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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Danıştay kanun tasarısı ile ilgili Millet: Mec
lisince benimsenmiyen maddeler hakkındaki 
Karma Komisyon metni, öncelikle görüşülerek, 
tasarı kanunlaştı. 

Bina Kiraları kanun tasarısı, komisyona 
giden maddeler Ih en üz gelmediğinden, görüşü
lemedi. 

Serbest Malî Müşavirlik kanun tasarısının 
görüşülmesi de ,ügili bakan birleşimde hazır 
bulunmadığından, gelecek birleşime bırakıldı. 

25 Aralık 1964 Cuma günü saat 15 t e topla
nılmak üzere, (saat 18 de) Birleşime son ve
rildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 
Meliki Keskin 

Kâtip 
Yozgat 

Vdi Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 
Hahri Keskin 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. —• Cumhuriyet Senatosu tstanbul Üyesi 

liit'at Öztürkçine'nin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi teşkilâtı daimi ve geçici ücretli kadro
larında çalışanlara tayın bedeli verilmesine dair 
kanun teklifi. (2/774) (Plân Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan ve 5 arkadaşının, 712(5 sayılı Kanu
nun 85 sayılı Kanunla değiştirilen 3 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi 
(2/775) (Millî Savunma, İçişleri ve Plân ko
misyonlarına) 
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3. — Aydvn Milletvekili Hitan Aydınger'in, 

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı Harb 
okullarıyle meslek okulları ve askerî lise ve or
taokulları askerî öğretmenlerine verilecek ek 
ders ücretleri hakkında kanun teklifi (2/776) 
(Millî Eğitim, Millî Savunma ve Plân komis
yonlarına) 

4. — Muş Milletvekili Sait Mutlu'nun, An
kara'dan, gayrı şehir ve kasabalardaki telefon
lar hakkında 1379 sayılı Kanunun 5 nc'i mad

desinin 4 ncü fıkrasının değiştirilmesi hakkın
da kanun teklifi. (2/777) (içişleri, Ulaştırma 
ve Plân komisyonlarına) 

Tezkere 

5. — Antalya Milletvekili Hasan Fehmi 
Boztepo'nin, yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi. (3/1087) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma Saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yapılacak 
olan yoklamalara işaret buyurunuz... 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Efendim, nısabolmadığı için, 

(Var var, Komisyondaki arkadaşları da sayın, 
sesleri.) Rakamları yazıyorum duvarlara, gör-
müyar musunuz arkadaşlar? Saat 16,00 da top
lanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15,07 

—ı» 

IKINCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. 
KATİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN —• Oturumu açıyorum. 

352 — 



M. Meclîsi B':30 25.12.1984 
3. — YOKLAMA 

0 : 2 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. Otomatik 
cihazlara işaret (buyurmanızı rica ederim. 

Yoklama işlemi bitmiştir. (Yoklamadan son
ra gelenler var, sesleri) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sonradan gelenler ve encümen-

lerdeki arkadaşlarımızla birlikte çoğunluğumuz 
var, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Serbest Malî Müşavirlik kanunu tasarı
sının komisyonlarına geriverilmesi hakkındaki Ge
çici Komisyon Sözcüsü Nedim Müren'in, önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin öncelikle kararlaştırılan işler bö
lümünün (3) Sıra No. sında yer alan Serbest 
Malî Müşavirlik kanun tasarısnın aşağıdaki se
beplerle Komisyona verilmesini rica ederim:' 

1. Tasarıyı ve bununla ilgili kanun teklifini 
tetkik ederek karara bağlıyan Karma Komisyo
nu teşkil eden üyelerin yarısı ve Komisyon Baş-
•kanlık Divanı ise tamamen değişmiş ve halen 
geçici olarak vazifeli bulunan Komisyonun ta
sarıyı takabbül edip etmiyeceği hususunda bir 
ikarara varması lüzumlu görülmüştür. 

2. Bu meyanda tasarıya karşı yöneltilen 
tenkidlerin ışığı altında gerekli tetkikat yapıla
rak varılacak neticeye göre tasarıda değişiklik
lere yer verilmesi lüzumu doğduğu takdirde ay
rıca bu yönden de icabeden işlemlerin ifasını 
Komisyon Başkanlık Divanı lüzumlu görmekte
dir. 

Arz olunan sebeplerle tasarının ekleri ile 
birlikte Komisyona iadesini arz ve rica ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Aydın 

Nedim Müren 

BAŞKAN — Gündemde olduğu için Geçici 
Komisyonun teklifini okuttum. Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir ve Komisyona verilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklif
leri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı 527) 

BAŞKAN — Bu tasarı henüz Komisyondan 
gelmediği için geçiyoruz. 

2. — Bina Kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'mn 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Gerici Ko
misyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 458 ve 458 e 2 nci ek) 

BAŞKAN — Bu tasarının da bâzı maddeleri 
Komisyondadır. Onu da geçiyoruz. 

3. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 

Zer en ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu teklifi 
ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) (S. 
Sayısı: 368) 

BAŞKAN — Bu tasan da biraz evvel Komis
yon tarafından istendi ve Komisyona verildi, 
onu da geçiyoruz. 

4. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Saıjısı : 507) (1) 

BAŞKAN — Efendim, Geçici Komisyon lüt
fen yerini alsın... Sayın Bakan da buradalar... 

Geçici Komisyon raporunu okutuyom. 

(Geçici Komisyon raporu okundu) 

(1) 507 S. Sayılı basmayazı tutanağın sotıun-
dadır. 

— 353 — 



M. Meclisi B : 30 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz iste

yen arkadaşımız vat' mı? 
Efendim, Komisyon teklifin öncelikle görü

şülmesini istemektedir. Bn hususu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, bu gelen teklif ile kü
çük sermayeleri kıymetlendirerek Devletin yar
dımı ile miks bir şirket kurulması öngörülmek
tedir. Sahası otelcilik, motelcilik, lokantacılık 
olan, yani turizm endüstrisi ile ilgili olan bir te
şebbüs kolunu teklif istihdaf etmektedir. 

Bendeniz bu teklif hususundaki ııoktai na
zarım şudur : Türkiye'de otelcilik mevzuunda, 
bilhassa turizm endüstrisinin inkişâfında en 
mühim yeri olan otelcilik mevzuunda acaba Tür
kiye'de sermaye terakümü yok mudur ve müte
şebbis bu istikamete yatırım yapmamakta mıdır 
ki, böyle bir yola gidiyoruz ve bir miktar Dev-
letçeliği ve Devlet sermayesini artırıcı istikame
te götürüyoruz? Biz hangi sahalarda Devlet
çiliğe gitmeliyiz; hangi sahalarda cebrî tasar
ruf ile, tasarruf bonoları marifetiyle temin edi
lecek. tasarrufu bir sermaye halinde hususi te
şebbüs iltifat etmediği ve cazip görmediği sa
halara kaydırmalıyız ? 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'de otelci
lik mevzuunda, lokantacılık mevzuunda hususi 
teşebbüs her zaman isteklidir ve bu sahaya de
vamlı surette yatırım yapmaktadır. Denilmek
tedir ki, turizm, endüstrüsünün icabı olan üstün 
kalitede, üstün değerde otel ve yatak sayısı he
nüz Türkiye'de eksiktir. Teklif esasen buna da
yanmaktadır. Denilmektedir ki; turizm endüst
risinde ilerde olan memleketler şu şu tedbirle
ri almışlar, yatak sayısını yükseltmişler ve bu 
turistik değerindeki otel sayısında biz çok geri
lerdeyiz. Bu bakımdan bu vasıftaki otel ve 
yatak sayısını artırmak için böyle bir teklif 
hazırlanmıştır, denilmektedir. Ve tasarının asıl 
önemli bir tarafı da Yüksek Heyetinizin mal ûmıı 
tasarruf bonolarını burada kıymetlendirmektir. 

Değerli arkadaşlarım, haddizatında tasarruf 
bonosu Hükümet için, bu hususta en salahiyetli 
organ olarak, Yüksek Heyetiniz için mühim bir 
meseledir. Tsarruf bonolarının piyasadaki du
rumu cümlesinin malûmudur. Bilhassa küçük 
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tasarruf erbabının yok pahasına tasarruf bono' 
1 arını elden çıkarmış olması karşısında bu ta
sarruf bonolarını satmalan kimselerin sebepsiz 
kazanca mazhar olması içtimai adalet hissimizi 
rencide etmektedir. Ancak bunlar yeni bir Dev
let yatırımını icabettirecek nitelikte değildir. 

Denilmektedir ki ; yapılacak yatırımlar pek 
cazibolmadığı için, uzun vâdede netice verece
ği için, kârlı bir yatırım olmadığı için böyle te
şebbüslere Türkiye'de hususi teşebbüs ilti
fat etmemektedir. Ben bu noktai nazarı paylaş-
mıyacağım; hususi teşebbüs imkânı bulduğu 
nisbette bu sahaya yatırım yapmaktadır. Gerek 
İstanbul'da, gerekse Ankara'da gerekse İzmir'de 
bugün hayli yüksek seviyeye varan yatırımlar 
yapılmıştır. Ve bu yatırımların meydana ge
tirdiği oteller İzmir'de, İstanbul'da rantabl iş
lememesinden ötürü şikâyet konusudur. Otel 
yatakları boştur arkadaşlarım. Geçenlerde İz
mir'de bir seyahat yaptım, İzmir'de yeni bir tu
ristik otelde kalmak durumunda olduk. Otelin 
durumunu sordum. Otel Avrupa'daki turistik 
oteller seviyesinde bir oteldi, zannediyorum 
adı da Otel Kaya'dır. Otelin gerek restorasyo
nu, gerek yatakları boştu; otel milyonlara mal 
olmuştu. Bir tele Fuar zamanında otelin kapa
sitesiyle çalıştığını ifade ettiler. Bunun dışında 
otel hiçbir zaman kapasitesi nisbetinde müşteri
ye mazhar olmamıştır. Bu bakımdan teklifte 
ifade edilen iyi vasıfta otel yapılamaması, iyi 
vasıfta lokanta yapılmaması keyfiyeti bu va
kıaya uymamaktadır ve bu otellerin hepsi hu
susi yatırımların neticesidir, özel teşebbüsün 
eseridir. Şu halde Devletin başında bir yığın 
mesele dururken onlara sermaye bulup, bunları 
daha iyi çalıştırmak imkânına kavuşturması ge
rekirken ve bu çaba içerisinde bulunması gerekir
ken Devleti yeni gailelere itmek Hükümete yeni 
meseleler ihdas etmek bugünün şartları içerisinde 
kanatimco doğru bir yol değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasarruf bonoları 
için bir yer aranıyor. Zannediyorum ki, çok 
hürmet ettiğim Şefik İnan Bey bilhassa bu nok
tadan hareket ederek tasarruf bonoları için ha
sıl bir yer bulabiliriz, bunları nasıl değerlendi
rebiliriz endişesi içinde bu teklifi hazırlamışlar. 
Muhterem arkadaşlarım, biz gerçekten sosyal 
sermaye yaratmak durumundayız. Ve sosyal 
sermayelerin yaratılması için de küçük sermaye
leri bir araya toplayıp büyük sermaye kuvvet-
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leri meydana getirmeye mecburuz. Fakat bu
nun yeri bu saha değildir, mevzuun istikameti 
bu değildir. Başka bakir sahalarda sosyal ser
mayeleri yaratmak suretiyle; belki bu sosyal 
sermayelerin içine tasarruf bonolarını da alabi
liriz. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten de Türki
ye bu bakımdan pek .büyük hamlelere ihtiyaç 
duyulan bir memlekettir. Sermayeler peraken
de haldedir. Sermayenin büyük kısmı borçtur 
ve 'bu suretle seşebbüsler iyi hizmet edememek
tedir. Halbuki sosyal sermayenin meydana ge
tireceği çalışma sistemi çok daha iyi olacaktır. 
İlendeniz de :bu kanaate iştirak ederim. Sosyal 
sermayeyi nasıl meydana getirelim ve bu tasar
ruf bonolarını nasıl bir sosyal sermaye içinde 
kıymetlendirelim. 

Arkadaşlar, buna ait muhtelif fikirler var
dır. Bugün Devletin iyi işletemediği İktisadi 
Devlet Teşebbüsleri vardır. Yüksek Heyetiniz 
bunların ıslâhına dair bir kanun ızdar buyur
du. Bu ıslahı sırasında bunların Devlet eliyle 
ealıştırılamıyacak olanlar rantabl ealıştırılanu-
yaeak olanların devlet bütçtesine, millet kesesi
ne devamlı surette yük olarak devam edecek, 
l)iı araştırma ve tetkik safhasında tesbit oluna
cak İktisadi Devlet Teşebbüsleri 'bu mevzuun 
pekâlâ içinde mütalâa olunabilir. Ve bunlar bir 
sosyal sermaye mevzuu yapılabilir. Ve böyle se
çilecek müesseseler sosyal sermaye mevzuu ya
pılınca, evleviyetle bunun içerisinde bir kade
mesinde tasarruf bonoları da yer alabilir. 

Bendeniz şimdi huzurunuzda, falan İktisadi 
Devlet Teşeıb'büsü, filân İktisadi Devlet Teşeb
büsü buna müsaittir, diyemem. Bunlar bir tek
nik araştırmanın, bir malî hesabın, bir millî 
ekonomi bünyemiz içindeki durumlarının ciddî 
bir araştırmasının sonucunda meydana çıkar. 

Şu halde tasarruf bonolarının kıymetlendi
rilmesi, bir miktar Devlet sermayesinin bu yo
la, otelciliğe aktarılması ve buna ilâveten bir 
miktar halkın küçük tasarruflarını bu istika
mete teksifinin üçüncü olarak mümkün olup ol -
madiğini da araştırmak lâzımdır. 

Arkadaşlarım, böyle bir yatırıma, zaten bu 
yatırımı istihdaf eden teklifin başında, bunun 
cazip olmadığını teklif sahibi ifade etmektedir. 
Teklif sahibi demektedir ki; bu yatırımlar erken 
netice vermiyen, nema vermiyen yatırımlardır, 
bu bakımdan hususi teşebbüs buna iltifat etmez. 
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Şu halde hususi teşebbüs iltifat etmiyeceğine gö
re, küçük sermayeler ki, bu küçük sermayeler 
çok kazanmak isterler arkadaşlarım, büyük serma
yeler az kazançla iktifa ederler, küçük sermayeler 
bu düşüncede değildirler. Küçük sermayeler, bu 
sermayelerinin çok ötesinde bir kazanç umar
lar. Ancak böyle bir düşünce ile 'bu teşebbüsle
re, bu emsal teşebbüslere iltifat ederler. Bu tek
lif sahibi de bunun kâr bakımlından cazip ol
madığını ifade ettiğine göre nasıl olacaık da hu
susi sermayeyi bu tarafa itebilecek? Bendenizin 
buna da aklım ermiyor. Meseleyi demin arz et
tiğim kaidesine rahatça oturtalım ve Devlet İk
tisadi Teşebbüslerinin bu reorganizasyonu sıra
sında sosyal sermaye mevzuuna girecek teşeb
büsler ayrılsın. Bu sosyal sermaye mevzuu için 
cazip olacak teşebbüsler gerek Türk ekonomisi 
'bakımından, gerek Türk tasarruf erbabının 
psikolojisi bakımından cazip olacak demin arz 
ettiğim kârlılık vadedeeek teşccıbbüsleri ay>r-
dedelim. Bunun mütehassıs heyetleri bunu ayır-
detsdnlcr. Ve Türkiye'de bu istikamette büyük 
adımlar atalım. Ve sosyal sermayemizi millî eko
nomimizin içerisine kuvvetle yerleştirelim. 

Arkadaşlarım, bugün Türkiye'de ve bilhassa 
Ankara sokaklarında adedimi ziyadesiyle gör
düğümüz AVolskvagen markalı Alman imali halk 
tipi arabalar vardır. Bu teşebbüs vaktiyle Dev
let teşebbüsü olarak kurulmuş ve Devlet teşeb
büsü olarak kurulduktan sonra kârlı bir durum 
arz etmiş ve Alman tasarruf erbabının alâkası
nı üzerine çekmiş ve Alman Devleti bu teşebl.ü -
sü, bu Wolskvagen arabalarını imâl eden te
şebbüsü sosyal sermaye yapabilir miyim diye 
araştırmış ve araştırması müspet netice vermiş 
ve zannediyorum, birinci sene % 50, ikinci se
ne % 100 hu Devlet teşebbüsü sosyal sermaye 
haline gelmiştir. Ya mi küçük tasarrufların mey
dana getirdiği dev bir teşebbüs halini almıştır. 
Almanya'da olduğu gibi Türkiye'de de bu te
şebbüsler sosyal sermayenin bu tarz tekevvünü 
suretiyle, bu tarz devri suretiyle pekâlâ Tür
kiye'de cidden kuvvetli böyle sermaye mahrek
leri kurulabilir ve Türk ekonomisinin de, şah
san kaaniim 'ki, bu kabil teşebbüslere süratle, 
şiddetle ihtiyacı vardır. Biz Devlet teşebbüsleri
nin bu durumunu /bir tarafa itiyoruz, Devlet 
teşebbüslerini nasıl ıslâh edebilirim diye Dev
let büyük bir çaba içerisinde, gayret içerisin-
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de bulunurken, öbür taraftan Devlete yeni bir 
gaile daha çıkarıyorum. Kanaatimce bu, bugün, 
ıbu haliyle isabetli ibir teklif ve istihdaf ettiği 
mesele olarak arz ettiğim gibi, hususi teşebbü
sün iltifat ettiği mevzu olarak da Türkiye eko-
nomisi bakımından devletin el atacağı elverişli 
bir teşebbüs değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 5 Yıllık Plân izhar 
edildiği zaman, turizm endüstrisi plânda yeri
ni .bulmuştur. Bu turizm endüstrisi içinde husu
si teşebbüsün bilhassa otelciliğe, turizm endüst
risinin icabı olan otelcilik, motelcilik ve seyrü
sefer gibi hususlara çok fazla iltifat edildiği 
plânın izharında ifade edilmiştir. Plân da, Tür
kiye'nin ekonomik şartları ve bugün Devlet po-

. tamsi'yelinin sahibolduğu imkânlar hususi teşeb
büs potansiyelinin sahibolduğu imkânlar muva
cehesinde bu sahanın tamamiyle hususi teşeb
büse terk edildiği sarahaten ifade edilmiştir. 
Binaenaleyh, meselenin plânın da hilâfına yeni 
bir Devlet teşebbüsü kurmak suretiyle ortaya 
çıkması Türk ekonomisi unsurları bakımından 
münatsiboknasa gerektir. Biz de geçirilmiş olan 
tecrübelerden, numunelerden pekâlâ istifade 
edebiliriz. Bu arz ettiğim hususlar ayrı ayn na
zarı itibara alındığı takdirde Almanya'dakii 
devlet teşebbüslerinin, yalnız Wolskvagen de
ğildir arkadaşlarım, kurulan müteaddit fabri
kalar bu suretle halka, hususi sermayeye dev
redilmiştir. Ve böyle bir sistem kurulmuştur ki, 
benim öğrendiğime göre büyük hisseler almak 
da mümkün değildir. Yani bunları birer ser
maye tahakkümüne terk etmek imkânı da bu 
Alman teşebbüsünde bertaraf edilmiştir. Hisse 
senedi miktarını muayyen markta fiks tutmuş
tur. Bunun üzerinde daha fazla sermayeye ta-
kibolmasını Alman Hükümeti mânıi olacak ted
birleri bu teşebbüste vaz'etmdş 'bulunmaktadır. 

Biz de aynı şekilde hareket ettiğimiz takdir
de, ve Türkiye'nin, hususi teşebbüsün, Devletin 
imkânları muvacehesinde Alman misalinde ol
duğu gibi, bir hazırlık halindeyiz. Bu hazırlığın 
neticeleri alındıktan sonra, tasarruf bonolarının 
şikâyet konusu olan neticeleri de göz önüne alı
narak, tasarruf bonolarına bir değer kazandır
mak, bir değere kavuşturmak ve hususi küçük 
sermayelere kazanç imkânlarını sağlıyacak böy
le bir sosyal sermaye teşebbüsleri kurabiliriz, 
ümidini kuvvetle taşımaktayım. Fakat bunun 
yolu bu teklif değildir. Bu teklif her bakımdan 
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Türk ekonomisinin şartlarına aykırıdır, plâna 
aykırıdır. Bu teklifin reddini teklif eder, saygı
larımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın inan. 
ŞEFİK ÎNAN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım teklif sahibi olarak sizlere tasarım 
hakkında - çünkü bu tasarıyı Büyük Meclise 
verdiğimden itibaren şöyle bir seneyi aşan bir 
müddet geçmiştir - kısa, kısa bâzı açıklamalar
da bulunmak istiyorum. Her şeyden evvel ben
den önce konuşan Savacı arkadaşımızı kısa, kı
sa cevaplamak istiyorum, izahata geçmeden ön
ce. 

Savacı arkadaşım, Devleti yeni gailelere ite
cek olan bir tasarıdır dedi. Bu tasarının devlet
le birgûna alâkası yoktur. Bu çağımızın tip'k 
özel teşebbüsüdür. Yüzbinlerce hissedarı ola
cak olan bir özel teşebbüsüdür. Böyle düşünül
müştür. 

Devletle 'bir güna bir alâkası yoktur. Çün
kü, tetkik buyurulduğu zaman görülecektir ki, 
hissedarlar halk olacaktır. Nasıl hissedar ola
cak; ya para verecek hisse senedi alacak, ya
hut elinde tasarruf bonosu varsa onun kupon
larını verecek şirkete. Şirket her sene kupon 
bedellerinin faizlerini tahsil edecek, yani faiz
ler sermaye haline inkılâb edecek. Yahut tasar
ruf bonosunun ana borcunu temsil eden kısmımı 
şirkete verecek, kur 'a isabet ettiği zaman öden
miş olacak. Bunun neresinin Devletle Hazine ile 
ilgisi var, lütfen söyler misiniz?.. Bu, içinde ya
şadığımız çağın, Batı, ileri memleketlerde gör
düğümüz büyük anonim şirketleridir. 

Sosyal teşebbüste denilcıbilir buna, katiyen 
ilgisi yoktur devletle. Çünkü Devlet tasarruf 
bonoları faizini her yıl muntazaman ödemekte
dir. İçinde 'bulunduğumuz malî yıl sonunda te
davüle çıkmış olan tasarruf bonolarının mikta
rı bir milyar sekizyüz milyon civarındadır. 1964 
bütçesinde tasarruf bonolarının faizi olarak kon
muş miktar 78 milyon lira idi. Elinde tasarruf 
bonosu bulunan vatandaşlar arzu ederse bunun 
hisse senetlerini alırlarsa, bankaya gidip aldık
ları 20 - 25 lirayı, tasarruf bono faizlerini şirkete 
devretmiş olacaklar. 1964 bütçesi için 78 milyon 
Malık bir para - hepsi gelir mi, gelmez mi o ay
rı - sermaye haline inkılâ'betmiş olacak. İstihlâk 
için kullanılan küçük miktarlar yan yana gel
miş, damlaya damlaya göl olur felsefesine uya-
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rak damlalardan göl vücuda gelmiş olaer.k. Ua-
zineye bir tek külfet yükleniyor, o da şu: Ta
sarruf bonolarının ana borcunu Hazine on yıl 
sonra ödiyecektir. ilk zamanlarda bir sermaye 
yardımı olsun diye, on yıl sonra ödiyeceği bu 
•borcun milyarın üzerinde olan borcun otuz mil
yonunu her sene peşin ödiyecektir şirkete. Kül
fet, bir peşin ödeme külfotinden ibarettir. Tu
rizm alanında Devletten istediğimiz bir gayreti
dir bu. Ondan sonra, yüzde altı kâr garantisi 
Hazineye yüklenmektedir. 

Evet; arkadaşlar, turizm, turizm diye söy
lenir dururuz. Ben buraya, esbabı mucibeye, ge
rekçeye teferruatı ile yazdım. Ayrıca gazeteler
de makaleler yazdım, çeşitli yerlerde konferans
lar verdim, umumi efkâr, basın hepsi beni iyi 
karşıladı. Şimdi yüzde altı kâr garantisi vere
cek. Hazineye yüklenen külfet budur. Peki, tu
rizm yatırımını Devlet istiyor mu, istemiyor 
mu?, istiyoruz diyoruz, yıllardan'beri bunu söy
lüyoruz. 1949 sonlarında kanun yaparak birta
kım teşvik unsurlarını koyduk kanuna. O za
man hatırımıza gelen teşvik unsurlarını koy
duk, gümrük muafiyetleri koyduk, turistik te
sisler için vergi muafiyetleri koyduk, şunu yap
tık, bunu yaptık falan, ne oldu, yok ortada bir 
şey. Bu memlekete beşyüz bin turist gelecek ol
sa 'bir daha bu memlekete hiçbir turist gelmez. 
Çünkü yatıracak yerimiz yoktur, yedirecek içi-
recek lokantamız yoktur. Turizm demek evvelâ 
barınak meselesini halletmek demektir. Turisti 
barındırmak lâzımdır. Sefalet çekmek için hiç
bir turist başka memlekete gitmez. Turist emin 
olmalıdır ki ; gittiği yerde 'barmabilecekfcir, yi
yecek ve içecek yer bulabilecektir, istediğiniz 
kadar kanunlar yapın, isitediğinüz kadar güm
rük hudutlarında kolaylık yapın. Hepsi boşu
nadır. Barınak olmadıkça turizm dâvasını hal
letmek mümkün değildir. Yani otel, motel fi
lân yapmamız lâzım. Bunu yapmadıkça hiçbir 
şey yapmak mümkün değildir. Şimdi ben arz 
ediyorum, turizmden ne gelecek... Dış gelir sağ-
lıyacağım, döviz sağlıyacağım... Pekiyi, ben bu
gün avuç açıyorum herkese Devlet olarak, kon
sorsiyuma gidip avuç açıyorum, faizle para alı
yorum, dövizi faizle tedarik ediyorum. Pekiyi 
dövizi dövizle, faiz vereceğim yerde, turizm te
sislerini kurarak döviz sağlarsam ve buraya pa
ra yatırmış olan insanlara yüzde altı kâr verir-
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sem, kârlı hale gelinceye kadar, çok mudur t 
yersiz midir? Arz edeyim, eğer bu teşebbüs ger
çekleşir de senede yüz milyonluk otel - motel 
yatırım yapılırsa, yüz milyonluk inşaat demek 
millî gelirde üçyüz milyonluk gelir yaratmak 
demektir. Yüz milyonluk inşaat yatırımı yap
mak demek, o yılın millî gelirine üçyüz milyon
luk gelir katmak demektir. Maliye bundan yüz
de 5 vergi alsa 15 milyon eder. Maliye bu işte 
kârlı çıkar. 

Arz edeyim, bendeniz bu tasarıyı hazırlar
ken kendimi birinci kabinedeki sıfatıma koy
dum, ne derim, ne cevap veririm, dedim, ölç
tüm, biçtim, tam bir vicdan huzuru ile cevap 
verdim ve yüzde altı kâr garantisini kabul et
tim. Bu yüzde 6 kâr garantisini sade bunda ka
bul etmiyoruz; Ereğli Şirketine de kâr garan
tisi veriyoruz. Misal vereyim, herkes, Batı gö
zünü açmıştır, turist akınını sağlamak için her 
türlü çareye başvurmaktadır. Bugün Fransa'da 
Devlet bütçesinden büyük fonlarla eski otelle
rin tamirine yardım edilmektedir. Yeni oteller 
için ucuz faizle sermaye verilmektedir. Belçi
ka'da bir otel inşa etmek istiyen birisine otelin 
maliyetinin % 30 una kadar devlet sübvansi
yon vermektedir. Otelin içindeki yatağı, yorga
nı değiştirmek istiyen müteşebbise sübvansiyon 
vermektedir. Devletler bugün bu yola girmiştir 
ve kimisi ucuz faiz yoluna girmekte, kimisi ma
liyeti sübvansiyone etmektedir, vergiden muaf 
tutmaktadır. Herkes bir fedakârlık yapıyor. Pe
ki bizim Hazine de % 6 fedakârlık yapıyor. Biz 
vergi almasını bilirsek yaptığımız fedakârlığın 
kat kat üstünde olabiliriz bunun. Arz ettiğim gibi 
yüz milyonluk yatırım üçyüz milyonluk g?lir sağ
lar. Yüzde 5 vergi alınırsa 15 milyon eder. Altı 
milyonluk kâr garantisi veririm 15 milyon ge-
ilr sağlarım. 

