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3. — Aydın Milletvekili Mehmet Ya-
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trik Kurumu hakkındaki sorusuna Sanayi 
Bakanı Fethi Çelikbaş'm sözlü cevabı 
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4. — Antalya Milletvekili İhsan Ata-

öVün, Çanakkale İhtifali için kiralanan 
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2. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Ars-
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lanması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusunu, Millî Eğitim Bakanı Hilmi İnce
sulu'nun yazılı cevabı (7/48) 297:298 

3. — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanlıoğlu'nun, Temmuz - Ağustos 
1961 aylan içinde îstanhul Radyosundan 
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lünden sonra telefonlar dinlenmek, mek
tuplar açılmak ve telegraflar sansür edil
mek suretiyle haberleşme hürriyetinin ih
lâl edilip edilmediğine dair sorusuna Ulaş
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İstanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, Müşte
rek Pazara katılmamız hakkındaki gündem dı
şı sorusuna, Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu 
cevap verdi. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmeısi 
hakkındaki Başkanlık yazısı okundu, kabul 
edildi. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve milletve
killerinin teşriî vazifeleri dışında kazanç sağlı-
yan hizmet ifasında bulunmamaları hakkındaki 
kanun teklifinin incelenmesine başlamadan 
önce yabancı devletlerde bu konudaki mevzuat 
ve tatbikat hakkında Dışişleri Bakanlığından 
bilgi istenilmiş olduğunun İçtüzüğün 36 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince Genel Ku
rula bildirilmesi hususunda Anayasa ve, 

Elde olmıyan sebeplerden ötürü 45 gün 
içinde karara bıağlanamıyan 25 aded kanun 
teklifi için gerekli mehil verilmesi hakkında 
Maliye Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
okundu, bilgi edinildi. 

Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arıkan ve 
9 arkadaşının, kaçakçılığın men'i ve takibine 
dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin ta
diline ve bu kanuna bâzı maddeler 'efelenmesi
ne dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci maddesiy
le eklenen birinci maddesine ibâzl fıkralar ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Te
kel ve İçişleri Komisyonları raporları üzerinde 
yapılan görüşmelerden sonra, bu hususta Hü
kümetçe hazırlandığı bildirilen tasarıya intiza-
ren, teklifin görüşülmesinin geri bırakılmasına 
dair önerge kabul ve teklif Anayasa Komisyo
nuna iade edildi. 

Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve 
6 arkadaşının, Devlet Demiryolları Ijşletmesi 
Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılma
sı için borç para verilmesine dair olan 5954 

sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla 
birinci maddesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifinin birinci görüşülmesi yapıldı. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv 'ün, İzmir 
Telefon Müdürlüğü Memuru Ayten Aktufan'-
ın muhasebe servisine nakledilmedi sebebine 
dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu, soru 
sahibi ikinci defadır hazur bulunmadığından, 
düştü. 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, İzmir 
Telefon Müdürlüğü Memuru Ayten Akturan'-
ııı muhasebe servisine naklinin sebebine dair 
sorusuna, Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar, 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nını 18 
Mart Çanakkale Zaferine katılacaklara tahsis 
olunan Kadeş vapurunda cereyan eden hâdise
lere dair sorusu ile, 

Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 18 Mart 
Çanakkale İhtifalinde bulunmak üzere Kadeş 
vapuru ile Çanakkale'ye gidenlerden hâdise çı
karanların kimler olduğuna vo bunlar hakkın
da ne gibi muamele yapıldığına dair sorusuna 
da, İçişleri Bakam Ahmet Topaloğlu ve Ulaş
tırma, Bakanı Cahit Akyar cevap verdiler. 

212, 222,. 223, 224 ve 229 sayılı sorular, il
gili bakanlar; 

225, 226, ve 227 sayılı »oralar da, soru sahip
leri hazır bulunmadıklarımdan gelecek Birleşi
me bırakıldı. 

0 . 4 . 1962 Cuma günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Refet Aksoy 

Kâtip 
,Van 

Muslih G-örentaş, 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Aydın Miılletv^ekili Reşat özarda'nın, 

Millî Eğitim dâvamızın bir felsefesi ve sistemi 
bulunup bulunmadığına dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına yönderilmiştir. 
('6/243) 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özerda'ııın, 
son iki sene içinde çalışmak üzere Batı - Al
manya'ya giden işçilerle bu sene sonuna kadar 
gideceklerin adedine dair sözlü soru önergesi, 
Çalışma ve Sanayi Bakanlıklarına gönderil
miştir. (6/244) 
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3. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Konya ovasında vuıkutbulan fırtına ve şiddetli 
rüzgârdan mütevellit meydana gelen hasarın 
ımahalleriyle mikJtarının tesibdt edillip edilmedi
ğine dair sözlü soru önergesi, Tanım Bakanlığı
na gönde rillmişltir. (6/245) 

4. — Kastamonu Milletvekilli îtsmail îlakkı 
YıllanlıoğDu'nun, 6273 sayılı ilkokul öğretmen
leri intibak Kanunumun (bütün öğretmenlere 
taltblllk edilip edilmediğime dair sözllü soru öner
gesi, Milî Eğtiltüım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/246) 

5. — izmir Milletvekilli Siması Osma'nm, 
ders kitapları ile naşir ve gazetelerin ihltiya-
cı oOJanı kâğıdı bugünkü tüy attan daha ucuza te
min etmeleri hususu ndla ne düşünüldüğüne dai-
ir sözlü soru önergesi, Sanayii' Bakanlığına gön-
derlmiştir. (6/247) 

6. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykamın, 
Kadirli Kayma'klatmı Mehmet Can ihakkınldaki 
SÖ2JİÜ soru önergesi, tçûşleri BalkauÜığına gönde-
dlmıi^tir. (6/248) 

ve üçüncü maddesine ek bir fıkra eklenımesi 
hakkımda kanun tekdüfi (2/185) (Millî EğÜtinı 
ve Bütçe komisyonlarına) 

9. — Cuımhuriyelt Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demölr ve 3 arkadaşımın, 3007 sıa-
yılı Kanunun 7 ııci maddesinin değiştiürdilimesi 
ve 6 ncı ve 8 n,ci maddeleriyle 6836 sayılı Ka
nunun kaJfiUırılmıası hakkında kanun 'teMif'i 
(2|/186) (M'illî Eğitim ve Bütçe Ikomi&yomla
rına) 

10. — İstanbul Milletvekilli HnıLmi Oben'in, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin «Ib» ft'krasmm tadliiline cDadr 
kanun teklifi (2/187) (Millî Savununla Komite-
yonuna) 

11. — Cumhuriyet Senatosu lamir Üyesi 
Nevzat özeı^emli'ıân, ilkokul öğretmenleriyle 
üillkokul öğretmenlilğünlden gelip de (muhtelif 
dereceli okullarda ve Millî Eğiltim Vekâleti 
'teşkilâtında <;iad!iı§anll)alrın aydik dereceleri hak
kında 6273 sayılı Kanunum tıaitbi'kına dalir ek 
kanun itekflifi (2/188) (Millî Eğitimi ve Bütçe 
koanisyonliaa'ma) 

Tezkere 
12. — İstanbul Milletvekilli Ziya Altınoğ-

lu'nun, yasama dlokunullmazlığraın kaldırılması 
hıaikkınlda Başbakanlık tezkeresi (3/241) (Ana-
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Kartmıa Komisyona) 

Rapor 
13. — Anayalsa Mahkemesi kanunu tasarısı 

'iÜe îstanbull Milletvekili Saadet Evren ve 3 (aır-
ıkadıaşmm, Anayasa Maihkemesft Kanunu tıeMİfi 
ve Adalet, Anıayasa ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/99, 2/125) (Gündeme) 

2. — GELEN 

Tasarılar 
.1. — Bâzı iM taraflı ticaret anlJagmalamnJda 

veya bu anlaşmalara ekli listtelerde yer alam 
ahdi tarifeleriin yürürllükten kaldırılması hak
kında kanun tasarım (1/174) (Dışişleri ve Ti
caret 'koımisyonlanna) 

2. — Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve 
şerikleri hakkında (takip ve muhakeme usulü
ne »dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddestimin 
kaldırılması 'hakkında (kanun tasarısı (1/175) 
(Adalet ve Içolşlerıi komisyonlarına) 

3. — 5 . 1 . 1961 taıtiıhii ve 222 sayılı Hköğ-
ıdtim ve eğicim Kanununun 29 . 5 . 1961 ta
rihli ve 308 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 
5 nci (maddesinin tadiliiı hakkında ıkanun tasa
rısı (1/176) (Millî Eğitim, Bayındırlılk ve Büt
çe komisyonlarına) 

4. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek as
kerî ımemurl'ar Kanununun 3 ncü maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesi ha'kkındıa kanun 
(tasarısı (1/177) (Millî Savunma Komisyonuna) 

5. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılaması hakkında kanun 
tasarısı (1/178) (Karma Bütçe Komisyonuma) 

6. — Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasarı
sı (1/179) (Millî Savunma ve Bütçe komisyon
larına) 

Teklifler 
7. — Afyon Milletvekili Şevki Güler "in, 

Velioğlu 1308 doğumlu Tabir Ünlü'ye vatani 
hizmet tertibinden maaş 'bağlanması hakkında 
kanun teklifi (2/184) (Maliye ve Bütçe ko
misyonlarına) 

8. — Cuımhuriyelt Senatosu Tuınceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının, 3704 sa
yılı Kanunun ikinci maddesinin değiştirilmesi 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Refet Aksoy 

KATtPLEE : Nurettin Akyurt (Malatya), Muslin Görentaş (Van) 

3. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Çoğunlu
ğun olup olmadığını tesbit için yoklama yapa
cağız. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, yoklama yapıldıktan 

sonra gelen arkadaşlar isimlerini lütfen işaret 
ettirsinler. Ettirmedikleri takdirde burada yok 
telâkki edileceklerdir. 

Ekseriyetimiz var, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Paris'te toplanan Avrupa Konseyi Da
imî Komisyonu ile Nüfus ve Mülteciler Komis
yonuna Türkiye'yi temsilen giden Heyet adma 
İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim Gökayhn 
Millet Meclisine açıklamaları 

FAHRETTİN KERÎM GÖKAY (İstanbul) 
— Sayın Başkanım, gündem dışı söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
FAHRETTİN KERİM GÖKAY (Devamla) 

— Avrupa Konseyi hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FAHRETTİN KERİM GOiKAY (İstanbul) 

— Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Avrupa Konseyi Daimî Komisyonu ile Nüfus 
ve Mülteciler Komisyonunun Paris'teki son 
toplantısında memleketimizi ilgilendiren mevzu
larda konuşuldu. Muhtelit ve Daimî Komisyon
da Kasım Gülek'le beraber ve Nüfus Komisyo
nunda Nizamname mucibince bir üyelik yeri
miz olduğu için ben bulundum. Konseyde siz
leri temsil ettiğimiz için bunları kısaca arz et-
mekliğime müsaadelerinizi rica ederim. 

Daimî Komisyonda 27 Mayıs İhtilâlini raü-
taakıp Avrupa Konseyi'Umumi Kâtipliğinin 25 
Kasım 1960 tarihli mektubuna cevaben Dışişleri 
Bakanlığımız tarafından 4 Kasım 1950 tarihin
deki Roma'da imza edilen insan esas hak ve 
hürriyetlerini Koruma Mukavelesinin 15 nci 

maddesi hükümleri icabmca gönderilmiş olan 
yazıda 27 Mayıs İhtilâli sebepleri ve ihtilâli 
mütaakıp demokratik rejimin yeniden kurul
ması yolunda sarf edilen mesai ile geçici Ana
yasa ve 6 Ocak 1961 de çalışmaya başlıyan 
Kurucu Meclis ile onun hazırladığı yeni Anaya
sa mucibince en geç 31 Ekimde seçimlerin ya
pılacağına dair yazılan 27 Şubat 1961 tarihli 
mektupla seçimlerden sonra Büyük Millet Mec
lisinin çalışmaya başlamasını mütaakıp intikal 
devrinde alınmış olan bütün tedbirlerin kaldı
rıldığını ve Türkiye'de hürriyet ve demokrasi
yi esas tutan müesseselerin yeniden kurulduğu
nu bildiren mektuplar komisyon üyelerinin ıttı
laına arz edilmek üzere gündeme alınmıştı. Re
is Feder Spiel tarafından gündemin bu madde
leri okunulunca İtalyan Delegesi Luciferro söz 
alarak Türkiye'deki demokratik hareketleri 
dikkatle takibettiğini, fakat bugüne kadar bu 
Konseye üyelik etmiş bulunan eski parlâmento 
arkadaşlarımın mevkufiyetlerinin devamından 
üzüntü duyduğunu ifade ederek bu konuda 
Türk delegelerinden malûmat istedi. Avustur
ya ve İngiliz temsilcileri de sonradan kendisi
ne iltihak ettiler. Kasım Gülek ve ben ayrı ayrı 
söz alarak Türkiye'de 27 Mayıs İhtilâlini müta
akıp hazırlanarak referandum ile meriyete gi
ren Anayasa mucibince hürriyet ve demokrasi 
prensipleri dâhilinde çalışmaya başlıyan Mil
let Meclisi ve Senatonun memleket menfaatle-
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M. Meclisi B : 70 
rini dikkate alarak gerekli kanunları hazırla
ma yolunda bulunduklarını, esas hedefin in
san hak ve hürriyetlerini' koruma yolunda ça
lışmalara masruf olduğunu ve bu gibi mevzu
ların ilgili memleketler parlamentolarınca şart
ların imkân ve müsaadesiyle daha iyi düşünü
leceği hususunu belirttik ve onlar da cevaben 
zorlukları takdirle bera'ber iyi neticelere bir 
an evvel kavuşulmasını temenni etmişlerdir. 

Evvelce de arz ettiğim üzere yalnız olarak 
katıldığım Nüfus ve Mülteciler Komisyonunda 
Avrupa Konseyi tarafından vücuda getirilen 
(iskân) retablüsman fonu gelişmesi üzerinde 
hususi temsildi eski Fransız Meclisi Mebusan 
Reisi Pierre Sonliter ve Tesis Umum Müdürü 
tarafından verilen izahat dinlenildi. Bu tesi
sin vücut bulimasm'a şu hükümetler yanlarında 
yazılı sermaye il'e katılmışlardır : 

Belçika 
Fransa 
Almanya 
Yunanistan 
Türkiye 
İtalya 
tzlânda 
Lüksemburg 

350 000 
1 840 000 
1 840 000 

82 500 
780 000 

1 840 000 
20 000 
20 000 

6 752 500 dolarlık sermaye ile 1957 de kuru
lan bu teşekküle katılan devletler sermayele
rini tamamiyle yatırmışlardır. Yalnız tzlânda 
10 000 dolarını henüz yaıtırmamışltır. 

Biz, Türkiye olarak 7,8 nisbetinde bir işti
rakte bulunmuşuz. Türk parasiyle o zamanın 
döviz kuruna nazaran 2 184 262 lira ödemişiz-
dir. Bu fondan faydalanmada dört memleket 
tercih hakkına malik'tür. Bunlar Türkiye, Yu
nanistan, italya, Almanya'dır. Fon sermaye
sinden başka 22 milyon dolarlık kredi sağla
mıştır. Bunlar millî muhacirler ve nüfus artı
mına karşı kullanılacaktır. Fonun ciddî çalış
malarını takdir eden hususi bankalar yardıma 
hazırlanıyorlar. Retaflbrismaıı fonu müessesesi 
O. E. C. E., işbirliği yaparak Avrupa Konse
yine dâhil gelişme yolundaki memleketlere 
daha faydalı yardımlar Bağlıyacaktır. Dünya 
Bankası Avrupa Konseyine dâhil altı memle
keti gelişme yolunda telâkki ederek priorite 
vermiş bulunmaktadır. Biz de buraya dâhiliz. 
(löcjmen ve mülteci yerleştirme evleri tesisi, 
meslekî formasyonları hazırlamak gibi mühim 
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vazifeleri taşıyan >bu müesseseden daha çok 
faydalanmamız lâzımdır. Konseye giderken 
îmar ve İskân Vekâletinden malûmat istedim. 
Avrupa Konseyinde Avrupa Millî Mültecileri 
ve Avrupa'dâki Nüfus Fazlalıkları İskân Fo
nundan 372 000 dolarlık kredi alındığını, bu
nunla Konya Ereğli'si Bengen köyünde 100 ha
nelik bir köy kurulduğunu, Marmara Denizi 
kenarında, Tuzla'da 1 000 göçmen kabul ede
bilecek göçmen Kol Merkezi inşasına başlan
dığı, yalnız 1962 de sıhhi tesislerinin tamam
lanacağı, Muş ilinde 100 ailenin yerleştirilece
ği örnek bir köy tesisine teşebbüs edildiği, bu
nun Muş - Tatvan demiryolu güzergâhında 
özden istasyonunda kurulmasına karar veril
diği, yalnız, yapılan kadastral ölçü neticesinde 
yerin ihtilaflı olduğu tesftnt edilerek sarfına
zar edildiği, ancak 1962 yılında kalkınmada. 
priorite bölgesi olarak ele alınan Muş ilinde bu 
projenin tahakkuk ettirilmesi imkânları üze
rinde durulmakta olduğu ifade edildi. Yalnız 
bu tesislerin iç finansmanla tahakkuk ettirildi
ği ve istikraz edilen 372 000 dolarla arazi ıslah 
makinaları ve inşaatta kullanılan1 vasıtalar it
hal edildiği ve bu sayede köy kuruluşlarının 
kolaylıkla başarıldığı belirtildi. İlâve olarak 
Ankara'da tâli malhiyette göçmen, kabulü ve 
meslekî yetiştirme merkezi inşası için 600 000 
dolarlık bir istikraza teşebbüs edilmişse de 
fazin % 6,90 ve itfa yıllarının 20 yıllık taksitli 
olması dolayısiyle şartlar ağır faulunarak sar
fınazar edildiği malûmat kabilinden bana söy
lenildi. İskân Fonu Müdürler Komisyonunda 
Adnan Erdaş adlı temsilcimiz vardır. Reis 
Shneite geçende Batı - Almanya'ya birdenbire 
yüklü halde \ muhacir geldiği zaman Türk ve 
Yunan temsilcilerinin toplantıda gösterdikleri 
yakın ve sıcak alâkaya minnet ve teşekkürle 
ifade et'fi. 

İmar ve İskân Vekâletimizin bana verdiği 
malûmat dışında komisyona fonun verdiği ra
porda memleketimize 20 yılda ödenmek şar-
tiyle 1 500 000 liralık ayrı bir ikraz açıldığı
nı ve bununla Orta - Doğu Teknik Üniversite
sinde meslekî formasyon için bir merkez ku
rulacağını öğrendim. Bunun beşyüz bin dola
rının da henüz çekilmediğini raporda 'okudum. 
Yine Türkiye'den göçmen ve zelzele ve sair fe
lâketler yüzünden evsiz kalanlar için demün-
talbl evler sipariş etmek üzere yediyüz bin do-
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îârlık bir kredi istenildiğine bize dağıtılan ra
pordan muttali oldum. Bu mevzular kanaa
timce İskân Bakanlığını ilgilendirdiği için Türk 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesi ve gerekse diğer 
vukubulacak istikraz talebinin İmar Vekâletimi
zin iskân kısmında koordine edilmesinin uygun 
bulunacağını arz etmeyi vazife telâkki ederim. 
Yunanlılar meslekî yetiştirme merkezi kurulması 
ilerde göçmenlerin yerleştirilmesi için üç milyo
na yakın istikraz yapmışlardır. İtalyanlar da dış 
kooperatif ve sosyal amele evleri için 10 547 031 
dolar Almanya'da 5 265 000 muhacirin yerleşti
rilmesi için istikrazda bulunmuşlardır. Bu ko
misyon toplantısında Avrupa'da muhaceret işle
rini idare eden hükümetler arası komitenin 9 ncu 
faaliyet raporunu incelemeye memur edilmiş 
idim. Bu raporu komisyonda okudum. İttifakla 
tasvibedildi. Umumi asambleye ar/ı kararlaştı
rıldı. 

Muhterem Heyetinize faydalı olacağı için arz 
etmek isterim. Diğer yıllarla mukayese yapmak 
suretiyle hazırladığımız raporda 1961 yılında 87 
bin 167 göçmen denizaşırı memleketlere nakledil
miştir. Ayrıca mülteci olarak 38 722 nakledilmiş 
1960 yılma nazaran birinci hesapta azalma ve 
mülteci kısmında hafif bir çoğalma vardır. Av
rupa dahilindeki, memleketler arasında göçmen 
sayısı 2028 olup, biraz fazlalık vardır. Bu artış 
Avrupa'da Almanya, İsviçre, Belçika, Holânda 
gibi memleketlerin işçi ihtiyacını karşılamak için 
'vukubulmakta ve bundan kesif işçi kütleleri bu
lunmaktadır. Denizaşırı memleketlere yapılan 
göçmen hareketleri iktisadi sosyal politik zorluk
lar dolayısiyle sayısı azalmıştır. Bu göçler Lâtin 
Amerika, Avustralya'ya vukubulmaktadır. İspan
ya'dan vukubulan işçi muhacereti sayısı geçen 
yıllara nazaran artmıştır. Aynı konu İtalya ve 
Portekiz'de de mevcuttur. Şimal Amerika ve 
Cenup Afrika'ya ve Kanada'ya vukubulan göç
men kabulleri sayısı da artmıştır. Yani muhacir
lere lisan öğretmek meslekî yetiştirme kursları te
sis etmek yolunda C. 1. M. E. takdire şayan hiz
metlerde bulunmuş bu münasebetle memleketi
mizde son yılların muhaceret hareketleri üzerin
de konseye malûmat verdim. 

