etmek mecburiyetindeyim. Sorunun bu
sebeple gelecek birleşime talik edilmesini arz
motorlu kara taşıtı sahipleri ile yanlarında ça
ediyorum.
lışan şoförlere ait Gelir Vergisinin akar yakıt
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BAŞKAN -*• Sayın Aydar kabul ediyorlar I dirlik Bakanından sözlü sorusu (6/1Ö3)
mı?
BAŞKAN — Soru saıhübi Sayın Hayrettin öz
M. SIDDIK AYDAR (Bingöl) — Sayın Baş- | gen buradalar mı? Burada. Bayındırlık Bakanı
kan, muhterem, arkadaşlarım, sözlü sorum Be- I bulunmadığından soru gelecek Birleşime bıra
den Terbiyesi Genel Müdürlüğünün vazifesi ve kıldı.
yahut Maarif Vekâletine intikal ettirilip ettiril12. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydın'm, mamiyeceği hakkında olduğu için doğrudan doğ
kina ve malzemeleri getirilmiş bulunan çimen
ruya Maarif Vekili ile Başvekili ilgilendirdiğin
to fabrikasının Batman'da kurulmasının düşünü
den talep edilen mehil yerindedir. Bu bakım
lüp düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından
dan istenilen mehlin verilmesi ve Pazartesi gü
sözlü sorusu (6/194)
nü cevaplandırılmasının muvafık olduğunu arz
ederim.
, BAŞKAN *— Soru sahibi Cevdet Aydın bu
BAŞKAN — Pazartesi günü cevaplandırıl
radalar mı? Burada. Sanayi Bakanı bulunmadı
mak üzere soru talik edilmiştir.
ğından gelecek birleşitme bırakıldı.
Gündem sonuçlandı. 2 Şubat 1962 Cuma gü11. —Siirt Milletvekili Hayrettin özgen'in.
;
nü
saat 15 te toplanmak üzere Birleşimi kapa
Siirt iline bağlı ilçe yolları ®le Tİllo%nahiyesi ve
tıyorum.
Halenze köyünün su işinin bu yıl ikmal edilip
edilmiyeceğine dair sözlü soru önergesi, Bayın- |
Kapanma saati: 16,35
B)

YAZILI SORUL/ R VE

1. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, Arazi I
ve Bina vergilerinin 1833, %837, 206 ve 309 sa
yılı kanunlara göre tahakkuk eden miktarlarına;
1962 yılında kaldırılması kanunlaşan sabit tesis
lerin 1961 yılı vergi miktarına, vali konaklan
ile hizmet arabaları için 1959, 1960 yıllarında
yapılan sarfiyata ve 1961 yılında konulan tahsi- \
sat miktarına dair sorusuna İçişleri Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun yazıtı cevabı (7/13)
Millet Meclisi Başkanlığına
ilişik yazıdaki konuların İçişleri Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say^
gılarımla arz ve rica ederim.
12 . 12 . 1961
Sait Mutlu
Muş Milletvekili
, 1. Arazi Vergisi :
A) 1833 sayılı Arazi Vergisi Kanununa
göre tahakkuk eden 1961 yılı vergi miktarının,
iB) 206 sayılı Kanunla bu vergiye yapılan
zam tutarımın,
C) Bu verginin 309 sayılı Kanunla tahakIkuk kesin tutarının,
2. Bana Vergisi :
a) 1837 sayılı Kanunla
1961 yılı vergi tutarının,

tahakkuk

eden

CEVAPLARI

Ib) 206 sayılı Kanunla bu vergiye yapılan
zam tutarının,
c) 309 sayılı Kamuna göre tahakkuk: eden
1961 Bina Vergisinin genel toplamının,
3. 1962 yılında kaldırılması kanunlaşan sa
bit tesislerin 1961 yılı vergi miktarının,
4. Vilâyet gelirinin temelini teşkil eden
sabit tesislere ait Bina Vergisinin kaldırılması
üzerine, vilâyet bütçesinden beklenilen uanumd
hizmetler yapılamıyacağı gibi istihdam edilen
memur ve müstahdemlerin dahi maaş, ücret ve
kanuni haklarımı ödiyemiyeceği kanaatindeyim.
Bu konuda vekâletçe ne düşünüldüğünün ve ne
gibi tedbirlere başvurulduğunun,
5. Vali konaklarının döşeme, demirbaş, ay
dınlatma, ısıtma, vali hizmet arabasının genel
gideri ve bu arabanın tamirine ait fasıl ve mad
delerden. 1$$, 1960 yıllarımda yapılan sarfi
yatla, 1961 yılı için bu tertiplere konulan tah
sisat miktarının,
Bildirilmesini saygılarımla arz ve rica ede
rim.
12 . 12 . 1961
Sait Mutlu
Muş Milletvekili