Ayrıca şu noktayı bilhassa unutmamak lâ
zımdır. Avrupa iktisadi işbirliği Teşkilâtının 
yayınları vardır, arasıra gözlerimize koyuyor
lar. Bunların yanılmıyorsam ya üç ya beş nu-
m-ırah nüshasında Türkiye turizmine ait bir kı
sım vardır. Bugün bütün uzmanlar müttefiktir 
ki; Türkiye eğer turistik yatırımlar meselesini 
hallederse turizm geliri en kısa zamanda üçyüz 
milyon dolar olacaktır, diye ittifak halindedir. 
Yazmışlardır. Biz para istemeye gittiğimiz za
man hâlâ turizm meselesini halledemediniz mi, 
niçin halletmiyorsunuz, derler bize. 
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Savacı arkadaşıma tekrar ediyorum, Devle

te külfet değildir. Yüzde yüz 'bir özel teşebbüs
tür, anonim şirkettir. Lütfen tetkik buyursun
lar. Bendeniz bu tasarıyı tasarruf bonolarına 
istimal yeri bulmak için, tasarruf bonolarını 
değerlendirmek için hazırlamadım. Türk ekonomi
sini devamlı surette tetkik ederim. Bunu kendime 
meslek edinmişimdir. inceleyip, tetkik ediyorum 
ve cı'kar yol 'olarak turizmi buldum. Ben Millet
vekili olarak bir vazife yaptığım inancındayım, 
bu tasarıyı getirdim. Doğru yanlış, ister kaibul 
eder, ister etmezsiniz. Ama, yüzde yüz inanmı-
şımdır, Türk ekonomisi liçin çıkış yolu turizm
dir. Turizm en büyük hazinedir. Herkes hu hazi
neden faydalanmaktadır. Yalnız faydalanamayan 
Türkiye'dir. Hal yolu? Hal yolu; evvelâ barınak 
meselesini llıalletmektir. Başka yolu yoktur, bu
nun Temas ettiler Wolsva;gen meselesi. Bendeniz 
arz edeyim; İkinci Cihan Harbinden önce idi 
Herman G-oren Firması diye bir Anonim Şir
ket kurulmıuş ve bir kuruşu yoktu. Parallio şu 
idi; herkese bir otomobil verecek, müşteki)el 
otoniıoibü satıınalııo.Tİari! baıştadıt'ar taksit, fa
sit - herkes haftalığınldan, aylığfndaın ufak 
'miktarlarda para. yatırdı şirket he'sabıınaı. Mil
yonlar birikti ve Heıımıam Gönen 'tesisleri or
taya. çıkıtn, muaızıza.m falbriıkatar. Beş kuruşu 
yokto, ıser:mıayesi yokıtu. Fakat; daımilaflar mınaız-
zaım göt oldu. Amıa; harb çıkltı ibonıibaırdımıaıii; 
edildi; harb sonrasında hiçbir şey kalmadı or
tada. Alman Hükümeti düşümdü, milyonlıarea 
ATnmn beşer oniaır kuruşunu yıati'iımııştıı, Dev
let e itinıad'et misti, otomobil saibibi oiııruım di
ye biriktirmeye haışliaınııışıtı. Falbnikalaır ortıa-
da yok, uçmuş... Ve AVolövaıgcu, yaıpaın: Anonim 

îır̂ oeıt 'kurutmuş oldu, kurduı, Eski ,mıüsitıaık-
bel otO'mofbil alıcı'] arı takisi't -tatkısit yaturdukları 
paraları tesbit etti, tamdı, Alınıan Hükümeti 
onları hissedar kaydetti, küçük ihissıelcr verdi 
ve 'böylece gördüğünüz fiımna doğdu herkes 
bir otoımolbile sahiboldu, damüalaıfta biriken 
para ile. 

Geçenlerde Ankara Hukuk Fakültesinde bi
zim Ticaret Kanunumuzu kaleme almış olan 
Profesör Hirş bir konferans verdi, Wolsva<gen 
Varen Şirketi hakkında ve bize de bir tavsi
yede bulundu; küçük hisse senetleri. Bugün
kü Ticaret Kanunumuzdaki 500 liralık hisse se
netlerini bile fazla görüyor. 100 liralık olsun, 
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halk alabilsin, diye. Bugünkü Batı âlemi bu 
yolda kalkınmaktadır. Bütün Amerikan eko
nomisi buna dayanır. Batı ekonomisi şimdi ya
vaş yavaş, hattâ hızla diyebilirim bu yola gir
mektedir. 

Ondan sonra, otelcilik bir özel teşebbüstür. 
Plân da bunu yazıyor. Ben plâna aykırı bir 
teklifte bulunmuyorum. Yalnız, özel teşeb
büs konusunda bir şeyi anlamak lâzım; özel 
teşebbüs iki çeşittir. Birisi ferdî teşebbüstür-, 
birisi de şirket teşebbüsüdür. Ha, kimseye mâ
ni olmuyorum bu tasarımla. Istiyen otel yap
tırabilir yine, hattâ gerekçeye yazdım. Bunun 
gölgesi altında daha çok gelişecektir. Misal 
vereyim size Çanakkale'de Tusan motelleri inşa 
edilmiştir. Tusan motelleri şehrin dışında hem 
de bir hayli dışında kurulmuştur. Oraya ge
lip gitmeye başladılar yabancılar ve turistler. 
Bunun yanına başka bir vatandaşta motel yap
tı. Eğer Tusan yapılmamış olsaydı oraya bu 
vatandaş motel yapacak değildi. Bu kişiler 
tıpkı ormanlardaki gibi bir ağacın gölgesinde 
yetişir. Bir teşebbüs doğacak ki, bunun gölge
sinde diğer teşebbüsler doğabilsin. 

Çağımızda otelcilik zincir sistemi üzerinde 
kurulmaktadır. İspanya kamilen bu sistem üze
rinde kurulmaktadır, inceledim ben bunları. 
Avrupada otelciliğin ilk geliştiği Fransada'da 
bugün zincir sistemine gidiyorlar. Aynı şir
kete mal oluyor oteller. Çünkü, Paris'te bir 
otel yaz kış işler, kârlıdır. Ama Nis'teki otel 
yazın işler kârlıdır, kışın işlemez zarar 0(]or. 
Paris'teki kâr eder biribirini telâfi eder. 

Mısır'ı bilen arkadaşlar bilirler, orada da 
büyük şirketler halindedir oteller. Çöl orta
sında oteller vardır, Mısır'da. Kahire'den gi
dilir. Kahire Yİ e Şepertis Oteli vardı, yandı 
bir zamanlar, şimdi duruyor mu bilmiyorum. 
Bu otelin çöl ortasında her şeyden uzak, etrafı 
tel örgülerle çevrili bir şubesi vardır. Bu çöl 
ortasındaki otel, kârlı şekilde işlemez. Ama 
Mısır'a giden adam, 24 saatini çöl ortasında 
yaşamayı denemek istiyeceğinden dolayı İninim 
bu arzusunu karşılamak üzere bu otel oraya 
kurulmuştur. Bu otel rantabl değildir; ama 
Kahire'deki rantabldır. Yüksek verim verir 
ve bu suretle diğerinin zararını telâfi eder. 
Zincir sistemidir bu. Bu yola gidilmektedir. 
Bendenizin getirdiğim de bundan ibarettir. 
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Şimdi arkadaşlar, bu bir teşebbüstür, mu

vaffak olur mu, olmaz mı? Bendeniz çok sor
dum, soruşturdum, çok mektup alırım, halk 
bununla ilgilidir. Bana öyle geliyor ki, bu ka
nunlaştığı zaman da halk ilgilenecektir. Ve 
bu teşebbüs gerçekleşecektir. Çünkü, turizmi 
anlamaya başlamıştır halkımız. Anlamaya baş
lamıştır, ama tesisler kurulmadıkça bu da bir-
şey ifade etmez. Demin Savacı arkadaşım da 
bu konuya temas ettiler. İzmir'deki otel boş 
dedi. Tabiî boş olur, zincirim yok. Ben Av
rupa'ya gidip de yüz binlerce işçiyi kışın sa
hillerimizde barındırmak için şimdi mukavele 
yapabilir miyim? Hani öyle firma? Yok. Tu
rizm dev sanayidir. Dev sanayi, dev tesislere 
ihtiyaç gösterir, hiç şüphesiz. Onbin liralık, 
yüzbin liralık tesislerden bahis dahi edilmiyor, 
bugün. Milyonlar gelecektir memleketimize, 
milyonların gelmesi lâzım. Bugün İspanya'ya 
gelen turist 18 milyona çıktı. İtalya'da 22 mil
yon turist geliyor, son rakamlara göre. Ar
kadaşlar bunlar nerede barınır. Ben o kadar 
büyük iddialarda bulunmak niyetinde değilim, 
ama üç, dört milyona razıyım. Ama bu işe 
bir başlamamız lâzım. Arkadaşım diyor ki, 
plân bunu özel teşebbüse bırakmıştır, ama 
Devlet yardım etmelidir. Devletin yardımı ola
rak % 6 kâr garantisi koydum teklife ben. 

Lüzum olursa tekrar huzurunuza çıkar izah 
ederim. Matbaada teksir ettim; tasarıdan 
hepinizin gözlerine birer tane bıraktım. Öyle 
zannediyorum ki, Yüksek Meclisinizde bilmi-
yen yoktur, bu mevzuu. Teferruatı ile yaz
dım gerekçesini; daha fazla vaktinizi almaya
yım. Lüzum olursa tekrar çıkarıra. Yalnız şu 
nokta üzerinde duruyorum. Bizim iktisadi 
bünyemiz, bünyevi olarak hastadır. Dış ticaret 
muvazenemiz bünyevi olarak açıktır. Her yıl 
açık verir, daha da verecek. Her yıl yardım 
için avuç açmak zorundadır Türkiye, her yıl. 
Ve avuç açarak temin ettiğimiz yabancı döviz 
dolarlarına ve saireye de dolar ve diğer döviz 
cinsinden döviz olarak faiz ödemektedir mem
leketimiz. Eğer bu tasarı ile turizmi geliştire
rek, bu tasarı ile biz meselâ 100 000 000 dolar 
veya 50 000 000 dolar sağlıyabilirsek... Peki, 
50 000 000 doların dolar olarak faizi ya 
3 000 000 dolardır veya 2 500 000 dolardır. 
Çevirelim T. L. sına; vereceğimiz % 6 lardan 
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daha fazladır. Bu nokta bendenizce çok mü
himdir. Ayrıca memleket içinde yaratacağı ik
tisadi faaliyet, daha inşaat sahasından itiba
ren mühimdir. Yüz milyonluk inşaat yatırımı 
millî gelire üçyüz milyonluk bir kâr sağlar ve 
üçyüz milyonluk bir hareket yaratır. Vergiyi 
nereden alacağım? Üçyüz milyonluk gelirden 
alacağım. Bu vergi % fi yi behemahal kapa
tır. İşletmeye açıldıktan sonra devamlı bir dö
viz geliri sağlanacaktı i'. 

Efendim, şimdi Avrupa'daki işçilerimizin 
dövizlerini bir dolarına kaç para veriyoruz, bu
nu bir düşününüz. Em]âk Bankasına gönderir
lerse Emlâk Bankasının bu yüzden uğrıyacağı 
zararı Devlet bütçesinden kapatıyorum; yani 
prim veriyorum. Yüzde kaç prim veriyorum 
bir dolar tedarik etmek için. Niye istemiyor
sunuz Hazinenin % 6 kâr garantisi vermesini?.. 

Şimdilik mâruzâtım bu kadar. Şurasını yi
ne belirteyim; yüzde yüz özel teşebbüstür. 
Lütfen gerekçeyi okuyun. Çağımızın tipik 
özel teşebbüsüdür. Eğer başarıya ulaşırsa ör
nekleri çoğalır ve memleketin iktisadi bünyesi, 
sosyal bünyesi bu yüzden resanet kazanır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
Saym Bakan, bir ricam olacak, saat 17.00 

de sözlü sorulara geçeceğiz. Siz de ona göre 
lütfedin. 

MALİYE BAKANİ FERİD MELEN (C. Se
natosu Van Üyesi) — Saym Başkan, muhte
rem arkadaşlarım, değerli arkadaşımız Şefik 
İnan hakikaten geniş bir tetkik mahsulü ola
rak meydana bir eser getirmiştir ve konuşma
larından anlaşılıyor ki, buna ayrıca gönül de 
bağlamıştır. Meselenin esası hakkında geniş 
maruzatta bulunacak rleğilim. Otelcilik resmî 
sektör elinde mi olmalı, hususi teşebbüs elin
de mi olmalı? Hangisi kısa zamanda netice 
verir ekonomimiz bakımından? Yoksa hususi 
teşebbüs yapıp Devlet buna kredi ve saire ver
mek suretiyle mi geliştirilmeli? Bu, plânı
mızda münakaşa edilmiş ve buna dair bâzı 
esaslar da tesbit edilmiştir. Bu hususlara gir
mek istemiyorum. Sonra bu müesseseler, mu
vaffak olur mu, olmaz mı? Başarı sağlar mı, 
sağlamaz mi? Bütün bu meseleleri sadece mü
nakaşalı bir mevzu olarak görmekteyim. Ya
ni başarı gösterirse ne kadar zamanda gösterir, 
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bunu bugünden tâyin etmeye imkân yok. Hat
tâ şüpheli bir mevzu olarak görmekteyim. Bu 
sebeplerle her ne kadar burada arkadaşımızın 
söylediği gibi bu kanunla kurulan bir hususi 
teşebüs ise de; bunun kaynağı daha çok âmme 
borçlarına dayanacaktır. Sadece yüz milyonu 
nakit olarak yatırılacaktır. Geri kalan 600 mil
yon lira verilecek. Tasarruf senetlerinin faiz
leri; diğer 600 milyon lira tasarruf senetleri
nin ana sermayesi ve mütebaki 300 milyon li
ra da yine âmme teşekküllerinin vereceği arsa 
ve saire ile temin edilecektir. Yani bidayette 
âmme fonlariyle meydana gelecektir. Bu se
beple bütçeye her yıl bilhassa tasarruf bonola
rının erken ödenmesi - şüphesiz faiz kııponla-
m ödüyoruz, sahibine ödiyeeeğimize şirkete 
ödiyeceğiz, bunda bir değişiklik olmaz. Ama 
bono bedelleri her sene erken ödemeye tabi tu
tulacaktır - sebebiyle bütçemize büyükçe bir 
yük gelecektir. 30 milyon. Ayrıca muhterem 
arkadaşımız bir de kâr garantisi vermektedir 
sermayeye % 6 nisbetinde. Bunu da hesabeder-
seniz, her sene en azından bütçeden bu mües-
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seseye 30 000 000 liralık bir para vermemiz lâ-
zımgelecektir. Ve bu şirket böylece teşekkül 
edecek, böylece işlemeye başlıyacaktır. Akıbe
ti meşkûk bir iş için Hükümet, böyle bir ta
ahhüde girmek istemiyor. Ne kâr garantisi ve 
ne de tasarruf bonolarının erken ödenmesi ba
kımından bir taahhüde girmek istemiyor. Hu
zurunuzda bunu arz etmek istiyorum. Kaldı 
ki, tasarruf bonoları için pek yakında alacağı
mız bâzı tedbirler vardır. Bunları dahi yarı
da bırakacak, önliyecek mahiyettedir. Ayrıca 
bunlar da sebep teşkil ediyor. Bu sebeple Hü
kümet olarak biz bu tasarının bu kısımlarına 
iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
teklif hakkında söz almış daha 14 arkadaşımız 
vardır. 

Yüce Meclisinizin daha önce almış olduğu 
karar gereğince Cuma günleri saat 17.00 den 
itibaren sözlü soruların müzakeresine geçiliyor. 
Şimdi bu teklifin görüşülmesini bırakıp sözlü 
soruların müzakeresine geçiyoruz. 

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

1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay?.. Buradalar. 
içişleri Bakanı, yoklar. Sözlü sorunun müza
keresi, gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

2. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubafın, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi arkadaşımız 
Hurrem Kubat, vazife ile Avrupa'da oldukla
rından, soruları gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ -
lu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüme dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, izinli olduk
larından, sorularını muhafaza ediyoruz. 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağına dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/816) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu izinli olduk
larından sorularını muhafaza ediyoruz. 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lunun, artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/81.7) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu izinli olduk
larından sorularını muhafaza ediyoruz. 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki 
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tapulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsul
leri ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu izinli olduk
larından sorularını muhafaza ediyoruz. 

7. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olamadığına dair İçişleri ve Ada
let bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

BAŞKAN — Sayın Reşat özarda yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soruları gelecek 
soru gününe bırakıldı. 

8. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Haymana Savcısının Mihahççık'a naklinde her 
hangi bir sebep bulunup bulunmadığına dair 
sorusu ve Adalet Bakanı Sırrı At alay'm sözlü 
cevabı (6/820) 

BAŞKAN — Nevzat Şener 'buradalar. Ada
let Bakanı buradalar. Sorularını okutuyorum: 

Millet Meclisli 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanınca sözlü 

olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz 
ve rica ederim. Saygılarımla . 

30 . 3 . 1964 
Amasya Milletvekili 

Nevzat Şener 

1. Haymana Savcısının Mihahççık'a nak
linde 'her''-hangi bir sebep mevcut mudur? 

2. Tayinin Cumhuriyet Halk partililerin 
şikâyeti ve baskısı ile yapıldığı yolunda basma 
intikal eden haberler karşısında bakanlığınızın 
düşünceleri nedir? 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI SIRRI ATALAY (O. 

ıSenatosu Kars Üyesi) — Amasya Milletvekili 
Sayın Nevzat Şener'in sözlü •sorusu'n.a cevapla
manı aırz ediyorum. 

Haymanıa Cumhuriyet Savcısı Yaşar Nu
rettin Akın, Hakimler Kanununun «Adalet 
Baıkanm gereken hallerde Cumhuriyet &a;veıla-
ranın yerlerini değiştir<£İbilir». hükmünü ihtiva 
»eden 63 ncü maddesindeki salâhiyete mıütete-
nMen Mihalıççık Savcılığına atanmuş/tıır. Ylaşy.r 
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Nurettin Akın'm naklinde hiçbir teşekkül ve 
şahsın tesiri olnıaım'Lştır. Bu bononda Yeni İs
tanbul gazetesi ve Yankı Bengisinde çıkan 
•haberler, ülgili bulunmadıği'mdan Baısın Ka
nunun un 19 neu maddesi uyaınnıca tekzibe-
dllmiş 12 . 8 . 19'64 tarihli .kararla da vâki 
taleibi üzerine Aralıklı C. Savdığına atanmış 
ve 31 . 8 . 1964 tarihinde görevine 'baış'ia-
•ımıgtır. Mihaluççık C. Savcılığına tâyin ta
rihi 13 . 3 . 1964, haşlama tarihi 16 . 4 . 1&84; 
Aralıklı C. Saıvcılığuna tâyin tarihi 12 . 8 . 19164, 
göreve başlama tarihi 31 . 8 . 1964. Bu 'açık 
ifadelerimle arz etmek isterim ki; -eski Hay-
mısıııa C. Savcısı Yaşar Nuırettiım Akın'in nakli 
her hangi bir tesir, her hanjgi bir teşekkülün 
talebi üzerine olmamıştır, normal bir Bakan
lık taısarruıfundan ibarettir; arız .ederim;. 

BAŞKAN — Sayım Semer. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Muhterem. 

'arkadaşlarıım, Adalet Bakanlığı görevini ifa 
eden şahsın her şeyden evvel o camianın şeref 
ve itibarını herkesten çek düşünmesi ve 'bu
nu. kendisine vazife şiarı edinmesi lâzımdır. 
Halbuki saibık Adalet Bakanı Sedat Çumralı 
bu vaziifeye sureti katiyede riayet eme-miş. parti
lilerin tazyikine mukavemet göstermiyerek, se
bepsiz yere bir savcıyı başka bir yere nafc-
letmiş'tir. Bu sıorum Saıym Atalay'dan değildi. 
Ta.biî ki, daha evvel vermlş'tiım. Kendileri «ia
dece daha evvelki Vekil taraflından ha:zurl'a-
narak intikal eden cevabı ckurnalkla yetindi-
lei'. Meselenin aslına vâkıf değillerdir. Sözle
rim de bu bakıımdan kendilerime değildir, ten
zih ederim. 

Arkadaşlarım, Haymana'da Asliye Ceza 
Hâkimliği yapan zat, şehir kulübüne gider, içki 
içe:-, Cumhuriyet Halk Partisinden belediye 
reisi seçilmiş olan ve şehir kulübüne üye dahi 
olmıyan zat g<jlir Asliye Ce'za Hâkiminin iç
kisini masadan müsadere eder ve kaldırır. «Ne 
yapıyorsun, nasıl olur böyle bir şey» diyene de 
«Ben bunu yaparım, erkeksen gel içki şişesini 
elimden al» der. Buna karşı masada oturan, 
savcı tahammül edemez. Sen bir asliye ceza hâ
kiminin masasından içki şişesini nasıl alırsın 
diye feveran gösterir ve belediye reisini üyesi 
olmadığı için garsonlara söyleyip dışarı attırır. 
Ondan sonra C. H. Partililer toplanırlar, Anka
ra'ya gelirler ve Ankara'da iki Cumhuriyet Halk 
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Partili milletvekili arkadaşımızı da alırlar, Ba
kana şikâyet ederler. Haymanaya geldikleri 
/amanda «Biz savcıyı naklettirdik vekilden söz 
aldık» diyebilirler, ondan 10 - 15 gün sonra da 
savcının Milhalıççık'a nakli çıkar. 

Şimdi, Sayın Bakan «hiçbir sebep yoktur, 
Hâkimler Kanununa istinaden normal tâyin ya
pılmıştır» der. Meselenin aslı keyfî surette ha
reket eden C. H. P. belediye reisini korumaktan 
ibarettir. Adalet Bakanı Sedat Cumralı parti
zanca hareket etmiştir. Bu partizanlığının so
nucu olarak da başında bulunduğu bir camianın 
savcısının haysiyetiyle oynamıştır. Ben sadece 
bunu huzurlarınızda arz etmek ve Meclis zabıt
larına tescil etmek, için söz alınış bulunuyorum. 
Meseleden, dolayı üzüntülüyüm. Öyle tahmin edi
yorum ki; bundan yeni Bakan da üzüntü duya
caktır. Bütün temennim bu gibi hâdiselerin te
kerrür etmemesidir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Adalet Bakanı. 
ADALET BAKANI SIRRI AT AL AY 

(Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi) — Sayın 
Şener, adalet camiasının başında bulunanların 
o camianın mensuplarının şeref ve haysiyetle
rini korumakla mecbur ve mükellef olduğunu 
ifade ettiler. Bu bizim camia için ve mazbut ve 
âdil bir Devlet nizamı içerisinde her müessese için 
aslolan bir harekettir. Hele Adalet cihazı için, 
o cihazın başında bulunan bakanların kendi ca
miaları mensuplarının haysiyetlerini ve şeref
lerini koruması daha büyük bir mana ifade 
eder. Bütün Adalet Bakanları, bu meyanda 
Sayın Cumralı bu konuda cidden Ibüyük gay
retler göstermiş, büyük meziyet sahibi bir 
insan olarak titizlik göstermişlerdir. Şimdi 
muhterem arkadaşlarım, arkadaşım mademki 
meseleyi bu bakımdan açmak istediler, ben de 
arz edeyim. Demin dedim ki, normal bir ta
yindir. Normal ıbir tayin normal bir şekilde ifa
de edilen bir tayindir. Yani normal bir tayin 
demek mutlak surette o Cumhuriyet Savcısının 
naklini gerektiren cezai ve onun inzibati bâzı 
sebeplerden dolayı kalkması gerektiği takdir
de o nakil de normal bir muamele görür. Şim
di Haymana Cumhuriyet Savcısı Nurettin Akın 
hakkında mahallinde teftiş yapan müfettiş ra
porunun bir kısmını dosyasından okuyorum. 
«Cumartesi ve Pazar günleri mesai saatleri 
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dışında Ankara'ya gitmek, Şehir kulübünde çe
şitli oyunlar oynamak, içki içmek, Şeıhir kulü
bünde ceza hâkimi ile belediye reisi arasında 
çıkan bir hdâise ile hâkimi iltizam ederek be
lediye reisi terbiye dışı konuşmalarla itham et
mek,» Cumhuriyet savcıları kanunların savcı
sı ve Cumhuriyetin savcılarıdır. Cumhuriyet 
savcıları doğrudan doğruya ihkakı hak eden 
müesseseler değildir. Cumhuriyet Savcısı bir 
şahıs kanun dışı hareket etmişse bizzat onu ter
biye, bizzat onu ceza hükümlerini içine alacak 
bir şekilde ne itham edebilir, ne de ona her han
gi bi r şekilde hakaret edebilir. Varitse, onun hak
kında kanuni muamele yapar, hazırlık tahkika

tını yapar. Bu Cumhuriyet Savcısı ise, doğ
rudan doğruya kendisi orada taraf tutmuş ve 
taraflardan birisine en ağır şekilde hakarette 
bulunmuştur. Şehir kulübündeki konuşmalar
da siyasi tenkitlerde bulunmak yolundaki söy
lentiler ve şikâyetler üzerine müfettiş marife
tiyle mahallinde yapılan soruşturma sonunda 
iddia şahadet, ikrar ve evrak münderecatiyle sü-
buta erdiğinden, Yüksek Savcılar Kurulu ikin
ci bölümünce, benzeri hallerde daha dikkatli 
ve temkinli hareket etmesi lüzumunun Hâkim
ler Kanununun 87 nci maddesine tevfikan ken
disine ihtar olunmasına karar verilmiş; tarih 
7 . 3 . .1964 Yüksek Hâkimler Kurulu, Kanu
nunun hükümlerine göre Adalet Bakanlığının 
murakabesinden uzak, teminata Ibağlı bir mües
sesedir. O müessese müfettiş raporu üzerine 
bu şekilde bir inzibati ceza vermiş bulunmak
tadır. Bir ilçede Cumhuriyet Savcısı huzursuz
luk unsuru olursa, bu ilçede Cumhuriyet Sav
cılığından şikâyet edilir, mahallinde müfet
tiş .teftiş yapar ve tamamen teminata bağlı yük
sek teminat müessesi kendisini ihtar ile ceza
landır ırsa, Adalet Bakanı normal bir muamele 
ile elbette ki„ bir huzur müessesesinin bir kolu 
olan bir Cumhuriyet Savcısının yerini değişti
rir. Bundan bâzı siyasi maksatlar aramaya lü
zum yoktur, muhterem arkadaşlarım. Bir gerçek
tir ki, her ne şekilde olursa olsun biraz men
faati haleldar olan, biraz bulunduğu yerde te
dirgin edilen kimse, kanun ve nizam dahilinde 
dahi olsa, kendisinin mutlak surette bir haksız-
Jığa mâruz kaldığını ve bu haksızlığın da siya
si çevrelerden geldiğini söylemeyi en kolay yol 
olarak bulur ve buna sarılır. Bilhassa küçük 
şehir hayatlarının psikolojik unsurudur bu ve 
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çok görülmektedir. Sayın Şener arkadaşıma 
açıkça ifade edeyim ki, belki şu veya bu şekil
de siyasi partiler karşılıklı olarak, ben şöyle 
yapacağım, ben bunu müdafaa edeceğim, diye
bilirler. Bir övünme payı da kendilerine çıka
rabilirler. Ama Adalet Bakanlığı ve Yüksek 
Savcılar Kurulu siyasi endişelere ve siyas i ha
valardan gelen tesirlere kendisini kaptırmıya-
caktır, vazifesini yapacaktır. Ama, memurlar 
da haklarında yapılan bu kanuni muameleleri 
tesirsiz kılmak ve önlemek için siyasi mülâ
hazalar yaratmak, ve siyasi partilerin çeşitli 
kanatlarına sığınmak şeklinde hareketle Ada
let Bakanlığını vazife yapmaktan alıkoymak 
yoluna giderlerse, Adalet Bakanlığı azimli ve 
kararlıdır, nerede bir husuzsuzluk, nerede bir 
haksızlık görürse üzerine yürüyecektir. Ve ta
sarruflarını yapacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Şener. 
NEVZAT ŞENER (Amasya) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, hepimizin seçim bölgelerinde 
şehir kulüpleri vardır. Buraya hâkimi de ge
lir, savcısı da, kaymakamı da gelir, memuru da 
gelir. Hepsi de kendi çaplarında içki de içer, 
oyun da oynarlar. Şehir kulüpleri bir mesken 
mahiyetindedir, herkese açık değildir. Memur 
oldu diye, hâkim oldu diye bir kimse şehir 
kulülbüne gidemiyecek mi, arkadaşları ile bera
ber bir toplantı yapamıyacak mı,, oturup içki 
içemiyecek mi, oyun oynamıyacak mı? Sayın Ba
kan bunun böyle olmıyacağını iddia buyurur
lar mı? Bakan müfettiş gönderildiğini, duru
mun tahkik edildiğini ve hattâ inzibati ceza ve
rildiğini beyan ettiler. Biraz evvel okudukları 
vesika bendenizde de mevcuttur. Fakat hiçbir 
suretle ceza verilmemiş ve nakledilen savcıya 
bir ceza tâyini yoluna gidilememiştir. Gidildi
ğini ifade eder ve gelip bu ceza zaptını burada 
okurlarsa ben kendilerine teşekkür ederim. Böy
le bir ceza yoktur. 

Bakan Bey «Siyasi bir maksat aramamak 
lâzımdır.» dediler. Muhterem arkadaşlarım, si
yasi bir maksat aramıyalım; ama Haymana 
C. H. P. teşkilâtı toplanır gelir, belediye reisini 
attı diye bu hâkime hakaret edilmesini hiç he
saba katmaz, Cumhuriyet Halk Partili beledi
ye reisi dışarıya atıldı diye toptan Ankara'ya 
gelirde, Ankara'da çok muhterem iki milletve
kili arkadaşımızı da aralarına alıp Bakana gi
derse, orada şikâyet ettikten sonra da Hayma-
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na'ya dönüşlerinde «Milletvekilleriyle birlikte 
gittik, Bakana şikâyet ettik, Bakan söz verdi, 
nakledecek» derse ve bundan 15 - 20 gün son
ra da savcı oradan nakledilirse bunda nasıl 
siyasi maksat aranmaz? Eğer kendisi müfettiş 
raporiyle tecziye edilmiş olsaydı, inzibati ceza 
verilmiş olsaydı ona bağlıyabilirdik. Ama, orta
da bir ceza yoktur, ceza olmadığına göre de ta
biî ki, siyasi maksatlara bağlamak icabeder, Hür
metlerimle. 