1945 • 1960 yılı arasında memleketimize ge
len muhacirlerin; sayısı ve geldikleri yerler şun
lardır i 
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Bulgaristan 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 
Türkistan 
Diğer memleketlerden 
Mülteciler 

Hükümet 
yardımı 

230 282 
79 287 
5 894 

— 
1 864 
7 173 

339 

Serbest 
göçmen 

39 730 
8 189 

154 946 
16 055 

264 
4 472 

27 474 

Memleketimizden son iki yıl içerisinde Al
manya ve İsviçre'ye işçi gitme hareketi bir hayli 
artmış bulunmaktadır. Nüfus Komisyonunun 
üzerinde ehemmiyetle durduğu bir mevzu da Av
rupa'da nüfus artımının doğurduğu ve doğura
cağı ekonomik sosyal, politik, kültürel mevzular
dır. Avrupa nüfusu 1900 de dünya nüfusunun 
% 19,5 iken 1950 de % 10 a inmiştir. 2000 sene
sinde % 5 ini teşkil edeceğine göre Batı Avru
pa'sının dünyadaki nüfuz ve tesirini kaybetme 
tehlikesine karşı ne gibi kültürel hamleler yap
mak icabettiği üzerinde durmuşlar, faal yaşta bu
lunan nüfusun artmakta bulunduğundan mem
nunlukla tesbit etmişlerdir. Çalışan kolun azlığı
nı sınai ve zirai meslekler formasyonu ile kapat
mak Avrupa dışına muhacereti önlemek suretiy
le tedbirlere gidilmesini tavsiye etmişlerdir. Ka
dınların iş hayatına girmeleri karşısında onların 
daha çok faydalı olacakları sahanın tâyinini, bu 
hususta Birleşik Amerika ve Sovyetlerin neler 
yaptığının tesbit ve mukayesesi emeklilik yaşı
nın öne alınmasının yaratacağı mahzurların in
celenmesi, tahsil devresinin uzatılması suretiyle 
faal çalışma müddetinin azaltılmasının doğura
cağı mahzurlar üzerinde durulmuştur. Muh
telif memleketlerin nüfus artımı tetkik edil
miş memleketimizin 1960 sayımında 27 milyon 
809 bin 831 nüfusu bulunduğu, bu miktarın 1966 
da 31 milyon 60 bine çıkacağı ve dünya üzerinde 
1950 -1960 yıllarındaki artışın dünyada 1,7 ol
masına karşılık; 

Afrika'da 
Amerika'da 
Asya'da 
Avrupa'da 
Avustralya'da 
(Türkiye'de 

olduğu anlaşılmıştır. 

1,9 
2,1 
1,8 
0,7 
2,3 
2,9 
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1960 sayımlarına nazaran şehirlerimizde nü

fusun % 43,8 ve köylerde % 25 nisbetinde arttığı 
halbuki nüfusumuzun % 75 ini köylerde ve % 25 
İnin şehirlerde olduğunu düşünürsek bu mevzuu 
üzerinde dikkatle durmamız icabettiği anlaşılır. 
(Şurasını da memnuniyetle belirteyim ki nüfusu
muzun % 62 gibi büyük nisbeti 0 ile 25 yaş ara
sında tam çalışacak yaşta bulunanlardadır. Mem
leketimizdeki bu nüfus artımı ve onun doğurdu
ğu iktisadi sosyal kültürel ihtiyacımız üzerinde 
konseyin alâkalanması lüzumunu konuşmamda 
belirttim. 

Pariste bulunduğum zaman, memleketimizde
ki nihai gelişmeler üzerinde dünyanın ve bil
hassa Avrupa münevverlerinin hassasiyetle dur
duklarını, Parlâmentomuzun çalışmalariyle ya
kından alâkalandıklarını gördüm. Türk Parlâ
mentosunun demokrasiyi kurma yolundaki mesa
isinin büyük bir dikkatle takibedildiğini belirt
mek isterim. 

Diğer taraftan, turizmin gelişmesi yolunda, 
Yugoslavya, italya ve Yunanistan'ın Avrupa şe
hirlerinde sarf ettikleri gayretleri yakından gör
düm. Paris'teki ve diğer şehirlerin caddelerinde, 
metro istasyonlarında bu hususla ilgili büyük 
afişlere rasladım. Buna mukabil, memleketimizde 
turizmin bir yatırım mevzuu olarak ele alındığı
na göre, çalışmalarımızın takviyeye ihtiyacı 
olduğunu ve halen kifayetsiz olduğunu belirt
mek ister ve muhterem Heyeti Umumiyenizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar). 

2. — Sivas Milletvekili Sebati Hastaoğlu'nun, 
hastalığına binaen 15 gün izinli sayılması hak
kındaki Başbakanlık tezkeresi (3/244) 

BAŞKAN — Bir mebus arkadaşımıza, rahat
sızlığına binaen izin verilmesi hakkında Riyaset 
Makamının tezkeresi var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
ıSivas Milletvekili Sebati Hastaoğlu'nun, has

talığına binaen 4.4.1962 tarihinden itibaren 15 
ıgün izinli sayılması Başkanlık Divanının 6 .4 . 
1962 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi (Başkanı 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Kabul edenler...' Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 
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Başvekâletin Kırşehir Milletvekili Ahmet Bil

gin hakkında evvelce gönderilmiş olan yasama do
kunulmazlığının kaldırılması hakkındaki tezkere
nin geri alınması isteğine dair tezkeresi var, oku
tuyorum. 

3, — Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin'in 
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
daki dosyanın geriverümesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/242) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 12 . 1961 tarihli ve 6/2 - 5751 sayılı 

tezkeremize : 
Mucur İlçesi Solaklı mahallesinden Mustafa 

Orkun'a âdiyen hakaret etmekten sanık halen Kır
şehir Milletvekili Ahmet Bilgin hakkmda 
bu yer Sulh Ceza Mahkemesine açılan şah
si dâvanın yapılan 30 . 1 . 1962 ve 22 . 2 . 1962 
günlü celsesine, davacının gelmemiş bulunması 
sebebiyle, C.M.U.K. nun 361 nci maddesi uygula
nacağından ve bu itibarla, sanığın şimdilik ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına mahal ol
madığından bahsile mumaileyhe ait bahis konusu 
dâva dosyasının, mahkemesine gönderilmek üzere 
iadesine dair bu kere Adalet Bakanlığından alı
nan 28.3.1962 tarihli ve 7260 sayılı tezkere ile eki
nin örnekleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ederim. 
Başbakan 
ismet inönü 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur, dos
ya Başbakanlığa geri gönderilecektir efendim. 

i. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın Ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkmdaki 
dosyanın geriverümesine dair Başbakanlık tezke
resi (3/243) 

BAŞKAN — Bolu Milletvekili Turgut Çulha 
hakkındaki Başbakanlık tezkeresini de okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi' : 9 . 1 . 1962 tarihli ve 6.2 -118 sayılı ya

zımıza; 
Basın Kanunu ile Matbaalar Kanununa mu

halefetten sanıklar Turgut Çulha ve Kemal Tok. 
göz haklarında yapılan duruçma sırasında, .sa
nık Turgut Çulha'nm Bolu ilinden Milletvekili ... 
seçildiği anlaşıldığından hakkındaki duruşmanın 
tatiline karar verilerek, Türkiye Cumhuriyeti 
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Anayasasının 79 nen maddesine' göre, adı geçe
nin yasama dokunulmazlığı hususunda gereğinin 
takdir olunması için, ilgili dosya örneğinin gön
derilmesi icabettiği halde, yanlışlıkla örneği çıka
rılmadan dâva dosyasının gönderilmiş olduğun
dan bahisle, diğer sanık Kemal Tokgöz hakkın
daki dâvaya devam olunabilmek ve örneği çıka
rılarak tekrar takdim kılınmak üzere, mezkûr 
dâva dosyasının iadesine dair bu kere Adalet Ba
kanlığından alınan 28 . 3 . 1962 tarihli ve 5257 
sayılı tezkere ile ekinin örnekleri bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ederim. 
Başbakan 

îsmet înönü 

5. — Anayasa Mahkemesi kanun tasarısının 
gündeme alınarak bugün ivedilikle görüşülmesi 
hakkındaki Anayasa Komisyonu Başkanlığı tez
keresi ve Niğde Milletvekili Asım Eren*in öner
gesi (1/99) (2/125) 

Anayasa Mahkemesinin kurulması hakkında
ki teklif ve tasarı Komisyonlarda ikmal edilerek 
Yüksek Meclise intikal etmiştir. Riyaset Divanı-
nızca da bastırılarak Heyeti Aliyenize teker te
ker dağıtılmıştır. Fakat İçtüzük mucibince 48 
saatlik müddet henüz dolmamıştır. Buna rağmen 
bu tasarının gündeme alınması hakkında iki tak
rir var. Birisi Niğde Milletvekili Asım Eren'in 
takriri, diğeri de Anayasa Komisyonunun tak
riri. Bunları okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

ÖZÜ : (Anayasa Mahkemesi 
kanun tasarısı) hakkında bir 
usul teklifi. 

Yüksek Meclisin üyelerine (5 Nisan 1962 
^URVL) dağılılmış bulunan (Anayasa Mahke
mesi kuruluş ve görevlerine dair kanun tasa
rısı - S. 54) nın metin ve komisyon rapor
larının büyücek bir kitap hacmine yakın bu
lunmasından ve komisyon raporlarındaki mu
halefet ve çekimser oyların fazlalığından ve 
buna ayrıca C. K. M. P. li dört saym millet
vekilinin de ayrı bir (kanun teklifi) ka
tılmış bulunduğundan ötürü, müzakeresinin 
hayli uzun sürmesi muhtemeldir. Anayasa 
gereğince 25 Nisan 1962 tarihine kadar ka
bulü gereken bu kanun tasarı ve teklifinin, 
C. Senatosu da dâhil olarak, întacedibnesi, 
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ancak tüzük gereğince (Acil işlere mahsus ted
birlerin Yüksek Meclisçe karar altma alınma
sı ve bilhassa Meclisimizin her gün çalışması 
ve söz hakkı müddetlerinin takyidi ve be
lirli sayıdan sonra söz alanların söz hakların
dan vazgeçmeleri ve bu maksatla Meclisteki 
siyasi parti gruplarının kendi sözcüleri dışın» 
da sözün ancak muhalefete ait konuşmalar 
için verilmesi) suretiyle mümkün olacaktır, 
Keyfiyetin ıSayın Genel Kurula arzı ile bu'hu
susta bir karar alınması için gündeme ivedi
likle müzakere i$n ithalini teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

(Böyle şey olmaz, sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade [buyurun efendim, 
Anayasa Komisyonunun önergesi de okunsun, 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 7 nci t geçici maddesi gereğin

ce, Anayasa Mahkemesi kanunu tasansınm en 
geiç 25 Nisan 1962 tarihine kadar kanunlaş
ması gerektiğinden, 5 Nisan 1962 günü saba
hı saym milletvekillerine dağıtılmış olan ve 
gelen kâğıtlar arasında yer alan Anayasa Maih- , 
kemesi kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili 
Saadet I&vren ve üç arkadaşının Anayasa Mah
kemesi kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve 
Bütçe komisyonları raporlarının bugünkü gün
deme alınmasını arz ve teklif ederiz. 
Anayasa Komisyonu 
Adına BaşkanveMli Kâtip 

istanbul Maraş 
Saadet Evren Kemal Bağcıoğlu 

Sözcü 
İstanbul 

Coşkun Kırca 

TALÂT ASAL (Edirne) — Takririn «fes/-.'' 
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar; benim aleyhte konuşmama ışık tu
tacak olan husus, ilk okunmuş olan önergede 
ileri sürülen mucip sebepler olacaktır, ilk öner
gede mucip sebebolarak, tasarının 105 sa-
hife tuttuğundan ve birçok muhalefet şerhleri 
de olması dolayısiyle müzakerelerin uzun bir 
zaman alacağından bahsedilmektedir. Bu kür
süde, ehemmiyetle bu meselenin üzerinde du-
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rabill&ek işin, en net, em salim fikirlerin, 
burada ifade edilmesi lâzımdır. Şu hale gö
re müzakeresi uzun zaman devam edecek 
olan bu kanunun iyice hazırlanmamış olarak 
çıkarılmasının tevlidedeceği mahzurları dü
şünmek icabeder. Bu önergenin mucip sebebi, 
bugünkü gündeme» alınmasına mâni teşkil et
mektedir. Büyük Meclisin geceli gündüzlü 
çalışması ile bu tasarı müddetinde kanun-
laşabilir ama, bu mevzu bir emrivakie gele
mez arkadaşlar. Henüz milletvekili arkadaş
lar da hazırlanmamışlardır. Bu kadar büyük 
bir ehemmiyet taşıyan böyle bir meselenin iyi
ce düşünülmesi, etraflıca tetkik edilmesi ve 
üzerinde geceli gündüzlü uzun bir vakit imâl 
edilmesi icabetmektedir. Biz arzu ederdik ki, 
Hükümet bu tasarıyı çok daha evvel hazırla
mış olsun ve âdeta iki ayağımızı bir pabuca 
sokacak hale getirmemiş olsun. Şimdi, bu du
rum karşısında bizim istirhamımız, 48 saat 
müddetin geçmesi ve tasarının bütün teferru-
atiyle huzurunuzda müzakere imkânının bahse-
ilmesidir. Bu itibarla Önergenin reddini is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Celâl Sungur... Lehte mi, aleyh
te mi? 

CELÂL SUNGUR (Yozîgat) •— Lehte efen
dim. 
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kal ettikten sonra biz üç gün geceli gündüzlü, 
ışıkların söndüğü bir anda, fener ışığında ça
lışmak suretiyle, Anayasanın âmir hükümlerini 
yerine 'getirerek, huzuru âlinize 'bu kanunu ye
tiştirmeye gayret etmiş bulunuyoruz. Tekrar 
arz ve istirham ediyorum, takririn kabul edil
mesini, oylarınızın bu yolda kullanılmasını ri
ca ederken cümlenizi 'hürmetle 'selâmlarım. (Al
kışlar)1 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Aleyhte söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Ben de 

söz istemiştim. 

BAŞKAN — İhsan Bey daha evvel söz iste
diler. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Çok muhte
rem arkadaşlar, iki tane önerge verilmiş bulu
nuyor. Bu 'önergelerden birisi aleyhinde muh
terem arkadaşım 'Talât Asal konuştular. Fikir
lerine iştirak etmekle beraber, "ben ikinci öner
ge aleyhinde konuşmak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonundaki arka
daşlar diyorlar ki,; Anayasa Mahkemesi Kanu
nunu üç 'gün ıgeceli gündüzlü fener ışığında 
tetkik ederek bitirdik. Demek ki, böyle bir ka
nun üç günde bitinilebiliyor. Yalnız komisyon
da konuşulan hususlarla iktifa edilerek Yüksek 
Meclisin burada inceden inceye didiklemesine 
lüzum yoksa ve bu esbabı mucibe, bâzı arka-
daşlarca, komisyonda bu mevzu etüdedildi es
babı mucibesi ise, buna biz iştirak etmiyoruz. 

Anayasa Mahkemesi, yeni rejim içerisinde , 
lk kurulan bir müessesedir. Bu müessese bütün 
kanunların esası lolacağma göre, böyle bir ta
sarının bir anda, muhalefet şerhlerini dahi oku
maya imkân bulamadan, 'Transit «olarak bura
dan geçmesine gönül razı olmaz. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi 
Kanununu iyice etüdedebilmemiz, muhalefet 
şerhi veren arkadaşların muhalefetlerini, diğer 
esbabı mucibeleriyle tetkik edebilmemiz ve bu 
kanun hakkında Büyük Meclisin gerekli etüt
leri de yapabilmesi için, İçtüzüğün vermiş oldu
ğu 48 saatlik zamandan daha fazla bir zama
na muhtacız. Bir tesadüf eseri olarak da Mec
lisimizin gelecek içtimai Pazartesi gününe rast-
gelmektedir. Meclisin bu kanundan daha geni-

BAŞKAN:—©uyurum. 
CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Anayasa Komisyonundan I 
takrir veren arkadaşlarıma bütün gönlümle ka
tılmaktayım. Sebebi, Anayasa Mahkemesinin 
teşkiline mütedair olan bu kanunu ıgerek Millet 
Millet IVfeclisi ve gerekse Cumhuriyet Senato- I 
su 25 îfikana kadar kanunlaştırmak mecburi
yetindedir. Bu husus Anayasanın âmir hük
müdür. Keza bu kanun gibi kanunlaştırmak I 
mecburiyetinde bulunduğumuz bir kanun da t 
Yüksek Hâkimler Kurulunun teşkiline dair Ka- I 
nündür. :< Anayasa Mahkemesinin teşkiline mü- i 
tedadr kanun günlerce Adalet Komisyonunda | 
ve Anayasa Komisyonunda müzakere edilmiştir. 
Burada jbu mevzua eğilen değerli arkadaşları
mız - gerek fcomisyon içinde ve gerek komis
yon ^ışında- bu müzakerelere gidip komisyon
larda fikirlerini belirtmişlerdir. İlgi duyan ar-
kadaşlarMnız, tasarı hakkında bir kanaat sahi
bi plmusjlardır. Keza Bütçe Komisyonuna inti- | 
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sini, Bütçe 'Kanununu 10 günde çıkardı. Bu ka
nunun müzakereleri de sabahtan akşama kadar 
devam edeceğinden, 'bize daha iyi bir inceleme 
hakkının tanınmasını Büyü'k Meclisten istemek 
elbette yerinde olacaktır. Bu 'bakımdan •bugün 
gündeme alınmaması hususundaki teklife ben 
de iştirak ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) 
Komisyonu adına söz istiyorum. 

Anayasa 

BAŞKAN — Buyurun, Komisyon. 
ANAYASA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ COŞ

KUN KIRCA (istanbul) — Muhterem arka
daşlar, Anayasa Komisyonu adına verilmiş olan 
bu takrir sadece bir maksada' matuf bulunu
yordu. O da Anayasanın ıgeçici 7 nci maddesi 
gereğince Anayasa Mahkemesi kanun tasarısı
nın '25 Nisan 1962 tarihine kadar 'Türkiye Bü
yük /Millet Meclisi içinde, yani iki meclisten, 
Anayasanın 92 noi madesi gereğince geçmesi, 
gereken safhaların tamamlanması ve kanunlaş
ması zaruretine uymaktı. Komisyonumuz esa
sen raporcunda ivedilik ve öncelik: talebetmiş 
ve ayrıca bu raporun »gündeme alınmasından 
itibaren Meclisin aralıksız, mümkünse geceleri 
de çalışmak suretiyle bu kanun tasarısının ta
mamlanmasını teklif etmiştir, ivedilik kararı 
aldığımız takdirde, Cumhuriyet Senatosunca, 
kabul ettiğimiz metnin şevkinden itibaren ıon-
beş gün içinde bu kanun hakkında nihai ka-
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rar alması gerektiği hepinizin malûmudur. Bu 
yapılmadığı takdirde, kabul buyurursunuz ki, 
tasarı metni kanunlaşmış sayılır. Takririnizi 
bu sebeple verdik. Bugün ayın altısı, onbeş ğüri 
sonra ayın yirmibirî olacaktır. Geriye kah 
dört Jgün içinde, belki Senatoda yap#acak,J 

değişikliğin Yüksek Mecliste görüşülmesi tijâ-
his konusu olabilir. Şimdi bütün bu raülâhaiii-
ları tekrar arz etmekle şunu belirtmek istiva 
rum. Anayasa Komisyonunun maksadı Yüks&k 
Meclisi asla bir emrivaki ile karşı karşıya «bı
rakmak değildir. Eğer Yüksek Heyetiniz önü
müzdeki dört günde Talât Asal arkadaşımızın 
dediği gibi hayli hacimli olan bu raporu ince
lemek ihtiyacında ise, bu kanaatte îse komis
yonumuz bu hususta asla ısrar edecek değildik 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — içtüzük mucibince, leh ve a l e 
ninde ikişer arkadaş "konuşmuşlardır. ŞimÖi 
takrirleri oyunuza arz edeceğim. Takrirlerin 
her ikisi de aynı mahiyettedir. Yalnız, Asım 
Eren arkadaşımızın bâzı temennileri vardır. 
Biz esas olarak, iki takriri tevhideden günde
me alınma hususunu oyunuza arz edeceğiz. 
Kabul edenler... («Neyi?» sesleri) Efendim, tak
rirlerin ifade ettiği veçhile tasarının gündeme 
alınması hususunu kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Tasarının gündeme alınması kabul edil
memiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. Sorulara gediyo
ruz. 

5. - SORULAR VE OEVAPLAE 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Gaziantep Milletvekili Osman Orhan 
Bilen'in, Antepfıstığı tarımı ve ticaretinin ge
liştirilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
sorusuna Tarım Bakanı Cavit Oral ve Ticaret 
Bakanı İhsan Oürsan'ın sözlü cevapları (6/212) 

BAŞKAN — Osman Orhan Bilen, buradalar 
mı? («-Burada» sesleri) Tarım Bakanı, burada
lar. Soruyu okutuyorum. 

5.2.1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım ve Ticaret Ba
kanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygı ile rica ederim. 

Gaziantep Milletvekili 
Osman Orhan Bilen 

Antep fıstığı memleketimizin ana ihraç mal
larından biridir. 