M. Meclisi
T. C.
İçişleri Bakanlığı
Mahallî İd. Gn. Md.
Şb. Md. : Hs. 612-210-83/507
Konu
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: özel idarelerin gelir ve
giderlerine dair istenilen
malûmat Hk.
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2. Bina Vergisi :
A) 1837 sayılı Kanunla tahakkuk eden 1961
yılı vergi tutarı, 59 908 003 lira,
B) 206 sayılı Kanunla bu vergiye yapılan
zam tutarı 53 139 029 lira,
C) 309 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden
1961 yılı Bina Vergisinin genel toplamı 98 613 039
lira bulunduğu,

Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi : 20 . 1 2 . 1961 tarihli ve Kanunlar Mü
dürlüğü 7/13 - 400 - 2085 sayılı yazı.
Arazi ve Bina vergilerinin 1961 yılı tahakkukatı, 1962 yılında kaldırılması kanunlaşan
sabit tesislerin yine 1961 yılı vergi miktarları
ile 1959 - 1960 yıllarına ait vali hizmet otomo
bili ve konaklarının genel giderleri hakkında
Muş Milletvekili Sait Mutlu tarafımdan verilen
yazılı soru önergesinin cevaplandırılması için
'bu konuda illere yazılan yazı karşılığının der
lenmesine başlanılmış bulunulmaktadır.

3. 1962 malî yılında kaldırılması kanunlaşan
sabit tesislerin 1961 yılı vergi miktarı 15 902 808
lira olduğu,
4. 1962 malî yılında kaldırılması kanunlaşan
sabit tesislerin 1961 yılı vergi miktarı yukarda
da açıklandığı veçhile 15 902 808 liraya baliğ ol
duğuna göre :
Bahis konusu verginin kaldırılmasiyle husule
gelecek açığın, Anayasanın mahalli idarelerle il
gili 116 neı maddesi hükmünün ışığı altında; bu
idarelere görevleriyle orantılı gelir kaynaklarının
sağlanmasına çalışılacağı,

Henüz bâzı illerden gerekli bilgi alınamadı
ğımdan bahis konusu soru önergesi cevaplandı
rılamamıştır.
Keyfiyet önemle takibedilmekte olup, ikma
linde sonucunun sunulacağına bilgi edinilmesini
/ırz ederim.
•/
t
,
Ahmet Topal oğlu
İçişleri Bakanı

5. Vali konaklarına 1959 yılı döşeme ve de
mirbaş için 366 338, 1960 yılında 241 355, avdmlatma için 1959 yılında 64 266, 1960 yılında
76 184, ısıtma için 1959 yılında 159 287, 1960 yı
lında 164 411 , valilik hizmet arabası genel gideri
için 1959 yılında 556 276, 1960 yılında 431 730,
ve onarım gideri için de 1959 yılında 139 716,
1960 yılımda 168 564 lira sarf edildiği,
1961 yılında ise vali konağı döşeme ve demir
baş için 385 808, aydınlatma 101 553, ısıtma
205 730, valilik hizmet arabası genel gideri ola
rak 548 140 ve onarma gideri için de 272 736 lira
ödenek konulduğu anlaşılmıştır.
Keyfiyeti arz ederim.
Ahmet Topaloğlu
İçişleri Bakanı
\
2. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun:
Ordu - Mesuliye dere yolunun Karayolları proqramına alınmasının düşünülüp
düşünülmediğine
dair sorusuna, Bayındırlık Bakanı Emin Paksütfün yazılı cevabı (7/19)

T. C.
İçişleri Bakanlığı
Mahallî İd. Gn. Md.
Şb. Md. : Hs. 612 - 210 - 83/1637

29 .1.1962

Konu : Bina ve Arazi vergileri ile
vali konakları döşeme ve demirbaş
ve hizmet arabası giderleri hak
kında.
Millet Meclisi Başkanlığına
20 .12 .1961 tarihli ve Kanunlar Md. 7/3-40O
2085 sayılı yazınızla alman Muş Milletvekili
Sait Mutlû'nun yazılı soru önergesi incelendi :
1. Arazi Vergisi :
A) 1833 sayılı Arazi Vefgisi Kanununa ı?öre 1961 yılı vergi miktarı 25 329 607 lira,
B) 206 sayılı Kanunla bu vergiye yapılan
zam tutarı 125 624 532 lira,
C) Bu verginin 309 sayılı Kanunla tahak
kuk kesin miktarı 55 935 220 lira olduğu,