ADALET BAKANI SIRRI ATALAV (Cum
huriyet Senatosu Kars Üyesi) — Bir Adalet 
Bakanı çıkar, bu kürsüden, bu mukaddes kür
süden ifade eder, der ki; Yüksek Savcılar Ku
rulu ihtar cezası vermiştir. İfade ediyorum kıy
metli arkadaşım; Hâkimler Kanununun 87 nci 
maddesine tevfikan Yüksek Savcılar Kurulu 
İkinci Bölümünce; «Benzeri hallerde daha dik
katli ve temkinli hareket etmesi lüzumunun 
Hâkimler Kanununun 87 nci maddesine tevfi
kan kendisine ihtar olunmasına karar veril
miştir» 7 . 3 . 1964 Savcılar Kurulunun kara
rını getirmem icabediyorsa buna imkân yok. 
Ama kıymetli kardeşim zahmet eder de Ada
let Bakanlığına gelirse, Yüksek Savcılar Kuru
lu tarafından verilmiş bu kararın bir suretini 
kendisine vermeye hazırım. İfade ediyorum bu 
kürsüden 7 . 3 . 1964 tarihinde kendisine ihtar 
edilmesine İkinci Bölüm karar vermiştir. 

NEVZAT ŞENER (Amasya) — Nakli ge
rektiren bir sebep değildir o Saym Bakan... 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

9. — Diyarbakır Milletvekili Remi tsken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, önşart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair sorusu ve Başbakan adına Devlet 
Bakam Nüvit Yetkin'iyı sözlü cevabı (6/821) 

BAŞKAN — Sayın Recai Iskenderoğlıı Bu
radalar. Başbakan adına Devlet Bakanı Saym 
Nüvit Yetkin buradalar. Soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularınım Sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurmanızı rica ederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
Recai Iskenderoğlu 
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Sayın Başbakan : 
Reformist bir kişilik ve programla kurmuş 

olduğunuz üçüncü Kabinenizin ön ve temel 
şartları olarak zaman zaman söylediğiniz gibi 
toprak ve vergi reformlarının toplumumuz yö
nünden taşıdığı ehemmiyeti takdir buyurursu
nuz. Bu espri ve yüküm içinde sorumluluk yük
lendiğiniz andan bugüne kadar kaydedilen zama
nın sosyal gelişmemiz yönünden taşıdığı değer 
açıktır. 

Ancak, vatandaşlarımızın % 80 ini yakından 
ilgilendiren ve kapsıyan toprak reformunun 
esas ve şekillerinin bir gizlilik perdesi altında 
bugüne kadar tutulması, hem geniş köylü ve 
çiftçi kütlesini, hem de kamulaştırmaya tabi 
tutulacak arazi sahiplerini, gerek sosyal mü
nasebetler ve gerekse ekonomik yönden tedirgin 
etmekte; köylü ve çiftçiyle arazi sahibi münase
betlerini psikolajik yönden zaman zaman, hu
kuk dışına çıkarmakta ve ayrıca işletme ünite
leri bakımından yatırımlara, gerekli değer ve 
yön vermek hususunda tereddütler uyandır
maktadır. Bu keyfiyet dolayısiyle millî gelir 
ve kalkınmaya menfî etkiler yapmaktadır. 

Plânlı kalkınmamızın gerçekleştirmesini ön
gördüğü- düzenleme tedbirleri arasında, toprak 
reformu da yer almış bulunmaktadır. Uzun sü
reli plânların ve bunlara bağlı yıllık uygulama 
programlarının anahedeflerdc gösterilen ilke
lere göre tesbit edilerek yıldan yıla değişmeme
si, politik icaplara malî zorunluklara göre şu
rasından burasından kırpılarak kuşa benzetil-
memesi, plânlı ekonominin vazgeçilmez şartla
rından biri olduğu gibi, kısır politikacıların oy 
ve siyasi yatırım endişelerini ilme ve plâna üs
tün kılmaya- engel olacak tek yol olduğunda 
kimsenin tereddüdü bulunmamaktadır. 

Yukarıda sıraladığım sunuşlarımın ışığı al
tında : 

1. 1963 yılı programı toprak reformunu 
kalkınma yönünden önşart olarak aldığı 
halde 1964 yılı programı bu mevzuu plânlı 
kalkınmanın bir unsuru değil ancak bir düzenle
me tedbiri olarak telâkki etmektedir. Plân stra
tejisi ve yıllık uygulama programlarının arala
rındaki bu çelişik münasebeti hakkındaki fikri
niz nedir? Hükümet programınıza göre bu çe
lişik durumu düzeltmek hususunda ne düşünü
yorsunuz? 
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2. 1963 programında toprak reformunun 

esasları açıkça yer aldığı ve sosyal adalet ilke
lerine uygun düşecek yeni bir mülkiyet düzeni 
meydana getirileceğini, âzami toprak biriminin 
tesbit edileceği ve gerikalan toprakların top
raksız çiftçilere dağıtılacağını ifade ettiği halde 
1964 programında (Toprak reformunu toprak 
kullanılış rejiminde tarımsal verimi artırıcı yön
den yapılması gerekli bir işlem olarak) görmek
tedir. Ayrıca 1963 programı toprak reformu
nu gerçekleştirmesine başlangıcı ve lüzumlu teş
kilâtın kurulmasının zamanını, tâyin ve tesbit 
ettiği halde, 1964 programı zaman ve teşkilâtın 
kuruluşu hususlarını meskût geçmektedir. Za
man zaman zatıâlinizin, plânlı ve hızlı kalkınma 
hususundaki beyanatlarınızla Hükümet progra
mından bu mevzua değinen pasajlara bu hususlar 
tezat teşkil etmemekte midir? Açıkladığımız hu
suslardaki görüşünüz nedir? 

3. 1964 bütçesinde bu işlemlerin tahakkuku 
için ne miktar tahsisat ayrılmıştır? 

4. Toprak reformunun gerçekleştirilmesi 
için Hükümet olarak ne gibi malî kaynaklar dü
şünülmektedir? 

5. İthalât ve ihracatın Devlet eliyle yapıl
dığı takdirde sağlanacak malî kaynakla sosyal, 
tarımsal ve ekonomik yapımıza göre toprak re
formunu kaç senede tahakkuk ettirebiliriz ? Yal
nız toprak reformuna tahsis edilmek şartı ile 
bu gelir kaynağı hakkında C. H. P. Hükümeti 
olarak görüşünüz nedir? Bu suretle çiftçiyi 
borçlandırmadan toprak sahibi kılmayı uygun 
görür müsünüz? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başbakan adına Devlet Bakanı 

Sayın Yetkin, buyurun. 

BAŞBAKAN ADINA DEVLET BAKANI 
NÜVİT YETKİN (Cumhuriyet Senatosu Ma-
latya Üyesi) — Muhterem Başkan, değerli arka
daşlarım, soru sahibi sayın arkadaşımın beş 
madde içinde topladığı sorulara kısaca arzı ce-
vabedeceğim. 

1. 1963 programı toprak reformunu, Kal
kınma Plânının tarım sektöründe alınacak ted
birlerin ve yapılacak yatırımlar başarılı sonuç
lar verebilmesi için bir önşart olarak kabul et
miştir. 

Anayasamızın ışığı ve âmir hükümleri altın
da 1964 programı da buna çelişik olarak değil 
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hassaten paralel olarak verimin artırılması, sos
yal ve ekonomik kıstaslarla bağdaşır bir mül
kiyet rejiminin sağlanması bakımlarından t p-
rak reformunu düzenleyici tedbirler arasında 
görmektedir. 

2. 1963 programında sözü edildiği veçhile 
toprak reformu ile sosyal adalet ilkelerine uy
gun düzecek yeni bir mülkiyet düdeninin meyda
na gotirilmesi halinde 1964 programında yazılı 
olduğu şekilde tarımsal verim de artacaktır. Ya
ni toprak reformunun içinde tarımsal verimin 
artıcına etki yapan faktörlerden biri de toprak 
mülkiyeti rejiminin tarımın teknik metot ve 
ilkelerine uygun bir şekilde düzenlenmesidir. 

Toprak reformu tasarısının hazırlayıcısı du
rumunda bulunan gerek Tarım Bakanlığı ve ge
rekse imar ve İskân Bakanlığı teşkilâtları bu ko
nu ile ilgili hususlar ürerinde 1963 ve 1964 prog
ramlarına uygun olarak çalışmaktadırlar. 

Yıllık programlar tezatlı değil birbirini ta
mamlayıcı' niteliktedir. Ancak bilinen veya bi
linmesi gereken birinci ve ikinci koalisyon za
manlarında tasarının Büyük Millet Meclisine 
getirilememiş olmasıdır. 

3> 1964 bütçesine bakıldığında toprak re
formu için her hangi bir bölümde bir tahsisat 
göze. çarpamaz. Ancak bu, toprak reformu üze
rinde plân hedeflerine göre çalışılmadığmın bir 
delili sayılmamalıdır. Toprak Reformu kanun 
tasarısı Büyük Meclisten çıkıncaya değin ge
rekli hazırlıklar, gerek 4753 sayılı Çiftçiyi top
raklandırma Kanunu ile kurulmuş olan Toprak 
ve îskân I ileri Genel Müdürlüğünün bütçeye ko
nulmuş ödenekleri ile, gerekse Tarım Bakanlığı
nın toprakla ilgili harcamaları ile, ayrıca da 
tapu ve kadastro, istaitstik çalışmaları ile ya
pılmaktadır. 

Reform tasarısı ve bunun teşkilât düzeni ka
nunlaşırken lüzumlu ilk tahsisatların ilgili bö
lümleri ile bu maksada yöneltileceği tabiî bu
lunmaktadır ki, bu da yeni çalışmaların plân ve 
projelerinin gelecek ilk bütçe yılında yapılacak 
uygulanmasına geçilinceye değin yeterli olacak
tır. 

4. Toprak reformunun gerçekleştirilmesi 
işin 4753 sayılı Çiftçiyi topraklandırma Kannu-
nu ile dağtılmış olan toprakların Hazineye dö
nen ve Ziraat Bankasında biriken bedellerine 
bütçeden yeteri kadar bir tahsisat eklenmek su-
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retiyle özel bir fon kurulacaktır. Bu fona şim
diye kadar dağıtılmış arazinin borçlandırılma
sından yıldan yıla artacak gelecek paralarla şim
diden sonra yapılacak dağıtımdan dönecek pa
ralar da birer kaynak teşkil edecektir. 

Kalkınma plânının etkesi ile artan millî ge
lir, esasında safha, safha, bölge, bölge uygula
nacak olan toprak reformunu hızlandıracak 
malî gÜ3Ü Bağlıyacaktır. Ayrıca bu maksada 
matuf yardım ve istikraz imkânları da bittabi 
araştırılacaktır. 

5. ithalât ve ihracat işlerimiz Beş Yıllık 
Plânla esaslara bağlanmıştır. Düşünülen toprak 
reformu sadece sosyal yapının değil tarım poli
tikamızın da bir yönüdür. Gelişen malî gücü
müz oranında bu reformu bölge bölge ve süratle 
yapmk en iyisi ve verimlisi olmalıdır. Reformla 
topraklandırılacak çiftçinin aldığı toprağın be
delini takati nisbetinde azar ve uzun vâdeler 
içinde seve seve ödiyeceğinden şüphe edilmeme
lidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın îsıkenderoğlu. 

RECAI ISKENDEROĞLU (Diyarbakır) 
— Sayın arkadaşan-m, takdir buyurursunuz ki, 
1960 tan bu yana toprak reformu aktüalitesini 
ve hareketini devamlı surette muhafaza et
miş, kurulan üç koa.!isyan Hükümetinde de 
devamlı programlarında yer verilmiş ve Plâ
nın 5 Yıllık Plânını icra programlarında da 
yer almış, ancak Say:ın Hükümet, Programın
da bahsettiği ölçüde, toprak reformunu re-
alize edebilmek yönünden enerji gösterme
miştir. Bu itibarla bendeniz ta bundan bir 
sene evvel bu soruları 'tevcih etmiştim. So
rularımın fotin ad ettiği birçok hususlar aktüali
tesini kaybetmiş olduğumdan Sayın Bakanın 
izahlarım 'bngünıkü durumu ile çürütmek daha 
ıkolay bir hak gelmiş vaziyettedir. Anoak 
bilhassa efkârı umuımiyenin zihninde beliren 
en büyük istlflhamı çözmek ve bu istifhama 
cevap tenkil etmek hüviyetini taşıyan şu cüm
lesi benden izi çok memnun etm'lş<tir. Hükü
metin müphem bir şekilde toprak reformunu 
anladığı ve daıha doğrusu toprak reformu-
r.on çıkmasını tazyik eden çevreleri tatmin 
sadedinde yuvarlak lâflarla buıgüne kadar 
ifade ettiği tarzını dışında tamamiyle ona zıt 
bir anlayış içinde önümüzdeki topraık refior-
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mu tesansmı getireceğini; çünıkü bunun için 
de mâlî iım'kân builıma yönünden oto finans
man sistemini seçtiğini ve bilıhatssa çiftçiyi, 
•topraklandırdığı çiftçiden uzun seneler içinde 
temin edeceği paralarla bunları ödiyebile-
ceğini ve toprak reformunun da yurt ölçüsü 
çapında tahakkukunun ancak uzun senelere 
vabeste ol<acağrnı anlamış 'bulunuyor. 

(Sorulanımın maddelerine lütfetmiş olduk
ları cevapların bir iki noktasının realitelere 
uymadığını üzüntü ile, müsamahalarına sığı
narak belirtmek isterim. 

1963 yılı programı topraik reformunu kal
kınma yönünden Cnşart olarak aldığı halde, 
1964 yılı programı bu ımevzuu, plânlı kalkın
manın bir unsuru değil, ancak bir düzenle
me tedbiri olarak telâkki etmektedir ki> Sa
yın Bakan da ifadelerinde aynı bunu buyur
dular. 

Şimdi biri önşart olarak aldığında diyor 
ki, önümüzdeki senelerde, 1963 programı önü
müzdeki senelerde toprak reformunu realize 
etmek için kadastro teknisyenleri, kadastro 
teşkilâtı ve 'buna mümasil birtakım teknik 
'kadronun 1963 plânında tahakkuk ettiril
mesi lâzımdır ve ettirilecektir ki, önümüz
deki sene olan 1964 te bunun ikinci etapım, 
ikinci merhalesini realize ettirebileHm. Hal
buki 1963 te bu tahakkuk ettirmediği gibi, 
1964 programında yer alan ifadeden anlaşılı
yor ki, Hükümet bililtizam 1963 te yer alan 
fikrinin dışında bir fikre saıhibolarak 1964 
yılı programında bunu ancak bir düzenleme 
tedbiri olarak telâkki «diyor. Bu itibarla 
ıçelişiklıik, tezat 1963 ve 1964 programının bu 
noktasındadır. 

Yine 1963 programında toprak reformu
nun esasları açıkça yer aldığı sosyal adalet 
ilkelerine uygun düşecek yeni bir mülkiyet dü
denimin meydana getirileceği - düşünce ve tâ
bir aynen böyledir, âzami toprak veriminin 
tesbit edileceğini ve geri kalan toprakların 
topraksız çiftçilere dağıtılacağı açıkça ifade 
edildiği halde; 1964 programında toprak re
formunu, toprak kullanılış rejminin tarımsal 
verimi artırıcı yönden yapılması gerekli bir iş-
lem olarak görmekteyiz, denilmiştir. Halbuki 
muhterem arkadaşlarını, 1963 programında 
toprak reformu esaslarında açıkça yer aldı-
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nılan fikir toprak reformunu evvelâ sosyal 
yönü ile alıp Atatürls inkılâplarının bertaraf 
etmek istediği feodal kalıntıların bünyemizde 
de temizlenmesini derpiş eden bir espri hüvi
yetinde idi. Halbuki 1964 programı, biraz ev
vel okuduğum gibi toprak kullanılış reji
minde tarımsal verimi artırıcı yönden yapıl
ması gerekli bir işlem telâkki etmek sure
tiyle, tarım reformunu, zirai reform ile mü
teradif mıü'tala<.ı etmek suretiyle bir nevi top
rak reformunun karşısında bulunan çevrelere 
bir tâviz verir mahiyet ve hüviyetini taşımaık-
tadur. Bunu açık hüviyetle Sayın Devlet Ba 
İkanı ifade etmediler. Mazur görsünler, bende
niz bu yönüyle, bu beyanlariyle tatmin olma
dım. 

Ayrıca burada toplumumuzu yakından ü-
gilendiren bir husus da vardır. Sayın ar
kadaşlarım, arz ettiğim gibi 4 senedenberi 
topr k reformu yapılacaktır, toprak reformu 
yapılacaktır sloganı vatan sathına yayıldı
ğında, köyde 'oturan köylü vatandaşla arazi 
sahibi arasında çeşitli sosyal ve hukukî prob
lemler doğmaktadır. Hükümet bu meselede sa
rih ve keski' kararalı olmasını bilhassa ifade 
etmelidir. Arazi ihtilâfları, topraksız köylüle
rin toprak sahiplerine düşman nazariyle bak-
imıalan, yani Hükümetin Sayın Başkanının bir 
beyanıatında ifadesini bulduğu gibi, bir nevi 
ımıülkiyet düşmanlığının ortaya çıktığını bütün 
bu mütereddit, Hükümetin bu mevzudaki mü
tereddit tutumları tevlidetme'ktedir. Hattâ bu
nu daha geniş ölçüde mütalâa edersek, önerge
min son kısmındaki ithalât ve ihracatın devlet
leştirilmesini istihdaf eden sualimin derinliğinde 
yatan kasıt da şudur. Bugün İstanbul'daki sa
nayici, ithalât ve ihracatçı, toprak reformunun 
gerçekleştirilmesini, ithalât ve ihracatın da 
Devlet eliyle yapılmasına bağlıyarak endişe için
de rantabl bir iş fonksiyonuna kendilerini sok
mamaktadırlar. Yine bu noktada toprak sa
hibi, toprağım alınacaktır endişesi içinde, ve
rimli, uzun senelere sâri büyük hamlelerden 
içtinabetmektedir. Bu da millî gelir kaynak
larımızın en büyük sektörü olan tarımda ve
rimliliği azaltmakta ve dolayısiyle millî gelire 
zarar ika etmektedir. Yine 1963 programı top
rak reformunun gerçekleştirilmesinin başlangı
cı ve lüzumlu teşkilât ıkurulması zamanının tâ-
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yin ve tesbit ettiği halde, 1964 programı zaman 
ve teşkilâtının kuruluş hususlarında meskût 
geçmektedir. Neden acaba? Yani 1963 te top
rak reformu lüzumlu idi de, 1964 te Hükümetin 
bu lüzum üzerinde, fikrinde bir değişiklik mi 
oldu? Bu hususu da Sayın Devlet Bakanı ışığa 
çıkarmadılar. 

Yine 1964 yılı Bütçesinden bu işlemlerin ger
çekleşmesi için ne mikar ödenek ayrılmıştır su
alimize Sayın Bakanın verdiği cevabı, umumi 
toprak reformu hakkındaki Sayın Hükümetin 
umumi görüşünü ben olumsuz 'bir anlayış için
de telâkki ettim. Bu itibarla bunun üzerinde 
ısrar etmiyeceğim. 

Toprak reformunun gerçekleşmesi için Hü
kümet olarak ne gibi malî kaynaklar düşünül
mektedir? Orada biraz evvel arz etmiştim, be
ni cidden ürküten ve zavallı, tabiatla asırlardan 
beri baş başa kalmış olan çiftçimizin sırtına 
yüklenecek, hattâ cüz'i de olsa bir miktar fa
izle. Bugün sayın arkadaşlar Devlet eğer gerek 
sosyal, gerekse ekonomik yönüyle tarımın ve
rimliliğini temine medar olacak istikamette top
rak reformu yapmak istiyorsa, (bunu kısa za
manda realize etmek istiyorsa, bunu topraksız 
çiftçiye parasız olarak-ki , pek çok ülkelerde 
böyle yapılmaktadır - vermek istiyorsa vergi 
finans kaynakları sosyal adalet ilkeleri içinde 
rahatlıkla tahakkuk ettirilebilir. Bunun yolu
nu inşaallah Sayın Tarım Bakanının beyanın
dan anladığımıza göre toprak reformu kanunu 
Yüksek Huzurunuzda müzakere edildiği zaman 
arz ederim. 

Yalnız bir iki temenni ile »özlerime son ve
receğim. Bu mevzuda bir kaç vecizeyi Sayın 
Hükümete sunarak sözlerimi bağlamış olacağım. 

Bir ekonomistin ifade buyurduğu gibi, «top
rak, tarım istihsalinin kaynağı ve millî gelirin 
dayanağıdır. Plânlı kalkınmanın tahakkuku için 
bir an önce toprak ve zirai reform yapılmalı
dır.» Halbuki Hükümetimiz dört sene içinde 
maalesef bunun en ufak bir teşebbüsünü ema
resini Yüksek Meclise ve dolayısiyle Türk Mil
letine gösterememiştir. 

En mühim telâkki ettiğim hususlardan biri 
de ektiği toprağa sahibolan evvelâ şahsiyet ka
zanır ve demokratik toplumun en güçlü daya
nağı haline gelir. Vatandaşın vatana bağlılık 
şuuru ancak toprağa malik olduğu takdirde te
şekkül eder. Bu iki espirinin Türk toplumuna | 
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-ekonomik, sosyal ve kültürel yönden sağılıyaca-
ğı faydaları Sayın Hükümetin toprak ve zirai 
raform hususundaki teşebbüslerinde rehber edin
mesini bilhassa istirham eder, bir an önce tahak
kuku sadedinde topyekûn millet ve Parlâmen
toya düşen vazifeyi eda etmesi hususunda Hü
kümetin bizi bu vazifeye davetini istirham ede
rim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Nüvit 
Yetkin. 

DEVLET BAKANI NÜVİT YETKİN (C. 
Senatosu Malatya Üyesi) — Muhterem arka
daşlarım, değerli soru sahibi arkadaşımı tat
min edebilmek endişesi ile yüksek huzurunuzu 
tekrar işgal etmekteyim. Ama hiç şüphesiz 
hürmetkar olduğum görüşlerinin Hükümetin 
görüşünden ayrı olması tabiîdir. Çok zaman 
aynı şeyi söylediğimiz halde birbirimizi tatmin 
etmemiz kabil olmıyabilir. Nihayet fikir ha
yatının tabiî kaderidir bu. Fakat hemen arz 
edeyim, sözlerinin sonunda ifade buyurdukla
rı gerçeklerin ve vecizelerin vatandaşın kendi
sinin sahibolacağı toprakta faaliyeti ile, eme
ği ile artacağı refah nisbetinde daha yararlı, 
vatandaşların kalkınmasının faydalı unsurları 
haline getirmek ve toprağa bağlı vatandaşla
ra vatanperverlik şuurunu getirmesi konula
rında kendilerinin bu ikazından evvel de Hü
kümet, zaten kendilerinden ayrı düşünmemek
tedir. Ayrıca bir noktada zannediyorum ki 
yanlış ifade etmiş olacağım, toprak reformu
nun gerçekleşmesi için düşündüğümüz malî 
kaynak sadece tevzi edilen toprak karşılığında 
-vatandaşların buna bir de faiz ödiyeccklerini 
ilâve buyurdular soru sahibi arkadaşım - ödi-
yecekleri faizlerle taksitler içinde anapara ile 
bunu karşılanabileceği yolundaki beyanları, 
benim deminki izahımın kifayetli olmadığı ka
nısını verdi, yahut lâyıkiyle ifade edemediğim 
kanısını verdi. 

Demin arz etmiş olduğum toprak reformu 
kanunu huzurlarınıza geldiği zaman onun ta
li akuku için gerekli malî kaynaklarda yüksek 
huzurunuzda bu reformu gerçekleştirecek ka
nunun içinde, metninde tasviplerinize arz olu
nacaktır. 

Ayrıca kalkınma plânının etkisiyle artan 
millî gelir, esasında safha safha, bölge bölge 
uygulıyacak olan toprak reformunu hızlandı-
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racak malî gücü de sağlıyacaktır ve yine arz 
etmiş olduğum gibi bir toprak reformunu kal
kınmaya en müessir faktörlerden birisi telâkki 
etmekteyiz. Toprak reformu gerçekleştikçe bn 
lehte, birbirini tevlideden ve tezyideden bir 
unsur olarak hem malî gücümüzü, hem millî 
gelirimizi, hem de toprak reformunu daha hız
lı gerçekleştirebilmenin kaynaklarını sağlamış 
olacaktır. Ayrca huzurunuza getireceğimiz 
kanunun malî kaynakları taleplerimiz, artacak 
millî gelirimizle mütonasibolarak her yıl toprak 
reformuna mütesaviyen ayrılabileceğimiz güç 
ve bunlara zamimeten şimdiye kadar tevzi edil
miş olan, Çiftçiyi topraklandırma Kanununa 
tevfikan çiftçiye tezvi edilmiş olan arazin'n 
peyderpey tahsil edilmekte olan taksitleri ile 
bundan böyle yine aynı yılda birikecek taksit
ler bu kaynaklara eklenecektir diye arz ettim. 
Yoksa sadece bu reformun böyle bir kaynak ile 
karşılanmasının düşünüldüğü noktasında de
ğilim. Ayrıca ithalât ve ihracat işlerimizin du
raklamasından bahsettiler. Kendilerini sevin
direceğine de emin olarak arz edeyim ki; itha
lât ve ihracatımız, plânın, Beş Yıllık Plânımı
zın bu yıl diliminde öngörülen tavanları şu an
da dahi aşılmış bulunmaktadır. Binaenaleyh 
bir duraklama değil, aksine plânda derpiş 
edilenden daha ileriye bir hız kazandırılmış 
olduğu bir gerçektir. 

Sözlerimi bitirirken şunu muhterem soru sa
hibi arkadaşıma arz edeyim ki, kendilerinin 
ifade ettikleri gibi toprak kanunu, Tarım Ba
kanının çok kısa bir zaman evvel basında da 
keyfiyeti açıkladığı veçhile, nihayet günlerle 
sayılacak bir kısa süre içinde huzurunuza ge
tirilecektir. Tarım reformunun, zirai kalkın
mamızın en esaslı bir faktörü olan toprak ka
nunu, toprak reformu üzerinde saym soru sa
hibi arkadaşım ile ve hep birlikte bunu en mü
kemmel bir hale getirmek için elimizden geldiği 
kadar çalışacağız ve Yüksek Meclis en isabet
li tedbirlerle bunu mükemmeliyetle çıkaracak
tır. Arz ederim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — izmir Milletvekili Osman Sabri AdaV-
ın, Ram Ortodoks Patriği Athenagoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
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temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri, Dış
işleri ve Devlet bakanlarından sorusu ve Devlet 
Bakanı İbrahim Saffet Omay'ın sözlü cevabı 
(6/824) 

BAŞKAN — Saym Adalî.. Buradalar. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 

OMAY (C. Senatosu Ankara Üyesi) — Diğer 
Bakan arkadaşlar yoklar. Eğer arzu buyurur
larsa Bakanlığıma ait kısımları cevaplandıra
yım. 

BAŞKAN - - İçişleri ve Dışişleri bakanları 
yoklar. Dışişleri Bakanı bütçedeler. Sayın 
Devlet Bakanının kendi bakanlığına ait kısım
larını cevaplandırmasını arzu buyurur musu
nuz Saym Ada l i . 

OSMAN SABRI ADAL (İzmir) — İçişleri 
ve Dışişleri bakanlıklarına ait tevcih ettiğim 
sualler baki kalmak şartiyle Saym Devlet Ba
kam kendilerine ait soruları cevaplandırsmlar. 

BAŞKAN — Sorunuzda Diyanet İşleri Teş
kilât Kanununa aidolan 4 ncü maddeyi okutu
yorum. 

«Madde 4. — Diyanet İşleri Teşkilât kanun 
tasarısının haz ı r land ı r bugünlerde dinî mües
seselerin statüleri hakkında Hükümet olarak 
ne düşünülmektedir?»' 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM SAFFET 

OMAY (O. Senatosu Ankara Üyesi) — Efen
dim, vazifeme taallûk eden 4 ncü madde için 
kısaca arzı cevap edeyim: 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve görevine ait 
kanun tasarısı hazırlanırken; milletlerarası 
taahhütlerimize ve ahitlerimize riayet edilmiş 
ve Lozan Ahitnamesine ve Avrupa İnsan Hak
ları Ana Sözleşmesine sadakat gösterilmiştir. 
Ama muhterem arkadaşımızın bir Milletvekili 
olarak bunlar üzerinde değişiklik yapılması ko
nusundaki fikirleri varsa ve bunu evvelâ zah
met eder bana intikal ettiriri erse fikirlerini 
almaya amade olduğumuzu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Saym Adal. 