Başta Gaziantep olmak üzere Urfa,, Adıya
man, Maraş ve Siirt vilâyetlerinde yetişmekte 
olup, bu vilâyetlerin iktisadi bünyelerinde aitt-
him bir yer tutmaktadır. Antep fıstığı, idinde 
bulunan yağ, protein ve diğer kuvvetli unsur
larla zengin ve güzide bir gıda maddesi olarak 
insan beslenmesinde de önemli bir yer işgal et
mekte olup, istihsali memleketimizde senelere 
göre asgari bin, âzami yirmi bin ton cıvatan
da değişmektedir. Bu istihsalin bir kısmı, dâ
hilde istihlâk ve bir kısmı da ihracedîlmekti-
dir. önemli yetiştirici olarak dünyada Türigye 
ve sonra Iran başta gelen memleketler arîttra-
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dadır. İşi tojir oııgamzasıyon neticesi ilhraeat ya
pıldığı zaman memlekete asgari bir deyimle 
& • 10 milyon dolar civarında döviz sağlamak
tadır ki, diğer zirai ürünlerimizle kıyasta, ga
yet mahdut Mr sahada yetişen bu mahsulün ih-
racat bakımından önemi meydana çıkmış olur. 

Bir realite olarak şunu unutmamak lâzım
dır ki, bugün memleketimizde mahsulün bol ol-
d ^ u yıllarda Antep fıstığının iç ve dış piyasa 
fiyatları, dı§ pazar yerinin tek olması dolayı-
sjyle akfoildiğine düşmekte ve bu durum karşı
sında gerek müstahsil gerekse millî ekonomi
miz ciddî zarar görmektedir. Mahsulün az ol
duğu yıllarda beher tonu 1 400 dolara kadaı 
«atılan fıtıklar mahsulün bol olduğu yıllarda 
700 dolara kadar satılmaktadır. 

Bu durum karşısında : 
j t Ziraat Başkanlığı Antep fıstığı ziraatini 

geHçtörmeyi düşünüyor mu? Düşünüyorsa ted-
folrjşrj n$l«rdir ? 

2. Hükümetimizin, zirai istihsali artırma 
politikası yanında, Antep fıstığının fazla istih
sal .^olagrı^iyje düşmekte olan fiyatlarını tan
zim,tffcmek gayesiyle almış olduğu tedbirler ne-
IjOTKÜr! 

3. Halen tek olan pazar yerinde bir iki fir
madan başka alıcısı olmıyan Antepfıstıklarma 
yeni pagar yerleri bulma yolunda ne gibi faa
liyetler olmuştur? Bu arada ticaret ataşelik
lerimizin ulaşmaları yar mıdır, varsa nelerdir? 

4. Bu sahada ihracatçı olan ve Türkiye ka
dar önemli bir istihsali bulunan îran'la, her iki 
memleketin yararına olarak, birlikte bir çalış
ma düşünülebilir mi? 

5. Tek tip olan Antepfıstığı ticaretinde 
fealite 30 biriliklerine göre bir standirizasyon, 
fiyat üstünlüğünü sağlamak bakımından şüp
hesiz ehemmiyetlidir. Bu yolda Hükümetçe ça
lışmalar var mıdır? 

J B İ ^ K A N —$ayın Tarım Bakanı. 
TARM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana) 

-w J&t&m ;'şGaziantep /Milletvekili Osman Orhan 
©jto^n»j|5*lü, »oru önergesinde Bakanlığımızı il-
gjieflidiı»n4Qru«n <yebuna «it cevabımızı arz edi-
ypı ro . , : 

JİİBİtgtyİ. ~.&irflat #at|çanlığı Antep fıtığı zi-
fflMtâp}.J^i^m^i,4ü#n'jiyor mu? Düşünüyor-
sa,tftdWi4er4 n^er^dr? 

-tâtagp: t — Bdfeanlığımjs mahsuldar fısıtık-
lıiûaBdafci mahsul artışının sağlammıası için top-
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rak ve su muhafazası tedbirlerinin en iyi şekilde 
nasıl alınacağını, aşı ve budama usullerinin tek
nik esaslara uygun nasıl yapılacağını kurslar aça
rak veya demonstrasyonilar kurarak müstahsılla-
ra öğretmekte, gıda noksanlığı sebdbiyle periodi-
siteyi azaltmak, gübre vermek suretiyle mahsul 
verimini artırmak fıstıklıklardan lâyıkiyle fay-
dalanılabilmesini temin için de erkek fıstık ağaç
larının sahada muntazaman dağıtılmasını çiftçi
lere bilfiil yaparak göstermektedir. 

Bunun dışında müesseselerimizde üretilen fıs
tık fidanlarını her yıl çiftçilere bedelsiz veya 10 
kuruş giîbi cüzi (bir bedelle tevzi ederek saha ar
tışını sağlamaktadır. 

Bu itibarla 1958 - 1962 yıllarında müessese
lerimizde istihsal edilerek tevzi olunan fidanlarını 
miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Fıstık fidanı 
Yılı adedi 

19157 - 1958 
1958 - 1059 
1959 - 1960 • 
1960 - 1961 
1961 - 1962 

227 977 
170 000 
543 000 
405 000 
3815 000 

Yukarda arz edilen hususların dışında iklim 
ve jeolojik şartlar bakımından fıstığın yetişme
sine elverişli bulunan, Devlete ait yabani fıstık
lıkların 6777 ve 3573 sayılı kanunlara göre par
sellenip isteklilerine tevzi olunmasına çalışılmak
ta, ayrıca Siirt, Antalya, Gümüşane, Aydım, Ba
lıkesir, Malatya, Bitlis gibi illerimizde bulunan 
36 194 yabani fıstık ağacına teşkilâtımız marife
tiyle ceman 130 782 aded aşı yaptırılmış bulun
maktadır. 

önergenin ikinci, üçüncü ve dördüncü mad
deleri Ticaret Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

ıSoru: 5. — Tek tip olan Antepfıstığı ticare
tinde kalite ve iriliklerine göre bir standardizas-
yon, fiyat üstünlüğünü sağlamak bakımından şüp
hesiz ehemmiyetlidir. Bu yolda Hükümetçe ça
lışmalar var mıdır? 

ıCevap: 15. — Antepfıstığı Standardizasyon 
Talimatnamesi meriyettedir ve Ticaret Bakanlı
ğınca yürütülmektedir. Ancak bu Talimatname
nin ıslahı ve günün icaplarına cevap verir hale 
getirilmesi hususu her iki Bakanlıkça halledile
cektir. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

- W -
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BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı. 

. TİCARET BAKANI ÎHSAN GÜKSAN (I* 
mir) — Muhterem arkadaşlar, Muhterem Başkan; 

'Gaziantep Milletvekili Sayın Osman Orhan 
Bilen arkadaşımızın sorularının Bakanlığımıza 
ımütaallik olanlarının cevaplarını arz ediyorum: 

Zirai istihsalin değerlendirilmesinde suni ve 
verimsiz neticeleri çok denenmiş olan müdahale 
ve yüksek fiyat politikasının tatbiki cihetine gi
dilmesini prensip olarak doğru görmemekteyim. 
Bununla beraber alıcısı tek olan Antepfıstığının 
müstahsil emeğini koruyacak bir fiyatla satışı 
için, Fıstık Birliğince maddenin muhafazasında
ki kolaylık da nazarı itibara alınarak, gelecek se
nelerde satılmak üzere fıstık muibayaası yapıl -
maktadır. 

2. Dünya Antepfıstığı istihlâki fiyatlarla 
mukayeseli olarak '5 000 - 7 000 ton arasında 
değişmekte olup, bu fıstıkların % 90 ı A. B. D. 
tarafından çekilmektedir. Bu memlekette Antep
fıstığı ithalâtı ile iştigal eden1 mahdut sayıda fir
ma bulunmakta ise de son senelerde takibedilen 
müspet satış politikası sayesinde bunların adedi 
çoğalmıştır. En büyük alıcı olan A. B. D. le-
riıideki fiyatın dünya Antepfıstığı fiyatları üze
rindeki tesirini göz önünde tutan New - York Ti
caret Müşavirliğimiz Antepfıstığı ile ilgili inki
şafları hassasiyetle takibetmekte ve muntazaman 
merkeze bilgi vermektedir. 

ıSeneden seneye büyük değişlikler arz eden 
Antepfıstığınını bu seneki çıtlak ve kavlak olarak 
rekoltesinin 11 000 - 1'2 000 ton civarında ol
duğu nazara alınarak mütaaddiıt tarihlerde mü
şavirlik ve ataşeliklerimize Antepfıstığının rekol
te durumu ile ihracatımız ve dahilî fiyatlar hak
kında malûmat verilmiş ve bu maddenin bulun
dukları memlekete ihracatının artırılması yolun
da çalışmaları talep olunmuştur. Bu talebimizle 
ilgili olarak Paris ve Stockholm Ticaret Müşavir
liklerimiz gerekli tetkiklerde bulunmuşlardır. Bu 
çalışmaları derhal ilgili meslek teşekküllerine in-
ıtdkal -.ettirilmek suretiyle Amerika dışında da pa
zar temini ile ilgili çalışmalar kolaylaştırılmış-
tır. 

Mersin İhracatçı Birlikleri İdare Heyeti ya
kında aldığı bir kararla Paris Kuru Meyva Sen^ 
dikösma numune ve bedelsiz olarak 10 kilo yeşil 
iç Antepfıstığı göndermeye ve fıstık tescillerinde 
alınmakta olan % 1 nispî aidata bir o kadar da
ha ilâve- yapmak suretiyle elde edilecek meblâ-
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ğııı bu maddenin tanıtılması gayesiyle kutiaaıi-
ması ve bu fondan 3 - 5 tonduk fıstığın partiler 
halinde dış. memleketlere bedel*» ve nüanme ota-
rak ihraç etmeyi karariaştımniflır. 

3. Buıgiine kadar başlıca rakibimiz olan» İran'
la müştereken çalışmamız hususunda her haagi 
bir tetkik yapılmamıştır. 

İran fıstıkları bize nazaran 2, 3 ay önce idrak 
edilmekte, ayni' zamanda tip ve kalite bakMttfflr 
dan da arada büyük farklar mevcut buhınına*-
tadır. 

4. — Antepfıstığı ihracatmitt deûettenûte-
isine dair olan standart tüzüğü 1944 Beneslöde 
çılkanlllmıştıır. Bu tardhlten berti! ihracalt bahsi 
geçon (tüzüğüm koyduğu irMk ve kalite Uasüitf» 
leri dâhüllinde yapilnDatota ve bu surette kontrol 
edilmektedir. 

İhracatçılarsmızın Antepfıstığı ihfacaltmda 
umumliıyettle kabul ettikleri satış şefcM natürelv 
dilr. Bunun sebelbi alıcıların bu satış sekteden 
başkasına iaıitıbak ötimemeleriikür. 

Diaha masraflı satış şekli ottan standart ıtdp-
ler içdım talebedılen fiiyatı Ibutaıadıkça alıcılarla 
arzularına göre hareket etmek bir zaruret hafii* 
m almaktadır. Halıen yürüdlttikfte oOlan tüzük 
her foürlü satışa imkân vermektedir. 

Bununjüa beraber tüzüğün:, günün icapftaan-
na göre gözden geçirİlmes&ne de karar vermiş 
bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Soru öahdbi, Ibuyurunuz, 
OSMAN ORHAN BİLEN (Gaziantep) - r 

Sayın Başkan, isayım MMetnreküHerd; Antepfıs
tığının taırıım ve ticaretinin gellaştilrâlmesli konu
sunda Hükümetçe neler düşünüldüğüne dair 
sorumuzu, ne mahallî İbir fayda sağlamak, ne 
de toiır yolisuz icraatı huzurunuza getirmek ainus» 
cı ite vermaş değiliz. Mevzuu, TttrMye fflktsi«ı« 
diyafti bakımından önemli göYüyoruz. Hükü-
metiiln bu 'alanda kararlarını, dÜşün^üMerinİ 
öğrenmek ve nâçjizattıe görüşlerdmdzi ûuı$xticttLdfc 
istedik. 

Söze başlarken, muhterem Bakanlara' zfch-
metlleründen ve iz&hllarmdlan Idolayı teşekfldür et» 
melliyim. Bulgun Türkiye'nia bir bakmıa kalcı
sında (bulunduğu «n öneoıM mesele, iktisadi 
kıymetler yarartteak ve iktisadi «kıyme^erl de* 
ğerlendirmeık konusudur, teinde bulunduğumuz 
hajltedübııesd güç görünen (birçok dâyatariBBZ> 
bu temel iktisadi meselenin hal yoluna gaurebil-

m 
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dâği 'ûâsbeföte keıiKMiğinden oıtadan kalklaca'k-
tir. fedÜiye ve »ticaret ıbülânçoi&rı (daimî açık 
y««rcn &$mleketnaniz için, zeriyatı, ve dünyada 
istisnıal ıduirulmu bakımımdan ticareti inkişafa 
çsıülsait olaıi ; Antepfıstığı,' Hükümetçe önemle 
ele taiıttıladak mCttlî bp kdnu odimaMır. 

JVfulhİtştrem arkadaşınım.; sorumun birimci 
fılkirası, «Tarım Bakanılnkian, Antepfıstığı ta
rımının- gediştârtilımesöl düşünülüyor mü» Mi. El-
bööte bu su&le müspet cevap verileceği de ıbelli 
idi. Yiine teşekkür edelim. Hakikalten gerek fi
dan .̂ evşSB,. genek gütitre vıe erkek fıstalk aşısı 
gjlbi lâaşımgeien hususlairdia, Mnaız evvel bunakla 
buyurdukları, faaliyetler yapılmaktadır ve An-
lepfısıtıcımın taırımı TülMye'de hakikaten gelş-
ine yolundadır. Bendeuıllz aindak şu kadarını arz 
etmek ilsterim ki, bu gelişim© Seyri Türküye'nin 
bugün bu mevzu içıiın beklediği seyürdeaıı çok 
getridir, çok yavaştır. 

Muhterem »arkadaşitanım; fıstık bir çerez 
4ş#Mii'. Fıstık îçdnldıeki gıda'i «nadideler itifba-
riyije büıgün dünya çapında büyük blir fbesi mad
desidir. Arkadaşİar; şon zamanlairda dünyada 
nüfus artışı Süe hâsıl olan beslemme zorluğu bar-
şısımjdla soya fasulyesi, gıda mayası gibi1 fevka-
lâkie zengin oeai kuldretülni hak madjdeler üze-
rinldle çalışılmakta ve uğraşıflimlaiktadır. Anltep» 
fısltığının şu btilrkaç tmahsul ile bu yönden mu-
feayesesdıi arz etmek, ona bugün veyahut da 
istlilkbaâd.e, dünya çapımda, gıdlai bakımdan ne-
kadar ehemmiyet verileceğini göstermek 4çin 
kâfidir. 

Muhterem arkadaşlarım; meselâ, başlanmış 
yumuırft&dJa '% 65, su, peyniirtde ;% 27.4, ekmekte 
% 35.0, kuru üzümKie % 14.6, patatesde % 78.3, 
AnjfcepfısJtığında dse % 4.2 imi'ktannld'a su vasidir. 
Buna (mutkalbdll % 22.5 protein, % 54t5 yağ, şje-
\& ve ndlşastia ise % 15.6 mâktari'ndadır. Öeher 
puno^a (453 grşiâı?nl4an) 3 250 kalori (mevcut
tur. Aynı mikttairfl'ard'aM, badem, bindiisltan ce
vizi, fındık, yer fnsltığı, ceviz, peynir, haşlan
mış yüttnurta, b^az ekmek, kuru üzüm, elma 
ve pa$&tes gibi gıda nmddeleriıyfLe ikryaslanaımı-
yacak l&adar yipesek Şlıçüde/kalori Ittıtiva etmelk-
tedir. '• Ş̂ mıdS, gayet kuvvetli bir gıda tmaiddesi 
(tikti bu mâhşulütf, İstikbalde gelip geçjiici de
ğil, günden güne artanı bir pazar ve alıcı ıbulia-
bileceğıj gayet akiktir. Hele Garp'ta gıda kıy-
mötinfi fettleıi biır tmüstehlk kütlie&i buiunduğu-
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nu ıdüşlüıntürtsek bu mahsulün pazarı ve müşteri
si her zaman ve daima "hazır olacaktır. 

Anadolu, bu mahsulüın yetişmesi için lâzım-
gelen Arz Derecelerinin tam laırasunda Ibuluinınak-
Italdır. Yalnız (bizde değil, bu Arz Dereceleri üze
rinde bulunan bültün (memleketlerde, Amerika' 
da, Afrika'da, Asya memleketlerinde fıstık ye
tiştirilmektedir ve rekolte günden güne art
maktadır. Türkiye'de, ziraatını teşvik bakı
mından senede 300 bin tek fidan tevzi edilmekte
dir ve bu da bedava değildir. 10 kuruş muka
bilinde verilmektedir. Bugün durum şudur; 
1,5 milyon talep olmuştur. Hiçbir mahsulün 
yetişmesine imkân olmayan kıraç topraklarda 
fıstık ağacı yetiştirecek olan vatandaş gelmiş, 
çukurunu açmış, hazırlığını ikmâl etmiş her 
bir fidan için değil 10 kuruş 50 kuruş bile 
vermeye razı, masrafını yapmış fidan arar. Bu
nun için Devlet Üretme Çiftliklerinin kapısına 
gider, boş döner, 300 bin fidan tevzi edilmiştir. 
Ama sadece Gaziantep'te 1,5 milyon talep vâ
ki olmuştur. Teşvik edilirse bu miktar daha da 
artabilir. 

O halde arkadaşlarım, bu yardım bugün 
kifayetsizdir. 

Şimdi, diğer malısullere nazaran bu mah
sulün üzerinde fazla durmamızın en önemli se
bebi bizce şudur: Arkadaşlar, sadece Gazian
tep'te fazla yetişen bir mahsul olduğu için de
ğil, Türkiye için bilhassa döviz kaynağı olması 
'bakımından bunun üzerinde duruyoruz. Türki
ye tediye muvazenesi daima bozuk, dış tediye
de müzmin açığı bulunan ve dövize daima ih
tiyacı olan bir memlekettir. Bu mahsul mahza 
döviz mahsulüdür. Kendi bilgimizle değil, Al-
labın lütuf ve inayetiyle topraklarımızda bu 
mahsule malik olmuşuz. Diğer mahsuller, çe
şitli evsafta topraklar ister. Ancak fıstık ağacı, 
5 - 6 metrelik kabanın üzerinde bile yetişir ve 
kayaları 4 - 5 metre delerek kök damarlarını 
salar Ve yaşama imkânını bulur. Diğer mah
sulün yetişmesine imkân vermiyen yüksek ra
kımlar, bu mahsul için müsait şartlardandır. 
Arkadaşlar, Zeytin dahi 400 metre rakıma ka
dar yetişir, ondan sonra yetişmez. 

Memleketimizde bir ormanlaştırma dâvası 
vardır ve bunun üzerinde ehemmiyetle dururuz. 
50 senede yetişecek olan çam tohumlarını binbir 
emekle, dağının, taşının, topraklarının bede
linden fazla büyük masraflarla yetiştirmeye 
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çaüşınz. Halbuki 'bu, kendiliğinden yetişir ve 
orman hâline gelebilir. Bunun yetiştiği bölge, 
Türkiye'de ürün yetiştirmeye namüsait denen 
bölgede olabilir. (Bugün tetkik ve tesbit edil
miştir ki, biraz gayretle Türkiye'de % 37 yi 
bulan bu ürünsüz topraklarımız, hiç değilse 
% 4 nisbetinde, ürünlij hale getirilebilecektir. 
O halde *bu sahada yapacağımız yardımlar sa
dece fidan vermekle kalmamalı verimsiz saha
ları da verimli hale getirecek gayretlere de yö
nelmelidir. 

Bu hususta 'birkaç rakam arz edeyim: 
Gaziantep'te yeniden aşılanacak yabanî 

fıstık çok cüzi miktarda, kalmıştır. 
Adıyamanda 600 dekar yetişmiş yabanî fıs-

tılk ağaçlığı vardır. 
İzmir Bölgesinde 24500 dekar içerisinde 

5(17500 adet yabanî fıstık ağacı mevcuttur. Ar
kadaşlar, Diyarbakır'da, Tokat'ta, yüzbinler
ce adet yabanî olarak yetişmiş ve sadece bir 
parmak iplikle, aşı bekliyen ağaç mevcuttur. 
Balıkesir'de yüzbinlerce, Siirt'te ikimilyon adet 
yetişmiş ağaç dağlan tezyin etmiş, bir nevi or
man Jıalinde döviz getirecek mahsulü vermek 
için sadece bir karış "boyunda ince bir pamuk 
ipliği ve bu işi yapabilecek bir köylünün, bir 
bıçak darbesiyle oraya açacağı yarayı bekliyor. 
Diğer 20 - 30 vilayetimizdeki rakamlan, sab
rınızı tüketmemek için, vermekten sarfınazar 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu mahsulü geliştir
mek için gübre lâzımdır. Hattâ sulama da fay
dalı olur. Bugün iran'da fıstık ziraati sulu ziraa
ta inhisar etmiş bulunuyor. Günden güne, İran'
da, fıstık istihsali artmaktadır. Zannediyorum 
ki, birkaç yıl sonra, bu mevzuda dünyada, bi
rinci, Türkiye değil, îran müstahsil olarak gö
zükecektir. İran dış piyasayı ona göre ayarla
makta ve pazarını aramaktadır. Bu sene bir hu
susi teşebbüs sahibi, 10 ton fıstığı ambalâjlıya-
rak, bedava tevzi etmek üzere Avnıpa'ya gitmiş 
ve tevzi etmiştir. Arkadaşlar gübre lâzımdır, su
lama lâzırrfdır, aşılama lâzımdır ama bunlar bi
raz para ile yapılabilecek işlerdir, bir derecesi, 
bir ölçüsü vardır. Hayatında fıstık köylerinden 
gelmiş geçmiş bilcümle köylünün en azından 
yüzde 90 inin aşılama bildiği ve dediğim gibi ga
yet ucuz bir iplikle bunun mümkün olduğu ci
hetle, her vilâyette yüzbinlerce ağaç mahsul ver
mek için bizden ufak bir yardım beklerken, 
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zannediyorum önümüzdeki mevsimlerde Tanm 
Bakanlığımız mesaisini biraz da bu istikamete, 
bu hususa teksif edebileceklerdir. Türkiye'de 
fıstık ziraatinin tevsii mera ve orman aleyhine 
olmıyacaktır. Ve bunun için lâzımgelen çok cüzi, 
aşı kredisi gibi bâzı hususlarda da teşvik edici 
yollar açabilirler. 