-

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun 3aymdırlık Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerini saygıyla arz eylerim.
20.12.1961 "
İzzettin Ağaoğlu
Ordu Milletvekili
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Mesudiye - Ordu dere yolu, askerî sevkülceyş
(bakımından Genelkurmayın gösterdiği lüzum
üzerine 1931 yılında vilâyet programına alınmış,
Jbedenî mükellefiyet ve vilâyet imkânlariyle bu
yol üzerinde yapılan onıbeş senelik çalışma, ancak
tesviyei türabiyeyi mümkün kılmış ve son seneler
de, hat üzerinde bulunan Çatalkaya köprüsü Karayollarmca yaptırılmıştı!'.
Filhakika, iktisadi ehemmiyete haiz olup
Anadolu'yu, Sivas istikametinde, en kısa ve en
münhat hattan Karadenize bağlaması itibariyle
elhemmiyeti bedihi bulunan Ordu - Mesudiye de
reyolu üzerinde bir.etüt yapılmış midir, bu yo
lun Karayolları programına alınması düşünül
mekte midir?
T. C.
Bayındırlık Bakanlığı
Hususi Kalem
Sayı : 41

•

. 29 . 1 .1962
»

Millet Malisi Başkanlığına
28 . 12 . 1961 gün, Genel Sekreterlik, Kanun- .
lar Müdürjüğü 7-19/503-2399 sayılı yazılarına
karşılıktır.
Ordu Milletvekili izzettin Ağaoğlu'nun, Or
du - Mesudiye Dereyolu hakkındaki yazılı soru
önergesinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Baymdırlnık Bakam
Emin Paksüt
Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nun Or
du - Mesudiye Dereyolu hakkındaki yazılı so
ru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır:
Ordu - Mesudiye Dereyolunun, Ordu - Ulubey - Gölköy - Mesudiye Devlet yolunun 14 km.
den ayrılarak Cevizlik Köyü ve Melet Çayını
takiben Gebeme Nahiyesine ulaşan 57 km. lik
kısmı köy yolu ve Gebeme nahiyesi ile Devlet yo
lu iltisakı arasındaki 19 km. lik kısmı ise il yo
ludur.
57 km. lik köy yolu kesiminin 0 - 18 km.
ler arası blokaj ve kaldırım, 18 - 54 km. 1er
arası ham yol ve 54 - 57 km. ler arası tesviye
halindedir.
19 km. lik il .yolu kesiminin 8 km. si kap
lamalı olup, vilâyetin 1961 yılı bakım progra
mında ve 11 km. si köprüsüz tesviye olup, vi., lâyetin 1961 yılı programı dışmdacjır.