OSMAN SABRI ADAL (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlarım, sual biraz müphem gibi 
geldi. Bundan bir yıla yakın zaman evvel Rum 
Ortadoks Patriği Athenagoras'ın dış memleket-
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lere seyahate çıktığını ve Papa ile de temas ve 
müzakrelerde bulunduğunu bildirerek, bir 
sözlü soru vermiştim. Ve bu sözlü soru meya-
rimda Patrik Athenagoras'm Papa ile yapmış 
olduğu temaslardan Hükümetin haberi olup ol
madığı ve yine Patrik Athenagoras'm ve ondan 
evvelki patriklerin siyasetle işgal edip etmedik-
leri ve ayrıca Lozan Ahitnamesinden bugüne 
kadar kimsenin, yani Patrikhanenin ahdi ve 
hukukî durumu karşısında Sen Sinot Reisinin 
görmekte olduğu vazifenin millî kanunlarımız
la kabili telif olup olmadığını ve dolayısiyle 
Kıbrıs'ta işlenen facia karşısında gerek Patrik 
Athenegoras ve gerekse Papa'mn bir aksülâmel 
gösterip göstermediklerini ve Kıbrıs faciasını 
takbih edip etmediklerini soruyordum. Bu me-
yanda Sayın Devlet Bakanından da Diyanet İş
leri Teşkilâtı kanun tasarısı konuşulduğu sıra
da bu gibi dinî müesseselerin, yani gayrimüs
lim ekalliyüetlerin dinî müesseselerinin statüle
rinde bir değişiklik olup olmadığı hakkında da 
bilgi istiyordum. Sayn Devlet Bakanının ver
dikleri izahata teşekkür ederim. Ancak gay
rimüslim ekalliyetlerin dinî müesseseleri hak
kında birkaç söz söylemeyi de vazife kabul 
ediyorum. 

Arkadaşlarım, 
Lozan Antl aşım asımın 40 ncı maddesinde : 

«Gayrimüslim ekalliyetlere memsuıbolan Türk 
tebaası hukı.lkan ve fiâleoı diğer Türk tebaaya 
tatbik edilen aynı muamele ve teminattan müs-
tefidolacaklardır. Bunlar bilhassa masrafları 
kemdilerins aidolmak üzere her türlü müerasesatı 
hayriye, diniye veya içtimaiyeyi, her türlü mek
tep ve sair müessesat, talim ve terbiyeyi tesis, 
idare ve murakabe etmek. Buralarda kendi 
Klanlarını serbestçe istimal ve âyin düzenlerini 
•icra eylemek' hususlarında müsavi hukuka 
malik olacaklardır.» denilmektedir. 

Antlaşmanın sarahatinden de anlaşılacağı 
üzere, ekalliyetler serbestçe âyinlerini yapacak-
lar, mektepleri, hastaneleri ve sair içtimai mües
seseleri olacaktır Hükümet 'her vatandaşa ol
duğu gi'bi buralara da seyyanen ve kanuni 
müeyyideler dâhilde kolaylık gösterecektir. An
cak ''bunların, cemaat mefhumu altında ve kütle 
halinde kademeli olarak dinî reislerine kadar 
uzanan bir teşkilâta bağlanacakları 'hakkında 
Lozan Âhitnaıiıesinde bir kayıt yoktur. Ekalli- j 
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yet dinî reislerinin , vaktiyle sultanlar tarafın
dan verilen ve memuriyetlerini tasdik mahiye
tinde olan bir berata sahiptirler. Bu beratları 
ca&i düsturlarda yazlıdır. Halbuki bunlar bugün
kü kanunlarımıem telifi mümkün olmıyan haklar 
vo itm'iyazlardan ibarettir. 

Ekalliyetler dinle dünya işlerini yekdiğeri
ne mezeeden birtakım vazife ve selâihiyetleri, 
dinî reislerinin uhdesine veren nizamnameleri 
bizzat tanzim etmişlerdir. Ve bunlar, Devlet ni
zamlarından imiş gibi düsturlara geçirilmiştir. 

Bu nizamnameleri o, ferman ve beratların 
bugün hiçbir hukukî kıymeti kalmamıştır. 

Anayasamızda din ile dünya işlerini birbi
rinden aynlmıtşır. Anayasamız sarihtir. Bütün 
Türk vatandaşları din farkı gözetilmeksizin 
lâyıklık esaslarına riayetle mükelleftirler. Ekal
liyet dinî reislerinin ise ekalliyetlere ait her 
türlü mektep, hastane ve sair sosyal müessese
lere hiçbir suretle müdahaleleri kabul oluna
nınız. Şu halde bu gi'bi teşkilâtın davranışları 

Anayasamızla kanunlarımızla telif olunamaz. 
Bu bakımdan eski nizamnamelerin yürür

lükte olduğu iddiası hükümsüzdür. Çünkü ni
zamnamelerde dinî reislere tahmil edilen dünya 
işleri vardır. En önce bütün dinî reislerden 
dünya işleri ile iştigallerini önliyen hükümlere 
ihtiyaç zaruridir. Eğer idamesine lüzum görü
yorlarsa 'bu teşkilât nihayet, bir dinî fetva mev
kiinden başka bir malhiyeti olmıyan bir duruma 
gelmelidir. 

Kiliseler, bulundukları mahallin, ahalisinin 
ibadeterine mahsus yerler olduğundan, Pat
rikliğe bağlanmalarına da bir lüzum yoktur. 
Hattâ, Pattrikliğin şümulü bir bütçeye de sa-
hibolmasma zaruret yoktur. 'Bu makamların 
mânevi şahsiye*:;erine (izafe edilerek emlâk ve 
akaara tasarruflarının önüne geçmek lâzımdır. 
Çünkü o akaar nereye maCısus ve tahsis edilmiş 
ise oraya verilmelidir Her kiliseye kendisine 
unaıhsus akaar, varsa onlarla - olmadığı takdir-
do - köy camilerinin idaresinde olduğu gibi -
kendisinden istifade eden ahalisinin yardım
ları ile, mevcudiyetini muhafaza etmeli, pa
pazım tâyin vo maaşını sağlamalıdır. 

Bu münasebetle başka mühim :bir noktaya 
temas etmek istiyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 
Hepinizin bildiği gibi, Rum Patrikhanesi 
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mübadeleden önce Rum Ortodoks bulunan 'bâzı 
yerlerin metropolitlerini hâlâ muhafaza etmek
tedir. Bugün bu unvanları kullanmakta ısrar 
tmektedir. Rum Ortodks bulunan istanbul'da 
bir Kadıköy Metropolitinin yanmdaı bugün 
hiçbir Rum bulunmıyan bir iznik veya Kay
seri Metrepolitinin Sen Sinot Meclisinde ne sı
fatla vazife gördüğü meçjhulümüzdür. 

Bunların istikbâle ait 'birtakım gizli emel
lere dayandığı da aşikârdır, Lozan Antlaşma-
sndan 41 sene sonra (hâlâ bu unvanları taşımak
taki İsrarları iyi niyet mahsûlü değildir. 

Bu unvanların kanun yoliyle bir nizama 
sokulmasında ıı.ülî menfaat mevcuttur. 

Hükümetin bu noktalara gereken ehemmi
yeti vereceğine ve bu istikâmette 'hükümler ge
tireceğine inanıyoruz. 

\ 
Saygılarımla. 
BAŞKAN - • Soru cevaplandırılmıştır. Diğer 

kısımları İçişleri ve Dışişleri Bakanları tarafın
dan cevaplandırılacaktır. 

11. — izmir Milletvekili Sinasi Osma'nm, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa is
mi karışan bir ticaret müşavirimiz hakk.nda\i, 
itham edici, haberlerin Jıangi tarihte Bakanlığa 
geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair sorusu ve 
Ticaret Bakanı Fenni 1 slimyeli'nin sözlü cevabı 
(6/826) 

BAŞKAN —• Sayın Osnıa .buradalar. Ticaret 
Bakanı da buradalar. Sorularımı okutuyorum. 

4 . 4 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ticaret Bakanı ta

rafından cevaplandırılmasına emir ve müsaa
delerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Şinasi Osma 

izmir Milletvekili 

Bütçe müzakereleri sırasında da hakanlığın 
dikkat nazarım çektiğim gibi, yabancı "bir 
memlekette ismi mühim bir kaçakçılığa ka
rışan, durumu yabancı matbuata intikal eden 
bir ticaret müşavirimizin, yabancı doktorlar
dan aldığı raporlarla aylardan beri yurda 
dönmemede ısrarı. Ticaret Bakanlığının bu hal 
karşısındaki aczi üzüntü ve ıstırap vericidir. 
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Hakkında hu; bir idari ve cezai işlem yapıl

mayan, daha doğrusu neden yapılmak isten
mediği anlşılamıyan bu ticaret müşavirimizin 
daha kaç ay dışarıda kalarak memleketin dö
vizlerini harvurup harman savuracağını me
rakla izlemekteyiz. 

Bu vesileyle, Bern'de, Ticaret Müşavirliğin-
deki Ticaret ataşelerinin kavga etmiş olma
larından süratle yurda geri alınmaları düşü
nülürken, durumu Ticaret Bakanlığı çevrele
rinde olduğu gibi, diğer muhitlerde de dedi
kodu mevzuu olan ve çeşitli söylentilere vesile 
teşkil eden baıhsil geçen Ticaret Müşavirinin is
tisnai muameleye tabi tutulması açana nasıl izah 
edilebilir. 

Haber aldığımıza göre, birkaç gün evvel, 
yeni ticaret ataşemiz vasıtasiyle kendisine tâ
yin emri tebliğ olunan bu ticaret müşavirinin 
gördüğü himayeden ötürü ödenmiyen aylık
larının ödendiği ve yerinde tutulmasına devam 
olunacağı söylenmektedir. Bu sebeple : 

1. Bahsi Geçen Ticaret Müşavirimiz hak
kında âtham edici haberler hangi tarihte 
Bakanlığa gelmiştir ve ne muamele yapılmış
tır? 

2. Hamburg'da halen vazife gören Ti
caret Bakanlığına ait ne kadar personel var
dır? Bunlara ödenen maaş ve diğer parala
rın toplamı kaç dolar tutmaktadır? Bu para
lar karşılığı elde edilen hasılat nedir? 

3. ismi etrafında dedikodular cereyan eden 
ticaret müşavirinin, geri çekilmesi lâzumge-
len tarihten bu yana, kendisine fuzuli olarak, 
ödenen paraların miktarı dolar olarak nedir? 

4. Bu sözlü sorumun Meclis Yüksek Baş
kanlığına verildiği sırada, Mart ve Nisan 
maaşları kendisine gönderilen, ticaret müşa
virinin daha ne kadar müddetle, boş otura
rak maaşlarını döviz olarak alacaktır? 

'5. ismi geçtn ticaret müşavirinin Bakan
lıkta bulunan sağlık fişi ile yabancı memle
ketlerden almakta olduğtı raporlar tetkik edi
lerek bir incelemeye tabi tutulmuş mudur? 

6. Hasta olduğunda ısrar eden ve aldığı 
istirahat rapor!ariyle yurda dönmekten im
tina eden, bu ticaret müşavirimizin Ham-
'btırg - Türkiye uçak yolculuğuna mâni hir 
halinin 'bulunup bulunmadığı Shhat Bakan
lığının yoliyle tetkik ettirilmiş midir? 
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t. Devlet otoritesine karşı direnen, mev

cut kanunların boşluğundan 'faylalanmaya ça
lışan, bu ticaret müşavirinin 'bâzı görünmez 
kuvvetler tarafından himaye edildiği doğru 
mudur? 

BAŞKAN — Ticaret Bakanı Sayın Fennî 
îslhnyeli. 

TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELÎ 
(Balıkesir) —Muhterem arkadaşlar, îzmir Mil
letvekili Sayın Şinasi Osma'nm adı bir yolsuzlu
ğa karışmış, olan Ticaret Müşaviri hakkında ver
diği sözlü soru önergesine cevabımı arz ediyo
rum : 

önergeye konu teşkil eden hâdiseye, muttali 
olunması üzerine Dışişleri Bakanlığından mü
temmim malûmat istenmiştir. Bu yazımıza Dışiş
leri Bakanlığından alınan 27 Kasım 1964 tarihli 
cevap üzerine, Rio de Janeiro Ticaret Müşavirli
ğimizin evvelce kapatılması üzerine Hamburg'a 
nakledilmiş bulunan Ticaret Müşavirimiz msr-
kzede bir vazifeye tâyin edilmiş ve keyfiyet 
3.12.1963 tarihinde mahalline tebliğ olunmuştur. 
îşbu tâyin emri ile tebliğ ve tebellüğ muamelesi 
tekemmül etmeden, adı geçen Ticaret Müşaviri
nin 4 haftalık bir hastalık raporu alındığı anla
şılmıştır. Raporlar Hamburg Hastanesi, St. 
G-eorg Hastanesinden alınmıştr ve elçiliğin tas
dikini muhtevidir. Bu hastaneden alnan rapor
lardaki zikredilen hastalık ağır zatürre ve bun
dan mütevellit kalb kifayetsizliğidir. Diğer taraf
tan Ticaret Bakanlığını deruhde etmemi mütaa-
kıp, hâdiseye muttali olur olmaz hâdiseyi tahkik 
edilmek üzere Bakanlık Teftiş Heyetine intikal 
ettirdim. Halen bu tahkikatın ilk safhası netice
lenmiş olup katî bir karara varılabilmesi için 
Dışişleri Bakanlığından bâzı hususlarda mütem
mim malûmat istenilmiştir. 

Sayın Şinasi Oama'nın sözlü soru önergesinin 
1 nci maddesini bu suretle cevaplandırmış olu
yorum, şimdi sırasiyle diğer maddelerin cevap
larını da arz edeceğim. 

Rio'da rüyet edilen mahkeme kararının alın
ması zorunluğu söbebiyle geciken tahkikat ilgili 
'komisyonda bir karara bağlanmak üzeredir. 

2. Hamburg Ticaret Müşavirliğimizde, ha
len geriye çağrılmış bulunan Ticaret Müşaviri 
hariç, 1 ataşe, 1 muavin, 1 meslekî kâtip, 1 de 
mahallî sekreter - daktilo mevcuttur. Bunlara 
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çoeuk zammı dâhil ayda 1 754,50 dolar Öden
mektedir. Ticaret Müşavirinin maaşı ise, yine ço
cuk zammı ile beraber ayda 677 dolardır. 

Malûm olduğu üzere, Hamburg şehri Avru
pa'nın en mühim ticaret merkezlerinden biridir. 
Bizim başlıca ihraç maddelerimizin de rakipleri 
ile karşılaştığı önemli bir pazardır. Bu bakım
dan oradaki teşkilâtımız başta fındık, pamuk, 
tütün, kuru üzüm ve incir, narenciye ve yaş 
meyvalarımız olmak üzere bütün ihraç malları
mızın dış piyasa durumu, fiyat seyir ve hareket
leri rakip malların satış ve ithal durumları hak
kında süratle ve hattâ icabında telle günü günü
ne istihbaratta bulunup Türkiye'deki ilgililere 
bildirmekte ve duyurmaktadır. 

Avrupa bakımından böyle olduğu gibi, Ham
burg ihracatımızda birinci yeri alan Almanya'
nın en büyük limanıdır. 

3. Ticaret Müşavirinin merkeze tâyininden 
bu yana ibraz edilmiş bulunan raporlar mevzuat 
ahkâmına uygun bulunmaktadır. Bu sebeple bah
si geçen raporlara istinaden sıhhi izin verilmiş ve 
'kendisine mevzuat hükümleri dairesinde istih
kakları ödenmiştir. 

4. 788 sayılı Memurin Kanununun 84 ncü 
maddesinin (C) bendinde, hasta memurlar için, 
«Hizmet müddeti 10 sene ve daha ziyade olan 
memurlara tam maaş ve tahsisatiyle bir seneye 
kadar ve lüzumu halinde aynı veçhile bir sene 
kadar daha mezuniyet verilir. 5> 

Denilmektedir. 

Bu itibarla, halen 18 seneye yakın hizmeti bu
lunan Ticaret Müşavirimize de, ilk aldığı rapor 
tarihi olan 3.12.1963 tarihinden itibaren hastalı
ğının devamı dolayısiyle ancak 5 aylık sıhhi me
zuniyet verilmiştir. 

Mer'i mevzuat hükümleri içinde bu mezuni
yetin ıkanun hükümlerine uygun olduğunu teyi-
den Heyetinize arz etmekte fayda mülâhaza ede
rim. 

Sayın Şinasi Osma aynı konuya bütçe müza
kereleri esnasında da temas etmişlerdi. Kendile
rine o zaman verdiğim cevapta hâdisenin üzerin
de titizlikle durmakta olduğumu ve mevzuat hü
kümlerine göre hareket ettiğimi ifade etmiştim. 
Esasen Ticaret Müşaviri hastalık izinlerini kul
landıktan sonra yurda dönmüş olduğunu ve atan-
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dığı görevine de altıncı aym başında başlamış 
bulunduğunu ifade ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Osma. 
ŞÎNASÎ OSMA (İzmir) — Sayın Başkan ve 

sayın arkadaşlarım, 
4 Nisan 1964 tarihinde, yani bundan tam do

kuz ay evvel Yüksek Meclise verdiğim sözlü so
ruma bugün cevap lütfeden Sayın Ticaret Ba
kanına teşekkür ile sözlerime başlıyacağım. 

Kıymetli arkadaşlarım, 

Sayın Bakanın verdikleri izahatı dinledik. 
Ban maruzatıma başlarken bu izahat yönünden 
değil bu hâdiseye sebebiyet veren esaslar üzerin
de duracağım. Şöyle ki; 

Sözlü sorumu verdikten tam 10 gün sonra 
Hamburg'dan yazılmış olan şu mektubu aldım. 
Bu mektupta ismi geçen Ticaret Müşavirini it
ham eden birçok şeyler var. Bunların birçoğu 
doğru o^cağı gibi bir kısmı da iftira olabilir. 
Ancak hâdisenin ehemmiyetini göstermek bakı
mından birkaç satırını okumanın faydalı olduğu
na kaaniim. Mektup şöyle başlıyor : 

Muhterem Şinasi Beyefendi, 
Günlük gazetelerin bir tanesinde kaçakçılık 

yapan bir ticaret müşavirine dair sözlü soruyu 
okudum. Her ne kadar isminden bahsedilmemiş 
olsa dahi bu zatın Brezilya'dan Hamburg'a nak
ledilen arkadaşı olduğunu anladım bu konuda 
yapmaya gayret ettiğiniz muraikabe vazifesini de 
size yardımcı olabileceğimi tahmin ettiğim için 
Hamburg'da bulunduğum sırada işittiklerimi 9İze 
bildiriyorum. Bunlar küçük bir araşaırma neti
cesi kolaylıkla meydana çıkar. 

Size üzülerrik şunu ifade etmek isterim ki, 
Meclise verdiğiniz takrirde işin derinliğine inme-
m'ş bulunuyorsunuz. Halbuki size sathi olarak 
intikal eden meselenin derinliklerinde daha pek 
çok şeyler gizlidir.» 

Demek suretiyle iddia ve ithamlarına devam 
eden mektup sahibi Bakanlığı alâkalandıran bâ
zı meseleleri ortaya atmaktadır. 

Arkadaşlar, 
Yabancı memleketlerde vazife gören çeşitli 

müesseselere ait memurların tutum ve davranış
larına ait es-aslı bilgilere sahip bir arkadaşınız 
olarak ilki sene evvel Meclise verdiğim bir kanun 
teklifi ile bu yaraya parmak basmak istemiştim. 

Ticaret Bakanlığının vazifelerine dair 4442 
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sayılı Kanunun üçüncü maddesinin tadiline ve 
bu kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
o^n bu kanun teklifim iki senedir, Ticaret Ko
misyonunda uyumaktadır. 

Bir defa, Komisyonda görüşülen kanun tek
lifime mütenazır daha iki arkadaşın buna benzer 
kanun teklifleri de aynı akıbete mâruz kalmış 
uyutul muştur. 

Çdk iyi hatırlıyorum, Personel Kanununun 
çıkmak üzere bıVunduğu iddiasiyle Ticaret Ba
kanlığının yetkilileri tarafından sabote edilen bu 
kanun teklifim o zaman Komisyonda iddia etti
ğim ve bilâhare Başvekâlet Personel Müsteşarlığı 
i1 o yaptığımız temas neticesine göre çıkarılmasın-, 
da büvük faydalar olan bir kanundu, fakat maat-
teerüf bu işten memnun olmıvan bâzı kimseler 
tarafından durdurulmuştur. Eğer benim ve di
ğer iki arkadaşımızın bu meseleyi halledecek olan 
kanun tekliflerimiz ele alınsaydı yabancı memle
ketlere gidecek tioaret ataşe ve muavinleriyle ti
caret müşavirlerinin işi halledilmiş olacaktı. 

Kıvmetli arkadaşlarım, 
Yabancı memleketlere gidecek, ve oralarda 

men^eketi temsil edecek insanların şahsi, ailevi 
hususiyetlerinde başka meslekî ve lisan durum
larının da bir murakabe imtihanına bağlanması 
c">k faydacıdır. Bu meseleyi halletmiş olan Millî 
Müdafaa Vekâleti ile Hariciye Vekâleti bu yolda 
ilk müspet adımı atmış müesseselerdir. 

Hakikatte, bu şekilde de bâzı aksaklıklar ol-
muvor diyemeyiz. Ancak faydaları zararlarından 
o kadar rok ki, tercih edilmeye değer. 

Arkadaşlarım, 
1984 yılı bütçe tenkidleri sırasında da arz 

ettiğim gibi yabancı memleketlere gönderilen ti
caret ataşe ve muavinleriyle müşavirlerinin ma
aşı, ücret, yolluk ve çeş;tli giderler karşılığı Dev
lete 7 milyon 203 bin liraya mal olduklarını bu 
fakir memlnketin dişinden ve tırnağından artırı
lan bu paraların döviz o1 arak ödendiğini düşü
nürsek meselenin ehemmiyeti kendiliğinden mey
dana çıkar. 

Kaldı ki, bu fakir memleketin katlandığı bu 
ağır yük karşısında elde edilen hâsıla da tetkike 
muhtaçtır. 

Bugün, bu meselenin üzerinde durmayı icab-
^ttiren en mühim nokta. Yabancı memleketlere 
gönderilecek Ticaret Vekâleti mensuplarının hak 
ve adalet prensiplerine uygun olarak seçilmeleri, 

— 372 — 



M. Meclisi B":30 
himaye ve iltimasların asgari hadde indirilmek 
suretiyle % 80 lâyi'k kişilerin seçilmesidir. 

Aksi takdirde, bu misal münasebetiyle huzu
runuzdaki vaka gibi çok vakalara raslanacak ve 
bu yalnız bunun1 a kalmayacak, vekâlet içinde, 
Hükümet içinde ve men^ekette çeşitli dedikodu
larla hem mesullerin ve hem de bizlerin başımız 
ağrıvae aktır. 

Kanaatim odur ki, bu Bakanlıkta çalısın, seç
kin ve aile hususiyetleri itibariyle memleketi ya
bancı diyarlardan temsile lâvı'k insanlar meslekî 
V3 lisan imtihanına tabi tutularak ticaret ataşe 
ve muavin veya müşaviri olarak gönderilmeli
dirler 

Bu imtihanlar için. yalnız ve muayyen bir 
serviste çalışanlara değil bütün servislerde ça
lısın1 ara imkânlar tan^malk suretiyle hem dediko
du1 arın hem kıskançlıkların önü alınır ve hem de 
vekâlet pernoneli teşvik edilerek müspet çalış
maları sağlamr. 

Halen bu V e l e t t e , mevcut kanunun elastiki
yetinden favdalanılarâk, çeşitli tehirlerle yabancı 
memleketlere pe^mne! gönderildiği bir vp.kıadır. 

Kanunda lisan bilmek kavdı var. Fakat bu 
lisan bi\men'n ölçüsü teıbit edilmemiştir. 

B-̂ n Fransızca bildirini iddia eden insanla
rın, avoir fiilinin endikatif prezantmı tasrif 
edin denMd'/r zaman je avoir, tu avoir dedikle
rini çok gördüm. 

Meslekî ve lisan bilgileri bir müsabaka imti
hanına ta.bi tutamadığı için yapılan tâyinlerde 
sağdan soldan yapılan tazyik ve tesirlerle hem 
birçok lâyi'k o^mıyan mültemes insanlar gönderil
mekte ve hem de; dürüst çahşan ve bu işe hakika
ten lâvık insanlar bir kenara iti1 renktedir. 

Yine kanaatim odur ki, bugün Bakanlığın sa-
lâhiyotli makam1 arında bulunan yüksek derece
li memurlarla Bakanm bu yönden huzuru kaç
maktadır. 

Kıymetli arkadaş'arım, 
Bu memlekette, ne zaman yabancı memleket

lere gitmek mevzuu ele alınsa, ortada bir ölçü, 
bir esas olmadığından herkes seferber olmakta, 
kinvn iltiması daha kuvvetli çıkarsa o gönderil
mektedir. 

Pek tabiîdir ki, hnksızlığa uğrıyanlar da de
dikodulara baş'amakta, kıskançlıklarla memleke
tin hünıru kaçırılmaktadır. 

Arkadaşlarım, 
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Türk Milletinin birçok haslet ve meziyetleri 

vardır. Bunlar içinde bir tanesi de haksızlığa ta-
Hammül edemeyişidir. 

Haklı olduğu zaman boynu kıldan ince olan 
bu milletin fertleri, haksızlık karşısında taham
mül edememokte, isyan etmek arzulariyle feve
ran etmektendir. 

Binaenaleyh bu mHetin bu vasfını bilerek, 
her zaman ve her yerde hak ve adalet prensip
lerinden avrılmamak idarecilerin, mesul makam
ların göz önünde tutacağı en mühim bir husus
tur. 

Eş"t muamele, hak ve adalet prensiplerine ri-
avet, partizan tutum ve davranıştan kaçınmak 
bu memleketi özlediği gerçek huzura kavuşturur. 

Binaenaleyh, 
Savın Bakandan istirhamım, Millî Müdafaa 

Vekâ1 etinde olduğu gibi yabancı memleketlere 
gönderilecek ticaret ataşe ve muavlnleriyle tica
ret müşavirlerinin şu ölçülere tabi tutmalıdır
lar. 

1. Şahsi ahlâk ve karakter (yani sicil), 
2. Beraberinde götüreceği insanların husu

siyetleri, 
3. Meslekî ehliyet (imtihan), 
4. Lisan ölçüsü (imtihan). 
Bilhassa ça^şkanlık, karakter ve ablak itiba

riyle seçilecek insafların 3 ncü ve 4 ncü ölçülere 
göre bir müsr.baka imtihanına tabi tutulmaları 
hem dedikoduları önler ve hem de hak ve adalet 
prensiplerine uygun olur. Ve hemen memlekete 
yararlı insanlar da harice gönderilir. 

Bu husufta Sayın Bekandan istirhamım bun
dan ibarettir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI FENNÎ İSLİM YELİ 
(Ba>bkesir) — Mr.hterem ankaıdaşılanım., Sayın 
Şinasi Oma'nın sözlü soruda bahis konusu edi
len meselelerin de dışına çıkmak suretiyle Tica
ret Bakanlığının dış teşkilâtında yapılan tâyin
ler hakkında serd ettiği mütalâayı üzülerek din
ledim. Şunu hemen ifade etmekte fayda mülâ
haza etmekteyim. Bugün Ticaret Bakanı olarak 
karşınızda gördüğünüz arkadaşınız himaye ve 
iltimaslara alet olacak bir kim^e değildir. Kal
dı ki, bugün içinde bulunduğumuz demokra
tik nizamın icabı fayda mülâhaza ettiğim isti
kamette ifade edilen partizanlık sıfatının Tica-
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ret Bakanlığına yakıştırılmaması, en hafif tâ-
fbiriyle yakıştırılmaması her halde kendileri için 
•bir borç olurdu. Bugün iktidarda bulunan Hü
kümet, partizan idarenin mücadelesini yapmış 
ve bu noktada hattı hareketini huku'kî bir nizam 
ve çerçeve içinde ve Anayasanın gösterdiği isti
kamette tesbit etmiş olan bir Hükümettir. Bu
nun hemen her vesile ile ele alınması ve bu fır
sattan bilistifade hu konuya ulaştırılması şüphe
siz insaflı ve âdil bir görünüş mahsulü olamam. 