Muhterem arkadaşlarım, şurasını henien arz 
etmem lâzımdır ki, Sayın Ticaret Bakanina bü
yük minnet borçluyuz, şahsan ben ve Gaziantep'-
li müstahsıllar olarak. Bu sene fıstık ihracında 
biraz tıkanıklık olmuş, büyük fıstık müstâhsili 
zor duruma düşmüştü. Hakikaten bakanlık mev
cut mevzuatın imkân verdiği nisbette ihracı ko
laylaştıracak imkânlar buldular. Fıstık Koopera
tifleri Birliğine imkânlar verdiler ve hakikaten 
fıstık fiyatlarını düşmekten kurtardılar. 

Arkadaşlar, bu mevzu sadece Ticaret ve Zi
raat bakanlıklarını ilgilendiren bir mevzu değil
dir. Bütün bakanlıkları, bütün Hükümeti ilgi
lendiren bir mevzudur. Bakanlıkları bir çarkın 
ayrı ayrı dişlerine benzetmek mümkündür. Her 
bakanlık bu çarkın bir dişidir. Dişler beraber 
çalıştığı ve her diş vazifesini hakkiyle yaptığı 
takdirde Hükümet çarkı muntazam dönecektir. 
Onun için bu soru sadece iki bakana değil Hü
kümet görüşüne ve Hükümet duyuşuna karşı 
açılmıştır. İstiyoruz ki, himmet buyursunlar, 
Hükümet olarak ne gibi gelişme yolu gosterije-
bilirse ki, meselâ; araştırma enstitüleri mevcut
tur, ilmî doneler mevcuttur, meyvesiz ağaçla
rın meyve vermesi için ve bir taraftan da dikim 
için çukuranu açıp, masrafını, emeğini, yapıp 
bir fidan için, yani bir habbe fıstık gömerek 
alman bir fidan için koşan vatandaşlan hiç de
ğilse geri çevirmemek ve bu yollarla ağaçlan
dırmayı teşvik babında gayret sarf edilsin ve il
lâ şu olsun ki, Türkiye'de şimdiki: gibi bir sene 
bin ton, bir sene yirmi bin ton fiştik alınmasın. 
Bu şekildeki hâsılatın bize, millî bütçemize, dö
viz bütçemize maalesef bir kârı, bir faidesi ol
muyor. Fıstığı Amerika yiyor. Amerika'dan 
Zenopya, Zalom ve Kermak gibi başlıca ilç fij*ma 
bizden fıstık alıyor... 

BAŞKAN — Vaktiniz tamamdır efendim. 
OSMAN ORHAN İjLEN (Devamla)' ~ #u 

firmalar bizden aldıklan fıstıkları kendi minval
leri ve mahsulleri imiş gibi keıidi dalgalarını 
vurarak vakumlu kutularda kendi pazarlarına 
sürüyorlar. Amerika'da kilosu 3 - 4 dolara fea-
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dar rağbette satılıyor. Halbuki onlara Türkiye'
yi tanıtmak lâzımdır. 

Bunu da ancak ticaret ateşelerimiz yapabilir
ler. Ve onların vazifelerindendir. Amerika'daki 
tesisler bizden organizasyon beklemektedirler, 
muhatap beklemektedir. Dışardaki alıcı kar
şısında müteazziv satıcı ve her sene müs-
tekar miktarlarda satış yapılmasını ister, 
Organize satıcı olan Fıstık Kooperatifi da
ima himaye ve teşvik görmelidir. Amerika'
daki üç alıcıdan başka firmalar bulunmalı, Av
rupa'ya tanıtmak için geniş propaganda faali
yetine geçilmelidir. Fıstık rantablitesi artırıla
rak, fıstık ağaçları çoğaltılarak ve mahsul peri-
oditesi kısaltılarak, çok mahsul elde edilecek 
ve mahsul ucuza satılabilecektir. Bu ise yeni 
pazarlar bulmakta imkânımızı artıracaktır. Ti-
caret ateşelerinin gayretleri yanında, Fıstık Ko
operatifini kuvvetlendirmek, Avrupa'da bâzı 
benzer teşekküllerle birlikte satış mağazası aç
tırmak ve iran'la satış ve pazar bulmada iş bir
liği yaparak birbirinin az mahsulünü telâfi ile 
her yıl muayyen miktarda ihracat taahhütleriy
le garantili pazarlar temin etmek, ihracatı teş
vik konusunda alınacak tedbirlerden bâzılarıdır. 
Unutmamak gerekir ki, mevcut ve gelecekteki 
alıcılar her sene kendi demirbaşını, fabrikasını, 
tesisini muntazaman çalıştırabilmek için ve bu
na göre yeni tesisler kurabilmek için belli mik
tarda ihracat bekler. 

Şimdi bazan hiç ihracat olmuyor, bazan 20 
bin ton' ihracat oluyor. İhracat fiyatımız bazen 
ton başına (700) dolardır, bazan iki katma çı
kar. 

Bütün bu hususlar üzerine Hükümet el kor-
sa ve tedbirlerini alırsa, Türkiye asgari, hattâ 
turizmimizden alamıyacağımız kadar, senede dö-
vifc getârecek bir yol sağlamış olur. Bu yol zor 
değildir, Hükümetlin himmeti bekleniyor. 

.Sözlerimin sonunda Hükümete ve Sayın 
Bakanlara hürmet ve teşekkürlerimi sunarım. 
Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 

2. — Aydın MiUetvekiU Mehmet Yavaş'ın, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Mü
dürlüğünce yurdun muhtelif yerlerinde yaptırı
lan; bina ve tesislere dair sorusuna Maliye Baka
nı Şefik tnan'ın sözlü cevabı (6/222) 
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BAŞKAN — Mehmet Yavaş buradalar mit 

Burada. Maliye Bakanı? Burada, Soruyu öka* 
tuyorum. 

Sözlü «oru 

Millet Meclisi Sayım Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Maliye Baka

nı tarafından cevaplandırılmasını delâletinize 
saygılarımla arz ve rica ederim. ı 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yurdun 
birçok yerlerinde otel, işlhanı, depo ve dinlen
me yeri gifbi bina ve tesisler yapttırmakttadır. 

Bu çeşit yapıların /mi'fctan ve isimleri nedir, 
nerelerdedir? Durumları nedir1? Hangileri iş
letmeye geçmiştir ve hangi şartlar altında işle
tilmektedir? işletmeye geçmemiş olanların du
rumu nedir? İnşaat ne zaman bitecektir? Fi
nansman durumları nedir? 

Bu işletmelere özel teşebbüs iştirak ettiril
mekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak* 

kale) — Sayın arkadaşlar, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 21 nci maddesi 
gereğince Sandık tarafından girişilmiş bulu* 
ııan gayrimenkul yatırım faaliyetleri aşağıda 
açıklanmaktadır : 

1. Oteller, 
2. Otogarlar, 
3. Işhanları. 
1. Oteller : 
a) istanbul Hilton Oteli : 
1955 yılında işletmeye açılmış 'bulunan İs

tanbul Hilton Oteli, her türlü mefruşat ve teç
hizatı ile Sandığın malı olup, gayrisâfi hamlat 
icarı üzerinden beynelmilel bir işletici firma 
olan «Ameridan Hilton Hotels Cotporatiıon» 
firmasına 20 yıl müddetle kiralanmıştır. 32 
milyon liraya mal olan bu tesisin işletmeye açıl
dığı tarihten buyana, işletici tarafından Emekli 
Sandığına 26 milyon lira işletme birası öden
miştir. Şu hale nazaran, otel maliyeti 10 yıl 
zarfında amortize edilmiş olaeakttır, İşletme 
(bakımından vermiş bulunduğu müspet telkin 
dolayısiyle, 144 odalı ve 288 yataklı bîr ilâve 
yapılmak suretiyle 1959 yılında oltelin tevsiine 
girişilmiş bulunmaktadır. 
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b) Trabya Oteli : 
istanbul'da Tarabya'da inşaatı natamam bir 

durumda iken hususi bir şahıstan alınan bi
nanın programı bilâhara tadil ve tevsi oluna
rak inşasına geçilmiş bulunulmaktadır. Progra
mında 302 oda, 570 yatak, 36 lüks daire, 
400 kişilik ldkanta, 100 kişilik toplantı salo
nu, 350 kişilik balo ve pasta salonları, Türk ve 
Fin hamamları, ilâç tesisleri, PTT, çarşı ve 
teraslar bulunan bu otelin maliyeti 55 milyon 
lira olarak hesaplanmıştır. 1963 yılı sonların
da işletmeye açılacağı tahmin olunan otelin 
işletilmesi keza gayrisâfi hasılat icarı üzerin
den (Societe Esercizi Albergh'i Termali) İtal
yan Firmasına tevdi edilmiştir. 

c) İzmir Oteli : 
İzmir'in eski Fuar sahası namı ile maruf ve 

denize nazır en mutena mevkilerinde birinde in
şasına girişilmiş bulunun bu Otelin programın
da 326 oda, 450 yatak, 21 Lüks daire, 400 kişilik 
merasim salonu, 400 kişilik gece kulübü, 300 ki
şilik lokanta, 200 kişilik Roofbar 7 aded dükkân 
yüzme havuzu yer almaktadır. Bu Otelin işletil
mesi do hasılat icarı üzerinden (Max Billig) adın
daki bir Alman Otelciye tevdi edilmiş bulunmak
tadır. 55 milyon liraya mal olacağı hesaplanan 
otelin 1963 yılında işletmeye açılacağı tahmin 
edilmektedir. 

d) Ankara Oteli : 
Ankara'da Kavaklıdere'de T. B. M. M. kar

şısında inşasına başlanılmış bulunan ve 58 mil
yon liraya mal edileceği tahmin olunan bu otel 
19 kat'ta 184 odayı 276 yatağı 12 tüks daireyi, 
250 kişilik lokantayı, 150 kişilik Roofbarı, 180 ki
şilik gece kulübünü, 500 kişilik ziyaret salonunu 
gazino ve Konferans salonunu, yüzme havuzunu 
ihtiva etmektedir. Otelin içletmesi İsviçreli (Sü
ette* G6n6ral Pour l'Industri'e) firmasına keza 
hasılattan üzerinden tevdi edilmiş olup 1963 yılı 
sonbaharında işletmeye açılması mukarrerdir. 

e) Afyon Oteli ve Işhanı.: 
Afyon'da 29 oda, 70 yataklı otel ile aynı bi

na manzumesi içinde 400 kişilik sinema ve 30 
adet büroluk îşham kısmını 80 kişilik lokanta ve 
120 kişilik gazinoyu ihtiva eden bu tesisin Afyon 
özel idaresi ile müştereken inşasına geçilmiş olup, 
750 bin liralık arsa değeri özel İdare hissesini, 
6,5 milyon lira inşaat maliyet, Sandığın hissesini 
teşkil etmektedir. Tesisin bu yıl sonlarında iş
letmeye açılması takarrür ettirilmiştir. 
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2. Otogarlar : 
a) Bursa Otogarı : 
Bursa'nın Fumara mevkiindeki bir saha üze

rinde Bursa Belediyesi ile müşterek mülk esası 
üzerinden inşa edilerek 1960 yılında işletmeye 
açılan bu tesiste Benzin İstasyonları, Tamirhane
ler, 185 otomobillik, 80, otobüslük, 84 kamyon-
luk garaj, 30 otobüslük otopark, 20 otobüslük 
indirme bindirme yeri, büro servisleri, 23 odalı 
ve 45 yataklı küçük bir otel bulunmaktadır. 13 
milyon liraya mal edilen tesisin işletilmesi San
dığın iştiraklerinden bulunan Emek İşletme Li
mitet Şirketine tevdi edilmiştir. 

b) Eskişehir Otogarı : 
Eskişehir Yunus Emre caddesinde ve keza Es

kişehir Belediyesi ile müşterek mülk esası üze
rinden girişilen bu tesis, 113 otomobillik garajı, 
otomobil parkını, 1250 metre karelik tamirhane
yi, benzin istasyonunu, yolcu holünü, 45 odalı 
oteli, 6 adet dükkânı ve 1240 metre karelik oto
parkı ihtiva etmektedir. 15 milyon liraya mal edi
lecek olan tesisin 1963 yılı sonbaharında işlet
meye açılması düşünülmektedir; 

3. Işhanlan : 
a) Ulus Işhanı : 
Ankara özel idaresi ile müşterek mülk esası

na istinat ettirilmek suretiyle 9571 metre kare
lik özel İdare arsası üzerinde inşasına geçilmiş 
bulunan bu tesisin B,C,D, ve E Blokları 1959 yı
lında işletmeye açılmış bulunmaktadır. Bu Blok
larda 136 dükkân ve mağaza, 299 adet büro mev
cuttur. Bu kısımların işletilmesinden Sandığa 
senelik 3,5 milyon lira gelir sağlanmaktadır. İş
letmeye henüz açılmamış bulunan ve 15 adet ma
ğaza, 142 adet büro ve büyük bir lokanta ve ga
zinoyu ihtiva eden A bloku gelirlerinin de eklen
mesi halinde bu tesisten yılda 5,5 milyon lira gelir 
temin olunacaktır. İnşaatın 32 milyon liraya mal 
edileceği tahmin olunmaktadır. İnşaat Mütaah-
hidi ile son defa hâsıl olan anlaşmazlık sebebiyle 
A Bloku inşaat işleri mütaahhit tarafından tatil 
edilmiş ve bu sebeple mukavele sandıkça feshedil
miştir. Halen Sandık tarafından delil tesbiti yap
tırılmakta olup ihtilaf mahkemeye intikal ettiril
miştir. 

Delil tesbiti tamamlandıktan sonra inşaata 
süratle devam olunacaktır. 

b) Kızılay Işhanı : 
Ankara'da Atatürk Bulvarı ile Ziya Gök-

alp Caddesi kesimindeki 2 491, 87 metre kare-
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Iik yerde 1959 yılının sonlarına doğru inşası I 
na-başlanmış olan Kızılay Işhanı 24 katta, 225 
odayı, 13 küçük ve üç büyük mağazayı, iki 
mağaza deposunu, 250 kişilik lokantayı, 300 ki
şilik gece kulübünü, pasta salonunu, bir banka 
ve bir büyük acenta servisini ihtiva edecektir. 
56 milyon liraya mal olunacağı hesaplanan bu 
tesisin 1964 sonlarında bitirilerek işletmeye 
açılacağı düşünülmektedir. 

Yukarda bahsi geçen bütün bu tesislerin in
şaları için sarf olunan paralar sandığın öz kay
naklarından finanse edilmektedir. 

Maruzatım bukadardır. 

BAŞKAN —.Sayın Mehmet Yavaş. 
MEHMET YAVAŞ (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım; vermiş olduğu izahattan dolayı 
Vekil Beyefendiye teşekkür ederim. Sormuş ol
duğumuz suallere bizim istediğimiz mânada 
tam olarak cevap verilmedi. Maksadımız; bil
hassa iş programına ve maliyetlere temas etmek, 
onların durumunu meydana çıkarmak idi. Bun
ların mukaveleleri ne zaman yapılmış, ne za
man inşaat başlamış ve inşaatın geçirdiği se
yir, halihazırdaki durumları nedir. Meselâ; kar
şımızda duran Ankara Otelini ele alalım. «Ka-
vaklıderede, Büyük Millet Meclisinin karşısın
da, 58 milyon liraya çıkacağı tahmin edilmiş
tir.» deniyor. «İşletilmesi İsviçre firmasına ve-. 
rilecektir. 1963 yılında açılması mukarrerdir.» 
Bunlar oldukça yuvarlak beyanlar. Ne zaman 
inşaat başlamıştır? İş programına göre ne za
man bitmesi lâzım idi Şimdi durumunun na
sıl olması lâzım idi? Halihazırda inşaatın yüz
de kaçı bitmiştir! Keşiflerde bir değişiklik 
var mıdır? Bilhassa çok büyük inşaatlarda in
şaat müddetinin uzaması bu inşaatların mali
yetlerine büyük tesir yapar. Organizasyon mas
rafları lüzumsuz yere artar. 

Bilmiyorum, ama aylardan beri gelip gidi
yoruz, hiçbir faaliyet göremiyoruz. Acaba, bu
nun söbebi nedir? Finansman durumuna temas 
edişimizin sebebi, acalba, para olmadığı için mi 
inşaat duruyor, yoksa, bir proje hatası mı var
dır ? Belki de bunun bir başka mânası olabilir. 
Eğer, inşaat devam ediyorsa, inşaatın yüzde 
kaçı bitmiştir, yüzde kaçı kalmıştır? 

.1963 sonunda açılması mukarrerdir beyanı 
mücerret bir beyan! Sipesifik, müşahhas olarak 
inşaat durumu, iş programı durumu, para du- | 
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rıımıı açıklanırsa biz de bir fikir hâsıl olacak
tır. 

Bendeniz teker teker mevzular üzerinde 
durmıyacağım. işletmeye açılmış olanlar için, 
bilhassa dikkatimiz, hususi teşebbüsün iştiraki 
idi. Görüyoruz ki, bu aşağı yukarı bizim arzu 
ettiğimiz şekilde işletilmektedir. Yalnız inşaatı 
bitmemiş olanların müşahhas ifadelerle belirtil
mesi lâzımdır. Bendeniz suali cevaplandırılmış 
telâkki etmiyorum, durumları nedir diyorum. 
Bu gayet geniş bir sualdir. Bu işlerle uğraşan
lar bunu gayet iyi anlarlar. İnşaatın durumu 
deyince; plân, proje ve iş programı ve bir de 
bunun finansman safhasıdır. Bunların durum
larını birer birer açıklamak lâzım. Binaenaleyh 
(İnşası bitmemiş olanlar için 1963 senesinde 
bitecektir, bitmesi mukarrerdir.) şeklindeki ce
vaplarla asıl bizim sorumuzun istihdaf ettiği 
husus cevaplandırılmamış oluyor. Bu itibarla 
eğer mümkünse Vekil Beyden bunları bugün 
veya başka bir vesileyle cevaplandırmasını ri
ca ediyorum. Projeler nihai projeler midir? 1§ 
programları nasıl yapılmıştır? Ve şimdiki du
rumları nedir? Süre uzatımı var mıdır? Keşif
lerde değişiklik var mıdır?.. 

Vermiş oldukları bu miktarlar proje keşif
leri midir? Yoksa, revize edilmiş keşifler mi
dir? Bunların durumları hakkında, bu sualimi
zin etraflıca açıklanmasını istirham ediyorum. 

Bir de, inşaları ne zaman bitecektir? Bunun 
da yine iş programına istinadederek söylenme
si lâzım idi. İnşaat süresi uzatımı almış olan in
şaat var mıdır? Bunların da belirtilmesi lâzım
dır. Şimdilik .söyİiyeeeklerim bu kadardır. Te
şekkür ederim. 

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

kale) — Efendim, Sayın Mehmet Yavaş arka
daşımızın yazılı olarak sorduğu sualleri müsa
adenizle aynen okuyayım. 

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yurdun 
birçok yerlerinde otel, işhanı, depo ve dinlen
me yeri gibi bina ve tesisler yaptırmaktadır. 

Bu çeşit yapıların miktarı, «Söyledim», ve 
isimleri nedir? «(Söyledim», nerelerdedir? «Söy
ledim», Durumları nedir? «Söyledim», Hangi
leri işletmeye geçmiştir? «Söyledim» ve hangi 
şartlar altında işletilmektedir? «Söyledim», İş
letmeye geçmemiş 'olanların durumu nedir? 
«Söyledim», İnşaat ne zaman bitecektir? «Na-
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sil tamamlandığını söyledim», Finansman du
rumları nedir? «Kaça mal olacaklarını söyle
dim, Emekli Sandığı kaynaklarından finanse 
edilecektir.» 

Bu işletmelere özel teşebbüs iştirak ettiril
mekte midir? «Bunların durumlarını ayrı ayrı 
söyledim.» 