31.1.1962

0:1

Çok arızalı bulunan dere yolunun sadece ge
çit yolu olarak inşası için; kilometre başına
tahminen 150 000, - liradan 11 500 000, - liralık
ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır.
Mezkûr yol üzerinde evvelce yapılan istik
şaf sonunda fevkâlede arızalı olduğu görülmüş
ve bir etüd çalışması yapılmamıştır.
Durumu yukarda izah edilen Ordu - Mesu
diye Dereyolunun, bugünkü bütçe durumumuz
muvacehesinde, Karayolları programına alın
masına imkân görülememektedir.
3. — Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, il
programı içinde bulunan Ordu - Mesudiye Dere
yolunun Karayolları programına alınmasının
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusuna Ba
yındırlık Bakanı Emin Paksüfün, yazılı cevabı
(7/20)
20 . 12 . 1961
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki' sorumun Bayındırlık Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsa
adelerini saygıyla arz ederim.
Ordu Milletvekili
Ata Bodur
Mesudiye - Ordu Dereyolu, askerî sevkül
ceyş bakımından Genelkurmay 'm gösterdiği
lüzum üzerine 1931 yılında vilâyet programına
alınmış, bedenî mükellefiyet ve vilâyet imkân
lariyle bu yol üzerinde yapılan onbeş senelik ça
lışma, ancak tesviyei türabiyeyi mümkün kılmış
ve son senelerde, hat üzerinde bulunan Çatal
kaya köprüsü Karayollarmca yaptırılmıştır.
Filhakika, iktisadi ehemmiyeti haiz olup
Anadolu'yu, Sivas istikametinde, en kısa ve
en münhat hattan Karadeniz'e bağlaması itiba
riyle ehemmiyeti bedihi bulunan Ordu - Mesu
diye Dereyolu üzerinde bir etüt yapılmış mıdır,
bu yolun Karayolları programına alınması dü
şünülmekte midir?
T. C.
Bayındırlık Bakanlığı
Hususi Kalem
Sayı : 40
29 . 1 . 1962
Millet Meclisi Başkanlığına
30 . 12 . 1961 gün, Genel Sekreterlik, Kanun
lar Müdürlüğü 7-20/509-2428 sayılı yazılarına
kargılıktır.
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Ordu Milletvekili Ata Bodur'un, Ordu - Me- I
Soru :
sudiye dereyolu hakkındaki yazılı soru önerge
6 . 6 . 1961 tarih ve 5/1280 sayıh ve Türk
sinin cevabı i'Lşik olarak sunulmuştur.
Parasını Koruma Kanununa ek kararnamenin
Bilgilerinize arz ederim.
üçüncü maddesinde nttihderiç bulunan dış ülke
Bayındırlık Bakanı
lere seyahatten dolayı almamak istikrar fonuna
Emin Paksüt
katılma payının çocuk felcine duçar olan hasta
çocukların ebeveyninden tahsil edilmesinde bü
Ordu Milletvekili Ata Bodur'un Ordu - Me
yük
bir adaletsizlik görülmektedir.
sudiye dereyolu hakkındaki yazılı soru önerge
si aşağıda cevaplandırılmıştır :
Ordu - Mesudiye dereyolunun, Ordu - Ulubey - Gölköy - Mesudiye Devlet yolunun 14 km.
den ayrılarak Cevizlik köyü ve Melet çayını ta
kiben Gebeme nahiyesine ulaşan 57 km. lik kıs
mı köy yolu ve Gebeme nahiyesi ile Devlet yo
lu iltılsalkı arasındaki 19 km. lik kısmı ise il yo
ludur.
57 km. lik koy yolu kesiminin 0 - 18 km. 1er
arası blokaj ve kaldırım, 18-54 km. 1er arası ham
yol ve 54 - 57 km. 1er arası tesviye halindedir.
19 km. lik il yolu kesinimin 8 km. si kaplamıalı olup, vilâyetin 1961 yılı bakıım progra
mında ve 11 km. si köprüsüz tesviye olup, vilâ
yetin 1961 yılı programı dışındadır.
Çok arızalı bulunan dereyolunun sadece ge
çit yolu olarak inşası için; kilometre başına
tahminen 150 000, liradan 11 500 000 liralık
ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır.
Mezkûr yol üzerinde evvelce yapılan istikyaf sonunda fevkalâde arızalı olduğu görülmüş
ve bir etüd çalışması yapılmamıştır.
Durumu yukarda izah edilen Ordu - Mesu
diye dereyolunun, bugünkü bütçe durumumuz
muvacehesinde, Karayolları programına alın
masına imkân görülmemektedir.

Her ne kadar zikri geçen ımaddede (sıhhi se
beplerle yapılacak d5viz satışları dâhil) denil
mekte ise de memleketimizde tedavisi kaıbil olmıy^an bu feci ve elîm hastalığa yakalanan ço
cukların dış ülkelerde tedavilerini sajlıyabilmek
maksadiyle bu maddenin ne suretle tatbik edi
lebileceği ve bir değişiklik düşünülüp düşünül
mediği hususunda Vekâletinizce bir çalışma var
mıdır? Varsa ne safhadadır1?
T. C.
Maliye Bakanlığı
24 .1.1962
Hazine Genel Müdürlüğü ve
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı
Kambiyo Kontrolü Dairesi
Etüt ve Mevzuat Sb.
Sayı: 593484-1/3100
i
•Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 3 . 1 . 1 9 6 2 gün Kanunlar Müdürlüğü
7/27, 570 - 2679 sayılı yazı.
Çocuk felcine duçar olan hasta çocukların
dış ülkelerde tedavilerini sağlıyabilmek mak
sadiyle 6 . 6 . 1 9 6 1 tarihli ve 5/1280 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararının üçüncü maddesinde
değişiklik yapılmasının düşünülüp düşünülme
diğine dair Mardin Milletvekili Mehmet Ali
Arrkan tarafından verilen yazılı soru önergesi
ne cevaptır:

4. — Mardin Milletvekili Mehmet Âli Arıkan'ın, çocuk felcine duçar olan hasta çocukla
rın dış ülkelerde
tedavilerini
sağlıyabil.nek
Yüksek ınıalû'mları olduğu üzere 6 . 6 . 1 9 6 1
maksadiyle 6 . 6 . 1961 tarihli ve 5/1280 sayılı
tarihli ve 5/1280 sayılı Bakanlar Kurulu Ka
Bakanlar Kurulu Kararının üçüncü maddesinde
rarı, her türlü dış seyahatler için yapılacak dö
değişiklik yapılmasının düşünülüp
düşünülmedi
viz satışları ile yolcu hilet ve bagaj bedellerin
ğine dair sorusuna Maliye Bakanı Şefik tnan'rn
den mütehassıl meblâğların trasferi dolayısiyle
, yazılı cevabı (7/27)
yapılacak döviz satışlarında ilgililerden dolar
22 . 12 . 1961
J başına 4,50 T.L. nın İstikrar Fonuna katılma
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
payı olarak tahsilini derpiş etmektedir. Bu
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Maliye Ve
5/1280 sayılı İstikrar Fonu ihdasına dair ka
kili tarafından cevaplandırılmasına müsaadele
rarın başlıca gayelerinden biri kambiyo takyit
rini sıaygı ile rica ederim.
lerinin hafifletilmesi ve vatandaşların dolar
başına 4,50 T.L. ödiyerek serbestçe yurt dışı
Mardin Milletvekili
seyahatlere çıkabilmelerinin temini idi. *
Mehmet Ali Arıkan
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Aynı kararın üçüncü maddesi sıhhî sebep
ler ile yapılacak döviz satışlarında da dolar ba
şına 4,50 T.L. nın istikrar Fonuna katılma pa
yı olarak tahsilini icabettirmektedir.
Sıhhi sebeplerle yapılacak döviz satışları ya
bancı memleketlere bu sebeplerle vâki olacak
seyahatler ile tedavi, operasyon, ilâç ve ben
zeri masraflara ait döviz taleplerini de içine
almaktadır.
Bir vatandaşın T. C Merkez Bankasından
bu şekilde döviz talebinde bulunabilmesi için
hastalığınm' bir yabancı memlekette tedavisi
nin zaruri bulunduğunu tam teşekküllü bir has
taneden alacağı rapor ile tevsik etmesi icabet-"
meiktedir.
'
Sıhhi^ sebeplerle yapılacak döviz satışlarının
yalnız seyahat 'masraflarını değil aynı zaman
da tedavi, operasyon, ilâç ve benzeri masrafla
rı da içine alması; diğer taraftan bu şekilde
ki döviz tahsisinin tam teşekküllü bir hastane
raporuna istinadettirilmesi; ve 5/1280 sayılı
Kararın ihdasın daki, yukarda-izah edilen, esas
gayenin de göz önünde tutulması halinde bu
türlü döviz satışlarının İstikrar Fonuna katıl
ma p'avma tâbi olmaması Bakanlığımızca uy
gun ımütalâa edilmiş ve ıme?ikür 5/1280 sayılı
Kararın üçüncü maddesindeki; «Sıhhi sebep
lerle yapılacak döviz »atışları dâhil» ibaresinin
kaldırılmasına mütedair bir kararname hazırla
narak Bakanlar Kurulunun tasvibine sunul
mak üzere . 3 . 1 . 1 9 6 2 tarihinde Başbakanlığa
takdim edilmiştir. Arz ederim.

T. C.
Sanavi Ba'knnlı&ı
Eneri i Dairesi Reisliği
Şube Plânlama
Sayı: D. 963

29 Ocak 1962

M'llet Meclisi Başkanlığı
f\(r\: Bımbnknnlı^a muhatap 12 .1.1962 ta"i:h VR 7/38-777/3305 sayılı yazıva.
Milletvekili Kâzım .Arar'm Çankırı'nın elek
trik d u m ^ u ile ilgili yazılı soru önergesinin
cevabı ilis:!kte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz olunur.
Fethi Çplikbaş
Sanayi Bakanı