Ticaret Bakanlığını deruhde ettiğim tarih
ten itibaren, ben de mufhtelif istikamette Bütçe 
Komisyonunda bu konuya temas edilmiş oldu
ğuna muttali olmak suretiyle yapılan tâyinlerde 
adaletin ve aynı zamanda memleket menfaatle
rinin göz önünde tutulmasına çalışmış "bir kim
seyim. Ticaret Bakanlığının dış ticaret konu
sunda çalışan memurlar muavin sıfatını haizse-
ler, üç sene; değilseler dört sene dışarda kalır
lar ve memlekete geldikten sonra tekrar dışarıya 
çıkarken bir sıraya tabi tutulurlar. Tarafım
dan yapılan tâyinlerde bu sıra mutlaka ^e 
mutlaka, bunun bir tek istisnasını gösteremez
siniz Sayın Şinasi Osma, mutlaka ve mutlaka 
dikkate alınmıştır ve bunların sicilleri de dik
katle tetkik edilmiştir. Ticaret Bakanı olarak 
ben. sicillere geçmemiş olan dedikodular üstüne 
müstenit tasarruflara şüphesiz girişemem. Ben, 
adaleti, 'kanunu ve nizamı dosya üzerinde mev-
cudolan belgeler içinde ararım. Bunun dışında 
ancak ve ancak dedikodulara âlet olacak âciz bir 
kimse olarak efkârı umumiye karşısında kalı
rım ki; bu da.benim şiarım olamaz. Ben, dış 
ticarete yapılacak tâyinlerde Başbakanlık ta
rafından çdk eski tarihte alınmış olan 'bir ka
rarın prensiplerinden istifade ettim. Teşkilât 
Kanunu kâtiplik sınıfına tâyinlerde lisan şar
tını aramıyor. Bugün için Ticaret Bakanlığı Teş
kilât Kanunu diğer bakanlıkların teşkilât ka
nunlarında olduğu gibi kâtip olarak tâyin edi
leceklerde lisan şartını aramıyor. Bunun dışın
da* lisan şartını da Başbakanlık şu surette ka
rara bağlanmıştır : Dışarda iki seneden fazla hiz
met görmüşlerse bunlar otomatikman lisan bilir, 
addedilirler. Bugün Millî Savunma Bakanlığının 
tatbikatı da bu istikamettedir. Şüphesiz imtiha
na taıbi tuttuğu ayrı bir vakıa. Yalnız, şunu ifa
de edeyim ki; son zamanlarda ve bilhassa ehem
miyetle tarafımdan tatbik edilen bir husus, her 
halde Sayın Şinasi Osma'nm gözünden kaçmış 

25.12.1964 0 : 2 
bulunmaktadır. Dış ticaret bölümüne alınacak 
olan bir memur yalnız lisandan değil diğer 
umumi kültür derslerinden ve ihtısaslariyle alâ
kalı derslerden de imtihana tabi tutulmaktadır. 
Benden evvel, seleflerim tarafından da son se
neler içinde bu, böyle yapılmıştır. Şu halde bu 
arkadaşlar, lisandan imtihan oldukları gibi bütün 
diğer meslekî derslerden de imtihana tabi ol
makta ve tâyin edilebilmeleri için hu imtihan
da başarı göstermeleri şartı aranmaktadır. Bu
nun böyle 'bilinmesinde fayda mülâhaza ederim. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlarım, di
ğer bir hususa temas etmekle fayda mülâhaza 
ediyorum. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Komisyo
nuna verilmiş olan kanunların karşısında değil
dir. Ticaret Bakanlığı tarafından bu kanun ta
sarılarının sabote edildiği hususundaki ifadeyi 
burada üzülerek izlediğimi tebarüz ettirmekte 
fayda mülâhaza ederim. Ticaret Bakanlığı, 
1939 tarihinde çıkmış olan Teşkilât Kanununu 
tekrar ele almıştır. Tarafımdan günlerce mesai 
sarf edilmek suretiyle bütün bu hususları da 
kapsıyacak şekilde, vâki tereddütleri de izale 
edecek şekilde yeniden tedvin edilmiş bulun
maktadır. Ve bugünlerde Başbakanlığa sunula
caktır. Bu kanun hükümleri içinde görülecek
tir ki, Ticaret Bakanlığına yalnız dışarı çıkar
ken değil, Ticaret Bakanlığı kadroları içinde 
unvan değişiklikleri dahi ayrı bir imtihana tabi 
tutulmuş olacaktır. Ehliyet ve liyakat bu ka
nun tasarıları içinde esas olacaktır. Memurin 
Kanununun tesbit ettiği ahlâkilik sıfatı da ga
yet tabiî otomatikman bu hükümleri içinde yer 
almış bulunacaktır. Bir son noktaya da temas 
etmekte fayda mülâhaza ederim. Ben, mesul 
Ticaret Bakanı olarak bugün dış ticaret kolla
rında çalışan arkadaşların mühim bir kısmından 
semere aldığımı ifade etmek isterim. Arkadaş
larım bunu değerlendirmek kıstasına sahibolma-
dan bunların mesailerinden semere alınmıyor 
gibi bir ifadeyi burada zikretmek durumunda 
olamazlar. 

Arkadaşlar, dış ticaret kollarında çalışmış 
olan ticaret müşavirlerinin büyük bir kısmı 
mesleklerinde kendi gayretleri, liyakatleri ve 
imkânları nisbetinde mesleklerinde muvaffak 
olmaya çalışan kimselerdir. Zaman zaman, mem
leketimize yolladıkları raporları ticaret odala-
riyle vâki temasları ve hattâ iktistdi te-
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şekküllerimizle temasları dış memleketlerdeki 
ticari olayları memleketimize zamanında haber 
vermek imkânına sahip durumdadırlar. Nitekim 
bu faaliyetler neticesinde memleketimizin son 
zamanlardaki ticari hayatında mühim bir fa
aliyet meydana gelmiş ve bâzı arkadaşların ka
bul etmek istenmemesine rağmen, aksini iddia et
melerine rağmen, son zamanlarda, Türkiye'nin 
ihracatı en yüksek seviyesine varmış bulun
maktadır. Onikinci ayın raporları da Devlet 
İstatistik Enstitüsünden verildikten sonra bu 
konudaki müjdemi Yüksek Heyetinize vermek 
imkânına sahibolacağım ve zannediyorum ki, 
muvaffakiyet ifadem, sizler için de memnun ol
manızı icabettirecek bir mâna taşımaktadır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Osma. 

SİNASİ OSMA (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, ben Sayın Bakandan teşek
kür beklerken Sayın Bakanın asabileştiğini ve 
hakikatları örter şekilde konuşmaya çalıştığını 
gördüm. Sayın Bakan üzüldüklerini ifade edi
yorlar. Üzülmesinler. Bu mevzudaki dedikodu
lara lütfen kulak versinler. İstiyorlarsa delil
lerini birer, birer getirebilirim. Kimlerin kimin 
iltiması ile nereye tâyin edildiğini tesbit ettire
bilirim. Ben hakikatleri dile getirmekle memle
kete hizmet borcunu ifa etmiş bir insanın huzu
ru içindeyim. Kendileri biraz evvel ifade buyur
dular; bir hâdisenin, ayyuka çıkmış olan bir hâ
disenin tahkikatını bir bakanlık bir senede ik
mal edememiştir. Bu hâdisenin çalkantısı yalnız
ca Brezilya'da değil, Haniburg'ta da devam et
mektedir. Ben, konuşmalarımı bilhassa dikkatle 
hafifletmek suretiyle, sözlerimi tartarak ele al
dım. Ama bakanın asabiyetle bilhassa bâzı keli
meleri tariz şeklinde kullandığını da üzüntüyle 
müşahede ettim. Kendileri, harice gidecekleri 
tetkik ettiklerini, seçtiklerini ifade buyuruyor
lar. Muhakkak. Ama neden bir imtihana tabi 
tutmaktan çekiniyorlar, neden seçilen bu insan
ları imtihanına tabi tutarak gerek meslekî yön
den, gerek lisan yönünden daha kaliteli olanla
rını bularak bunları göndermiyorlar? Bugün Ti
caret Bakanlığı kanununda lisan bilme kaydı 
var. Ama demin arz ettiğim gibi ölçüsü nedir? 
Yine demin söylediğim gibi ben çok insan tanı
yorum bu memlekette. Lisan biliyormusun, dedi
ğimiz zaman; Fransızca bilirim, der. Fransızca-
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nın «Avoir» fiilinin îndicatif Presentini tasrif 
et derseniz, «J'avoir» «Tu avoir» diye başlar. Bu 
lisan bilmek ise memleketimizi orada temsil et
mek değil, memleketin yüzkarası olmaktır. Biz 
hariçte kokteyllerde sağa sola kaçan hariciye me
murlarını da gördük. 

Onun için, müsabaka imtihanı gerek meslekî 
bakımdan, gerek lisan bakımından memleketi 
temsil etmek için şarttır. Ben Sayın Bakanın ifa
de ettikleri gibi, dedikodular ile değil, hakikat
lerle konuşuyorum. İşte hakikatlerin müspet bir 
delili de ortada. Ben vakanın içyüzünü arz et
medim. Arz etsem, içiniz sızlar. (Söyle söyle, ses
leri) Sonra Sayın Bakana istirham ediyorum, 
yalnız dış ticaret mensupları değil, dış ticaret 
bugün herkesin arzuladığı bir yer haline gelmiş
tir, halbuki, harice gidecek insanlar yalnız dış 
ticaretten değil Bakanlığın her tarafından seçil
melidir. Diyecekler ki; efendim bunlar dış tica-
rot mevzuunda ihtisas sahibidirler. Bugün Millî 
Savunmanın harice gönderdiklerinin hepsi İstih
barat şubesinden değildir. Ama, istihbarattan da, 
meslekî derslerden de, lisandan da imtihana ta
bi olurlar. 

Binaenaleyh, bir bakanlık mensubunun bdr 
yerde çalışması ona rüçhaniyet sağlamaz. Ben 
başka bir yerde çalışırım; ama bu mevzuu her
kesten çok daha iyi bilebilirim. Bunu ancak bir 
müsabaka imtihanı, bir imtihan ortaya koyabi
lir. Bugün Ticaret Bakanlığında herkes Dış Ti
caret Dairesine girmeye çalışmaktadır. Neden? 
Çünkü oradan dışarı gitmek gayet kolay. Bir il
timas, bir destek buldunuz mu gitmek gayet ba
sit. 

Kanun teklifimin de sabote edildiğini sunun
la ifade edeyim. İki senede bu kanun teklifim 
bir gün görüşüldü. Ve bu görüşme sırasında da 
Ticaret Bakanlığının Müsteşarı orada bulundu
lar. Bakanlık bu yolda çalışıyor, böyle bir ka
nun yapacağız, zaten Personel kanunu çıkıyor 
dedikleri zaman bundan tam iki buçuk sene ev
veldi. Ben ertesi gün Başvekâlet Personel Müs
teşarına gittim, Müsteşarla görüştüm, kanun tek
lifimi ortaya koydum. «Evet» dediler. «Personel 
kanununun, 2,5 seneden evvel, Meclise gelmesi
ne imkân yoktur. Binaenaleyh, biran evvel bu 
kanun teklifinin yürütülmesi Ticaret Bakanlığın
ca da müspet bir şey olur.» dediler. Ben bu mü
talâayı da zikrederek raporumu Komisyona ver-
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dİm, Fakat maatteessüf, bu kanun teklifim na
zarı İtibara alınmadı. Hâlâ kanunlar orada yat
maktadır. 

• Dış ticaret kollarında çalışan personelin bir 
kısmının çok iyi çalıştığını ben de biliyorum. 
Ban hepsi çalışmıyorlar, memlekete hizmet etmi
yorlar .demedim, Ama; iyi seçilememekten müte
vellit, ivi intihabedilememekten mütevellit böylo 
aksaklıklar olduğunu söyledim. Onun için ya
bancı memleketlere gidecek insanların yalnız ken
dileri değil beraber götüreceği insanları da tetkik 
otmcık lâzımdır. Bunları şahsi ve ailevi hususi
yetlerinden başka meslekî ve lisan hususundaki 
liyakatlerinin de bir imtihanla tesbiti lâzımdır. 
Aksi halde bu aksaklıklar devam edecek bu it
hamlar devam odecek, herkes biribirine çelme ta
kacaktır. Bunun kurtuluş yolu Hariciye ve Mıillî 
Savunma Bakanlıklarında olduğu gibi işin pren
sibe bağlanmasıdır. Bu iş bir prensibe bağlan
mazsa her Bakan kendi bildiği gibi hareket 
eder. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Yozgat Milletvekili îsmet Kapısız'ın 
öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se
beplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/827) 

BAŞKAN — Soru sahibi, Sayın ismet Ka
pısız?.. Yoklar. İkinci defa bulunmadıkları için 
soruları düşmüştür. 

13. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasının imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durumları
na dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

BAŞKAN — Sayın Ruhi Soyer buradalar. 
Başlbakan adına cevap verecek Bakan bulunma
dığı için gelecek soru gününe bırakıldı. 

14. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 
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BAŞKAN — Sayın Fahir Giritlioğîu izinli 

bulunduğundan gelecek soru gününe bırakılmış
tır. 

15. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Balkanından sözlü sorusu (6/837) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt?.. Yok
lar. 

Soru sahiıbi bulunmadıkları için gelecek soru 
gününe 'bırakılmıştır. 

16. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'da bir Duralit Fabrikası kurulması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi ve 
Ticaret bakanlarından sorusu ve Ticaret Bakanı 
Fenni tslimyeli'nin sözlü cevabı (6/840) 

BAŞKAN — Sayın Aydınger buradalar. Sa
yın Ticaret Bakanı buradalar, Sayın Sanayi Ba
kanı yok. 

Ticaret Bakanının izahları tatmin eder mi, 
Sayın Aydınçer? 

IIÎLMÎ AYDINGER (Aydın) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim soruyu okutuyo
rum. 

11 . 5 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Yurdumuzda yapılan pamuk ziraatinde en 

ileride olan vilâyetlerden birisi de Aydm'dır. 
Her sene mahsulün alınmasını mütaakıp ton
larca pamuk sapları çiftçi tarafından yakılmak 
suretiyle heder olup gitmektedir. Yapılan ince
lemelerden ve temaslardan pamuk nebatının göv
de ve köklerinden orman talaşı karıştırılmak su
retiyle üstün evsafta duralit yapılması mümkün 
görülmüştür. 

Hem inşaatta kullanılan duralit ihtiyacını 
karşılamak ve hem de bir millî gelir temin etmek 
bakımından Aydınca bir Duralit Fabrikasının 
kurulması için bu mevzuda ne düşünüldüğünün, 
Saym Sanayi ve Ticaret ve Ziraat Bakanların
dan sözlü olarak cevaplandırmalarını saygılarım
la istirham ederiım. 

Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydınçer 
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BAŞKAN — Sıym Bakan buyurun. 
TİCARET BAKANI FENNÎ ÎSLÎMYELl 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Aydın 
Milletvekili Sayın Aydmçer'in Aydın'da bir suni 
tahta fabrikası kurulması konusuna taallûk eden 
suallerine cevap arz ediyorum. Malûm olduğu 
veçhile Ticaret Bakanlığı bir yatırım Bakanlığı 
değildir. Bu itibarla vermiş olduğum cevabı bu 
esas içerisinde mütalâaya almalarını hasseten ri
ca edeceğim. 

Türkiye'de Odalar Birliğinden alman malû
mata nazaran duralit ve onun ikame maddesi 
olan suni tahta ve kontrplâk imalâtı memle
ket istihlâkini karşılamaktadır. 

Ancak, memleketimiz bakımından önemli 
olan, tomruk ve kerestelerin duralit imalinde 
daha rasyonel esaslar dairesinde kullanılması 
meselesidir. Nitekim, 1964 yılı programı simi 
tahta ve kontrplâk imalâtı kapasitesini daha 
elverişli kullanmayı öngören tedbirlerin alın
masını ileri sürmektedir. Bu söz konusu tedbir
ler doğrudan doğruya orman emvalini kıymet
lendirmeyi göz önünde bulundurmaktadır. Söz
lü soru önergesinde ise tali zirai 'maddeler, pa
muk nebatı gövde ve kökleriyle orman artık
larının duralit imali suretiyle değerlendirilmesi 
teklif olunmaktadır. Kanaatimizce bu hususun 
teklifimden evvel orman artıklarının daha ras
yonel ve verimli tarzda kullanılmasını öngören 
plân hükümleri gereğince hartiket edilmesine 
lüzum ve zaruret vardır. 

Diğer taraftan pamuk saplarından kaba kâ
ğıt imâl edilmek üzere Güney'de bir fabrika ku
rulması hususunda Odalar Birliğince tetkikat 
yapılmıştır. Kaba kâğıt imâl edecek böyle bir 
fabrikanın kurulması özel teşebbüs tarafından 
ele alınması halinde söz konusu zirai hammad-
do duralit yerine kâğıt hammaddesi olarak isti
fade mümkün ve netice itibariyle bu hammad
denin de kıymetlendirilmesi imkân dâhiline gir
miş olacaktır. Bu şartlar içinde meselenin özel 
teşebbüs tarafından duralit ve bir 'kontrplâk 
imali istikametinde değil, fakat kâğıt istihsali 
istikametinde bir tdklife göre gereken teşebbü
se geçilmesinin Ticaret Bakanlığı tarafından 
teemmüne şayan bir mesele olduğunu ifade et
mek isterim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Aydınçer. 
HtLMÎ AYDINGER (Aydın) — Sayın Baş

kan ve muhterem arkadaşlarım; Aydın'da dura- | 
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üt fabrikasının kurulmasına dair iki hafta ev
vel Sayın Tarım Bakanının bu mevzuda müsa
it ve müspet karşıladıkları zımmında verdikle
ri izahatı bir kere daha huzurunuzda memnuni
yetle ifade etmek isterim. Vilâyetimiz Aydın 
malûm olduğu üzere miktar ve bilhassa kalite 
•bakımından pamuk yetiştiren illerimizin başın
da gelmektedir. Her yıl sual önergemde de arz 
ettiğim veçhile, binlerce ton pamuk nebatı sap
ları mahsulün idrakini mütaakıp yakılmakta ve 
•bu iptidai madde yok olup gitmektedir. Medeni 
memleketlerde, ileri memleketlerde, Avrupa 
ayarındaki memleketlerde bugün evvelce arz 
ettiğim gibi en iptidai maddelerden dahi mese
lâ bulaşık suyundan dahi sabun istihsali ve bâ-, 
zı kimyevi maddeler istihsali düşünülürken, 
böyle binlerce, tonlarca pamuk saplarının heder 
olup gitmesine göz yumamayız. Memleketimiz 
her bakımdan iıktisaden kalkınmaya muhtaç
tır. Duralit imalâtta da kullanılır buna mümasil 
maddeler kontrplâk v.ş. Yapılan tecrübelerden. 
pamuk saplarından, hattâ .mısır nebatının sap
ları ve bilâhara orman talaşı karıştırılmak. su
retiyle en iyi evsafta duralit, kontrplâk v.s. gk 
bi maddelerin elde edildiği müşahede edilmiş
tir. Ve tecrübe ile satbittir. 

Muhterem arkadaşlarım, Aydın vilâyetimiz
de böyle bir fabrikanın kurulması için çok mü
sait zemin vardır. Muharrik enerji bakımından 
baraj elektriğinin binlerce kilovatı sarf edile
mediğinden toprağa verilmektedir. Fabrikanın 
kurulması için çok müsait arazi vardır. Ayrıca 
elde edilecek böyle bir istihsal maddesinin mer
kezi vaziyette bulunan vilâyetimizden şevki 
için gerek Karayolları ve gerekse Demiryolları 
ile muvasala nakil ve sevkiyat bakımından en 
iyi bir imkân bahşeder durumdadır. Bundan 
'başka memleketimizde günden güne artan mev
cut işsizlik böyle bir fabrika dolayısiyle bir kı
sım vatandaşlarımızın burada çalıştırılması su T 
retiyle bunlara bir çare bulmaik ve bir iş sahası 
bulmak mümkündür. 1964 yılı programında 
kontrplâk ve orman maddeleri üzerinde bilhas
sa durularak kaba kâğıt imali üzerinde sayın 
bakanın izahatlarını dinledim, ister Hükümet 
eliyle ölsün, ister özel teşebbüs tarafından ol
sun böyle bir fabrikanın vilâyetimizde kurul
ması gerek müstahsil için ve gerekse memleke
timiz için millî gelirin temini 'bakımındaı; çok 
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faydalı olacaktır, önümüzdeki yıllar içerisinde 
bu hususa mesul Hükümetin ilgili bakanlarının 
eğilmelerini bilhassa istirham ederim. Hürmet
lerimi arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Sora cevaplandırılmıştır efen
dini 

17. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin hi
mayesi konularında ne düşünüldüğüne dair so
rusu ve Ticaret Bakanı Fennî îslimyeli'nin söz
lü cevabı (6/841) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memleketimizin millî servetleri meyanında 

dünya üzerinde Allah'ın sadece Ege bölgesine 
ve Büyük ve Küçük Menderes havzasına bah
şettiği incir mahsulü günden güne mahvolmak
tadır. Bunun sebebi taban fiyatlarının İncir Ta
rım Satış, Kooperatifleri Birliğince maalesef 
her sene düşük olarak tosbitinden ileri gelmek
te ve verdiği emeklerin karşılığını alamıyan 
müstahsil incir bahçelerini sökerek yerine pa
muk ziraati yapmaktadır. Geçen senedenberi 
mmtakaımızda birçok inoir bahçelerinin sökül
müş olduğu ve her geçen gün bu incir ağacı kat
liamının devam ettiği görülmektedir. Bu hale 
son vermek için yegâne çare incir taban fiyat
larının en aşağı (150) kuruşun üzerinde olması 
icabetmektedir. Bu cihetin temini hayatî önem 
taşımaıktadır. Bu husus temin edilmediği tak
dirde Hükümetçe müdahale mubayaası yapıl
ması zaruretine şiddetle ihtiyaç vardır. 

Adı geçen millî servetimizin bekasının temi
ni ve aynı zamanda müstahsilin himayesi için 
Sayın Ticaret ve Ziraat Bakanlarınca ne düşü
nüldüğünü ve ne gibi tedbirler alınacağını söz
lü olarak cevaplandırılmasını önemle ve saygı
larımla istirham ederim. 

Aydın Milletvekili 
Hilmi Aydmçer 

BAŞKAN — Ziraat Bakanı kendilerini ilgi
lendiren tarafı cevaplandırmış bulunmaktaydı. 
Şimdi buyurunuz Sayın Ticaret Bakanı. 

TİCARET BAKANI FENNÎ ISLÎMYELt 
(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Sayın 
Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, incir ta
rımı ve incirin himayesi konularına taallûk eden 
suallerini cevaplarımı arz ediyorum. 
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Şüphesizdir ki, bugün Türkiye'de incirin is

tihsalinden ihracatına kadar olan safhada bâzı 
problemleri mevcut buulnmaktadır. Bu prob
lemlerin cevaplandırılması ve meselesinin halli 
istikametinde plânın öngördüğü çalışmalar ge
rek Tarım Bakanlığı, gerek Ticaret Bakanlığı
na bağlı teşekküller tarafından yapılagelmek -
tedir. İstihsal bölgelerindeki müstahsıllar za
man zaman bir kısım incir ağaçlarını yaşlı veya 
hastalı'klî olması sebebiyle söküp yerine yenile
rini diktiği ve bir kısım müstahsılların da nor
mal verimini kaybeden yaşlı incir ağaçlarını sö
küp yerlerine geçim için daha ekonomik gördü
ğü bahçe ziraati ve pamuk gibi diğer zirai mah
sulleri ektikleri de bir vakıadır. 

Ancak Devlet istatistik Enstitüsü ve aynı 
zamanda diğer kaynaklardan elde edilen istih
sal istatistiklerine nazaran memleketimizde 
incir istihsali son yıllarda devamlı bir inkişaf 
göstermiştir. 

Nitekim son 10 yıl içerisinde 1952 yılında 
25 bin ton olan yıllık üretim 1963 te 50 bin to
na ulaşmıştır. 1964 mevsiminde yine incir isthi-
salinin 50 bin tona yakın bir seviyede elde edi
leceği umulmaktadır. 

incir taban fiyatları hakkındaki görüşe ge
lince; Tariş bir fiyat tanzimi müessesesi değil
dir. Kendi ortaklarından incir mubayaasında 
bulunmaktadır. Piyasanın şartlan içerisinde 
barem ilân etmekte ve bu barom üzerinden ya
pılan satışlar sonunda ortaklarına risturn tevzi 
etmektedir. 2834 sayılı Kânunun Tariş Satış 
Kooperatifleri Kanununun esas itibariyle istih
daf etmekte olduğu maksat da budur. Doğru
dan doğruya ortaklariyle muamele yapılması
nı öngören hükümler bu kanunda özellikle yer 
almıştır. Nitekim, bu müessese 1962 yılında kg. 
kr. 92 den 3 900 ton; 1963 yılında kg. kuruş 
138 den 3 600 ton ve ortakları dışında da o ta
rihteki şartlar itibariyle kg. kuruş 125 kuruş
tan 1 500 ton. içinde bulunduğumuz sene zar
fında ise en yüksek seviyede olmak üzere kg. 
kuruş 162 den 5 094 ton mubayaada bulunmuş
tur. 

iç. piyasada fiyatların yine buna mütenazır 
olarak tekevvün ettiğini ve tutunduğunu ifade 
etmek isterim. Nithekim 11 nci ayın 5 i itibariy
le tesbit ettiğim rakamlar şudur : 
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A serisinden 2 nuımara 195 - 200 kr. 
A serisinden 3 numara 170 -190 kr. 

ve buna mütenazır olarak diğer numaralı incir
ler de aşağıya doğru düşmoktediir. Bu sene fi
yatlar bakımından en müsait bir sene olmuştur. 
încir için böyle olmuş, üzüm için de böyle ol
muştur. 

Bunu herhalde mahallinde tetkiklerde bulu
nan arkadaşım da teyidetmok durumunda ola
caklardır. 

Muhterem arkadaşımın ikinci suali; incir 
ağacı sökümünü önlemek ve incir alımı taban 
fiyatlarının en aşağı 150 kuruş üzerinde olma
sı gerekmektedir istikametindeki suallerine arzı 
cevabediyorum. 

İncire değer fiyatı temin etmek ve müstah
silin eline emeğinin tam karşılığının geçmesini 
sağlamak ekonomik politikamızın ana vasıfla-
rındandır. Ve tatbikatımız da bu yönde cere
yan etmektedir. Nitekim, bu yıl mevsim ba
şında borsada tesbit edilmiş olari kuru incirin 
fiyatları geçen seneye nazaran 10 -40 kuruş 
arasında yükseklik göstermiştir. Meselâ; ge
çen sene 1-a kuru incir fiyatı 175 kuruş iken, 
bu yıl 200 kuruş olarak tesbit edilmiştir. Bu 
yıla ait fİ3'atlarm düşüklüğü hakkında bakan
lığımızda bir bilgi mevcut bulunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; incirin himayesi 
konusuna taallûk eden istikametteki görüşle
rimizi arz etmiş bulunmaktayım. Plân malûm 
olduğu veçhile istihsalde kredilere sübvansiyon 
verilmesini âmirdir ve yine bu istikamette alı
nan tedbirler sayesinde istihsale yarıyan alât-n, 
vasıtaların ve gübrenin muayyen bir fiyattan 
müstahsilin eline geçmesini temin edecek ted
birler alınmış bulunmaktadır. Şu halde Türki
ye'nin plân istikametinde mahsulün himayesini 
derpiş eden esasları istihsalde başlamaktadır ve 
diğer mahsullerde olduğu gibi incir için de bu 
istikamette, gerek gübre, gerek alât ve gerek 
o mmtakada sulu ziraate teşvik v. s. istikamet
te alınmış tedbirler ve gerekse Ziraat Bankası
nın açtığı % 3 faizli tesis kredilerinin genişle
tilmesi istikametinde tecelli ettiğini ifade et
mek isterim. Bunun dışında busene, Ticaret 
Bakanı olarak hemen memnuniyetle ifade et
mek isterim ki, hakikaten bu sene fiyatlar in
cirde ve üzümde müsait bir istikamette cereyan 
etmiştir. Ve bunu teyiden müstahsil teşekkül-
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lerinden namütenahi telgraflar da almış bulun
maktayım. Bunu kendilerine bir teşekkür bor
cum olarak burada ifade etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Aydmçcr. 

HİLMİ AYDINGER (Aydın) — Muhterem 
arkadaşlar, Allahm Ege bölgesine, hassaten 
Aydın vilâyetine bahşettiği bu millî servet ma
alesef günden güne ölmektedir. Her geçen 
gün binlerce incir ağaeı sökülmekte, bunu ye
rine sulama imkânı olan yerlerde pamuk ziraa-
ti yapılmaktadır. Bu gidişle beş sene sonra 
Aydın bölgesinde bir tek incir ağacı kalmıya-
eaktır. Emeğinin karşılığını bulamıyan çiftçi 
pek haklı olarak, değil yeniden incir bahçeleri 
yapmak; mevcudu yok etmekten başka bir yol 
gütmemektedir. Bir incir ağacı katliamı böl
gede devam edip gitmektedir. 

Şimdi bu millî servetin mahfma sebep ne
dir, mesulleri kimlerdir, ne gibi tedbirler 
alınması lâzımgelir; bunları kısaca arz edece
ğim. İncir müstahsilinin yeni ve ileri teşeb
büslere karşı gösterdiği bariz alâkasızlığa baş
lıca sebebi istihsal masraflarıhdaki devamlı 
yükselişlere ve dolar kurundaki büyük değişme* 
lere rağmen 1941 - 1942 yılındaki sultani kuru 
üzümle başbaşa giden fiyatların bugüne kadar 
hiçbir terakki kaydedemeyişidir. 280 kuruş
luk dolar karşılığında 75 kuruş olan fiilî incir 
fiyatı bugünkü 9.20 liralık kura karşı 280 ku
ruşluk bir seviyeden muamele görmesi, yani 
düşük kaliteli Kaliforniya fiyatlarına yaklaş
ması gerekirken bugünkü satış vasatisi 75 kuru
şun altma düşmüş bulunmaktadır. Bu hüzün 
verici akibetin sebebi de kati bir standart, bor
sa nizamının tesis edilemeyişi, asgari ihraç fi
yatı sistemlerinin çeşitli yollardan ve bilhassa 
endirekt risturnlarla daha alivre satışlardan 
itibaren dejenere edilmededir. Piyasada oldukça 
nâzım rolü oynamakta olan Tariş'in, her ne ka
dar Sayın Bakan Tariş ancak ortaklarına kar
şı mesuldür, bir kanunla bağlıdır demiş olma
sına rağmen, şimdi aşağıda arz edeceğim se
beple taban fiyatlarına tatmin edici bir seviye 
verememesi bu durumu yaratmaktadır. Bugün 
Tariş Birliğine bağlı kooperatiflerin bölgesinde 
takriben 64 288 dekar incir bahçesi bulunmak
tadır. Kooperatifler bölgenin 1/4 ünden fazla
rına sahiptir. Taban fiyatlarının tesbitinde 

— 379 — 



M. Meclisi B>:30 
mühim rol oynamaktadırlar. Piyasanın açıl
masında Tariş tarafından verilen fiyat esasen 
tatminkâr olmadığı gibi bu fiyatlar incir ya
rıya gelmeden birden bire dinmekte, mahsul 
müstahsilin elinde alıcı bulamamakta, rezil ol
maktadır. Şurasını da arz edeyim ki; incir 
mahsulü diğer mahsuller gibi meselâ, fındık, 
üzüm, pamuk gibi bekletilmeye gelmez. Has
sastır, kararır, ballanır, birbirine yapışır, iş-
lenemez hale gelir, evsafından kaybeder. Şim
di fiyatların düşmüş olmasına rağmen büsbü
tün elinde cibre olarak kalmasından korkan 
müstahsil bulduğu fiyattan elden çıkarır. Böy
lece her sene umduğunu bulamaz, bulamayanca 
da baltaya sarılıyor, yerine pamuk veya baş
ka mahsul ekiyor. Neticede incir bahçeleri her 
geçen gün harabolup gitmektedir. Taban fi
yatları önergemde arz ettiğim 150 kuruş değil 
200 kuruşun üzerinde olmadıkça bu katliama 
bir çare bulunamıyacaktır. Müstahsilin teşki
lâtlanmamış olması da buna bir sebeptir. Hü
kümet eli ile dış pazarlarda alıcı bulunamama
sı, bilhassa Müslüman memleketlerinde ve Av
rupa'da hassaten yılbaşında yenilen inciri sovk 
etmede, tartmada, reklâmını yapmada Hükü
metin alâkasızlığı sebeptir. 