Bütün bu sorulardan bendeniz, şimdi ifade 
buyurdukları soruların sorulmakta olduğunu 
çıkaramadım. Arkadaşımız tamamiyle teknik 
hususlara geçtiler. O itibarla işaret buyurduk
ları noktaları belki cevapsız bırakmış olabili
rim. Fakat kâğıt üzerinde tesbi't edilmiş olaın 
soruların cevabını teferruatıyla Verdiğim ka
naatindeyim. Arzu buyururlarsa, mütemmim 
malûmatı 'her zaman verebiliriz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Yavaş. 
MEHMET YAVAŞ (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlar, sualin okunduğu şekilde pek açık 
olmadığı anlaşılıyor. Hakikatte öyle olmaması 
lâzım. «Durumları nedir?» derken; işletmede 
olanların durumu, inşaatta olanların durumu 
kastedilmiştir. Belki orada bir yanlış anlam var
dır. İnşaatta ki durum denilince; inşaatın iş 
programıyla mütalâa edilmesi ve bir de keşif 
olarak mütalâa edilmesi lâzımdır. Müsaade 
ederlerse; kendilerinden istirham ediyorum. 
îcabediyorsa yeni-bir soru- mevzuu yapalım. 
Ben inşatta olanların durumunu rica ediyorum, 
Ne zaman başlamıştır, keşifleri nasıldır, değiş? 
miş midir, ne - gibi değişiklikler olmuştur, süre 
uzatımı olmuş mudur? Bunları rica ediyorum, 
(Yazılı olsun- sesleri) Yazılı da olabilir.- Teşek, 
kür ederim. 

BAŞKAN — Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 
kurulması, düşünülen -T.ürkiye Elektrik Kurumu 
hakkındaki sorusuna Sanayi Şakanı Fethi Çe-
likbaş'm sözlü cevabı (6/223) 

BAŞKAN — Soru sahibi "Mehmet Yavaş 
buradalar, Sanayi Bakanı buradalar. Soruyu 
okutuyorum. 

5 . 5 . 1962 

• -Sözlü soru 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Sanayi Bakan! 

tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi say-
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gılarımla arz ve rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş 

Türkiye'nin enerji imkânlarını inkişaf ettir
mek ve enerji meselelerini halletmek maksa-
diyl'e kurulması düşünülen ve uzun zamandan 
beri üzerinde tartışılan bir (Türkiye Elektrik 
Kurumu) meselesi vardır. 

Gerek elektrik plânlaması ile ilgili bâzı so
rularımız dolayısiyle gerekse diğer vesilelerle 
Sayın Sanayi- Bakanımız tarafından, enerji 
meselelerimizin müessir bir şekilde ele alına
rak hal yoluna konmasının, T. E. K. tarafından 
mümkün olacağı, ve bu müessesenin kuruluş 
çalışmalarının yapılmakta olduğu ifade edil
miştir. 

Bu müessesenin kuruluşu ile ilgili çalışmala
rın durumunun Meclise açıklanmasının faydalı 
olacağı mülâhazasiyle aşağıdaki sualleri tes-
bit etmiş bulunuyorum. 

1. T. E. K. fikri hangi ihtiyaç ve zaruret
ten doğmuştur ve bugüne kadarki tarihçesi ne
dir? 

'2. T. E. K. nun kuruluş tasarısı nıe safha
dadır? Bugüne kadar ıgecikme sebepleri neler
dir? 

Tasarıyı hangi müessese, organ veya şahıs
lar hazırlamaktadır? 

T. E. K. nun konusu ile ilgili bütün müesse
selerin düşünceleri alınmış mıdır? Bu müesse
selerin temsilcileri çalışmalara katılmakta mı
dır? • 

Bütün bu müessese ve şahısların düşünce ve 
kanaatlerinin bir broşür halinde basılarak ge
rekçeye eklenmesi düşünülmekte midir? 

3. T. E. K. kurulduğu takdirde bu işleri 
gören müesseselerim durumu ne olacaktır? 

4. Bu kurumun, memleketin «nerji kay
naklarını en dyi bir şekilde inkişaf ettirmeye 
vasıta olacağına Bakanlık kaani olduğuna gö
re, hazırlanmakta olan kanun teklifinin Mecli
se ne zaman getirileceği tahmin edilmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Sayın arkadaşlarım, Aydın Mil
letvekili Sayın Mehmet Yavaş,'m sorularına 
Sanayi Bakanı olarak cevap arz ediyorum. 
Birinci soru şudur : 
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«Türkiye Elektrik Kurumu fikri hangi ih

tiyaç ve zaruretten doğmuştur.» 
Türkiye Elektrik Kurumu fikri, Türkiye'

deki enerji meselesini rasyonel olarak etütten 
başlayıp, istihsal ve tevzie kadar /bütün ça-
lışmaları bir merkezde toplamak ve işleri 
koordinasyon içerisinde yürütmek maksadından 
çıkmıştır. Şu kadarını ifade edeyim ki, son 
defa yapılmış olan bir etüde göre termik hid
rolik bölge santrallerine bağlı olan il ve ilçe
lerin halen âtıl bir vaziyette duran elektrik 
enerjisi kapasitesi ceman 149 bin kilovat ta-
katında 265 aded üretim grupundan tegekkül 
etmektedir. 

Batı ve Kuzey - Batı şebekelerinin enter-
koneikte haline getirilmesinden sonra bu mik
tar, 176 bin Kw. tutarında bir takata yük
selmektedir. Halen 200 bin Kw olan Silâh-
darağa'nın çalışma takati 120 bin Kw. tır. 
Böylesine, tam mânasiyle derbeder bir gidiş 
içersinde, gerek sanayide, gerekse vatandaş
ların medeni bir ışığa kavuşturulmasında, Tür
kiye'nin muhtacolduğu enerji konusunda nor
mal bir politika yürütmek mümkün ve muta
savver değildir. Maksat budur. 

Sorunun ikinci kısmı şudur ' «T. E. K. nun 
bugüne kadar'ki tarihçesi nedir?» 

Dairesinin dosyalarındaki mevcut bilgiye 
göre, Türkiye Enerji Kurumunun kurulması 
fikri, ilk defa 1953 yılında toplanan Istişari 
Enerji Kongresinde, ilim adamları, iktisat
çı, maliyeci, mütehassıs, idare adamları ve 
meslek adamları tarafından ortaya atılmış ve 
orada karara bağlanmıştır. O tarihlerde bu 
konular Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
şevki idare edildiği için, Bayındırlık Bakan
lığı tasarının hazırlanmasına dahi geçmiştir. 
O tarihte bilirim, Türkiye'nin mühim mevzuu 
sadece enerji mevzuu değildir, bir de yakıt 
mevzuu vardır. Türkiye'nin mühim konuların
dan bir tanesi olan, vatandaşın, ıköyde, 
kentte, yakıt maddesini temin edebilmesi key
fiyeti, bir politika olarak, 'evvelâ, bendeniz 
orada bulunduğum zaman ortaya atılmıştır. 
İkinci Dünya Harbinden sonra, en ileri mem
leketler, (Büyük Britanya dahi) meseleyi 
öylesine telâkki etmiştir ki, müstakil bakan
lık ile bu politika yürütülmüştür. Bütün vi
lâyetlerde köylerde vatandaşların yakıt mad
desinden sıkıntı görmiyeni, kalmamıştır. Bu | 
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itibarla, bu tarihte iki bakanlık arasında bir 
ihtilâf konusu devam edegelmiştir. Fakat Sa
nayi Bakanlığı kurulduktan sonra sarahaten 
1957 yılında; mesele, Sanayi Bakanlığına bir 
vazife- olarak verilmiştir. Şimdi bu bakanlı
ğın 1957 yılında çıkmış olan kanunun enerjiye 
müteallik vazifesine temas edeceğim : 6973 sa
yılı Sanayi Vekâleti kuruluş ve vazifeleri hak
kındaki Kanunun 1 nci maddesinin (A) ve (D) 
bentleri; enerji politikasının sarahaten bu 
vekâlete tevdi edilmiş olduğunu tesbit etmiş
tir. Filhakika; (A) fıkrası şunu der; (Mem
lekette sanayi, maden ve enerji işlerini umu
mi menfaat ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde 
tanzim ve idare etmek ve bu işlerle ilgili mü
esseseler arasında gereken iş birliğini sağlıya-
cak tedbirleri almak) (D) fıkrası ise (Umumi 
olarak sanayi, maden enerjisi işlerine müte
veccih olarak resmî veya hususi yatırımların 
ihtiyaç ve imkânlarına göre ayarlanması için 
gerekli priyoriteyi teşvik ve koordinasyon 
esaslarını tesbit ve tatbik etmek) 

Muhterem arkadaşlarım, kanunun bu hük
münden faydalanılarak, son defa âtıl ıkalan 
bu üretim gruplarını memleketin muhtacolduğu 
başka vilâyetlerin belediyelerine intikâli etti
rilebilmesi için imkân olup olmadığını tet
kik ettirdim. 

Hukukan fevkalâde büyük müşkülât arz et
mektedir. Ama Türkiye gibi imkânları mahdut 
olan bir memlekette 179 bin Kw. Saatlik bir üre
tim grupu manzumesinin âtıl bulunması doğru 
olmıyaçağı mütalâası ile, Başbakanlığa 31.3.1962 
tarihinde yazdığım bir yazı ile bunun bir koor
dinasyon içerisinde yürütme tedbirlerinin alın
ması lüzumunu belirttim, böyle bir teklifte bu
lundum. Bu çalışmaların seyrine göre vaziyet vu
zuha kavuşacaktır. 

Sanayi Bakanlığına bu hükümlerle vazife ola
rak verilmesinden sonra; Türkiye Enerji Kuru
mu kanun tasarısı, Sanayi Bakanlığınca ele alın
mış. Bütün Bakanlıkların mütalâası alındıktan 
sonra 1959 yılında Türkiye Büyük Millet Mecli
sine sevk edilmiştir. Büyük Millet Meclisinde 
müstaceliyet karan alınarak, karma komisyon 
teşkil edilmiş, Umumi Heyete intikal etmiş, mü
zakere açılmış, 15 nci maddesine kadar da görü
şülerek kabul edilmiştir. Fakat o tarihte Hükü
met, tasarıyı geri almıştır. Memlekette, bu konu
nun ehemmiyetini müdrik bilcümle idareci, ilim 
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adamı, meslek adamı devamlı olarak bu işi taktb-
ettiği için Millî Birlik Komitesi devrinde tekrar 
ele alınmış ve komisyonlara gitmiştir. Fakat, mü
zakeresine geçilememiştir. Bu tasan, huzurunuz
da görüşüldüğü zaman uzunboylu izah etmeyi 
vazife bilmekteyim. 

Soru; 2. Türkiye Elektrik Kurumunun ku
ruluş tasarısı ne safhadadır? Bugüne kadar ge
cikme sebepleri nelerdir? 

Tasarı Sanayi Bakanlığınca hazırlanmış, tek
sir edilmiş, mütalâaları alınmak üzere bakanlık
lara gönderilmiştir. Bu itibarla bizim cephemiz
den henüz gecikmiş bir mevzu değildir. Bidayet
teki hareket tarzına göre bir gecikme vardır, ama 
memlekette kanun tasarılarının hazırlanması üs
lubu için de bir gecikme henüz yoktur. Bakanlık
ların çoğundan mütalâalar gelmiştir. Fakat asıl 

, ilgili bakanlıklar ki, Maliye, içişleri, Bayındırlık 
Bakanlıklarının mütalâaları henüz gelmemiştir. 
Yakında bunları halledeceğiz. 

Tasarıyı hangi müessese, organ veya şahıslar 
hazırlamaktadır? Tasarı, arz ettiğim hususi ka
nuna göre, Sanayi Bakanlığınca hazırlanmakta
dır. Soru devam ediyor. «Türkiye Enerji Kuru
munun konusu ile ilgili bütün müesseselerin dü
şünceleri alınmış mıdır? Bu müesseselerin tem
silcileri çalışmalara katılmakta mıdır? Bütün bu 
müessese ve şahısların düşünce ve kanaatlerinin 
bir broşür halinde basılarak gerekçeye eklenmesi 
düşünülmekte midir?» Sorunun bu kısmını an-
lıyamadım, arkadaşım izah ederse cevaplandırı
lacaktır. 

Sorunun üçüncü kısmı : «T. E. K. kurulduğu 
takdirde bu işleri gören, müesseselerin durumu 
ne olacaktır?..» 

Efendim bütün bunlar kanun tasarısında 
maddeler halinde yerini alacaktır. 

Dördüncü soru : «Bu kurumun memleketin, 
enerji kaynaklarını en iyi bir şekilde inkişaf et
tirmeye vasıta olacağına Bakanlık kaani olduğu
na göre, hazırlanmakta olan kanun teklifinin 
Meclise ne zaman getirileceği tahmin edilmekte
dir?» 

Bununla ilgili olan üç Bakanlığın da müta
lâası alındıktan sonra normal prosödür içerisin
de Yüksek Meclise intikal ettirilecektir. 

Şimdilik mâruzâtım bu kadardır. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Yavaş. 
MEHMET YAVAŞ (Aydm) — Muhterem 

arkadaşlar, Vekil Beye, verdiği izahattan dola-
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yi teşekkür ederim. Kendilerinin söylediklerine 
iştirak ediyorum. Fikirlerini takviye bakımın
dan konuşarak ve bu mevzuu uzatacak değilim. 
Yalnız bu tasarının hazırlığının çok eskiden 
başladığı ve bugüne kadar geciktiği anlaşıl
maktadır. Şimdi de Sanayi Bakanlığı bu mev
zuu iyice benimsemiş ve inşallah kanunu kısa 
zamanda Meclise getirecektir. Yalnız, bu as
kıda kalma durumu, işlerin bâzı safhalarda, 
bâzı dairelerde gecikmesini intacetmektedir. 
Bu bakımdan bizim endişemiz, bir an evvel 
bu meselenin aydınlanması ve neticeye bağlan
ması istikametindedir. 

Tasarının gecikmesinde kulağımıza gelen 
hususlardan birisi, şahsi sebeplerin bu gecik
meye âmil olduğu merkezindedir. Bilmiyorum, 
bu hususta^kendileririin bildiği bir şey var mı? 

Bir umum müdürlük olarak teşkil edilme
si düşünüldüğüne göre, umum müdürlük teş
kilâtının bâzı fonksiyonlarının tevziinde şahıs
ların yer alması bakımından, tasarının gecik
tiği şeklinde, gayriresmî beyanlarda bulunu
luyor. Vekil Beyin izahatında, şimdiye kadar-
ki gecikmeye böyle bir şeyin sebebolduğu ka
naati bende hâsıl olmadı. Fakat bunu duyduk. 

Şimdiki halde temennimiz, Dahiliye, Maliye 
ve Bayındırlık Bakanlıklarının mütalâalarının 
gelmesi ve" kanun tasarısının bir an evvel Mec
lise intikal ettirilmesinden ibaret olacaktır. 
Çünkü, gerek dairelerde ve gerekse - sorumuz
da da belirttiğimiz gibi - Vekil Beyefendinin 
bir kısım beyanlarında, daima T. E. K. in 
kurulmasına vabeste olacak konuşmalar ya
pıldı. Şu halde bu kanunun bir an evvel geti
rilmesi ve çıkarılması icabetmektedir. 

Şimdiki müesseselerin durumunun ne ola
cağı hakkındaki sualimize de, kanunda yerini 
alacaktır, dediler. Bu hususta daha açık, daha 
detaylı bilgi vermelerini arzu ederdim. Bun
lar Elektrik İşleri Etüt İdaresi, Devlet Su 
İşleri Umum Müdürlüğü bünyesinde bulunan 
bir kısım teşkilât, Sanayi Bakanlığı bünyesin
de bulunan bir kısım teşkilât ve belki de İmar 
Bakanlığı bünyesinde bulunan İller Bankasın
daki bir kısım teşkilât olabilir. Muhakkak ki 
kanunda bunların yeri belirtilmiş olacaktır. 
Fakat bunların şimdi burada açıklanmasında 
bir mahzur olmadığı kanaatindeyim. Bilgi ve
rirlerse memnun olurum. 
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I Komisyonun çalışma tarzı bir aralık o nokta

ya gelmişti ki, Hükümet komisyona, Türk Elek
trik Kurumu tasarısını hazırlama vazifesini ver
diği halde, orada zaman olmuştur, bu kuruma lü
zum var mı, yok mu şeklinde konuşacak kadar ile
ri gidebilmişlerdir. Aradaki farka bilhassa dikka
tinizi çekmek isterim. Hükümetin resmen, kurduğu 
bir komisyona bir vazife verilirse, komisyon tâyin 
edilen bu vazifeyi görmekle mükelleftir. Artık 
o komisyonda, bu vazife olur mu, olmaz mı mü
nakaşası- yapılmaz, verilen vazifenin münakaşa
sı yapılmaz. 

M. Meclisi B :' 
Sorunun ikinci kısmında bâzı yerlerin iyi 

anlaşılmadığını ifade ettiler. Tasarıyı hangi 
müessese, organ veya şahıslar hazırlamaktadır? 
T. E. K. in konusu ile ilgili bütün müessese
lerin düşünceleri alınmış mıdır? Bu müessese
lerin temsilcileri çalışmalara katılmakta mı
dır? Bütün bu müessese ve şahısların düşünce 
ve kanaatlerinin bir broşür halinde basılarak 
gerekçeye eklenmesi düşünülmekte midir? 

Bundan kasdımız şudur : 
Mademki bu kanun tasarısı 1953 senesin

de ele alınmıştır ve o zaman başka bir Vekâ
let bu işi ele almıştır; o zamandan bu zamana 
kadar birçok müesseseler ve ayrı Bakanlıklar 
bu konuda çalışmışlardır. Bunların düşünce
leri, bunların mütalâaları, bu gecikmenin bel
ki de bir sebebidir ve bu gecikmenin sebebinin 
burada daha iyi anlaşılması mümkün olacak
tır. Maks'adımrz budur, bunun aydınlanmasıdıı. 

Ayrıca, Sanayii Bakanlığında çalışmalara 
devam edilmektedir, dediler. Diğer ilgili mü
esseselerden bu çalışmalara iştirak eden te
şekküller veya şahıslar var mıdır? Bu enerji 
işleriyle ilgili bâzı müesseseler vardır, tasa
rının 'hazırlanmasında onlardan da İstifade 
edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bunun an-
laşılmıyacak bir yeri olmasa gerek. Şimdilik 
mâruzâtım bundan' ibaret. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sanayii Bakanı, buyurun. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Sayın Mehmet Yavaş'm, konuş
malarımızı teyideder, takviye «der maJhiyette-
toi beyanlarına bilhassa teşekkür etmek istiyo
rum. Memleketin bu derece önemli bir konu
sunda, geniş tecrübesi olan değerli bir arka
daştan beklediğim de esasen bu idi. 

Muhterem arkadaşlarım, hususî mahiyette, 
\ resmi olmıyarak, bir komisyon kurmuş ve faali

yete başlanmıştır. 
Sorduğu için arz edeyim. Sanayi Bakanlığı

nın Enerji Dairesi, Etibank Elektrik İşleri Etüd 
İdaresi, Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü, İmar - İskân Bakanlığı İller 
Bankası, Başvekâlet Yüksek Murakabe Heyeti ve 
Devlet Plânlama Dairesi yetkili temsilcilerinden 
mürekkep özel bir komisyon kurulmuştur, özel 
olduğunu bilhassa söylüyorum. Çünki komisyo
nun çalışma tarzı karşısında, resmi bir komisyon 
olsaydı Bakan olarak hareket tarzımız başka olur
du. 

Bu bakımdan üzülerek arzedeyim ki, bu ko
misyon kurulmasının bir mahzuru olmuştur: ta
sarının hazırlığı gecikmiş ve işlerimiz bu nokta
ya kadar uzamıştır. Bunu üzüntü ile ifade etmek 
isterim. 

Eğer iş uzamamış olsaydı, Kanun tasarısının 
Encümen ve Yüksek Meclisten çıkması sırasında 
geçecek 3 aydan tasarruf edilerek, biraz evvelki 
konuşmamda söylediğim 179.000 kilovat saatlik 
enerji üretiminden, meselâ, enerji sıkıntısı çeken 
Diyarbakır, meselâ enerji sıkıntısı çeken Sivas 
istifade edebilecektir. Bu olmamıştır. Fakat bu 
bizim için de büyük bir tecrübe olmuştur. 

Arkadaşlar, müesseseler arasında ihtilâf, bil
hassa, Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğüyle diğer teşekküller arasında 
olmaktadır. Halen inşaat işleri ve işletme işlerinin 
bir kısmı büyük santrallerde Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğünce görülmektedir. Bunu taki
batta daireleri meşgul eden, Devlet adamlarını meş
gul eden çok ağır tarafları olacağını takdir bu
yurursunuz. Memleket meseleleri Yüksek Mecli
sin çıkaracağı, kanunlar dairesinde yürütülmek 
suretiyle bu noktalarda kolay hale gelecektir. 

Bunların noktai nazarlarını broşür halinde 
gerekçeye eklemeyi şahsan çok arzu ederim. Fa
kat İçtüzüğümüz buna manidir. İçtüzük, kanun 
tasarılarının nasıl hazırlanacağını, esbabı muci-
belerinin nelerden ibaret olacağını tayin ve tes-
bit etmiştir. Ama Komisyonlarda bu dairelerin 
görüşlerini benimsiyen arkadaşlarımız olursa, el
bette noktai nazarlarını orada tesbit ederler ve 
bunlar mazbatalarla huzurunuza gelir. Her halü
kârda Türkiye Cumhuriyetinin idaresini, çıka
racağınız kanunlarla, Yüksek Meclis olarak siz 
tesbit eder ve Hükümete tevdi edersiniz, daire
ler değil. Bunu bilhassa açıklıyayım. 