5. •— Çankırı Milletvekili
Kâzım
Ârar'tnJ
t*
Çatalağzı - Ankara
elektrik hattından istifade
edilerek
Çankırı'ya
yapılmakta olan indirme
istasvonunun ne zaman tamamlanacağına
dair
B^ınkandan
sorusuna Sanayii Bakanı
Fethi
Çelikbaş'ın yazılı cevabı, (7/38)

Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki hususların Başbalkan tarafından
yazılı olarak cevaplandınlmasını saygıyle rica
ederim.
Çankırı Milletvekili
Kâzım Arar

Çatalağzı - Ankara elektrik hattından isti
fade edilmok üzere Çankırı'ya bir indirme is
tasyonu yapılmaktadır. Bu inşaat ne zaman ik
mal edilecektir?
2'. Şükrana lâyık olar: 'bu faaliyetin ıWıali
uzmanlarca zaruri görülen şehir şebekesinin de
ğişmesiyle mümlkün olacağı kanaatine varılmış
bu sebeple 780 000 liraya Tiler Banikası tarafın
dan Shnens şirketine ihalesi yapılmış olduğu
halde bu faaliyete henüz başlanmamıştır. Şehir
şebekesinin tebdili için Etibanlk tarafından
100 000 lira dûn bedel teklif edilmiştir. Bu tek
lif doğru mudur, kabul edilmemesi sebebi ne
dir, bu âna kadar gecikmesi .sebebi nedir?

ö z ü : Çankırı Milletvekili Kâ
zım Arar'm yazılı sorusu Hak.

Maliye Bakanı
Şefik tnan

9.1.1962

0:1

Çankırı Milletvekili Kâzım Ararın yazılı
soru önergesi :
Soru :
1. Çatalağzı - Ankara elektrik hattından
istifade edilmek üzere .Çankırı'ya bir indirme
istasvonu yarılmaktadır. Bu inşaat ne zaman
ikmal edilecektir?
2. Şükrana lâyık olan bu faaliyetin ikmali.
uzmanlarca zaruri görülen şehir şebekesinin
değişmesiyle mümkün olacağı kanaatine va
rılmış bu sebeple (780 000) liraya İller Ban
kası tarafından Simens Şirketine ihalesi ya
pılmış olduğu halde bu faaliyete henüz baş
lanmamıştır. Şehir şebekesinin
tebdili için
Etibank tarafmâan (100 000) lira dûn bedel
teklif edilmiştir. Bü teklif doğru mudur, ka
bul edilmemesi sebebi nedir? Bu ana kadar ge
cikmesi sebeibi nedir?
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Cevap :
1. Çatalağzı - Kırıkkale elektrik hattın
dan istifade edilmek suretiyle Çankırı'da bir
indirme istasyonu yapılması Etibank'm ha
lihazır yatırım programına alınmış
bulun
maktadır. Ancak, bu istasyonun
tesisi iki
merhalede ikmal olunacaktır.
îlk merhalede teknik mahzurlar tevlideden
Karabük - Kırıkkale enerji nakil hattı Çan
kırı'da kurulacak bir salt istasyonu vasıtasiyle ikiye bölünecektir. Bu tesisin yapılması
için lüzumlu malzeme elde mevcut bulundu
ğundan bu yıl içinde ikmal edilebilecektir.
Çankırı şehrine cereyan vermeye matuf
bulunan ikinci merhalede yapılacak indiri
ci trafo merkezi tesisinin ise, malzemenin ha
riçten tedarik edilmesi zarureti bulunduğun-

31.1.1962
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dan 31.10.1963 tarihinde ikmal edilmek üzere
plânlanmış bulunmaktadır.
2. Çankırı yüksek ve alçak gerilim şebe
kelerinin keşif bedeli tasdikli projeye göre
1 550 931,50 T.L. olup, tesis ve montajı «ma
liyet zait % 8 kâr» * esasına göre İller Banka
sınca «Simel» Şirketine ihale edilmiştir. îş prog
ramına göre işe 1.4.1962 de başlanılması ve
1.6.1963 yılında ikmali derpiş edilmiştir. Trafo
binaları ile montajı da aynı firmaya ilâve iş.
olarak verilmiş olup projesi halen hazırlan
maktadır.
Çankırı şehir şebekesinin tebdili işi esas
itibariyle Etibank'm faaliyet konusu dışında
kaldığından, mezkûr banka tarafından bahis
konusu iş için her hangi bir fiyat teklifinde
bulunulmamıştır.

î