Şimdi müstahsil, Tariş ve Devlet olarak ne 
yapılmalıdır? Evvelâ Devlet olarak incir mah
sulünün sarsılmıyacak kadar kuvvetli bir teş
kilâta sahiboluncaya kadar himayesinin lüzu
muna kararlı olmak lâzımdır. Hükümet olarak 
bunu kanunlaştırmak lâzımdır. Hükümet bu
na iki türlü karar verebilir. 

1. tneir müstahsilini kalkındırmak maksa-
diyle bütçesine koyacağı bir miktar yardım fo
nu ile taban fiyatmı muhafaza etmhtir. Da
hilî istihlâki sağlıyacak ordu birlikleri, mektep
ler, işçilerine yemek veren büyük işyerleri. 
müesseseler gibi istihlâki geniş yerlere taban 
fiyatı düşüklükleri karşılığında satmalacağı 
veya aldıracağı incirleri tevzi edebilir. 

2. Bir kanunla ihracaattan abnacak veri
mi bir fonda tutmak ve bu fonu kurulacak in
cir birliği veya Ticaret Bakanlığı, veya tavzif 
edeceği bir müessese ile taban istikrarına tah
sis eder ve fevkalâde hallere münhasır olabi
lecek zararları karşılamada kullanabilir. Ni
zam ve istikrara sokulmuş bir incir politikası 
husule gelecek anormalilikleri bertaraf eder. 
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Bundan başka Hükümete düşen vazifeler

den standart nizamı, ihracaatı kontrol, Ay-
dm'da bir incir enstitüsünün kurulması, incir 
kredi sistemi, - Ziraat Bankasından verilen 
kredi tatminkâr değildir - Zirai Donatım ku
rutma ve incir mahsulleri tesislerinin faaliyeti
ni temin etmek, kooperatiflerin ıslahı zarure
ti ve otuz sene evvel yapılmış olan Kooperatif 
Kanunu ve ana mukavelesinin müstacel en müs-
tahsıllann bulunacağı bir heyet tarafından za
manın ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şimdi bir de dış memleketlerden Ameri-

ka'daki incir durumuna bir göz atalım: Sul
tan Mecit zamanında bir Amerikalı mühendis 
tecrübe mahiyetinde bir miktar çelik (incir 
ağaçlarının dal lar ına ucundan koparılıp' dal
dırma ile üretilen) götürüyor. Ertesi sene bol 
miktarda götürerek' Aydın vilâyetinin iklim,' 
yağış, toprak, hararet bakımından en uyrmn 
buldukları KaMforniya'da büyük incir bahçele
ri meydana getiriyorlar. B ;davotte KHım gör
müyorlar. Bu, Türklerin bâtıl bir itikadıdır, 
diyorlar. Bilâhara zaruret olduğunu anlayıp 
götürüyorlar. Ege'mizin inciri İzmir'den ihraç 
edildiğinden, İzmir'in MirnaVm. Kaliforni
ya'nın baş harflerini alıyorlar, Kalimirna is
mini veriyorlar. Türkiye menseli incirin Anc-
r'kân ismi Kalimirnadır ve libresi 17,5 centtir. 
(Bir libre 453 gram) Kilosu bizim para ile (385) 
kurusa e:el m ektedir. 

Yerli Amerikan inciri libresi 10.5 cent, İtal
yan menşeli adriyatik'in libresi 10,5 cent, yerli 
Amerikan siyah inciri 8 cent. 

Amerika, bizim incir için bize ucuz verme
yin diye tavsiye ediyor. Bu yüzden kendi in
cirini satabilmek için bizim incire librrHndo 5,5 
cent ithal resmî koruyor. Amerikalılar bize, 
Hükümetten, Taristen daha merhametli dav
ranmaktadırlar. 

Şurasını ehemmiyetle arz edeyim ki incir 
taban fiyatı 200 kuruş üstünde olması şarttır. 
Bu temin edilmelidir. Milli servetimin olan 
incirin bekasının temini ve müstahsilin 'himaye
si her şeyden evvel flükümete dinmektedir; 
(Nerede ne yetişir? Şu mahsul on iyi su bölge
de yetişir, ama sn mahsul ancak şurada yeti
şir) ndbi Hükümetin bir ziraat politikası olur 
ve Hükümetçe ve bu istikamette desteklenirse, 
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himaye edilirse, müstahsil teşvik ve âtisi ga
ranti edilirse incirciliğimiz de ölmekten kur
tulur., Gerekirse Hükümet müdahale muba
yaası yapmalıdır. Ama ihmal edilir, gerekli 
ilgi gösterilmezse bunun vebali başta Sayın Ti
caret, Ziraat bakanları olmak üzere mevzu ile 
ilgili Hükümet sandalyelerini işgal edenlere ra-
ci olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dağından yağ, ovasından bal akan diye anı

lan Aydınımızın ve Büyük, Küçük Menderes 
havzalarının mühim bir gelir kaynağı incirci-
liğimizin geleceğinin Hükümetçe ele alınması
nın zamanı gelmiştir. Yüzbinlerce Egeli incir
den doymaktadır. Hayatını, geçimini buna 
bağlamıştır. 

Bundan başka bölgenin turistik ehemmiyeti 
malûmdur. Turistlerin ziyaret mevsimi incir 

B) YAZILI SORU1 

1. — tzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, An
kara'da 19 Mayıs Stadyomunda, 22 . 3 . 1964 
tarihinde oynanan ve^ yarıda kalan tzmirspor -
Hacettepe futbol maçına dair soru önergesi ve 
Devlet Bakanı Malik Yolaç'ın, yazılı cevabı 

7.4. 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Ankara 
Ref : 6 Nisan 1964 gün ve 8645/47831 sayılı 

yazıya. 
Sorumun yazılı olarak cevaplandırılmasına 

emir ve müsaadelerini arz ederim. 
Saygılarımla. 

A. P. İzmir Milletvekili 
Şinasi Osm a 

2 . 4 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Ankara. 

Aşağıdaki sorularımın Beden Terbiyesi işle
rini tedvire memur Devlet Bakanı tarafından 
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zamanına Taslamaktadır. Yeşil incir bahçele
rinin yol boyunca sıralandığı bölgemizde tu
ristlere incir ikram edilmektedir. Bu cazip 
manzara ve meyvanın bekası şarttır. Tarih 
boyunca incir yetiştiren bölgenin Efes harabe
sinin kiralının lâhdinde dahi incirin kabartma 
resmi vardır. Ege medeniyeti incir, üzüm ve 
zeytine dayanır. Ben bir milletvekili olarak 
bölgemin başta gelen incir derdini ve müstah
silin ıstırabını izaha ve alınması lâzımgelen 
tedbirleri ifadeye çalıştım. Çare bulmak Hü
kümetindir. Hem de vazifesidir. Hürmetle
rimle 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle 29 Ara

lık 1964 salı günü saat 15 de toplanmak üzere 
bi rleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,57 

R VE CEVAPLARI 

cevaplandırılmasına emir ve müsaadelerini rica 
etlerim. Saygılarımla. 

izmir Milletvekili 
Şinasi Osma 

22 Mart 1964 günü Ankara'da, 19 Mayıs 
Stadında oynanan ve hakemle, idare ve emniyet 
kuvvetlerinin aczi yüzünden yarıda kalan, îz
mirspor - Hacettepe futbol maçı Merkez Hakem 
Komitesince, tarafsız bir sahada, tekrarlanmak 
üzere karara bağlandığı malûmunuzdur. 

Mezkûr maçın ikinci devresinde, îznııirspor 
1 - 0 galip durumda iken halkeme sözle tecavüz
de bulunmuş iki HacettepeM oyuncu sahadan 
çıkarılmış bulunurken taraf tutan seyircilerin 
sahaya, hakemlere, şişe, taş ve sandık gibi şey
ler atmaları, kasıtlı olarak maçın devamına im
kân vermemeleri karşısında hakemin bâzı çare
lere başvurması mümkün iken, maçı tatil etmesi 
ve raporunda hakikatleri 'ketmetmesı üzüntü 
veren bir olaydır. 

Keyfiyet Merkez Hakem Komitesinde müza
kere edilip karara bağlanırken mevcut ve yü-
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rürlük'tc bulunan Müsabaka Talimatnamesinin 
29 ncıı madde (O) fıkrası tatbik edilecek yerde, 
aynı talimatnamenin 33 ncü maddesinin tatbiki 
de üzerinde durmağa değer mahiyettedir. 

1. Bundan iki sene evvel, aynı şekilde, Mü-
saibaka Talimatnamesinin boşluklarından fayda
lanan taşkın seyirciler, kazanılmış iki maçın 
inldtaa uğramasına sebebolarak maçları' terk 
ettirmişlerdir. O zamanki iki Ankara takımının 
mağduriyetine sebebolan bu hal, dikkate alına
rak talimatta gerekli düzeltmenin yapılmamış 
olması A dan Z ye kadar bozuk olduğunu iddia 
ettiğimiz teşkilâtın revizyone edilmesi zaruretimi 
ortaya koymaz mı? 

2. Hak ve adalet prensiplerine sığmıyan 
İm durum muvacehesinde mağlup vaziyete düşe
cek takımları tutan seyircilerin aynı yola baş
vurmaları, maçları tatil yoluna gitmeleri, 'kötü 
bir çığır açmaz mı ? 

o. Müsabaka Talimatnamesinin bu yeni ve 
acı misalle görülen boşluğu karşısında Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ne tedbir düşü
nülmektedir. ? 

4. Her hangi bir tedbir düşünülmekte ise, 
tesbit edilen veya edilecek olan esasların, bir an 
evvel Merkez İstişare Kurulundan geçirilerek 
yürürlüğe konması, önümüzdeki günlerde cere
yan edecek kritik maçların ehemmiyeti nazarı 
dikkate alınarak, ivedilikle ele alınması icabet
in ez mi? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 476 

Ankara 19 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
9 . 4 . 1964 gün ve 7/475/8645-47881 sayılı 

yazıları K. 
îzmir Milletvekili Sayın Şinasi Osma'nın, 

2 . 4 . 1964 tarihli soruları hakkındaki cevapla
rımız aşağıda, arz olunmuştur. 

22 Mart 1964 günü Ankara'da 19 Mayıs Sta
dında oynanan İzmirspor - Hacettepe futbol mn-
çının yarıda kaldığı 'bir vakıadır. Bunun üze
rine toplanan Futbol Federasyonu Merkez Ha
kem Komitesi, Futbol Müsabaka Yönetmeliğinin 
33 ncü maddesi gereğince müsabakanın bitaraf 
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bir sahada oynanmasına karar vermiştir. Fut
bol Müsabaka Yönetmeliğinin o zamanki 29 ucu 
'maddesi hükmen yenik sayılmayı gerektiren hal
ler için; 

(Müsabaka yapan futbolcuların ve Ibunlarm 
kulüp idarecilerinin hakeme karşı gelmeleri, ha
keme tecavüz etmeleri, kavgaya sebbiyet ver
meleri ve hakemin bu müdahaleler dolayısiyle 
müsabakaya devam ettirmeye imkân bulamama
sı) hükmünü taşıdığına göre olay soru sahibi
nin iddiası şeklinde cereyan etmiş olsaydı dahi 
l)iı maddenin uygulanmasına imkân yoktu. 

Bu tip olayların vukuunu önlemek için yet
kili kurullar uzun süre çalışmışlar ve nihayet 
Futbol Müsa'baka Yönetmeliğinin 29 ncu mad
desini (ayrıca seyircinin kastî hareket ve fiil
leri sonucu maçın hakemi tarafından devam 
ettirilmesine imkân bulunmaması halinde, buna 
taraflardan birinin veya her ikisinin seyircisinin 
sebebolduğu kanaat getirilirse, o takım veya her 
iki takımın hükmen yenik sayılmasına Futbol 
Federasyonunca karar verilir. Böyle bir kanaa
te varılmaması halinde duruma güre müsabaka 
yeniden yaptırılır veya yarıda kaldığı zamanki 
sonucu ile tescil olunur.) şeklinde değiştirilerek 
yeni fbir müeyyide ihdas etmişlerdir. 

Bu maddeden de anlaşılacağı üzere bir ta
kımın hükmen yenik sayılmasına, karar verile
bilmesi bâzı şartların tesbitine bağlıdır. Eski 
yönetmelik hükmüne ve olayın .cereyan tarzına 
göre uygulamada mevzuata aykırı bir husus gö
rülmemiş; yapıları değişiklikle de yönetmelik
teki boşluk bertaraf edilmiştir-. 

Saygiyle arz olunur. 
Devlet Bakanı 
Malik Yolaç 

2. — Konya Milletvekili Fakih Özfakih'in, 
zirai istihsal ve hayvancılığın geliştirilmesi için 
çiftçiye yeterli yardım yapılmasının mümkün 
olup olmadığına dair soru önergesi ve Başbakan 
adına Tarım Bakanı Turan Şahin'in yazılı ceva
bı (7/554) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakanlık tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

15 . 9 . 1964 
Konya Mil let veki I i 

Fakih Özfakih 
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Moru 
Konu : Türkiye'nin top hım kalkınmasında 

nnahedeflerdon biri de zirai istihsal ve hayvancılı
ğın geliştirilin (»si meselesidir. Konya hu engin 
savaşta hususi bir yer işgal eder. Sorunun is
tin adettiği noktalar şunlardır : 

a) Ziraatte ve bilhassa hububat ziraatinde 
suni gübrenin bütün çiftçilerimiz- tarafından 
kullanılmasının temini, 

h) Suni gübrenin kullanılması için çiftçi
lerin elindeki mevcut mibzerin kombine mibzer 
haline getirilmesi, imkân ölçüleri içinde bu kom
bine mibzerlerin mahallen yapılmasını teşvik ve 
temin etmek, 

e) Çiftçilerin elinde çok faydalı olmasına 
rağmen yeteri kadar bulunmıyan pulluk, dolap-
lı orak makinası, saman makin a sı ve römork 
gibi zirai istihsal araç ve unsurlarının imalâtının 
artırılmasının temini, 

d) Halen mevcut meraların tabiat kanun
larının himayesine terkinden vazgeçip, en kısa 
zamanda verimli hale getirilmesinin temini, 

Bu hedefe ulaşmayı ağırlaştıran engeller : 
1. Gübre fayatları hububat Hayatlarına nis-

hetle çok yüksektir. Meselâ % 18 lik süperfos-
fat gübrenin kilosu 44, azotlu gübrenin ise 63 
kuruştur. 

2. Vilâyet depolarında bekliyen süperfos-
fat bâzan toz halinde olduğu için zamanla taş
laşması ve binnetiee kullanmayı güçleştirmesi 
bakımından gübre tevziinde hem müşkilât doğ
maktadır ve hem de maksada erişmeyi önlemek
tedir. Meselâ Konya'da 1963 - 1964 ekim yılı 
için Konya emrine verilen 37 000 ton süperfos-
fatın 27 000 tonu toz olduğu için işaret ettiğim 
n ı ah zıı r doğmuştur. 

3. Kooperatif bölgelerinde, kooperatife ka
yıtlı çiftçilere,, kooperatifteki kredileri çerçeve
sinde açılmakta olan gübre kredisi ihtiyaca ce
vap erecek seviyede değildir. 

4. Kooperatif bölgesinde olup da koopera
tife üye olmıyan çiftçilere Ziraat Bankasınca 
yalnız garimenkul ipoteği karşılığında kredi 
açılması, çiftçilerin iktisadi gücünü teşkil eden 
diğer teminatlarının hesaba konmaması, 

5. Gübre kredisinde 5 000 liradan fazla kre
diler için Genel Müdürlükçe izin verilmesi şek
lindeki usulün gecikmelere sebebiyet vermesi 
neticesi istihsal bünyesindeki sarsıntı, 
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6. 123 sayılı Kanunla borçları 10 yıllık tak

side bağlanan çiftçilere bâzı Ziraat Bankası şu
belerince mütemmerrit addedilerek kredi açıl
maması, 

7. Gübre müvezzili mibzerlerin miktar iti
bariyle çiftçi elinde çok az oluşu ve ithal malı 
onlanlarm da 25 - 30 bin lira civarında pahalı 
oluşu ve esasen böyle olsa dahi miktarlarının az 
bulunuşu, 

8. Yerli imalât neticesi elde edilen zirai 
makinaların satışında banka müstahsıla kredi 
açmamakta, ancak ithal malı makinalara sahibol-
mak istiyenlere kredi açmaktadır ki bu, hem dö
viz kaybına ve hem de yerli sanayiin inkişa
fına mâni olmaktadır. Hislere ve adalet ölçü
lerine aykırı olan bu garip tatbikatın hâlâ yaşa
ması, 

9. Zirai araç ve makinaların yerli imalâtın
da lüzumlu hammaddenin hem az bulunuşu, ih
tiyaca kâfi gelmeyişi ve hem de pahalı oluşu, 

1.0. Köylünün, çiftçinin geçim gücünün artı
rılması maksadına istnadeden banka kredile
rinde gayrimenkul ipoteği istenmekte ve ay
rıca da 3 veya f> aded şahsi kefil istenmektedir. 
Kredi istiyen çiftçi hazan kefil bulamamaktadır 
ve bu müesseseden istifade edemediği için kredi 
manzumesi de kendi fonksiyonunu yapamamış 
olmaktadır. Şahsi kefalet isteme gibi tatbika
tın halen katı şekilde devam etmesi, 

11. Gübre fiyatlarını yüksek seviyede tu
tan faktörlerden, 

a) Gübre kullanılışını artırmak ve kârlı bir 
duruma sokmak için fabrikanın bankadan aldı
ğı işletme kredisine ödediği % 18 faizin, 

b) Zirai Donatım Kurumunun fabrikadan 
gübre almak için bankadan aldığı paranın % 18 
faizinin, 

Mâkul bir seviyeye indirilmemiş olması (ki 
indirilmesi lâzım) 

c) Çiftçiye tohumluk kredisinden % 9 faiz 
alınmadığı halde gübre kredisinden % 9 faizin 
alınmakta devam etmesi. 

gibi engellerdir. 

İstekler, sorular : 
1. Çiftçiye esas olarak granüle gübre veril

mesi, eğer toz gübre vermek mecburiyeti hâsıl 
olacak iise, taşlaşmış olanların Önce toz haline 
getirilmesi ve ondan sonra verilmesi, 
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2. Kooperatife dâhil çiftçilere, kooperatif

teki kredileri ne olursa olsun arazilerine yetecek 
miktarda gübre kredisinin açılması ve gübresiz 
ekimin önlenmesi, 

3. Kooperatif bölgelerinde olup da koopera
tife üye olmıyan çiftçilere gayrimenkul ipoteği 
karşılığı değil, diğerlerinde olduğu gibi Ziraat 
Bankalarınca müteselsil kefalet suretiyle gübre 
kredisi verilmesi, 

4. Gübre kredileri için Banka Genel Müdür
lüğünden izin alınması lâzımgelen 5 000 lira olan 
haddin 10 000 liraya çıkarılması, 

5. 123 sayılı Kanunla borçları 10 yıllık tak
side bağlanan çiftçiler mütemerrit durumda sa-
yılmıyacakları için Genel Müdürlükçe genel bir 
tamim, yapılması ve onların da kredi müesse
sesinden istifade etmeleri, 

6. Yerli ziraat araç ve makinaları için kre
dili satış imkânlarının ithal malı olanlar gibi 
çok faydalı bir formüle bağlanması, 

7. Ziraat makinalarmm yerli imalâtında lü
zumlu ham malzemenin mutavassıttan değil de 
doğrudan doğruya Karabük'ten sağlanması va 
hattâ ziraat bölgelerinde ve bilhassa Konya'da 
bu sahada bir satış şubesinin açılması, 

8. En kısa zamanda mera mevzuatının ele 
alınması ve ıslahı, 

9. Meraların ıslahı bakımından yapılan 
gübreleme, dinlendirme, tohumlama, zararlı 
otların temizlenmesinde demonstratif mahiyet
teki çalışmalarından kâfi derecede müspet ne
tice alınmış olduğuna göre tatbikat sahasındaki 
bu hızın artırılması, 

Mümkün değil midir, bu hususlar hakkında, 
eldeki imkânlar muvacehesinde Hükümetin ya
pabileceği nedir? İlerde düşündüğü nedir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müd. 
Sayı: Müşavirlik 946 

Konu : Konya Milletvekili Fakih 
özfafcih'in önengesi. 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 
İlgi : 1 . 11 . 1964 gün ve 7/554. 9461-54680 

sayılı yazı : 

Konya Milletvekili Sayın Pakih özfakiıh'in, 
zirai istihsal ve hayvancılığın geliştirilmesi için 
çiftçiye yeterli yardım yapıl maısinın mümfoün 
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olup olmadığına dair, Başbakanlığa yönelttiği, 
Başbakanlığın 4.11.1964 gün ve 77-1263/4562 
sayılı yazılariyle Başbakan adına Bakanlığı
mızca cevaplandırılması tensibolunan yazılı soru 
önergesi tetkik edildi, buna ait cevaplar aşağı
dadır : 

I - Tarımsal üretimin artırılmasında önemli 
bir rol oynıyan suni gübrelerin plân hedefleri
ne uygun bir program çerçevesinde tathikata 
intikalinde; gübrelerin fiyatı, kalite ve evsafı, 
tedarik ve buna ilâveten müstahsıla intikal şekli 
başlıca unsurları teşkil etmekte olup bu konu
larda Tarım Bakanlığınca gerekli çalışmalar 

yapılmaktadır. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 1963 

tatbikat yılında 425 000 ton çeşitli gübre kulla
nılmış olup 1964 yılı uygulama programında 
bu miktarın 500 000 tona ulaşacağı beklenmek
tedir. 1967 yılı plân hedefi 1 260 000 tondur. 

. Süperfosfat gübrelerinin büyük bir kısmı 
özellikle Orta - Anadolu 'bölgesinde hububat zi-
raatinde 'kullanılmaktadır. Çiftçilerimizin güb
re küllanmıya teşvik bakımından geniş ölçüde 
öğretici ve eğitici mahiyette gübre demonstras-
yonları yapılmaktadır. 

1. Kombine mibzer imalâtı büyük kalıp 
masrafını mucibolduğundan imalâtçıları'mız böy

le bir yatırıma gitmemekte, ancak memleketin 
ihtiyacını göız önünde bulunduran Tarım Bakan
lığı 'bu kombine mibzerlerin imal edilmesi için 
T. Zirai Donatım Kurumuna »gerekli talimatı 
vermiş bulunmaktadır. 

Ayrıca bu mevzuun ele alınması hususunda 
Sanayi Bakanlığı M. K. E. Kurumuna ve Tica
ret ve Sanayi Odaları Birliğine de gerekli yazı 
yazılmıştır. 

2. Memleketimizde yerli olarak imal .edilen 
ziraat makinaları memleket ihtiyacına cevap 
verebilecek kalite ve miktarda ise bunlara ithal 
müsaadesi verilmemektedir. (Bu suretle Tarım 
(Bakanlığınca yerli imalâtçılar teşvik edilmiş bu
lunmaktadır. 

I I - Hedefe ulaşmayı ağırlaştıran engellere 
gelince : 

1. Esas olarak 1 kg. buğdayla 2 kg. süper-
fosl'at ve 0,8 kg. buğdayla 1 kg. azotlu gübre
nin alınması ve buğday fiyatları ile gübre fiyat
ları arasındaki ilişkinin bu nisb-et dâhilinde ol
ması iktiza etmektedir. Yürürlükte bulunan 
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gübre fiyatları ile, 1 kg. buğdayla 1,6 kg. sü-
perfoafiat, 0,9 kg. buğdayla da lkg. azotlu güb
re alınmaktadır. 

Yerli sanayiin imal ettiği azotlu gübreler süb-
vanse edilmek suretiyle bugünkü satış fiyatları 
üzerinden çiftçiye intikal ettirilmektedir. 

2. Süıpertjtogfat fiyatlarının 44 Kr. olmasına 
sebep teşkil eden faktörler aşağıdadır : 

a) ıSenelik ihtiyacın 150 000 - 200 000 tona 
gübre fabrikaları tarafından karşılanmaktadır. 
İmalât fiyatlarında kuruluşundan bu yana bir 
düşüş kaydedilmekle beraber, gübrenin haım-
maddesini teşkil edm ve itlhal edilmek sure
tiyle ıkarşıilanıan fosfiorit taşlannda ve sülfrik 
aısit fiyatlarında bir artış görüılimıekıtedir. 

b) Fosforlu (gübrelerin itlhal fiyatları art
maktadır. 

c) Memleketin h'er tarafında aynı fiyatla 
satılmaktadır. 

Bu şartlar muvacehesinde bir sübvansiyon 
cihetine gidilmedikçe süperfosfat gübresinin sa
tış fiyatlarında 1964 - 1965 yılı içerisinde bir 
indirim yapılamıyacağı, ancak İkinci Beş Yıllık 
Plân dönemi içinde istihsale başlıyabilmesi için 
Etibank tarafından etütlerine başlanan tripli 
süperfosfat fabrikasının kuruluşunda fiyat un
suru üzerinde önemle durulduğu, arzu edilen 
fiyatların seviyesine getirileceği beklenmektedir. 

I I I - Tarım kredi kooperatiflerine kayıtlı 
çiftçilerin gübre ihtiyaçları Tarım Bakanlığınca 
ürün çeşidine göre tesbit edilen dekar başına 
İhtiyaç duyulan miktarlarda kooperatif mevzuatı 
çerçevesinde beyannamelerinde gösterdikleri ara
zilerine göre kredi ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

IV - Kooperatif mıritakasında ziraat yalpan 
ve teşekküle ortak olmıyan müstaıhsıllara açıla
cak ber türlü zirai krediler, 3202 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesine göre maddi teminata is-
tinadettirilmesi icabetmektedir. Ancak, çiftçile
re bir kolaylık olmak üzere, ayrı ayrı maddi 
teminat 'gösteremedikleri takdirde, gruplar ha
linde borçlandırılma, içlerinden bir veya birka
çından maddi teminat alınmak, munzam ola
rak yekdiğerine karşı müşterek borçluluk ve 
müteselsil kefaletleri sağlanmak suretiyle kre
diler açılmaktadır. 

V - Kimyevi gübre kredilerine, diğer mev
zularda açılan çevirme kredilerinden ayrı olarak 
şalhıs hadleri tatbik edilmektedir. Ziraat Ban-
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kası şube ve ajansları diğer kredilerine ilâve 
olarak hububat müstaihsıllarına 5 000 lira, pa
muk ve narenciye müstalhsıllarına 15 000 lira, 
çeltik müstahsıl'larına 10 000 lira gübre kredisi 
açmaya yetkili olup, bu hadlerin üstündeki ih
tiyaçlar Ziraat Bankası Genel Müdürlük yet 
kişi ile karşılanmaktadır. Tatbikatta alınan so
nuçlardan şahıs hadlerinin ihtiyacı karşılıyaoak 
ölçüde olduğu anlaşılmıştır. 

VI - 123 sayılı Kanuna göre borçları taksit-
lendirilen ve borç taksitlerini zamanında ödiyen 
müstalhsıllara, istihsalde bulunmalarını temi-
nen mevcut boralarına ilâveten yeniden kredi
ler açılmaktadır. 

VII - Memleketimizde yapılan ziraat alet ve 
makinalarının çiftçilere yarayışlı olduğu tes
bit edilenlere Ziraat Bankası kredisinin açılması 
için ıgerekli teşebbüslerde bulunulmaktadır. 

VIII - Yerli imalâtçıların hammadde ihti
yaçlarının araya mutavassıt girmeden doğrudan 
doğruya Karabük'ten temin olunabileceği ve 
Konya'da bu müessesenin bir şubesinin açılması 
için etüt yapıldığı ve neticesi müspet olduğu 
takdirde şubenin açılacağı Sanayi Bakanlığınca 
Konya Valiliğine bilgi verilmiştir. 