— 286 — 



M. Meclisi B : 70 
Bu bakımdan müesseselerin görüşlerini bu

raya getirmeye imkânımız yoktur. Esasen çok de
ğişik görüşler de .yoktur. Yalnız bir dairenin 
vardır. Her daire ayrı. bir görüşe sahip olabilir. 
Bu ayrı görüşler tasarının hazırlanmasında ışık 
tutacaktır.. Henüz tasarı Hükümetin görüşü haline. 
gelmemiştir. Pek muhtemeldir ki, diğer arkadaş
larla görüşülürken, bizim Vekâletin hazırladığı 
tasarıda muayyen noktalarda .değişmeler ve bu. 
sebeple gecikmeler olabilir. Çünkü, bizim taşa
rımız Hükümet tasarısı olarak huzurunuza gele-, 
çektir, sadece Sanayi Bakanlığının tasarısı ola
rak değil. Onun için bâzı noktalarda bugünden 
daha fazla açıklama yapmak istemiyorum*. Bakan
lığın görüşünü arz edersem, belki Hükümetin gö
rüşü ile bağdaş'amıyalbilir. Her noktada, diğer Ba
kan arkadaşlarımla konuşarak, onları ikna edecek 
bir tasarının hazırlanmasını temin etmemiz lâ
zımdır. Bu takdirde Sanayi Bakanlığı enerji po-' 
litikası tamamen vuzuha kavuşmuş olacaktır.' El
bette bu politikanın, Hükümet politikası halin
de yüksek huzurunuza getirilmesi tasariyle taay
yün edecektir. O zaman muhterem arkadaşları
mızın bilgileri ve tecrübeli görüşleriyle tasarı 
en mükemmel şeklini alacaktır. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Kendilerine teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Çanakkale İhtifali için kiralanan Kadeş vapurun
da vukubulan olaylara dair Ulaştırma ve Millî 
Eğitim Bakanlıklarından sözlü sorusu (6/224) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
Ulaştırma Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı? Yok
lar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — İzmir Milletvekili Ali fifaili Erdem'in, 
Kadirli Kaymakamının naklinde bir usulsüzlük 
olup olmadığına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/225) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından soru 
düşmüştür. 

6. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, 
Çanakkale Zaferini kutlama merasimine iştirak 
edenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/226) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından soru 
düşmüştür. 
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7. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'nin, 

792 sayılı Koordinasyon Kararma rağmen Pet
rol Ofisi depoları haricindeki acenta ve bayiler
den akar yakıt alınıp alınmadığına dair sorusuna 
Maliye Bakanı Şefik İnan/in sözlü cevabı (6/227) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Burada. 
Maliye Bakanı? Burada. Soruyu okutuyorum. 

26 . 3 .1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda arz olunan hususun Maliye Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının te* 
minini saygı ile arz ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Tahsin Telli 

Âmme müesseselerinin akar yakıt sarfında, 
Hazinenin mümkün olduğu nisbette zarar gör
memesini temin maksadiyle 792 sayılı Koordinas
yon Kurulu Kararma göre akar yakıtın Petrol 
Ofisi depolarından alınması kararlaştırılmış ve 
durum ilgili daire âmirlerine bildirilmiştir. 

Bu karara rağmen Petrol Ofisin depoları ha
ricinde, acenta veya bayilerinden akar yakıt alın
makta mıdır? Alınıyorsa, bu acenta ve bayilere 
depodaki fiyattan fazla bir para ödenmekte mi
dir? 

Acenta veya bayilerden alım halinde 2490 sa
yılı Kanun hükümlerine tevfikan veya pazarlık
la daha ucuz fiyatla akar yakıt temini mümkün 
olduğu halde bu yola niçin müracaat olunmamak-
tadır? 

Âmme müesseseleri aleyhine doğacak zararın 
önlenmesi için her hangi bir tedlbir alınmış mı
dır? Bu hususların sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALÎYE BAKANI ŞEFÎK ÎNAN (Çanak

kale) — Erzurum Milletvekili Sayın Tahsin Tel
li tarafından, 792 sayılı Koordinasyon Kurulu 
Kararına rağmen Petrol Ofisi depolan haricin-
deki acenta ve bayilerden akar yakıt alınıp alın
madığı, almıyorsa bu acenta ve bayilere depoda
ki fiyattan fazla para ödenip ödenmediği, 2490 
sayılı Kanuna göre, dalha ucuz fiyatla akar yakıt 
temini mümkün olduğu halde bu yola niçin mü
racaat olunmadığı, âmme müesseseleri aleyhine 
doğacak zararın önlenmesi için her hangi bir ted
bir alınıp alınmadığı sorulmaktalıır. Cevabım şu
dur : 
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1. Resmî dairelerle, Devlet müessese ve te

şekküllerinin akar yakıt ve madenî yağ ihtiyaç
larının 79 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin ge* 
çiei 2 nci maddesiyle yürürlükte bırakılan 79$ 
sayılı Koordinasyon Kurulu Kararına müsteni-. 
den Petrol Ofisinden sağlanması Başbakanlık 
Makamınca 23 . 3 . 1961 tarih ve 27 -1216 sayıl! 
tamimle Bakanlıklara tebliğ edilmiş ve Bakanlık. 
larca da gereği yapılmak üzere bu tebliğin birer 
sureti taşra teşkilâtına gönderilmiştir. 

Bâzı mahallerden alman yazılarda, vilâyetle» 
rinde Petrol Ofisinin satış şubesi bulunmadığıni 
dan akar yakıt ihtiyaçlarının 792 sayılı Karar 
gereğince Petrol Ofisi bayi afcentalarından te
mininde tereddüde düşüldüğü bildirilmiş ve bu 
IhusuîAa yapılacak muamelenin bildirilmesi iste* 
nilmiştir. 

Sözü geçen bayi ve acentalar, sermayeleri Pet-
rol Ofisi tarafından verilmek suretiyle kurulımuş 
Ofis şubeleri mahiyetinde olmayıp, muayyen bit 
menfaat mukabilinde Ofisin bayiliğini yapan ha4 
kiki şahıslara ait ticarethanelerden ibaret olduğun* 
ıdan, 792 sayılı Kararın şümulü haricinde bulun* 
duğu mütalâası ile bunlardan yapılacak muba
yaalarda, 2490 sayılı Kanunun umumi hüküm* 
lerine göre muamele yapılması icabedeceği bildi
rilmiştir. 

Bilâhara, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğün. 
den alman yazılarda, Ofisin yurt içindeki satıg 
kollarının tamamen acente ve bayilerden ibaret 
bulunduğu, bunların, bölgelerine göre kont* 
rol ve hesaplarını Bölge müdürlüklerinin dü
zenlediği, depolardan kendilerine verilen akar
yakıtları, Ticaret Bakanlığının tesbit ettiği 

' fiyat üzerinden muayyen bir prim karşılığında 
ofis adına sattıkları ve muvafakatten ile ofis 
adına taahhüde girdiklerinden bunlardan alı
nacak maddeler için 792 sayılı kararın tatbik 
edilmesinin istenmesi üzerine, keyfiyet Bakan
lığımızca yeniden tetkik edilmiş ve Petrol Ofi
sinin kendi sermayesi ile açtığı satış şubesi 
bülünmıyan yerlerde, resmi dairelerin ihtiya

cı bulunan akaryakıtların 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleri dairesin
de eksiltmeye konulmak suretiyle temin edil
mesi icabedeceği Ticaret Bakanlığına bildiril
miştir. 

Adı geçen Bakanlıktan cevaben alman birf 
yazıda, Petrol Ofisince acente4 ve bayilere ve-> 
rilen vekâletnamelere göre, bunların bilumum 
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Devlet daire ve müesseselerine ofis adına 
akaryakıt ve madeni yağları teslim etmeye, 
tesellüm fişi kabul etmeye, fatura tanzim et
meye ve fatura bedellerini tahsil etmeye mezun 
ve salahiyetli kılındıklarından, usûlü dairesin
de verilen bu vekâletnameye müsteniden, ofis 
yerine kaim olarak ofis namına hareket eden 
acente ve bayileriyle ofis arasında hukuki ba
kımdan her hangi bir tefrik yapılamıyacağınm 
aşikâr olduğu bildirilmiş ve keyfiyetin ilgili
lere ona göre duyurulması istenmiştir. 

Ofisçe acente ve bayilere verilip Ticaret 
Bakanlığının yazısına ekli olarak gönderilen 
vekâletname örneği hakkında Bakanlığımız 
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel 
Müdürlüğünün de mütalâası alındıktan sonra 
Bakanlığımızca Ticaret Bakanlığının görüşüne 
iştirak edilmiş ve vekâletnameyi haiz acente 
ve bayilerden alınacak akaryakıt ve madani 
yağların mubayaasında 792 sayılı kararın uy
gulanmasında mahzur görülmediği mülhakat 
mal memurlarına tamimen tebliğ edilmiştir. 

2. — Bu acente ve bayilere depodaki fiyat
tan fazla para ödenip ödenmediği hususunda 
Bakanlığımızca her hagi bir malûmat bulun
mamaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Soru sabibi Sayın Telli, 
TAHSİN TELLÎ (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım, Petrol Ofisi, esas itibariyle ticari 
bir müessesedir. Bu itibarla diğer ticari mües
seselerle eşit muamele görmesi şarttır. 

792 sayılı koordinasyon kararı ile, akar ya
kıt ve makina yağı satan müesseseler eşit mu
amele dışına çıkarılmışlardır ve serbest reka
bet imkânları tamamen yok edilmiş bulunmak
tadır. Mezkûr kararla, Devlet bu alanda bir 
nevi tekelciliğe yönelmiş bulunmaktadır. 

Büyük çapta akar yakıt ve makina yağı is
tihlâk eden müesseselerin, tek bir ticari müest 
seseden mubayaada bulunmaları, diğer müesse
selerin iş hacminin günden güne daralmasını 
mucibolmaktadır. Büyük alım satımların Ofis
çe yapılması, bunları atalete sevk etmiş ve ne
tice itibariyle, memlekete zararlı bir yola so
kulmuş bulunmaktadır. Karar, akar yakıtın 
Petrol Ofisten alınmasını gerektirmektedir. Bu 
karar akar yakıt ihtiyacı olan âmme müessese
leri aleyhine de neticeler doğurmaktadır. Zira, 
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daha ucuza akar yakıt ve yağ almak mümkün 
olduğu halde, mevcut kararname muvacehe
sinde aksine hareket edilememektedir. Halbuki, 
akar yakıt fiyatları bilhassa madeni yağda ba
yilere % 25 e kadar kâr verilmektedir. 2490 sa
yılı Kanun hükümlerine göre teklifler almak 
suretiyle daha ucuz akar yakıt ve yağ temin 
etmek mümkündür. Açık eksiltme suretiyle mu
bayaa cihetine gidildiği takdirde, bu gibi âm
me müesseseleri akar yakıt giderleri mevzuun
da şüphesiz tasarruf sağlamış olabilecektir. 
Serbest rekabet neticesinde % 25 kâr yerine 
% 2 veya 1 kâr almak suretiyle makina yağları 
temin etmek dahi mümkündür. 

Meselâ: Bir kilo makina yağı 3 liradan sa
tılıyor, bundan % 25 ten 75 kuruş kâr verili
yor. Bunun açık eksiltme suretiyle satmalm-
ması yoluna gidildiği takdirde 2 - 3 kuruş gibi 
cüzi bir kârla temin etmek mümkün olabilecek
tir. Bu itibarla Maliye Bakanlığı 22 .12 .1961 
gün 113 - 3137 sayılı tamimlerinde ısrar eder
lerse, esas itibariyle gelirleri ve imkânları çok 
az bulduğumuz bir zamanda memlekete zararlı 
neticeler de doğuracaktır. Hatalı kararda ısrar 
etmemek doğru olur. Böyle bir hareket Bakan
lık için tasarruf sağlamak imkânını bahşetmek
ten başka şu endişeyi de ortadan kaldırmış ola
caktır : 

Muhterem arkadaşlar, demokratik rejimler
de bir parti iktidardan düşer, diğer bir parti 
iktidara gelir. Bu gibi hallerde geçmiş devirde, 
her hangi bir şekilde zarara sebebiyet verebile
cek bir tasarrufta ısrar edilmişse; bu durum 
karşısında Meclis tahkikatı açılabilir. Bu gibi, 
kararlarda ısrar edenlerin malî mesuliyetlere 
kadar gidilebilir. Hem şahsi menfaatler, hem 
memleket menfaati bakımından böyle bir ka
rarda ısrar edilmemesi lâzımdır. Bu karar, bil
hassa belediyelerimizi perişan bir hale sokmak
tadır. Böyle bir kararda ısrarda, illâ şu mües
seseden alacaksınız demekte her halde bir fay
da yoktur. 

Sayın Bakan, bu noktaları nazarı itibara 
alırsa, bu gibi halleri tashiha giderlerse kendi
lerine müteşekkir kalırız. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
223 sayılı Yatırımlar Finansman Fonu teşkili 
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hakkındaki Kanunun meriyetinden 1.3.1962 
tarihine kadar tasarruf bonolarından temin edi
len gelir miktarına ve bu gelirin maksada uy
gun olarak kullanılıp kullanılmadığına dair so
rusuna Maliye Bakanı Şefik înan'm sözlü ce
vabı (6/229) 

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

Millet Meclisi Yüksek Riyasetine 
Aşağıdaki hususların Maliye Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı arz ve istirham ederim. 

27 . 3 .1962 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

1. Yatırımlar finansman fonu teşkil ve ta
sarruf bonoları ihracı hakkındaki 223 sayılı Ka
nunun meriyetinden 1.3.1962 tarihine kadar 
çıkarılan tasarruf bonoları karşılığında ne mik
tar gelir temin edilmiştir? 

2. Hazinece tahsil edilen tasarruf bonoları 
bedelinden ne miktarı hangi işlerde kullanılmış
tır ve halen Yatırımlar Finansman Fonunda sarf 
edilmemiş ne miktar para mevcuttur? 

3. Kanunun derpiş ettiği, «Yatırımlar Fi
nansman Fonu», Türk ekonomisinin istikrar 
içinde gelişmesini teminen tarım, sanayi ve 
ulaştırma sahalarında yapılacak yatırımların 
finansmanında kullanılmak üzere ihdas edilmiş 
olduğundan, tahsil edilen tasarruf bonolan be
dellerinden bu yatırımlar için, yani tarım, sa
nayi ve ulaştırma sahalarından ayrı ayrı her-
birisi için ne miktar yatırım yapılmıştır? 

4. Tasarruf bonolarının, kanunun âmir 
hükmüne ve maksada uygun olarak kullanıldı
ğına Bakanlığınız kaani midir? 

BAŞKAN — Malye Balkanı, buyurun. 
MALÎYE VEKÎLÎ ŞEFlK İNAN (Çanak

kale) — Tasarruf bonoları ile ilgili olarak 4a-
yın Aydın MMeitveklü Reşat özarda tarafından 
Millet Meclisi Başkanlığına tevdi edMeoı 27.3. 
1962 taniMi sözlü soru önergesinde mevcut su
allerine cevalbımı arz ediyorum : 

1. 1 . 3 . 1961 - 28 . 2 . 1962 tarihleri ara
sında dhracedllen (tasarruf bomolarından 415 
mıüyon 596 bin 309 lira hasılat sağlanmıştır. 
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2. Kanunun 16 acı maddeslinin son 'kısmım

da Maliiıye Bakanına verilen salâhiyete istina
den, tasarruf bonoları hasılatı gelir ibütçcısin-
de açılatıl özel fasla ge-Dir Ikaydoiunnruş ölüp he
yeti umumiyesi diğer Devlet gelirleri 'ille mem-
zucen ımütalâa olunarak 1961 unalî yılında lttat-
'm&sııen sarf oıluomuşjtuır. 

3. Bu madde ille Mialiye Bakanınla verilmiş 
olan salâhiyette müsteniden 'tasarruf (bonoları ha
sılatı gelir bütçesinde özel bir faisla 'gelir kay-
(toıunımuş ve ulmumiiyetle Devlet masraflarına 
karşılık tutulmuş bulunduğundan Taırım, Sana
yi ve Ulaştnııma sahalarına yapılan yatırımlar-
d^.ı ne kadarının yatırımlar fkııansman fonu 
kaynaklarından karşılanıdığmı teısbit eitmeik 
üzere bLır kayıt lutuumamıştır. Ancak bütçeler
le, Tarım, Lanayu. ve Ulaştırma alanlarına, ta
sarruf ibonoktrı hasılatının kaıt kat üütünde ya
tının yapı'ıdı^ı yüksek ım:alûmlarj!dır., 

4. Bu izahatım tasarruf ıb'onoları lııajsılâtı-
nm; kanunun âmir hükmüne uygum surette ve 
maks>ada mütevecıcu'h tarzda 'kullanılmış okluğu
nu gösterimcLtedur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sonu ısahibi, buyurun. 
REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Balkan, 

muhterem arkadaşlar; Maliye Vekillimize ver
miş olduğu izahattan dolayı teşekkür ederim. 
Bu izahattan bir senelik müddet içinde dıhracedi-
len tasarruf bonoları karşılığı 415 596 309 lira 
hasılat temin edildiği vie ancak bu panaman ta-
maımen özel bir fasla kaydedilmek ssuretlilylle 
Devlet bütçesindeki imasra.fl.ar .gibi sarf ediMiği 
anllaşıllmış bulumanaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; her ay aylık ve üc
retlerden ve yaptıkları tasarruflardan mühim 
miktarda tasianruıf bonosu almak medburiyetin-
de kalan vatandaşlarımız bu tasarruf Ibonoları-
mn karşılığının kanunda bahsedildiği gibi ta
rım, sanayi ve ulaştırma sahalarındaki ytatırım-
lara hasredileceğim zannetmekte ve kendilerin
den alman bu paraların emniyette olduğunu 
düşünmektedirler. Halbuki, bu izahattan anlla-
şıDdığma göre, kanunun çıkarılmasındaki mak
sat tornaımem bir tarafa (bırakılmış, tasarruf bo
noları isimi altında vatandaşa yeni bir vergi 
(mükellefiyeti tahmil edilmiş bulunmaiklt'aldtr. 
Şöyle ki ; tasarruf bonoları karşılılklairı, .ancak 
vergilerin sarf ulsulünde olduğu gibi, Devlet 
masraflarına tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
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Şimdi talkla şöyile bir soru geliyüt : 1962 (büt

çesi y'apı torken, memurlara bir sene evvel veril
mesi 'takarrür eden % 15 zalmııun. bütçeye 400 
kü'şür'milyon liralık 'bir külfet tahmil edeceği 
ve mevcut bütçe ille. ibu zalmmm yapılllmasına LÜm-
kâın olmadığı Maliye Bakanı tarafımdan dofatat-
le beyan edilmiiş ye baı zaimımın yapııllmas nidan 
vazgeçilmişti. Q halde Devlet, tasarruf bono
su namı ile vatandaştan bir sene içinde tahsil 
ettiği yarım milyar liraya yakın bir parayı öde
mesi ieabederse, 'bu ibeyamlarma göre, ödeme 
kudretinde olmadığı anlaşıillmış bulunmaktadır. 
Bilir senelDk Itaslarruf bonosu hasılatımı bugünkü 
Haziıneım'ilz vatandaşa ödeyecek malî kudrette 
değildir. Bu tasarruf bonolarının iradı, kanun
da taisrih «dildiği gibi yatırımlara ttıasrediEime-
diğine göre, on senelik yekûnu sekiz - on mil
yarı bulacak olan İbu tasarruf bonolarının be
delimi vatanldaşja ne surette ödenecektSlr ? Biz, 
bugün için mümkün olmıyan <bu tediye hususu
nun is'tıM) alide hiç mümkün ol/mıyacağı kanaa-
tinldeyiz. 

İkincisi; bu tasarruf bonoları Anayasaya da 
aykırı bulunmaktadır. Hiçbjr kimse, Devlet dahi 
olsa, vatandaşın bağrına basarak, zorla «seni 
ben tasarruf ektireceğim» diye önün parasını 
alamaz. 

Bugün memleketimiz ciddî bir iktisadi kriz 
geçirmektedir, iflâslar Ibirbirini takibetmekte, 
'borçları dolaynsiyle vatandaşın gayrimen'kulle-
ri satılmaktadır. Fakat Devletin elinde bir 
hançer. Ne hançeri? Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki Kanun. Hapsen tazyik yet
kisine dayanarak yıkılmış, çökmüş vatandaşın 
"bağrına 'basıyor, al 'bakalım şu kadar tasarruf 
bonosunu, yoksa seni hapse atarım, diye taz
yik ediyor. Binaenaleyh, tasarruf 'bonosunun 
tatbik şekli Anayasaya aykırıdır. Bir vatanda
şın bonoyu ödeyemediğinden dolayı hapse atıl
ması mümkün değildir. Zorla kendisine yaptı
rılmak istenen tasarruf karşılığı bonoyu ödiye-
mediğindlen dolayı, mahkeme kararı olmaksızın 
Âmme alacaklarının tahsiline dair Kanun ile 
hapsen tazyiki cihetine gidilmesi de Anayasaya 
ve insan haklarına külliyen aykırıdır. Her ne 
kadar, Sayın Bakan son olarak, kanunun âmir 
hükümlerine uygun bir istikamette tatbik .edil
diğini hey an etmişlerse de ; kanunun âmir 'hü
kümleri, tasarruf 'bonoları karşılıklarının üç 
sahaya; tarım, sanayi ve ulaştırma sahalarında 
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yapılacak yatırımlara hasr ve tahsisini âmir 
bulunduğundan ve Bakanlığa verilen yetki, 
tahsil edilecek paraların bu sahalara hasr ve 
tahsis edileceği yönüne matuf 'olduğundan, bu 
yatırımlar dışında :bir sarfiyatın vergi mahi
yetinde olması itibariyle Bakanın tasarrufu ge
rek bu kanunun âmir hükümlerine, gerekse 
Anayasaya tamamen mugayir, hattâ bir vazi
feyi kötüye kullanma mahiyetindedir. 

Binaenaleyh, bizim altından çıkamadığımız 
'bu işin gerek Devlete yük tahmil etmesi, gerek
se vatandaşı ağırlığı altında ezmemesi ve ge-
re'kse iktisadi' bakımdan, Anayasa 'bakımından 
bu tasarruf bonoları mükellefiyetinin bir an 
evvel kaldırılması yoluna gitmek mecburiyetin
deyiz. Maruzatım bundan ibarettir, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkımlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Do
kuzuncu soruya geçiyoruz. 

9. — Edirne Milletvekili Talât Asal'in Edir
ne ili pancar müstahsilına Şeker Şirketi tara
fından verilen gübrenin pahalı olması sebebine 
ve gübre fiyatlarının indirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair sorusuna Tarım Bakanı 
Cavit Oral.ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbafin 
sözlü cevabı (6/231) 

BAŞKAN — Edirne 'Milletvekili Talât Asal 
buradalar. Tarım Bakanı geliyorlar. Sanayi 
Bakanı buradalar. Soruyu okutuyorum. 

27 . 5 . 1962 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki 'hususların Sayın Ziraat ve Sa

nayi Bakanları tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına tavassut buyurulmasını rica 
ederim. 

1. Edirne ilinde pancar müstahsilına Şe
ker Şirketi tarafından fiyat tesbit edilmeden 
gübre verilmiş, bilâ'hara 62 kuruş olarak tâyin 
ve bedelin tahsiline tevessül olunmuştur. Buna 
mukabil Zirai Donatım Kurumu tarafından 
aynı gübre 42 - 48 kuruş arasında verilmiştir. 

A) tki bedel arasındaki farkın sebebi ne
dir? 

B) Peşinen fiyat tesbit edilmeden muame
le icrasının sebepleri nelerdir ve vatandaşları 
emrivakilerle karşı karşıya bırakmanın Devlet 
anlayışı ile izahı yapılabilir mi? 
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2. Gübre satışları için, köylü vatandaştan 

tüccar kefaleti istenmektedir. 
Bunun köylü vatandaşın gerçek durumu ile 

bağdaşabilecek tarafı var mıdır? Bu usulden 
vazgeçilmesi düşünülmekte midir? 

3. Gübre fiyatlarının indirilmesi düşünül
mekte midir? 

Edirne Milletvekili 
Talât Asal 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı, buyurun, 
SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Edirne Milletvekili Saym Talât 
Asal'm suallerinin Sanayi Bakanlığı ile ilgili kı
sımlarına cevaplarımı arz ediyorum. 

Evvelâ, Zirai Donatım Kurumunun köylüye 
sattığı gübre bedeli ile. Şeker Şirketi Umum Mü
dürlüğünün bedeli, bilâhara pancar bedellerinin 
tediyesi sırasında geri alınmak üzere emrivaki 
halinde ortaya çıktığından bahsettikleri gübre 
fiyatları meselesi şu noktalardan ileri gelmekte
dir : 

Geçen sene bu bölgede Şeker Şirketinin sat: 
tığı gübreler, İskenderun'daki gübre fabrikasın
dan satınalmmış süperfosfat gübresidir. 

O tarihte hariçten gelen süperfosfat fiyatı ile 
yerli imalât arasındaki, fark, yerli imalâtın yük
sek olmasına müncer olmaktadır. Başta fiyat far
kı mevcuttur. Süperfosfat gübresinin İskende
run Fabrikasında fabrika teslimi tonu 400 lira
dır, kilosu 40 kuruştan. Tahmil tahliye ve depo
lama masrafları dâhil tonu 61 lira 56 kuruştur, 
Nakliyesi Alpullu'ya kadar 214 liradır. Avarya 
masrafları 6,47 kuruştur. Sigorta 1,86 kuruştur. 
Kooperatiflerin bu hizmetleri yapma masrafları 
olarak kiloda bir kuruş, tonda on liradır ve yç-
kûn olarak 69 kuruş bir fiyat bu bölge için bu
lunmaktadır. Esasen şeker fabrikaları bölgelerine 
göre bu söylediğim rakamları teşkil eden fiyatlar 
55 ilâ 70 kuruş arasında tahavvül etmiştir. Bu fi
yat farkı da bundan ileri gelmektedir. Yalnız şu 
kadarını arz edeyim ki, bu sene köylüye, yerli ma
mullerden verilecek gübreler hariçten ithal edile
cek gübre bedelinden, fabrika teslimi esas alın
mak üzere verilecektir. Bunlardan mütevellit fab
rika açıkları veya zararları için, Devlet bütçesine 
konulacak sübvansiyon ile karşılanması kararna
me ile benimsenmiştir. 

Bidayette bu fiyatın tesbit edilmeden, bilâha
ra bu fiyatın bir emrivaki olarak ortaya çıkması, 
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Devlet fikriyle bağdaşabilir mi sualine cevabımız 
gudur : Bir kere mecburi bir satış değildir, arka
daşlar. Devamlı teslimat cereyan ettiği ve mas
raflar ancak bütün sevkiyat tahakkuk ettikten 
sonra bölgeye göre ton başına ihtiyar edilen pa
yın hesabı yapıldığı için, peşinen fiyatın ne ola
cağını tesbit edip söylemek mümkün olamamak
tadır. Bu durum karşısında, fiyatlar bütün, mas
raflar tahakkuk ettikten sonra, bölgelere göre ton 
başına taksim edilmek suretiyle tesbit edilebil
mekte ve ona göre her gübrenin kilo veya ton fi
yatı bölgeye göre 55 - 70 kuruş arasında tehalüf 
etmiş bulunmaktadır. 

Nihayet, gübreler peşin para ile de satılma
maktadır. Gübreler pancar bedelinin ödenmesi 
esnasında bu bedellerden kesilmek suretiyle âde
ta açık olarak, kredi halinde verilmektedir. Ve ni
hayet bizden almaya mecbur da değildirler. Va
tandaşlar dilediği yerden bunu alabilmektedir. 
Gübre tevzi listesi müstahsıllara gönderilmekte, 
kimlerin ne miktar gübre alacağı tesbit edilmekte 
ve ona göre sevkiyat yapılmaktadır, işleyiş tarzı 
budur. 

İkinci soru : «Gübre satışları için, köylü va
tandaştan tüccar kefaleti istenmektedir.» 

Türkiye- Şeker Fabrikaları Umum Müdürlü
ğünün gübre satışları hem vadelidir, hem de bir 
kefalet talebedilmemektedir. 

Gübre fiyatlarının indirilmesi mevzuu; Tarım 
Bakanı arkadaşımız, konu ile bilhassa ilgili oldu
ğundan, kendisi izah edeceklerdir. 

Fakat şu kadarını söyliyeyim ki, memleketi
mizde kurulan iki süperfosfat fabrikasının kapa
siteleri yüzer binden iki yüz bin tondur. Fakat 
hiçbir zaman bu iki fabrika tam kapasite ile de
ğil, yarı kapasite ile dahi çalışamamıştır. Çünkü 
fabrikalarda kullanılan sülfürik asit ithal edilir
ken, Gümrük Vergisine tâbidir. Gider Vergisi 
öder; mamulü ithalât ve gider vergisi öder. 
öyle bir düzen ki, âdeta fabrikaların çalışabil
mesi için vergi mevzuatının ıslâhını gerektiri
yor. Hükümeti teşkil ettiğimiz zaman derhal bu 
işi ele aldık. Nihayet hariçten ithal edilecek ip
tidai maddenin de her çeşit vergiden muaf tutul
ması hususunu temin ettik. 

Murgul sülfürik asit istihsalini, ki bu 1955 
senesinde başlamış idi, artırmak için tanker me
selesini hallettik, vergi meselesi de halledilmiştir. 
önümüzdeki aylarda fabrikanın kullanacağı sül-. 
fürik asit dahi memleket hammaddesi olarak tes-
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lim edilecektir. Ve mamulünün fiyatı ithalât fi
yatı ne ise fob teslimi, fabrikada teslimi de aynı 
bedel üzerinden olmak üzere yapılacaktır. Güb
rede fiyat farkı yekûnu senede 70 küsur milyon 
liradır ki, bu farkın, Devletçe bütçeye konan süb
vansiyon ile karşılanması ve fiyatların hariçten 
gelen fiyatlar seviyesinde tutulması Hükümetçe 
kararlaştırılmıştır. 70 milyona zamimeten daha 
fazla da yardım yaparak bütçeye para koymaya 
memleketin takatinin müsaidolmadığına, bütçe 
müzakereleri esnasında Muhterem Heyetiniz ya-
kinen muttali olmuş bulunuyor. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı, buyurunuz. 
TARIM BAKANI CAVÎT ORAL (Adana) 

-!— Edirne Milletvekili Sayın Talât Asal'in, soru
larına cevabımı arz ediyorum. 

Zirai Donatım Kurumu 1961 yılında ithal et
tiği ve halen elinde 6 000 tonluk bir stoku bulu
nan granüle süperfosfatı, Türkiye'nin her yerin
de kilosunu 42 kuruştan satışa arz etmiştir. 

1962 yılında ithal olunan amonyum sülfatla
rın ise ithal merkezlerindeki kilo satış fiyatları 
47 kuruş olarak tesbit edilmiş ve ihtiyaç mahal
lerine nakillerinde nakliye masrafları bu fiyata 
ilâve olunmuştur. 

Bir seneye kadar olan vadeli satışlar bu fi
yatlardan yapılmakta, ayrıca faiz alınmaktadır. 
Peşin satışlarda ise gübrenin cinsine göre kilo
da 2 ilâ 4 kuruşluk bir tenzilât yapılmaktadır. 

Kredi müessesesi olmıyan Zirai Donatım Ku
rumu mahdut olan kendi imkânlariyle diğer mal
lar meyamnda kimyevi gübreleri de : 

a) Banka teminat mektubu 
b) Gayrimenkul ipoteği 
c) Menkul rehni 
d) Muteber iki tüccar veya muteber serbest 

meslek erbabının kefaleti, teminatlardan biri 
mukabilinde vadeli olarak vermektedir. 

Çiftçi, bu teminatlardan her hangi biri mu
kabilinde vadeli olarak gübre almaktadır. Edini
len kötü tecrübeler sebebiyle Kurum alacakları
nın sürüncemede kalmaması için müteselsil ke
faletle satışı uygun görülmemektedir. 

Münhasıran bir kredi müessesesi olan Ziraat 
Bankası gübre satışlarına daha geniş imkânlariy
le yardımcı olabilir. 

Zirai Donatım Kurumunun bugün tatbik et
tiği gübre fiyatları maliyete nazaran asgari had
de bulunmaktadır. 
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«Gübre fiyatlarının indirilmesi düşünülmekte 

midir?» denmektedir. 
î thâl edilen bilûmum gübreler Gümrük Ver

gisinden muaf tutulmuştur. Dolayısiyle de ucuz
luk sağlanmıştır. 

Yerli malı azotlu gübrelerden yüzde 21 lik 
amonyum sülfat ile yüzde 20,5 luk kalsiyum 
amonyum nitrat gübreleri subvanse edilerek ki
losu amonyum sülfatın 45 kuruşa, kalsiyum 
amonyum nitrat gübrelerinin de kilosu 40 kuruşa 
indirilmiştir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Soru sahibi, Talât Asal, buyu

run. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Değerli arkadaş

larım, soru önergesine mevzu teşkil eden mese
leyi memleketimiz istihsal hayatına büyük tesir 
icra etmesi hasabiyle Millet Meclisi kürsüsüne 
getirmiş bulunuyorum. Sayın Sanayi Bakanının 
telâfi mevzuundaki Hükümetin almış bulundu
ğu kararı teyit buyurmalarını ve böyle bir yo
la gitmiş olmalarını şükranla karşıladığımı be
lirtmek isterim. Buyuruyorlar ki, Sanayi Baka
nı, «Biz kendilerine peşin bedeli bildirdik ama, 
bir takım masrafların esas fiyata ilâvesi suretiy
le önceden bedeli tâyin etme imkânı olamadığı 
için köylüye peşin fiyatı söyliyememiş bulunu
yoruz. Büyük Meclis ve onun üyelerince malûm
dur ki, bir satış akdinde taraflar arasındaki rı
zanın meydana gelebilmesi için akdin ana sırrı
nın taraflarca bilinmesi iktiza eder. Binaenaleyh, 
hiç olmazsa takribi fiyatın köylüye bildirilmesi 
icabederdi. Bunun bildirilmemiş olması, Zirai 
Donatım Kurumunca verilmekte olan gübre fi
yatını nazarı itibara alan köylülerce, asgari bu 
bedel ile verileceği göz önünde tutularak satış 
akdi yapmaları gibi bir hal ihdas edilmiş ve so
nunda da anormal bir fiyatla karşılaşılmıştır. Bu 
hal Trakya bölgesindeki köylü vatandaşları yık
mıştır. 

Bu bölge halkının köylüsünün yüzde 70 i 
gübre kullanmakta ve bu suretle istihsal haya
tına hizmet etmektedirler. Binaenaleyh, müdeb
bir bir idareden beklenen şey, takribi bir fiyatı 
köylüye bildirmiş olması ve bu suretle de bir sa
tış akdinde köylüyü nevema bir muvazaa ile 
karşı karşıya bırakmamak olmalı idi. Bu bakım
dan, vermiş oldukları cevabın bu kısmını tat
minkâr bulmadığımı ifade etmek isterim. Her
halde bu kürsüde bu meselenin münakaşa edil-
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miş bulunması, bundan sonraki davranış ve ka
rarlarda daha teenni ile hareket edilmesini ica-
bettirecektir. Bunu temenni ediyorum. 

Köylüye peşin bedelle satılmamakta olması
nı ifade buyurdular. Benim anladığım kadar, 
köylünün alacağından bir mahsup muamelesi 
ile kesilmekte olduğuna göre, meseleyi bu ba
kımdan da tetkik etmek icabeder. Ama bendeniz 
bu tarzdaki bir tatbikatı muvafık mütalâa edi
yorum. Bunda Sayın Bakanla beraber olduğu
mu arz ederim. Gübre fiyatlarının bundan son
raki tatbikatta düşürülmesine matuf tedbirleri
ni elbette takdirle karşılamak icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakam tara
fından ifade buyurulan hususlar üzerinde dur-
mıyacağım. Ancak Yüksek Meclis huzurunda şu 
husus tesbit edilmiş bulunmaktadır ki, kredi ile 
verilen gübre için köylüden teminat mektubu, 
ipotek, bir tüccar kefaleti istenmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, ticari hayatın içeri
sinde karınca kaderince bulunmuş olan insanla
rın zaman zaman bir banka mektubu almakta 
nasıl müşkülâtla karşı karşıya kalmış bulunduk
larını lütfen hayal etmelerini rica edeceğim. Bu
nun yanında veya bunun dışında banka mektu
bu imkânına sahibolmıyan köylüden iki tane 
tüccar kefaleti istemek nasıl bir netice doğura
caktır, ben size bir iki kelime ile söyliyeceğim. 
Trakya bölgesindeki köylü vatandaşlar bu ke
filleri temin etmedikleri için büyük ıstıraplar 
çekmektedirler, önümüzdeki aylarda ve yıllarda 
aynı şekilde tatbikat devam ettiği takdirde, bu 
bölgedeki istihsal azalacaktır. Bunu da peşinen 
burada ifade etmeyi vazife sayarım. O halde ya
pılması lâzımgelen şey nedir? Bence bugün mem
leketin son derece ihtiyacı bulunan bu istihsalin 
artmasına matuf gayretlerin ışığı altında köy
lü vatandaşlarımıza bir başka tarzdaki teminat 
şekliyle bunun verilmesini temin etmelidir. Mü
teselsil kefalet yolunun şimdiki halde akla gele
bileninin en iyisi olduğunu zannediyorum. Her 
iki bakanın da müsbet tasarruf yolundaki beyan
larını teşekkürle karşıladığımı ifade ederken, şu 
sorumuz ve o münasebetle karşı karşıya konuş
malarımızın memleket istihsalâtma tesir edebi
leceğini ve bu konu hakkında daha etraflı ve 
realitelere uygun ve memleketin ve vatandaşla
rımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek tasarruf
ların doğmasına yanyacağmı belirtir, hürmet
lerimi arz ederim efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sanayi Bakam. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, bendeniz, 
bilhassa masrafların 'bilâhare tahakkuk etmesi 
mevzuu üzerinde şahsan da durdum. «Mal, 
devamlı olarak, istihsal eden fabrikadan, is
tihsal seyri sırasında taşındığı için, hir yerde 
yıllık ihtiyacı depo edip oradan tevzi etmek 
imkânı olmadığı için, masraflar zaman içeri
sinde nihai 'bir safhaya geldiği zaman tahakkuk 
işini yürütebiliyoruz.» demektir. îdare bu; 
takdirde eğer bu gübrelerin satılmasında bir 
mecburiyeti olsaydı, pancar ekicileri illâ Şeker 
Şirketi Umum Müdürlüğünden gübre almaya 
mecbur tutulsalardı bu, 'hakikaten büyük üzün
tüyü mucip bir mevzu olarak ortada devam 
edebilirdi. Fakat bir mec'buriyet de yoktur. 
Bunu belirtmemdeki se'bep şudur; 

Arkadaşlar, bendeniz politikaya girmeden 
evvel dahi şeker sanayii üzerinde biraz meşgul 
olmuş bir arkadaşınızım. Bu, Türkiye'nin zi-
raatinin kalkınmasında 'büyük rolü olan bir 
sanayii koludur. Şunu memnuniyetle ifade 
edeyim ki, pancar ekicileriyle şeker şirketi 
arasındaki ahenk, 'birbirine karşı güven ve iti
mat memleketin her sahasına örnek olacak 
mertebelerde bulunmuştur. Bu itibarla Sanayi 
Bakanlığına ilk geldiğim günden itibaren bu 
itimadı sarsan hir mühim faktör üzerinde dur
mayı vazife bildim. Pancar bedelinin zamanın
da ödenmemesi keyfiyeti. Bunun üzerinde dur
manın, mühim se'bebi; itimadın düzelmesi, 
müstahsilin «pancar bedellerini Şeker Banktan 
faiz ödiyerek alıyoruz» diye sızlanması ürerine 
gittiğimiz 'bütün bölgelerde ziraatçi arkadaş
ların nasıl müstahsilin gelişmesinde, onlara yol ' 
gösterilmesinde geceyi gündüze katarak çalış
tıklarını müşahede etmek imkânını buluruz. 
Aralarındaki ahenk o seviyeye varmıştır ki bun
ların her hangi bir noktada itimatsızlığına se-
bebolabilecek İbir tutumun şiddetle aleyhinde 
olmak 'benim vazifemdir. Bu itibarla mecburi
yet olmadığı müddetçe, teknik bakımdan imkân
lar bulunduğu takdirde elbette fiyatları peşi
nen bildirmek yolunu anyacağız. Ama bu hu
susta dairesinin görüşü vuzuha varmışsa, tatbi
kat ve tecrübelerin neticesi bu görüşe varmışsa 
bunu değiştirmek için maddi esaslara dayanan, 
hesaha dayanan 'bir davranışın ortaya konması ' 
şarttır. Bu itibarla, depolama keyfiyeti Zirai ! 
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Donatımda olduğu gibi olmamaktadır. Fabrika 
istihsali devamlı olarak taşınmaktadır. Bu de
vam eden seyir esnasında masraflarda çeşitli bir 
karakter taşımakta ve nihayet hesap kesiminde 
katî masrafın ne olacağı tıpkı Devlet bütçesin
de olduğu gibi hesabı katî olarak ortaya çık
makta ve paylaştırılmaktadır. Bu bakımdan 
arkadaşımızın ikazına teşekkür ederim. Üzerin
de yine duracağım. Ama peşinen arz edeyim 
ki, mukni birtakım sebepler serd edilirse, illâ 
feu böyle olsun demeye bendeniz muktedir ola
mam. Ama mecburi satış yapılmaması keyfiye
ti, pancar ekicilerinin dilediği gibi ister Şeker̂  
Şirketinden, ister külfetli görülen, onun da bir
çok müşkülleri olan bir başka teşekkülden al
maları mümkün olduğuna göre 'bunun pancar 
ekicileri ile müessese arasında her hangi bir 
itimatsızlığa bir sebeb olarak ortaya atılmasının 
bölgemiz ziraat ve sanayi faktörüne çok zarar
lı olacağını bilhassa belirtmek için huzurunuzu 
işgal ettim. Maruzatım bundan ibarettir. Üze
rinde duracağım. îmkân bulunmadığı takdir
de dilediği yerden alacaklardır. Binaenaleyh 
hunun umumi heyete mal edilip devamlı şekil
de müzakeresinin ahengi bozmasından endişe 
ettiğimi belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Talât Asal. 
TALAT ASAL (Edime) — Muhterem arka

daşlarım, Muhterem Vekilin, iyi istikametlerde 
tedbirler almak için gayret sarf etme taahhüt
lerini memnuniyetle karşıladım. Kendilerine te
şekkür ederim. Elbette biz de bir milletvekili 
olarak 'bu hussuu yakından izliyeceğiz. Fakat 
bunun yanında, muhterem Vekil, «mecbur de
ğillerdi almaya, 'binaenaleyh, almasalardı, me
sele hallolurdu.» demek istiyorlar. Bu memle
ketin şartlarını yakından 'bilen insanlar olarak, 
gübre almadaki medburiyeti köylünün hisset
mekte bulunduğunu ve bu mecburiyetle karşı 
karşıya olduğunu kabulde zaruret vardır ar
kadaşlarım. Bu sebeple mecbur olmadıkları 
halde buradan mal almışlardır. Biz icbar et
medik keyfiyeti, benim anladığım mânada 
Devlet anlayışıyla kabili telif görülmemektedir. 

Bundan sonra, fiyatları tes'bit etmek yolun
daki beyanlarına hakikaten teşekkür ederim. 
Ama 'bir gübre fiyatının takribi olarak bile he-
saJbedilmemiş bulunması, beni gerçekten üzdü. 
öyle bir devirde yaşıyoruz ki, yer yüzünden 
aya atılan füzenin isabet derecesinin hesabedil-
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diği bir devirde eğer biz gübre fiyatlarını tak
ribi olarak hesaplıyamıyorsak iki elimizi başı
mızın araşma koyup ağlamamız lâzımgelir. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı. 

TARİM BAKANI ÖAVİT ORAL (Adana) 
— Mu'hterem arkadaşlarım, .Sayın Talât Asal'-
ın memleket ziraatinin en mühim bir problemi
ni dile getirmiş olması cidden teşekküre değer 
bir şeydir. Gerçekten bu memlekette gübre is
tihlâkinin jartırılması bu memleket ziraatinin 
süratle kalkınmasını ifade eder. Şayanı şükran
dır ki içinde 'bulunduğumuz yıl geçen senelere 
nazaran, daha <jak gübre istihlâkini göstermek
te ve bu da 'bizi son derece memnun etmekte
dir. 

Ancak, \şunu arz etmek isterim ki, bugün 
bizim tes'bit ettiğimiz 'gübre fiyatları dış piya
salara nazaran pahalı "bir fiyat değildir. Tarım 
Bakanınız olarak memleket müstahsil ma güb
renin ucuza mal olması için elimden gelen gay
retleri sarf etmekteyim. 

'Mevcut gübre fabrikamızın adedi ikidir. OBi 
ri iskenderun'da, diğeri de Derince'dedir. Bu 
iki •'fabrikanın âzami kapasitesi 200 bin tondan 
ibarettir. Bunu bira'z evvel Sayın Sanayi Vekili 
arkadaşım da ifade etmiş 'bulunmaktadır. An
cak, bu fabrikaların 'geçirmiş olduğu istihale 
devresi tam kapasiteyle çalışmalarına imkân 
bırakmamıştır. Bu serîe günlerden 'beri bu fab
rika mümessilleriyle, Tarım Bakanlığı mümes
silleri ve dolayısiyle Sanayi Bakanlığı mümes
silleri arasında fiyat üzerinde müzakereler ce
reyan etmiştir, O kadar ki, iki görüş üzerinde 
uzun müddet konuştuk,. Dış piyasaya nazaran 
onların talebetmiş olduğu 27 . kuruşluk 'bir fi
yatı, "bendeniz Tarım Bakanı olarak, müstahsil 
aleyhine olacağı içim kahul etmedim, fakat da
ha aşağı düşürmek de 'bu falbrikalar için müm
kün olmadı. Nihayet 25 kuruş üzerinden bir 
anlaşmaya vardık. Hükümet de 'bu aradaki far
kın siıbvansiyone edilmek suretiyle' süper fos-

6 . 4 . 1962 0 : 1 
fatın memleket dâhilinde 25 kuruşa satılması 
mümkün olduğu kararına vardık. 

Keza azotlu gübreler de bu vaziyettedir. 
rBu arada şunu da arz edeyim ki, süper fos

fat fiyatları dünya fiyatlarından pahalı değil
dir. İngiltere'de, Almanya'da ve italya'da ne 
ise burada da odur. Bizim fiyatımız ondan asla 
fazla değildir. Azotlu gübre fiyatlarında da 
Azot Sanayinin vaziyeti malûmdur, bu sebep
ten 55 kuruş ancak idare edehilir dediler. Bu 
da, uzun müzakerelerden sonra 45 kuruşa indi
rilmiştir. 

Görüyorsunuz ki; müstahsil lehine elimiz
den gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz. 

Bu arada şunu ifade etmek isterim k i ; Sa
yın Talât Asal Donatımın gübre satışı mesele
sinden bahis buyurdular. Eğer çeşitli işlerde 
kullandığımız bu müesseseyi, memleketin güıb- ı 
re ihtiyacını karşılamak gibi, çok büyük bir 
işte kullanacak olursak, bunun altından kalk
masına ne bütçesi, ne de malî takati asla mü
sait değildir. Gübre dâvası, şuna işaret etmek 
isterim ki; bir kredi mevzuudur. Daha çok Zi
raat Bankasının alâkalanması lâzımgelen bir iş
tir. inşallah, Ziraat Bankasının zirai kredi me
selesi problemini hallettiğimiz gün, gübrenin 
müstahsil tarafından daha kolaylıkla temin 
edilmesi, elbette kendiliğinden elde edilmiş ola
caktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 10 
ncu soruya geçiyoruz. 

10. — Edirne Milletvekili Talât Asal'ın, bo
zuk vaziyette olan Edirne - İstanbul yolunun 
ıslahının düşünülüp düşünülmediğine dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/232) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. Bayın
dırlık Bakanı? Yük.. Soru gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Gündemde görüşülecek başka bir şey kal
mamıştır. 9 .4 .1962 Pazartesi günü saat 15,00 
te toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati: 18,05 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'm, 
köy öğretmenleri ile diğer öğretmenlerin duru* 
muna dair sorusuna Millî Eğitim Bakanı Hilmi 
tncesulu'nun yazılı cevabı (7/40) 

5.1.1962 

Millet Meclisi iSaym Başkanlığına 
Ankara 

(90 öğretmen adına Midyat İlçesi öğretmen
ler Derneği Başkanı Cemil İşler) in mektubu 
ilişiktir. Bu mektupta öğretmenlerin dertleri 
şöylece sıralanıyor : 

1. Köylere gönderilen öğretmenin eline 
günde 11 lira geçiyor; 

2. Bu öğretmenlerin yüzde 90 inin evinde 
radyosu yoktur; kitap, dergi ve gazete okumak
tan mahrumdur; kolunda saati yoktur; 

3. 4 - 5 ay kasabaya gidemeyen, yılda bir 
kat elbise yaptıramıyan öğretmenler vardır. 

Şu hususlarda tedbir alınması isteniyor: 
a) Mahrumiyet zammı verilmesi; 
b) Eğitim ödeneği veya kitap zammı ve

rilmesi ; 
c) Ek ders saati ücretlerinin artırılması; 
d) Kadrosuzluk yüzünden terfi imkânsız

lığının kaldırılması. 

Keyfiyetin Millî Eğitim Bakanlığınca tet
kik buyurularak Bakanlıkça ne yapıldığının 
veya yapılması düşünüldüğünün Sayın Millî 
Eğitim Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereğini saygılarımla arz ve 
rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş 

Sayın Milletvekili Mehmet Yavaş. 
İkinci Cumhuriyetimizin memleket dâvala

rını ele aldığı, iktisadi durumumuzu düzeltme
ye çalıştığı sırada bu mevzuu ortaya atmamız 
bir egoizmin ifadesi gibi görünür ise de, müsa
mahanıza sığınarak bu yazıyı yazmak cesareti
ni göstermiş bulunuyoruz. 

Bununla beraber memleketin gerçek dertle
ri ile yakından alâkalandığımızı kabul ederek, 
topyekûn kalkınmamızın: Fikir ve irfan yönü
nü hazırlıyan birer fedai gibi memleketimizin 

en ücra kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde ya
rının yeni nesillerini, büyük bir tahammülle 
yetiştirmeye çalışan fedakâr Türk öğretmenle
rinin, meşru haklarını milletin mukaddes kür
süsünden savunmanızı ve kanun teklifini dile
mek için 90 öğretmen adına ve bütün Türk öğ
retmenlerinin hemfikir olarak düşündükleri 
hususlar için sizlere seslenmek istiyoruz. 

Bugün öğretmen olarak türlü mahrumiyet 
ve yokluk içinde köylere gönderilen öğretmen
lerin eline ayda 320 lira geçmektedir. Bu da bir 
güne düşen miktar 11 lirayı bulmaktadır. 20 
nci asır medeniyetinin köylere sokulup yaşatıl
ması ve halkı cehaletten kurtararak memleke
tin kalkınması görevini alan öğretmenlerimizin 
% 90 ı birer medeni vasıta olan, öğretmen için 
hava ve su kadar önem taşıyan kitaplardan, ga
zete ve dergilerden, radyodan mahrumdur. 
öğretmenlerimizin yarısından fazlası köylerde 
ders zamanlarını ayarlıyabilmek için bir saate 
sahıbolabilme bahtiyarlığına nail olmamışlar
dır. 

İcabında 4 - 5 ay kasaba ve şehir yüzünü 
görmiyen, meslektaşlarımız olduğu gibi yılda 
bir kat elbise yaptıramıyan, normal bir insanın 
lüzumlu gıdayı alamamaktan hasta olan ve üs
telik bakmaya mecbur olduğu ihtiyar anne, ba
ba ve küçük kardeşlerine yardım durumunda 
bulunan Türk öğretmeninin moral ve ruh sağlı
ğı ile sıkıntısının ne şekilde olacağını takdir
lerinize arz ediyorum. 

Yıllık gideri 40 milyonu bulmıyan: Mahru
miyet zammı, Eğitim ödeneği veya kitap zammı 
ve ayrıca ders saatleri ücretlerinin artırılması 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen öğretmen
lerin terfi edebilmeleri için intibak Kanununun 
çıkarılması gibi istisnasız bütün öğretmenlere 
şâmil olmak üzere, malî tedbirlerin alınması hu
susunda yapıcı ve netice alıcı faaliyetlerinizi is
tifham eyler en derin saygı ve hürmetlerimfei 
sunarız. 

00 öğretmen adına 
Midyat İlçesi öğretmenler 

Derneği Başkanı 
tCemil î§ler 
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T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 4 . 1962 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı: 679 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ıllgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli 16 Oeak 1962 tarih ve 792-3350, 7/40 
sayılı yazıarı : 

Aydın Milletvekili Metanet Yavaş'm, öğret
menlerin terfihi hakkındaki yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Hilmi incesulu 
Millî Eğitim Bakanı 

'öğretmenlerimiz, köylerimizde ve şefhirleri-
mizide, kendilerine tevdi olunan vazifeleri gerçek
ten büyük bir feragat ve fedakârlıkla ifa etmek
tedirler. 

Bu husus göz önünde 'bulundurularak, VII 
nei Millî Eğitim Şûrasına sunulan problemler 
arasında, öğretmenliğin, maddeten ve manen ca
zip bir meslek haline getirilmesi konusuna geniş 
(bir yer verilmiş ve bunumla ilgili olarak Şûrada 
önemli kararlar alınmıştır. 

Balhis konusu soruda bu hususta alınması is
tenilen tedbirlerin hemen hemen bütününü şümu
llü içine alan bu kararların en kısa zamanda tat
bik mevkiine konması, şüplhesiz, Bakanlığımızın 
üzerinde önemle durduğu bir problemdir. Halen 
Bakanlığımızda bu konu ile ilgili çalışmalar de
vam etmektedir. Bu çalışmaların hitamında, büt
çe imkânları da göz önümde bulundurularak, ha
zırlanacak olan kanun tasarıları, en kısa zaman
da Yüksek Meclise sunulacaktır. 

2. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'-
ın, Orta öğretmen kadrolarının tamamlanması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair sorusuna Millî 
Eğitim Bakanı Hilmi tncesulu'nun yazılı cevabı 
(7/48) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. 

13 Ocak 1962 

îçel Milletvekili 
Mehmet Ali Aralan 
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Orta öğretim kadrolarında 6 - 7 bin öğretme

nin ncıksan olduğu adı geçen daire ile yaptığım 
temaslardan öğrendim. Hal böyle iken yüksek 
okul öğrencilerinden olup 'birkaç dersten takıntı
sı olan öğrencilerin adı geçen okullara tâyininde 
bir sakınca olup olmadığının. Bu gibi öğrenci
lerin adı geçen kadrolara vekil alarak veya yar
dımcı öğretmen olarak tâyinleri mümkün müdür? 

Orta öğretim müesseselerinin öğretmensizliği
ni önlemek için mevcut kanunlarda bir değişiklik 
yapılması düşünülmekte midir? 

Bakanlığın 'bu husustaki kanaati nedir ve şim
diye kadar Yüksek Meclise bu kanunun tadil tek
lifinin getirilmemesi sebebi nedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 3 . 4 . 1962 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı: 680 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
lllgi: Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğü 

ifadeli, 18 Ocak 19Ö2 tarih vo 7/48 - 845 - 3597 
sayılı yazınız : 

İçel Milletvekili Metanet Ali Aralanın, yük
sek öğrenim öğrencilerinden (birkaç dersten bü
tünlemeli olanların orta öğretimde öğretmen ola
rak görev almaları hakkındaki yazılı soru öner
gesinin cevalbı ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Hilmi İncesulu 
Millî Eğitim Bakanı 

Orta öğretimimizin içinde bulunduğu öğret
men sıkıntısı, bir gerçektir. 

Ancak, fakülte ve yüksek okullar son sınıfla
rında bütünlemeli bulunan öğrencilerin, orta 
öğretim kurumlarımızda öğretmenlik yapmaları
na, mevcut mevzuat hiçbir şekilde müsaade et
memektedir. 

Mevzuatta, bu imkânı sağlıyacak değişiklik 
yapılsa bile, yüksek öğrenim kurumlarının son 
sınıflarında bütünlemeli bulunan bu öğrenciler, 
kendi özel imtihanları yüzünden ancak Kasım 
ayında okullarımızda göreve başlıyabilecekleri 
gibi, yine aynı sebepten Şubat, Haziran ve Ey
lül aylarında da görevleri başında bulunamıya-
cakları ve dolayısiyle kendilerinden umulan fay
da sağlanamıyacaktır. Kaldı ki, öğretimde kali
teye gereken önemi verme kararında olan Ba-

— 297 — 



M. Meclisi B : 70 
kanlığımız, ortaöğretimin öğretmen ihtiyacını 
muvakkat öğretmenlerle değil, normal kaynak
lardan karşılamayı ve öğretmen kalitesini düşü
recek birtakım zorlayıcı tedbirlere gitmemeyi 
prensibolarak benimsemiş bulunmaktadır. 

Sözü geçen kurumların öğretmen ihtiyacının, 
bu kurumlara öğretmen yetiştiren okullardan 
mezun olacaklarla karşılanabilmesi için, Millî 
Eğitim plânlaması çerçevesinde, ihtiyaçlar öl
çüsünde öğretmen yetiştirilmesi, on yıllık bir 
plâna bağlanmış bulunmaktadır. Bu plânın 
1961 - 1962 öğretim yılına aidolan kısmı gerçek
leştirilmiş olup, gelecek yıllar için de gereken 
tedbirler alınmaktadır. 

Bu konuda temennimiz, sözü geçen öğrenci
lerin böyle muvakkaten değil, fakülte veya okul
larını biran önce bitirdikten sonra, asil öğret
menler olarak Millî Eğitim topluluğuna katılma
larıdır. 

3. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Temmuz - Ağustos 1961 ayları 
içinde İstanbul Radyosundan yayınlanan gayri
meşru iktisaplarla ilgili konuşmaları hazırhym 
heyet içinde bulunanlarla, bunlara, hizmetlerine 
karşılık her hangi bir ücret ödenip ödenmediğine, 
dair Başbakandan sorusuna Başbakan Yardımcı
sı Akif Eyidoğan'm yazılı cevabı (7/63) 

9 . 2 . 1962 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakanlık tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

1. Temmuz - Ağustos 1961 ayları içinde İs
tanbul Radyosundan naklen yayınlanan ve eski 
iktidar mensuplarının gayrimeşru iktisapları ile 
ilgili konuşmaları hazırlıyan heyetin içinde (Be
diî Faik, Orhan Birgit ve Feridun Fazıl Tül
bentçi) adındaki şahıslar var mıdır? 

2. Mezkûr şahıslara hizmetlerine karşılık her 
hangi bir ücret ödenmiş midir? 

6 . 4 . 1962 O : 1 
T. C. 

Başbakanlık 28 . 3 . 1962 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 77/926-1011 

Konu : Kastamonu Milletve
kili İsmail Hakkı Yılanlıoğ
lu'nun önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 2 . 1962 tarihli ve 7/63 - 1163/4961 
sayılı yazıya karşılıktır. 

Temmuz - Ağustos 1961 ayları içinde İstan
bul Radyosundan yayınlanan gayrimeşru iktisap
larla ilgili konuşmaları hazırlıyan heyet içinde 
bulunanlarla, bunlara, hizmetlerine karşılık her 
hangi bir ücret ödenip ödenmediğine dair Kas
tamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu ta
rafından Başbakanlığa tevcih edilen yazılı soru 
önergesi cevabının ilişik olarak sunulduğunu arz. 
ederim. 

Akif Eyidoğan 
Başbakan adına 

Devlet Bakanı ve Başb. Yardımcısı 

Temmuz - Ağustos 11961 ayları içinde İstan
bul Radyosundan yayınlanan gayrimeşru iktisap
larla ilgili konuşmaları hazırlıyan heyet içinde 
bulunanlarla, bunlara, hizmetlerine karşılık her 
hangi bir ücret ödenip ödenmediğine, dair Kas
tamonu Milletvekili ismail Hakkı Yılanlıoğlu 
tarafından Başbakanlığa tevcih edilen yazılı so
ru önergesine ait cevaptır. 

1. Bahis konusu radyo konuşmaları metin
lerinin hazırlanmasında Radyo İdaresinin bir il
gisi yoktur. Konuşmalar, Millî Birlik Komitesi 
İrtibat Bürosu tarafından yetki verilen bir he
yete anonim olarak hazırlattırıldığmdan, Radyo 
İdaresince konuşmaları hazırlıyan şahısların 
kimler olduğu bilinmemektedir. 

2. Sözü geçen konuşmalar için Radyo İdare
since her hangi bir şahsa ücret ödenmemiştir. 

4. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın,. 
Koalisyon Hükümetinin teşekkülünden sonra 
telefonlar dinlenmek, mektuplar açılmak ve tel
graflar sansür edilmek suretiyle haberleşme hür 
riyetinin ihlal edilip edilmediğine dair sorusuna 
Ulaşırına Bakam Cahit Akyar'ın yazılı cevabı 
(7/73) 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Yazılı Soru : 
Vatandaşlar arasında muhaberatın gizliliğine 

hürmet edilmediği şüphesi, toplumumuzdaki hu
zursuzluğun başlıca sebeplerinden biri olmuştur. 
Yalnız ailevi münasebetlerde.değil, aynı zaman
da ticari işlerde de muhaberatın gizliliğinin çok 
önemli rol oynadığı malûm bir keyfiyettir. Mem
leketimizde huzur ve sükûnun önce yerleşmesi ba
kımından, bu şüphenin ortadan kaldırılması ge
rekmektedir. Esasen İnsan Haklarını ve Ana 
Hürriyetleri Koruma Sözleşmesi ve buna ek Pro
tokolün tasdiki hakkında 6366 numaralı Kanunun 
8 nci maddesine göre «Her şahıs hususi ve aile
vi -hayatına, meskenine ve muhaberatına hürmet 
edilmesi hakkına maliktir.» 

Şimdi Koalisyon Hükümetinin teşekkülünden 
sonra da telefonlar dinlenmekte, mektuplar açı
lıp okunmakta ve telgraflar sansür edilmekte mi
dir? 

Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için delâletinizi saygı ile 
rica ederim. 14 . 2 . 1962 

Muğla Milletvekili 
Adnan Akarca 

T. C. 
Münakalât Vekâleti 4 . 4 . 1962 

Başmüşavirliği 
Dosya No. : B Ş M . l l 

Kayıt No. : 544/2661 
özet : Muğla Milletveki
li Adnan Akarca'nm ya
zılı soru önergesi Hk. 

T. C. Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 2 . 1962 gün Genel Sek. Kanunlar 

6 . 4 . 1962 0 : 1 
Md. 7 - 73/1225 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Sayın Adnan Akarca ta
rafından verilen haberleşme hürriyetinin ihlâl 
edilip edilmediğine dair yazılı soru önergesi in
celendi. 

Yüksek malûmları olduğu üzere mevcut mev
zuata göre; telefon konuşmaları, ancak mahke
me kararı veya acele hallerde Ceza Muhakemele
ri Usulü Kanununun 92 nci maddesindeki kayıt 
ve şartlarla Cumhuriyet savcılarının verecekleri 
kararlar üzerine dinletebilmektedir. 

Telgrafların da asıl veya suretleri, gönderi
ci, alıcı veya bunların vekâletini haiz olanlarla 
mahkemelerden ve sorgu hâkimi sıfatını taşıyan 
müfettiş ve muhakkiklerden başkasına verile
mez veya ibraz edilemez. 

Bu hususa gereken ehemmiyet atfedilmekte 
ve Anayasanın teminatı altında bulunan haber
leşme hürriyetinin her ne suretle olursa olsun 
ihlâl edilmemesine bilhassa dikkat edilmekte
dir. 

Yukarda belirtilen haller dışında telefon ko
nuşmalarının dinlenmesi, mektup ve telgraf gi
bi haberleşmelerin sansür edilmesi hali varit de
ğildir. 

Keyfiyeti saygılarımla arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyar 