IX - Açılan kredilerin tamamım karşılar öl
çüde arazi teminatı veren çiftçilerden ayrıca 
kefil alınmamaktadır, ancak arazi teminatı kâfi 
ıgelmiyen çiftçilerden mütemmim mahiyette ke
fil veya başka teminat istenmektedir. Memleke
timizde gübre istihlâki her sene belirli oranlar 
dâhilinde artmaktadır. Artan bu miktarla bir
likte kredi hacminin aynı ölçüde 'genişletilmesi 
mümkün .görülmemektedir. 1963 - 1964 yıllarında 
kullanılan gübrelerin % 80 - 90 mı banka aracı
lığı ile çiftçiye intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

X - Gübre fabrikaları Türk Anonim Şirke
tine bankaca açılan kredilere âzami % 10,5 
faiz tatbik edilmekte ve kanuni Muamele Ver
gisi alınmaktadır. 

Türkiye Zirai Donatım Kurumundan alman 
faiz % 10,5 dur. Bu faizin % 20 nisbetindeki 
kanuni banka muameleleri vergisinin Ziraat 
(Bankasınca ödendiği hususu da nazara alınacak 
olursa faiz nisbetinin %. 10,5 tan % 8,4 e düştü
ğü görülür. 

Çevirme kredileri meyanında mütalâa edilen 
kimyevi gübre kredilerine tohumluk teminine 
matuf kredilerde olduğu gibi % 9 faiz uygulan
maktadır. 
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XI - (lübre Fabrikaları Türk: Anonim Şirketi 

1965 yılı ikinci yarısında fabrikalarını tevsi 
ederek toz süperfosfat yerine granülc süperfos
fat imalâtına bağlıyacaktır. 

XII - Meraların ıslahı, bakımı ve korunması 
'hususunda teknik yönleri Tarım Bakanlığınca, 
hukukî tarafları da Adalet Bakanlığınca (Mcr'a, 
yaylak ve •kışlaklar adlı) bir kanun tasarısı ha
zırlanarak Kurucu Meclise sunulmuştur. Mil
letvekilleri seçimi sebebiyle 'kanunlaşması tahak
kuk edemiyen bu tasarı yasama ve yürütme or
ganlarındaki değişiklikler dolay isiyle tekrar ba
kanlıkların mütalâasına arz edilmiş, alman ce
vaplardaki teklif ve temennilerle birlikte Tarım 
(Bakanlığınca incelenmektedir. Tasarı en kısa 
zamanda Başbakanlığa sunulacaktır. 

XII I - Halen yapılmakta olan mer'a ıslah 
çalışmaları ilgili köy çiftçileri ile yapılan an
laşmalarla yürütülmektedir. Yalnız büyük emek 
ve masraflarla yapılan 'bu çalışmalar sınır ve 
saihibi belli olmıyan sahalarda olduğundan baki
mi ve korunması <çok güç olmaktadır. Anılan 
'çalışmaların genişletilmesi tekniğin icabettirdi-
ği şekilde ıslahı ve bu salhaJar'da kapasiteye göre 
otlama sistemlerinin tatbikatı ancak kanuni mü
eyyidelerin konulması ile mümkün ola'bileeeği 
takdir 'buyıırulur. 

Bilgi edinilmesi saygı ile arz •olunur. 

Tarım Balkanı 
Turan Şalhin 

3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erde-
mir'in, Keşan'ın Kadıköy mevkiinde bir baraj 
yapılmasınm düşünülüp düşünülmediğine dair 
soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Hüdai Oral'm yazılı cevabı (7/570) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Edirne iline bağlı Keşan ilçesinde ve Kadı
köy mevkiinde bir baraj yapılması senelerdenberi 
mutasavver İmi anmaktadır. Kadıköy barajının. 
inşasını vatandaşlar şiddetle arzu etmekte ve 
bu barajın, muhite iktisadi bakımdan vo zirai 
yönden geniş ferahlık getireceği izahtan vareste 
bulunmaktadır. 

Kadıköy barajının ne zaman inşa ve ikmâl 
edileceğinin Enerji ve Tabiî Kaynaklak Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplanmasına delâ
letinizi rica ederim. 

Kırşehir Milletvekili 
Memduh Erdemir 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 

Bakanlığı 
Kayn 

Müsteşarlık Yazı İşleri 
Bürosu 

Sayı : 01 - 4940 -64 

aklar 

Konu : 
vekili 
mir'in 

21 . 12 

Kırşehir 
Memduh 

. 1964 

Millet 
Erde 

soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : 6 . 11 . 1964 gün ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/570 - 9588 sayılı yazıları. 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in 
Keşan'ın Kadıköy Barajının ne zaman inşa ve ik
mâl edileceğine dair 24 Ekim 1964 günlü yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Hüdai O rai 

Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in Ke
şan'ın Kadıköy Barajının ne zaman inşa ve ik
mâl edileceğine dair yazılı soru önergesi 

cevabıdır. 

Edirne iline bağlı Keşan ilçesinin Kadıköy 
mevkiinde bir baraj yapılması mutasavver olup 
baraj ve sulama tesisleri ile ilgili plânlama ça
lışmaları devam etmektedir. 

Plânlamanın ikmali ile katî projelerinin ha
zırlanması ve Kadıköy Barajı inşaatına başlan
ması 1965 yılı programına alınmıştır. Sulama 
tesisleri inşaatının mütaakıp yıllar programla
rında ele alınması uygun mütalâa edilmektedir. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Çermik ilçesinin Haraba ve Musikan köylü
leri arasındaki sÛâhU çatışmada öldürülen Jan
darma erinin, bu katli sebebiyle Jandarma Ku
mandanının, sevk ve idare bakımından, bir ku
suru görülüp görülmediğine dair soru önerge
si ve içişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı 
cevabı (7/584) 

— 886 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun içişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerindi saygı ile rica ederim. 

23 . 11 . 1964 
Diyarbakır Milletvekili 

Adnan Aral 

1. Çermik kazasının Haralba ve Musikan 
köyleri arasındaki silâhlı çatışmada öldürülmüş 
bulunan Jandarma erinin, bu katli dolayısiyle 
kaza Jandarma Kumandanı hakkında sevk ve 
idare bakımından her hangi bir kusur görülüp 
görülmediği, bu yüzden hakkında bir işlem ya
pılıp yapılmadığı, yapılmışsa neden ibaret ol
duğu, Jandarma Kumandanı hakkında Çermik 
de göreve başladığından buyana vatandaşlar ta
rafından her hangi ıbir şikâyet olup olmadığı, 
varsa şikâyetlerim mahiyetleri ile yapılan iş
lemlerin sonuçlarının bildirilmesi. 

2. Ergani kazası Jandarma Kumandanı 
hakkında rüşvet aldığı hususunda her hangi 
bir şikâyet ve istihbarat, Bakanlığınıza intikal 
edip etmediği, etmişse ne gibi işlem yapıldığı, 
Ekim ayı içinde Cumhuriyet Gazetesinde Jan
darma Karakolunda dövülen bir vatandaş hak
kında intişar eden olayın doğru olup olmadığı, 
kumandan hakkında bu yüzden bir işleme baş
lanıp (başlanmadığı? 

Bu yaz Ergani'nin Kot, Doğan, Kündür köy
lerinde Toprak Kanununu tatbika giden görev
li memurlara karşı silâhlı bir gösterini 'köylüler 
tarafından yapıldığı olayının Bakanlığınıza 
intikal ettirilip ettirilmediği, etmemişse so
rumlusunun kim olduğu, etmişse ne gibi işlem 
yapıldığı, 

. Hususlarının bildirilmesi rica olunur. 
T. C. 

İçişleri Bakanlığı . 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Karargâhı-
Ankara . 

İstin. I I I - Asayiş §}. / 2 hci Ks. 
13052-13802 

. . ?1 Aralık 1964 
Konu : Çermik ilçesi Hara
ba ve Musikan köyleri arasın
daki silâhlı çatışma. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Md. lüğü 

25 .12 • 1964 O : 2 
7/584 - 9843 - 56984 sayıl ve 26 Kasım 1964 ta
rihli yazı. 

1. a) 29 Ekim 1964 günü Diyabakır - Çer
mik ilçesinin Haraba ve Musikan köylüleri ara
sında arazi ihtilâfı sebebiyle vukubulan silâh
lı çatışmada, köylüler tarafından öldürülen 
bir Jandarma Onbaşısı ile yaralanan bir Jan
darma eri dolayısiyle, ilçe Jandarma -Komutanı 
Bnb. Ahmet Tasalı'nın görevinde ihmali mev-
cudolduğu mahallinde bir Jandarma Müfettişi 
General ile bir Mülkiye Müfettişi tarafından 
yapılan tahkikatla anlaşılmış ve hakkında tan
zim olunan evrak üzerine Diyabakır i l idare 
Kurulunca lüzumu muhakeme kararı verilmiş
tir. Bu sebeple Bnb. Ahmet Tasalı Çermik'teki 
görevinden alınarak Silvan'daki Eğitim Birli
ğine tâyin olunmuştur. 

b) Çermik ilçe Jandarma Komutanı Bnb. 
Ahmet Tasalı 3 Ekim 1962 tarihinde bu ilçede 
göreve başlamıştır. Mezkûr tarihten, bugüne ka
dar bu subay hakkında Bakanlığımıza intikal 
etmiş bir şikâyete raslanmamıştır. 

2. a) 3 Ekim 1963 tarihinden itibaren 
Ergani kaza Jandarma Komutanı Yzıb. Kasım 
Özkan hakkında, Ergani ilçe Jandarma Kuman
danı bulunduğu müddet zarfında rüşvet aldığı 
hususunda bir şikâyet ve haber vukubulmamış 
ve Bakanlığımıza böyle bir şey intikal etmemiş
tir. 

b) 1 Ağustos 1964 günü Ergani ilçesi Hü
kümet Tabibi Dr. Erol Güneri'nin evinden eş
ya hırsızlığı olmuştur. Bu olayın sanıkları 
18 Eylül 1964 günü ilçenin Herbeto köyünde eş
yalar ile birlikte yakalanmıştır. Bu sırada sanık
ları Jandarma Komutanı ve diğer jandarmalar 
tarafından dövüldükleri iddia olunmuş ise de 
Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruşturma 
sırasında sanıklardan Kaya Bilge'nin eşya sa
hibi Dr. Erol tarafından karnına tekme vu
rulmak suretiyle dövüldüğü anlaşılmış ve tah
kikat bu şekilde devam etmektedir. 

c) 1964 yılı yazında, Ergani'nin Kot, Doğan, 
Kündür köylerinde Toprak Kanununu tatbika 
giden görevli memurlara karşı, köylüler tara
fından silâhlı gösteri yapılmamıştır. Olay şöy
ledir*.. 

Ergani ilçesinin Güran bucağına bağlı Kot 
mezrasındaki araziye ait Elmadin köyü Muh-
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tan Mehmet Çetin elinde Ergani Adliyesinden 
alınmış bir ihtiyati tedbir kararı olduğu Jıal-
4e> ölçme işini yapmak üzere Ankara Toprak 
Tevzii Komisyonundan gelen memurlar ölçme 
işini ikmal etmişlerdir. Bilâhara tevzii beyanna
melerinin doldurulması sırasında civar köylerden 
ve hattâ Çermik ilçesinden gelerek beyanname 
doldurmak istiyen köylülerin husule getirdiği 
tahaccüm yüzünden ilgili memurlar faaliyetle
rini durdurup Ankara'ya döndükleri, memur
lara köylüler tarafından silâhlı mukavemet ve
ya hakaı^t gibi olaylardan ötürü İlçe Kayma
kamlığı ve Savcılığına yapılmış bir müracaatın 
bulunmadığı, bu hususta jandarmaya da müra
caat edilmediği yapılan incelemeden anlaşılmış
tır. 

d) Delhaç köyünden Hacı Dem'irkol ve ar
kadaşları tarafından evlerinde usulsüz ara
ma ve bâzı tahribat yapıldığı hakkında Diyar
bakır Valiliğine 14 Kasım 1964 günü yapılan 
müracaat üzerine durum tahkik olunmuş; şikâyet 
mevzuunun Zülfikâr Kılıçarslan adındaki bir 
şahsa mahkemece yed-iemin olarak teslim edilen 
arazi üzerinde bina ve ağıl yapmak üzere vu-
kubulan tecavüzlerin durdurulması için. Ergani 
Savcılığından gelen Ibir müzekkerenin Çakmak 
Jandarma Karakol Komutanı tarafından infazın
dan ibaret olduğu ve ayrıca bir suç bulunma
dığı anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Orhan öztrak 

İçişleri Bakanı 

5. — Zonguldak Milletvekili Mehmet AU 
Pestüci'nin, Çatalağzı Elektrik Santralinde ya
pılan baca külünü tutacak elektro fili er tesisi 
için ayrılan yatırım karşılığının başka sosyal 
tesis ve hizmetlerde kullanıldığının vâridolup 
olmadığına dair soru önergesi ve Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanı Hüdai O rai'in yazılı ce
vabı (7/588) 

27 . 11 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakam tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delâletlerinizi saygı ile rica ede
rim. 

Zonguldak Milletvekili 
Mehmet Ali Pestilci 

1. Etibank (lenel Müdürlüğü tarafından 

25 .12 1964 O : 2 
Çatalağzı Elektrik Santralinde yapılan baca 
külünü tutacak elektro filter tesisini 1963 icra 
plânında öngörülen yatırım miktarı, iş ve para 
olarak ne miktarda tahakkuk etmiştir? 

2. Adı geçen tesis için ayrılan yatırım kar
şılığının başka sosyal tesis ve hizmetlerde kul
lanıldığı hususu ne nisbette varittir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Plân - Koordinasyon Başkanlığı 

Sayı : 10/20-3/532 
32491 

22 . 12 . 1964 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 3 . 12 . 1964 

gün ve 9935/57349 sayılı yazısı. 
Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestilci 

tarafından Çatalağzı Elektrik Santralinde ya
pılan baca külünü tutacak elektro filter tesisi
ne dair sorulan hususların cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Hüdai Oral 

Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pestil-
cinin soru önergesinin cevabı : 

«Çatalağzı Elektrik Santralı Baca 
Elektrofilteri hakkında Ibilgif» 

1. — 6/1328 sayılı Kararname ile kabul edi
len 1963 yılı Yatırım programında 3 000 000 
lirası iç ve 7 000 000 lirası dış olmak üzere 
10 000 000 liralık «Çatalağzı Baca Külünü Tu
tacak Elektrofilter» Tesisi projesi yeralmış ve 
aynı yıl içinde 2 200 000 liralık sarfiyat yapı
lacağı derpişedilmiştir. 

İlk projeesine göre elektirikli sistemiyle ve yük
sek gerilimle çalışan bir tesisatla kül tutulma
sı düşünülmüş ise de harice ödenecek 800 000 
doların üstünde döviz dolayısiyle bunun kendi 
imkânlarımızla ve daha çok ucuza maledilmesi 
çareleri aranmış ve memleketimizde ilk defa 
yapılacak bu tesis için muhtelif tecrübelere 
girişilmiştir. 

Bunun neticesi olarak 1963 yılında sadece 
223 284 liralık bir sarfiyat yapılmış ve 1964 
yılında kati neticeye varılmak üzere bu yıl Ya-

388 
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tırım programımıza bu proje maliyeti 1 000 000 •. 
lira olarak alınmıgtır. 

1964 yılında, yapılan tecrübeler müsbet ne
ticeye ulaşmış ve yeni ibir sulu sisteme gidil- ! 
mistir. 

Böylece Türk teknisyen ve malzemesiyle ya
pılacak altı kazana ait sulu sistemin birinci 
grubu ikmâl edilerek devreye girmiş ve Ekim 
1964 ayma kadar 511 323 lira sarfedilmiştir. 

Beher kazana ait kül tutucu 500 000 liraya i 
taalolacak ve altı kazanlı projenin tamamı için ! 
3 000 000 lira sarfedilecektir. Bu itibarla da i 
1965 yılı yatırım programında proje maliyeti j 
3 000 000 lira olarak nazara alınmıştır. Diğer ! 

25 .12.1964 O : 2 
beş kazan da 1965 yılı sonuna kadar ikmâl edil
miş bulunacaktır. 

Tesisin uzamasının sebebi, enterkonnekte 
listemin yük bakımından çok sıkışık durum : do
layı siyle bu işleri ancak grupların bakım veya 
revizyonu için durdukları sürelere inhisar et
tiril meşindendir. 

2. — Mevzubahis tesis için ayrılan yatırım 
tahsisatının her hangi bir sosyal tesis ve hiz
metlerde kullanılması mümkün bulunmamakta
dır. Esasen böyle bir harcama da yapılmamıştır. 

Yüksek malûmları bulunduğu üzere sosyal 
tesisler de plânda yeralmak suretiyle mevcut tah
sisatları içinde yapılmakta ve plânda yeralmı-
yan sosyal tesislere harcama yapılmamaktadır. 
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GÜNDEMİ 

30. BİRLEŞİM 

25 . 12 . 1964 Cuma 

Saat 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, Bi
lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780) 

2. — Manisa Milletvekili Hurrem Kubat'm, 
NATO kuvvetlerinin Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umuldugura da?r 
Başbakandan sözlü sorusu (6/800) 

3. — Edirne Milletvekili Fahir Girifclioğ-
lu'nun, Taşköprü'deki kendir fabrikasının yer
li kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/815) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin 
tedavilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifa
deli olup olmıyacağma dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/816) 

5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun artan şeker fiyatları karşısında pancar 
fiyatlarının da yükseltilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/817) 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Çankırı'nın Tepe, Alagöz köyündeki ta
pulu arazileri cebren işgal edilen ve mahsulleri 
ile tarım ağaçları yağma olunan şahısların 
durumlarının ne olacağına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/818) 

15.00 
7 — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 

bir Alman gencinin, yapılan ihbar üzerine, İs
tanbul Emniyet makamları tarafından nezare
te alınıp işkence yapıldığı hakkındaki neşriya
tın doğru olup olmadığına dair İçişleri ve Ada
let Bakanlarından sözlü sorusu (6/819) 

8. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'
in, Haymana Savcısının Mihalıççık'a naklinde 
her hangi bir sebep bulunup bulunmadığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/820) 

9. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, Toprak Reformunu, kalkınma yö
nünden, ön şart olarak kabul eden 1963 yılı 
programı ile 1964 programı arasındaki çelişik 
durumun düzeltilmesi hususunda ne düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/821) 

10. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaT-
m, Rum Ortadoks Patriği Atheragoras'ın dış 
memleketlere seyahate çıktığından ve Papa ile 
temaslarda ve müzakerelerde bulunduğundan 
haberdar olunup olunmadığına dair İçişleri, Dış
işleri ve Devlet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/824) 

11. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, ya
bancı bir memlekette, mühim bir kaçakçılığa is
mi karışan bir ticaret müşavirimiz hakkındaki, 
itham edici, haberlerin hangi tarihte Bakanlığa 
geldiğine ve ne işlem yapıldığına dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/826) 

12. — Yozgat Milletvekili İsmet Kapısız'm, 
Öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülü
ğünde, bâzı aydın çevrelerce, gerici akımların 
önlenmesi hususunda alınmış olan kararın se-



heplerine dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/827) 

13. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
Batı - Trakya'da Lozan Andlaşmasının imzası 
sırasında, Türk ve Yunan nüfuslarının miktarı 
ile bugünkü miktarlarına ve iktisadi durum
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/831) 

14. — Edirne Milletvekilli Fahir Giritlioğlu'-
nun, Dış Ticaret Dairesinde görevli, yüksek de
receli üç memurun vazifelerinin değiştirilmesi 
sebebine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/836) 

15. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum ilinde Askerî Dikimevi açılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Millî Savun
ma Bakanından sözlü sorusu (6/837) 

16. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, Aydm'da bir Duralit Fabrikası kurulması 
konusunda ne düşünüldüğüne dair Sanayi ve 
Ticaret bakanlarından sözlü sorusu (6/840) 

17. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, incir tarımının bekası ve müstahsilinin hi
mayesi konularında ne düşünüldüğüne dair Ti

caret Bakanından sözlü sorusu (6/841) 

18. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
toprak dağıtımı esnasında, mevcut arazileri de 
ipotek edilmiş bulunan köylerin tapu karşılığı 
kredi alamamalarının önlenmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair tmar ve İskân Bakanından 
sözlü sorusu (6/842) 

19. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'da, 5 Yıllık Plân devresi içeri
sinde, kurulması düşünülen bir sanayi tesisi bu
lunup bulunmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/843) 

20. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'da hayvan besiciliği ile uğraşan 
ve 15 milyon lira sermayeye sahip bulunan kim
selerin kredi ihtiyaçlarının nereden sağlanaca
ğına dair Tarım ve Ticaret Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/844) 

21. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Ağlasun ilçesine bağlı Yum-
rutaş köyü ile Bucak ilçesine bağlı Datalanı kö

yünde, tarım arazisi ağaçlandırılan köylülere, 
başka yerden toprak verilmesi ve el sanatı 
öğretilmesi konularında, bir çalışma yapılıp ya
pılmadığına dair Tarım, imar ve İskân ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/845) 

22. — Niğde Milletvekilli Ruhi Soyer'in, 
üniversitelerimizin arkeoloji kısmından, şimdi
ye kadar kaç talebe mezun olduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/846) 

23. — Konya Milletvekili Rüştü özal'm, 
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün, Kon
ya'da temsiller verilmiyeceği hakkında, bir ka
rarı bulunup bulunmadığına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/850) 

24. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, İl
ler Bankasınca, 1963 icra plânına konulmuş olan 
işlerden ne kadarının tamamlandığına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/851) 

25. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, hakkında adlî takibat yapılmakta olduğu 
için teşekkül emrine alınmış bulunan Devlet 
Demiryolları eski Maliye ve Muhasebe Daire
si Reisinin bir göreve atanması sebebine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/852) 

26. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il ve ilçe müftüleri ile vali ve kaymakamların 
sık temasta bulunmaları hakkındaki gizli tami
me dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/853) 

27. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
cami gibi herkese açık bir mahalde yapılan ko
nuşmaların, önceden, ağır bir sansüre tabi tu
tulması sebebine dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/854) 

28. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
il merkezlerinde ibadete kapatılmış cami bulu
nup bulunmadığına dair Devlet Bakanından 
söslü sorusu (6/855) 

29. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
Türkiye'de Halkevi adında kaç dernek bulun
duğuna ve kurucularının ve halen başkanları
nın kimler olduğuna dair Adalet ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/856) 

30. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, 
bugüne kadar, yabancı devletlerin aleti olmak 
suçu ile tevkif edilmiş ve hüküm giymiş kaç 
din adamı bulunduğuna dair Millî Eğitim ve 
İçişleri Bakanlanndan sözlü sorusu (6/857) 
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31. — Adana Milletvekili Hasan Aksay'ın, t 

İmam - Hatip okullarında ıslahat yapılması ı 
lüzumunu duyuran sebeplerin neler olduğuna 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/858) 

32. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ulukışla ilçesi içerisinde yapılması icabeden 
3 - 4 kilometrelik yolun ele alınmaması sebebine 
dajr Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/859) 

33. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Bor ilçesi ve Kızılca nahiyesine su temin etmek 
için açılan 14 aded yeraltı su kuyusunun ıslahı 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/860) 

34. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Bahçeli ilçesinde bulunan, Romalılaı 
dan kalma, yüzme havuzu ve köşk mesiresi tu
ristik tesisinin, bir senedir, kapak tutulması se
bebine dair İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/861) 

35. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilini, en kısa mesafe ile Adana asfaltına 
bağlıyacak yolun inşasına önem verilmemesi se
bebine dair Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarmdan sözlü sorusu (6/862) 

36. — Niğde Mlletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde'nin Ortaköy ilçesi Hıdırlı ve Karaman 
köyleri muhtarlarını, seçimlerinin kesinleşme
sine rağmen, görevlerine başlatmıyan vali hak
kında ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/863) 

37. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
İktisadi Devlet Teşebbüsleri Genel müdürlük
leriyle yönetim kurullarına yapılan tâyinlere 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/864) 

38. — İstanbul Milletvekili Sahabettin Or-
hon'un, valiler ve emniyet teşkilâtı mensupla
rı arasında geniş ölçüde nakil ve tâyin yapıldı
ğı hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/865) 

39. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Şemdinli ilçesinin yetiştirdiği tütün
lerin üstün kaliteli olup olmadığına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/866) 

40. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ili ve ilçelerinde, yıllardan ben, 
tarım teşkilâtının gereken şekilde ikmal edil 

t memesi sebebine dair Tarım Bakanından sözlü 
I sorusu (6/867) 

41. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, 
memleketimizde mevcut Rum Cemaatine ait 
kaç aded vakıf bulunduğuna dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/868) 

42. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
I lu'nun, Yüksekova ilçesi Birelik köyündeki Bir

dik suyu üzerinde yapımına başlanan sulama 
tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve 
Köy İşleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/869) 

43 — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Erzurum'un Tortum ilçesinin Azort bu
cağının Uzundere mahallesinden geçen sel ya
tağının temizlenmesi hususunda bir karar alı
nıp alınmadığına dair Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü sorusu (6/870) 

44. — İzmir Milletvekili Osman Sabri Adar
ın, İzmir'den Çeşme ilçesine giden turistik as
falt yolun yarım kalan kısmının en kısa zaman
da yapılması için ne düşünüldüğüne dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/871) 

45. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaT-
ın, İzmir'in Çeşme ilçesi Ilıca plajlarında Tu
rizm Bankası tarafından yapımına başlanan ote
lin en kısa zamanda bitirilmesi ve işler duruma 
getirilmesi için ne düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu (6/872) 

46. — İzmir Milletvekili Osman Sabri AdaT-
ın, Çeşme Limanında yıllarca önce inşasına baş
lanan ve yarım kalmış olan iskelenin en kısa 
zamanda bitirilmesi için ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/873) 

47. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Yüksekova ilçesine bağlı Oramar buca
ğının beş köyü halkının il ve ilçeleriyle irtibat
larının sağlanması için ne düşünüldüğüne dair 
İçişleri ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/874) 

48. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
tüccar ve sanayicilerin, 27 Mayıstan sonra, 
Cumhuriyet Halk Partisine nakdî yardımda bu
lundukları haKKindaki neşriyatın doğru olup 
olmadığına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/875) 



49. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının, kanuni forma
litelere riayet etmeksizin, Hükümet Konağım 
tamir ettirdiğinin doğru olup olmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/876) 

50. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ın, Midyat Kaymakamının özel %i için 
makam arabasiyle Ankara'ya gelip gittiğinin 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın 
dan sözlü sorusu (6/877) 

51. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat Kaymakamının, vatandaşlara ait 
bir arsayı, istimlâk etmeden ve bedelini ödeme
den, cadde açmak suretiyle, tahrip ve işgal et
tiğinin doğru olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/878) 

52. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, İbnülemin Mahmut Kemal İnal'm vak
fı olan konağın kimler tarafından yıktırıldığı-
na dair Devlet ve İçişleri bakanlarından sözlü 
sorusu (6/879) 

53. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Türkiye'de 3512 sayılı Kanuna göre kurulmuş 
kaç cemiyet bulunduğuna ve bunlardan kaçının 
siyasetle iştigal ettiğine dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/881) 

54. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Erbaa ve Taşova ilçelerini birbirine bağlı-
yan Kaleboğazı köprüsünün ne zaman tamir 
edileceğine dair, Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/882) 

55. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Turhal ilçesi Pazar bucağındaki derenin, 
yarım kalan kısmının, ne zaman ikmal edilece
ğine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/883) 

56. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, 1964 yı
lında, Doğu - Anadolu'da yapılması kararlaştı
rılan iki çimento fabrikasının etüt ve proje
lerinin yapılıp yapılmadığına dair, Sanayi Ba
kanından sözlü sorusu (6/884) 

57. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol kaynaklarının, süratli olarak, işletilmesi 
konusunda ne gibi bir yol takibedileceğine 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/885) 

58. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
toprak tevzi komisyonları ile kadastro he
yetlerinin tezat halindeki çalışmalarından hak
sızlığa uğrayanların durumlarının ıslah edilip 
edilmiyeceğine dair İmar ve İskân ve Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/886) 

59. — Tunceli Milletvekili Vahap Kışogüu'-
nun, öğretmenlerin kanuni hakkı olan ücret ve 
tazminatların verilmemesi sebebine dair IVıdllî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/887) 

60. — Kocaeli Milletvekili Süreyya Sofuoğ-
lu'nun, 57 valinin yerlerinin değiştirilmesini. 
merkeze alınmasını ve emekliye sevk edilmesini 
âmil olan sebeplerin neler olduğuna dair Baş
bakan ve İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/888) 

61. — Erzurum Milletvekili Nihat Dider'in, 
Erzurum'un Tortum ilçesi nahiye ve köylerini 
sel âfetinden ve su baskınından korumak için 
ne tedbirler alındığına dair Enerji ve'Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/890) 

62. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Karşıyaka ve Altay Kulüpleri hâdisesi üzerine 
verilen ve basma intikal eden beyanatın mahi
yetine dair, Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/891) 

63. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun. Van ve Hakkari illerinde, merinoscu-
luğu teşvik ve geliştirmek için ne yapıldığına 
dair, Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/892) 

64. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Hakkâri ilinde tarım ve veteriner teş
kilâtlarının noksan oluşunun mahzurları üze
rinde durulup durulmadığma dair, Tarım Ba
kanından sözlü sorusu (6/893) 

65. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Midyat'ın Mizizah köyünde oturan bir 
aşiret ağasının, köye nişan töreni için gelenle
rin köye girmesine silâhla mani olduğunun doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/894) 

66. — Elâzığ Milletvekili Nurettin Ardıç-
oğlu'nun, Elâzığ bölgesinde Elektro - Metalürji 
ve Elektro - Kimya sanayii tesisleri kuruması 
konularında yeni etüt ve hazırlıklar olup olma 
dığma dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Sa 
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/895) 



67. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in. izmir ile Antalya arasındaki turist-k yolun, 
Korkuteli - Tefenni arasının, acele inşası husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ve 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/896) 

68. — Erzincan Milletvekili Zeynel Gün-
doğdu'nun, Türkiye Radyolarının kültür, sa
nat ve müzik yayınlarının, halkın ihtiyaç ve 
temayüllerine göre, yeniden tanzimi yolunda ne 
gibi tedbirler alınması düşünüldüğüne dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/897) 

69. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Hudut illerimizde yürürlüğe konulan 
9 numaralı Sirkülerin, bâzı hükümlerinin, Ana
yasaya aykırılığının tetkik edilip edilmediğine 
dair îçrleri Bakanından sözlü sorusu (6/898) 

70. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin ili çevresinde, 1963 yılında, 
emanet suretiyle kaç ilkokul binası yapıldığına 
ve bunların hizmete girip girmediğine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/899) 

71. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin iline, âfet fonundan, yapılan 
yardım miktarına ve yardımın kimlere ve ne 
suretle tevzi edildiğine dair îmar ve iskân Ba
kanından sözlü sorusu (6/900) 

72. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Mardin'in Derik ilçesi Bucağında yapıl
ması kararlaştırılan Sağlık Ocağının Kasırkan-
co köyüne yaptırılması sebebine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/901) 

73. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Ziraat Odaları Birliği idare Kurulu Başkan
lığına seçilen ve 6 aydır çalışan İzmir Milletve
kili Arif Ertunga'nın, milletvekilliği sıfatının 
devam edip etmediğine dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/902) 

74. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa
vacı'nın Mecliste halen Matbaa Müdürü bulu
nup bulunmadığına dair Millet Meclisi Baş
kanından sözlü sorusu (6/903) 

75. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ara
kan'in, Batman petrol havzasında çalışan iş
çilerin grev yapması sebebine dair Çalışma ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/904) 

76. — Nevşehir Milletvekili Ramazan De-
mirsoy'un, yurtta tehlike halini almış bir gerici

lik akımı varlığının kabul edilip edilmediğine 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/905) 

77. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Ahnus baraj gölü içersinde kaldığı İçin is
timlâk edilen arazilerin bedellerinin ne zaman 
verileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/906) 

78. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
mn, Almus Ortaoklununun, 1964 yılı iç/ınde, hiz
mete açılıp açılmıyacağına dair Millî Eğitim 
Bakanından sö2İü sorusu (6/907) 

79. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm, şahsiyle 
ilgili beyanatının Türkiye Radyolarından yayın
lanması sebebine dair Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/908) 

80. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'ın, bakımı Karayollarına aidolan bir kı
sım yolların, bu yıl il bayındırlık müdürlükle
rine devrolunduğunun doğru olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/909) 

81. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Gül-
doğan'm, Lice -Kulp -Muş karayolunun yapı
mına ne maksatla ve hangi tarihte başlandığı
na dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/910) 

82. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Güney - Doğu Anadolu'da bir selüloz 
fabrikası kurulacağının doğru olup olmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/911) 

83. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'ın, Lice ilçesinde yapılan evlerin, maksa
da uygun olarak, ikamete tahsis olunup olun
madığına dair tmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/912) 

84. — Balıkesir Milletvekili Cihat Tur
gut'un, Millî Savunma ihtiyaçları için Vakıf 
Zeytinlikler İşletmesinden fazla fiyatla zeytin
yağı alındığının doğru olup olmadığına dair 
Millî Savunma ve Devlet Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/913) 

85. — Bitlis Milletvekili Müştak Okumuş'-
un, ilk etütlerinde Tatvan'da kurulmasının 
münasibolacağı raporla tevsik edilen Çimento 
Fabrikasının Van'a nakledilmesi sebebine dair 
Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/914) 

86. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'ın, 
Doğu Menzil Kumandanı General Faruk Güven-
türk hakkında, 4 Mart 1964 tarihli Milliyet ga-



zetesinde yayınlanan yazısından dolayı, bir iş
lem yapılıp yapılmadığına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/915) 

87. — Sivas Milletvekili Güner Sarısözen'-
in, Sivas Valisi Mehmet Varinli'nin başka bir 
yere nakledilmesi sebebine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/916) 

88. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Rize'nin Ikizdere, Çamlıhemşin ve Kap-
tanpaşa bölgelerinin kalkınması için, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda, neler yapılmasının düşünül
düğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/917) 

89. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Gü
ner'in, Çay işlerinin müstakil bir teşiklât ta
rafından yürütülmesi hususundaki çalışmala
rın bugüne kadar bitirilememesi sebebine dair 
Tarım ve Gümrük ve Tekel Bakanlanndaı 
sözlü sorusu (6/918) 

90. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmur-
dereli'nin Basın - İlân Kurumunun 24 sayılı 
Genel Kurul kararının ,8 nci maddesindeki dizgi 
makinası kullanma mecburiyetinin Anayasa
mızın 23 ncü maddesine aykırı olup olmadığı
na dair Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakan
larından sözlü sorusu (6/919) 

91. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'-
nm, Atatürk'ün resimlerinin posta pullarından 
kaldırılması sebebine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/920) 

92. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in, halen kaç il, ilçe ve kasabamızda 
Hükümet tabipliğinin münhal bulunduğuna 
dair Sağlk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/921) 

93. — Giresun Milletvekili Nizamettin 
Erkmen'in Giresun ili Dereli ilçesini Yavuz 
Kemal bucağına bağlıyacak olan yolun inşa 
ve ikmalinin bir plâna bağlı olup olmadığına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/922) 

94. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
orman suçlarından dolayı sulh ceza mahkemele
rinde karar altına alman maktu avukat ücretle
rinin kaldırılması veya azaltılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Adalet ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/923) 

95. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, malî, iktisadi veya teknik kayıtlar yüzünden 
gazete kapatılmış olup olmadığına dair sözlü so

ru önergesi, Turizm ve Tanıtma ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/924) 

96. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
Samsun limanının inşasından sonra meydana ge
len kumsalın tertip ve tanzimi için demiryolu
nun yerinin değiştirilmesi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Bayındırlık ve Ulaştırma Bakan
larından sözlü sorusu (6/925) 

97. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
ayçiçeğinin maliyetinden aşağı fiyatla satılması
na soya yağı ithalinin sebebolup olmadığına da
ir Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/926) 

98. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Toprak Mahsulleri Ofisinin, Edirne ilinde çok 
düşük fiyatla buğday alımı yaptığı hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/927) 

99. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Keşan'ın Altıntaş köyü ile Malkara'nın Teber-
rut ve Davuteli köyleri arasındaki sınır anlaş
mazlığını halleden kararnamenin uygulanmama
sı sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/928) 

100. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'in, 
Osmancık ilçesi Kâmil bucağına bağlı Aşağı-
zeytin köyü civarında ve Kızılırmak üzerinde 
yapılan köprünün devamı olan ve Kunduz or
man bölgesi, Ovacık yaylası ve Vezirköprü'ye 
uzanan ydlun yapımının düşünülüp düşünülme
diğine dair Tarım ve Bayındırlık Bakamların
dan sözlü sorusu (6/929) 

101. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin 
Savacı'nm, İşten el çektirilmiş kaç belediye 
başkanı bulunduğuna dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/930) 

102. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nm, 
Basm İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı 
Kanunun iptalinin veya bâzı maddelerinin ta
dilinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/931) 

103. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'-
nun, Danıştay Başkan ve üyeliklerine, Bakan
lar Kurulunun bugüne kadar aday göstermemiş 
olması sebebine dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/932) 

104. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak
ça'nm, Cumhuriyet Halk Partisine giren Mil
letvekillerinin beyannamelerinin Başbakanlık 



makamında imza edilmesi sebebine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/933) 

105. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ortaokulu bitirme sınavlarında bir dersten sınıf
ta kalan kaç öğrenci bulunduğuna dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/934) 

106. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'da yayımlanan Düşünen Adam Dergi-
sine ek olarak verilen Yassıada ve Sonrası adlı 
kitabın, Anayasa nizamını, millî güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 38 sayılı 
Kanuna aykırı olup olmadığına dair Adalet Ba 
kanından sözlü sorusu (6/935) 

107. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
in, İsparta ilinin baş harfinin «I» mi, «I» mı 
olduğuna dair M M. Başkanından ve Başbakan 
dan sözlü sorusu (6/936) 

108. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilge-
han'm, Zeytinyağı fiyatlarının dâhilde ve ha
riçte korunması için bir taban fiyatı konulması 
ve müdahale mubayaasına girişilmesinin düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/937) 

109. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
gece üniversiteleri ve gece yüksek okulları 
açılması hakkındaki plânın neden kurulamadığı
na dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/938) 

110. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
Ankara'da bâzı ilkokullara, öğretime başlamış 
olmalarına rağmen, cereyan verilmedie-min bi
linip bilinmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/939) 

111. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, 
Belediye başkanlarının resmî bayramlarda pro
tokol dışı bırakılmasına neden lüzum görüldü 
güne dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/940) 

112. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'ın, Hazineve borçlu Avukat ismail Munga'-
mn Mardin Valisi ile sıkı bir samimiyet kurmuş 
olması sebebine dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/941) 

113. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun, Belediye başkanlarının protokoldan çı
karılmalarına neden lüzum ve zaruret görüldü
ğüne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/942) 

114. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Adapazarı Belediye Meclisince, bâzı mahalle, 

bulvar ve caddelerin, 27 Mayıs Devriminden 
sonra konan adlarının değiştirildiği hakkındaki 
neşriyatın doğru olup olmadığına dair Adalet 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/943) 

115. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Ak-
ça'nın, Atina Büyükelçimiz ile ikinci kâtibesi 
arasında geçen olayın gerçek içyüzünün ne ol
duğuna dair, Dışişleri Bakanından sözlü soru
su (6/944) 

116. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'-
in, 1961 - 1962 yılında Cahit özden'e 170 bin li
raya kiraya verilen Enez dalyanlarının kirası
nın sene sonunda 17 bin liraya düşürülmesi se
bebine dair, Maliye Bakanından sözlü sorusu 
(6/945) 

117. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Atina Büyükelçiliğimiz ikinci kâtibesi
nin merkeze naklinin 4037 sayılı Kanundaki ob
jektif kıstaslara göre yapılıp yapılmadığına 
dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/946) 

118. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, 1964 yılı fındık mahsulü hakkında alı
nan kararın, müstahsil malının değer bedelle 
satılmasını sağlayıp sağlamadığına dair, Baş
bakandan sözlü sorusu (6/947) 

119. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, 
Samsun'un, liman yapımı dolayısiyle bozulduğu 
için yeniden inşa edilen kanalizasyonda teknik 
hata yapılmasına kimlerin sebebolduğuna dair 
Bayındırlık, imar ve iskân bakanlarından sözlü 
sorusu (6/948) 

120. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'm, 
tütün ekicilerinden kesilen paralarla kurulaca
ğı söylenen Tütüncüler Bankasının ne durumda 
olduğuna dair, Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/949) 

121. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, istanbul'daki Yıldız Camimin tamiri hakkın
da ne düşünüldüğüne dair, Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/950) 

122. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydm'ın Hasan Efendi mahallesindeki Eski
yeni Cami avlusuna bir Müftülük binası yapıl
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair, Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/951) 

123. — Adana Milletvekili Cavit Oral'm, 
artan tarımsal kredi ihtiyacının karşılanması 
için ne gibi tedbir alınmasının düşünüldüğüne 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/952) 



124. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın'm Karacasu ilçesi Yazır köyü halkı 
tarafından gönderilen 80 imzalı dilekçe üzerinde 
bir işlem yapılıp yapılmadığına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/953) 

125. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Atatürk Anıtına çelenk koymak istiyen Ede
biyatçılar Birliği üyelerinin karakollara götü
rülmelerine kimlerin emir verdiğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/954) 

126. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, illerin, köylerin yol ve sularını yap
mak için, köylerden nakit para ve angarya is
temelerinin Anayasamıza aykırı olup olmadı
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/955) 

127. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde gezen Sıtma Savaş Teşkilâ
tına bağlı sağlık memurlarının sağlık müdür
lükleri emrine verilmeleri hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu. (6/956) 

128. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine, mo
torla sulama yapılmak üzere, elektrik getiril
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar, Bayındırlık ve Tarım Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/957) 

129. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlu'nun, köylerde yapılan kadastrolar için de
kar basma istenen paralara dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/958) 

130. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından 
çiftçilere verilen gübrelerin miktarının artırıl
ması ve fiyatının ucuzlatılması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/959) 

131. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Müdürü
nün, son aylarda, kaç mühendisi başka fabrika
lara nakil ettirmiş olduğuna dair Sanayi Ba
kanından söziü sorusu (6/960) 

132. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nım, Çifteler ilçesi Tarım Müdürünün, özel 
bir işde, Devlet arabasını hasara uğratıp uğrat
madığına dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/961) 

133. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1963 ve 1964 yıllarında kaçar traktör 
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monte ve ithal edildiğine dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/962) 

134. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Belediye reislerinin, millî bayramlarda, 
Protokolden neden çıkarıldıklarına dair içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/963) 

135. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'de elektrik cereyanının sık 
sık kesilmesini önlemek için ne gibi tedbir dü
şünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/964) 

136. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bakır fiyatlarının neden yükseltildiği
ne dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/965) 

137. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Çifteler ilçesi Toprak Mahsulleri Ofisi
nin, tüccara, 1964 mahsulü arpa satıp satma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/966) 

138. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Güney - Doğu mmtakasmm, hududa bakan yö
nünde, kaç kilometrelik sahanın mayınlanmış 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/967) 

139. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un. 
Midyat ilçesi tahrirat kâtibinin İdil ilçesine nak
li sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü soru
su (6/968) 

140. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Midyat PTT atlı dağıtıcısı Behçet Bedir hak
kında kaç şikâyet ve ihbar bulunduğuna dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/969) 

141. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un. 
Mardin'in tdil ilçesinde, son üç ay içinde, asa-
vise müessir ve vatandasın huzurunu bozarı kac 
olav olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/970) 

142. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, 
Mardin ili Midyat ilçesi Kaymakamı haklanda 
bir ihbar ve şikâyet bulunup bulunmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/971) 

143. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, 
Hirfanlı'dan Niğde'ye ulaşmış bulunan elektrik 
enerji hattının Bor ilçesine de götürülmesi isi
nin 1965 yılından itibaren yapılmasının progra
ma alınıra almmıyacapına dair Enerii ve Tabiî 
Kavnaklar ve Millî Savunma bakanlarından 
sözlü sorusu (6/972) 
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144. — Erzurum Milletvekili (riyasettin Ka

raca 'nm, Adana Bedediye Reisi Ali Sepici hak
kında verilen doktor raporunun mahiyetinin ne 
olduğuna dair İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet bakanlarından sözlü sorusu. 
(6/973) 

145. — Antalya Milletvekili îhsan Ata-
öv'ün, Gündoğmuş, Orman îşlletme İdaresinin 
ne zaman kurulduğuna ve İşletme Müdürünün 
ne gibi çalışma yaptığına dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu. (6/974) 

146. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Korkuteli çayından öteden beri bahçeleri
ni sulayan vatandaşların bu sene aynı haktan 
faydalanıp faydalanmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/975) 

147. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaka köyü iç
me suyu tesisi için ne kadar para harcandığına 
dair Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/976) 

148. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'-
ün, Antalya VaJlisinin, özel idare bütçesini ar
zusuna göre kullandığının doğru olup olmadığı
na dair İçişleri ve Bayındırlık bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/977) 

149. — Van Milletvekili Şükrü Kösereisoğ-
lu'nun, Van ve Hakkâri'de Merinosculuğu teş
vik ve geliştirmek için hangi tedbirler alındığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/978) 

150. — Adana Milletvekili Mehmet Geçioğ-
lu'nun, Çukobirlik'e Genel Müdür tâyini konu
sunda ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/979) 

151. — Sivas Milletvekili Tahsin Türkay'm, 
asayişi teminle görevli zabıtanın kanun dışı 
tutum ve davranışlarını önlemek için alınması 
düşünülen tedbirlerin neler olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/980) 

152. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğ-
lu'nun, Turizm ve Tanıtma eski Bakanı Nu
rettin Ardıçoğlu'nun, 30 . 9 . 1964 tarihindeki 
Avrupa tetkik seyahati esnasında Yugoslav
ya'ya uğrayıp Devlet Başkanı Tito ile özel gö
rüşme yapıp yapmadığına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/981) 

153. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
Belgrad ve Viyana'daki üç Osmanlı Vezir ve 

kumandanının mezarları hakkında ne düşünül
düğüne dair Dışişleri ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/982) 

154. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Kıbrıs Adasının taksimi konusunda ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/983) 

155. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Rusya ile Hükümetimiz arasında yapılan 
Kültür Anlaşmasının mahiyet ve şümulünün ne 
olduğuna dair Başbakandan ve Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/984) 

156. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, İsparta Milletvekili Sadettin Bilgiç'in 
Konya'da 11 Ekim 1964 Pazar günü yaptığı ko
nuşmaya dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/985) 

157. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'in, 
Atatürk Orman Çiftliğinde bulunan ağaçların 
imar ve bakımı konusunda ne düşünüldüğüne 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/986) 

158. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 
memleketimizde bir otomobil sanayii kurulması 
hususunda hazırlıklar yapıldığı hakkındaki be
yanata dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/987) 

159. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
ın, Bingöl - Karlıova yoluna 1963 ve 1964 yıl
larında ne miktar para harcandığına dair Ba
yındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/988) 

160. — Bingöl Milletvekili M. Sıddık Aydar'-
m, Nurculuğun ne olduğuna ve Tüzüğü bulunup 
bulunmadığına dair, Başbakandan sözlü soru
su (6/989) 

161. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir ka
nun sebebiyle bir kısım Hazine maltlarının, ka
rar geriye yürütülmek suretiyle Cumhuriyet 
Halk Partisine nasıl verildiğine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/990) 

162. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 
Doğu ve Güney - Doğu istikametlerine motorlu 
tren işletilmemesi sebebine dair Ulaştırma Ba
nından sözlü sorusu (6/991) 

163. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'in, Zey
tin yağı müstahsilinin korunması için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/992) 
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164. — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Ekim 

ve Kasım 1964 ayları içinde kaç tren kazası ol
duğuna dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/993) 

165. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yabancı memleketlere işçi gönderilmesi işinde, 
bütün muamelelerin açık bir şekilde ilân edil
mesi gibi bir usul konulmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Çalışma Bakanından sözlü 
sorusu (6/994) 

166. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
mimarî projelerle, statik hesap ve projelerin vi
ze edilmesi konusundaki ihtilâfın aslının ve hu
kukî yönünün ne olduğuna dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/995) 

167. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Lice ilçesi Çişe köyünde ölümle sonuçlanan 
kavganın suçlularını yakalayabilmek için, Jan
darma takip ekiplerinin köy halkına işkence 
yaptıkları hakkındaki şikâyetin Bakanlığa inti
kal ettirilip ettirilmediğine dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/996) 

168. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
başgardiyan, gardiyan ve adliye odacılarının, 
mesailerine mukabil az olan ücretlerinin halli 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu (6/997) 

169. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'
ın, Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın 
vadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbir 
alınıp alınmadığına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/998) 

170. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
bugünkü Futbol Federasyonunun Türk futbolu
na faydalı olup olmadığına dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu (6/999) 

171. — Edirne Milletvekili tlhami Ertem'in, 
vilâyetçe işten el çektirilen, Havsa ilçesinin 
Abaylar köyü muhtarının, bu işle ilgili, müra
caat ve dilekçelerine cevap verilmediği hakkın
daki söylentilerin doğru olup olmadığına dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/1000) 

172. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Söke ilçesinde toprakların çoraklaşmasının 
önlenmesi ve bir Toprak Tahlil ve Tohum Islah 
istasyonu kurulması hususlarında ne düşünül
düğüne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/1001) 

173. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Gerenli köyü Başöğretme
ninin Mihalıççık'ın Sulyeler köyü öğretmenli
ğine hangi sebeplerle nakledildiğine dair Mil
lî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/1002) 

174. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Mihalıççık Tahrirat Kâtibinin Çifteler 
Tahrirat Kâtipliğine nakledilmesi sebebine dair 
içişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/1003) 

175. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in bir kısım köylerinde öğret
men bulunmaması sebebine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1004) 

176. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesinde muvak
kat hububat alım merkezi açılması hususunda 
ne düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu. (6/1005) 

177. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet tiyatrolarının bilet satışları siste
minde bir değişiklik yapılmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/1006) 

178. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Sivrihisar'ın Kaymaz Bucağındaki su
lama kanalları üzerine bir bent yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Köy işleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/1007) 

179. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in inönü nahiyesinde bir pan
car tesellüm merkezi açılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu. (6/1008) 

180. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'mm, Eskişehir'in inönü nahiyesinde, yapımı 
yarım kalmış bulunan su kanallarının ikmali 
hususunda ne düşünüldüğüne dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/1009) 

181. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesindeki ah
şap köprünün yerine demir ayak ve üstü be
ton köprü yapılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/1010) 

182. — Tokat Milletvekili Mehmet Kozava'-
nın, Turhal ilçesinin Pazar bucağına bağlı 
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Gendigelen köyünün 5 Km. mesafelik yolunun 
yapmına başlanmaması sebebine dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/1011) 

183. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydınçer'-
in, Aydın ili göçmenlerinden Faik Kamçı'ya 
tahsis edilen evin istirdadı cihetine gidilmesi 
sebebine dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/1012) 

184. — Edirne Milletvekili llhami Ertem'in, 
Edirne'nin ova yollarının, rampalarla, Devlet 
yoluna bağlanmasının hangi teşkilâtın görevi 
olduğuna dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/1013) 

185. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan'ın, 
Millet Meclisi Genel Seçiminin Ekim 1965 de 
yapılması hakkındaki beyan muvacehesinde, 
Yüksek Seçim Kurulunun ara seçimleri için ev
velce vermiş bulunduğu kararın hukukî değeri
nin ne olduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/1014) 

186. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin-
oğlunun', Çifteler ilçesinde yapılan, Atatürk 
Anıtının açılması merasimine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/1015) 

187. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nilhat 
Akay'm, aşırı sol cereyanlarla mücadelede bu
günkü mevzuatın yeterli olup olmadığına dair 
Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/1016) 

188. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, Türkiye Öğretmen dernekleri millî fe-
derasyonTinun siyasetle uğraştığı iddiası karşı
sında Bakanlığın harekete geçip geçmediğine 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/1017) 

189. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Antalya - Eskişehir arasında döşenmiş 
olan paypplayn hattının geçtiği tarlaların is
timlâk bedellerinin ne zaman ödeneceğine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/1018) 

190. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Devlet Tarım Sektöründeki istihsal ar
tışını ve kalkınmayı gerçekleştirmek üzere sağ
ladığı imkânları köylere duyurma işinde ne ya
pıldığına dair Ticaret ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu. (6/1019) 

191. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'ın, Burdur'un Gölhisar ilçesinde, gölün ku

rutulan kısımlarından, dağıtılan arazilerin dö
nümünün kaçar liradan değerlendirildiğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/1020) 

192. — Burdur Milletvekili Nadir Yavuz-
kan'm, Burdur'a yapılacak kapalı spor salonu
nun, bugüne kadar, ihale edilmemesi sebebine 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/1021) 

XII 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Siyasi partiler kanun tasarısı ile Ada

na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifle
ri ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 
2/591) (S. Sayısı : 527) [Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1963] 

2. — Bina {kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nın 6570 sayılı Kira Kanununun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3 ncü madde
lerinin yeniden tedvini ile 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve geçici 
komisyon raporu (1/513, 2/526) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 10 . 4.1964] 

3. — Serbest malî (müşavirlik kanun tasarısı 
ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 2/529) (S. 
Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17 . 8 . 1963] 

X 4. — Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'-
m, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/576) 
(S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 18.10.1963] 

5. — Artvin Milletvekili Saffet Eminağaoğ-
lu ve onüri arkadaşının, 53 sayılı Devlet İstatis
tik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hak
kındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Plân 
komisyonları raporları (2/586) (S. Sayısı : 714) 
[Dağıtma tarihi: 12.6.1964] 

6. — C. Senatosu 'Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız 
re 17 arkadaşı, İsparta Milletvekili Lokman 
Başaran ve 3 arkadaşı, C. Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine ile Bursa Milletvekili 
Cevdet Perin, C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat 
Öztürkçine, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 
ile, C. Senatosu İstanbul Üyesi Berç Turan'ın, 



Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
na geçici maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifleri ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/355, 2/450, 2/438, 2/542 ve 2/420) (S. Sa
yısı : 756) [Dağıtma tarihi : 3 . 9 .1964] 

X 7. — Askerî öğrencilenden basan göstere-
miyenler hakkındaki 5401 sayılı Kanuna (ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun [tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/574) (S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 
25 .11.1964] 

8. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Plân komisyonları rapor
ları (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağılana tarihi : 
25 . 6 .1964] 

X 9. — iller Bankası Kanununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
içişleri, imar ve Iskan ve Plân komisyonları ra
porları (1/646) (S. Sayısı >: 694) [Dağıtma ta
rihi : 18 . 4 .1964] 

10. — C. Senatosu Aydın Üyesi iskender Ce
nap Ege ve 2 arkadaşının, PTT nin 120 nci hiz
met yılını doldurmuş olması dolayısiyle me
mur ve hizmetlilerine birer aylık tutarında ikra
miye verilmesi hakkında kanun teklifi ve Mali
ye, Ulaştırma ve Plân komisyonları raporları (S. 
Sayısı : 765) [Dağıtma tarihi : 7.12.1964] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

iKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BtRlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/479) (S. Sayısı: 296) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

X 2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) (S. 
Sayısı: 305) [Dağıtma tarihi: 6 . 7 . 1963] 

X 3. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin (c) bendinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu 
(2/522) (S. Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7.1963] 

X 4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili Hilmi in
cesulu'nun Su Ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci 
ve 28 arkadaşının, balıkçılığın teşvik ve hima
yesine mahsus kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/377, 2/505, 2/252) (S. Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 8 .1963] 

X 5. — Millî istihbarat Teşkilâtı kanunu 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/451) 
(S. Sayısı: 456) [Dağıtma tarihi: 26 . 9 . 1963] 

6. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/507) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 23 .10 .1963] 

X 7. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı ve Kırşehir Milletvekili Memduh Er-
demir'in Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (1/461, 2/425) 
(S. Sayısı : 516) [Dağıtma tarihi : 24.10.1963] 

X 8. — Konut kanunu tasarısı ve Geçici Ko
misyon raporu (1/493) (S. Sayısı : 534) [Da
ğıtma tarihi : 24 .12 .1963] 

9. — Gümrük kanunu tasarısı, 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 3 ncü fıkrasiyle 71 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları ile izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
5383 sayılı Gümrük Kanununun 134 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/466, 1/204, 2/236) (S. 
Sayısı: 734) [Dağıtma tarihi: 14 . 7 . 1964] 

(Millet Meclisi 30. Birleşim) 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı . 

Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'm, Otelcilik, Motelcilik Türk Ano
nim Şirketi kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2 /576) 

Ankara: 9 Eylül 1963 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Turizmin gelişmesini sağlamak maksadiyK hazırlamış odduğum, «Otelcilik, Motelcilik Türk 
Anonim Şirketi - 0. M. T. A. Ş.» kanun teklifi ilişik olarak: sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica eder, üstün saygılarımı sunarım., 
Çanakkale Milletvekili 

Ş. înan 

GEREKÇE 

1. Çağımızda turizm, hattâ pek yakın geçmiş ile kıyaslanamıyacak derecede önem kazanmış
tır. 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı yayınlarına göre, 1961 yılında, 74 memleketi 77 milyon turist ziya
ret etmiştir. Bu 77 milyon turîstin en büyük kısmını % 72 sini, Avrupa memleketleri; % 24 ünü 
Amerika ve Antiller; % 1,50 sini Asya ve Avustralya memleketleri; % 1,25 ini Afrikanın 10 mem
leketi; '% 1 ini Orta - Doğunun 4 memleketi (Kıbrıs, İsrail, Ürdün, Lübnan) kabul etmişlerdir. 

Çağımızdaki turizm, mekân dâhilinde büyük insan kütlelerinin hareketine meydan verdiği için, 
sosyal, kültürel, ekonomik yönleri ve etkileri olan bir olaydır. Bu gerekçede, konunun sadece eko
nomik yön ve etkilerine temas edilecektir. 

II - 74 memleket içinden 71 inde, 1961 yılında, turistlerin bıraktığı para miktarı, sadece ban
kaların kambiyo kayıtlarına göre (Banka kayıtlarına intikal etmiyen döviz harcamaları haraç), 
6 milyar 520 milyon dolar yani 58 milyar 680 milyon Türk lirasıdır. 

Aynı 71 memleket, 1956 yılında, turistlerden 4 milyar 374 milyon dolar, yani 39 milyar 366 
milyon lira gelir sağlamışlardı. Demek oluyor ki, 71 memleketin turizm gelirinde, 1961 de, 1956 
ya nazaran, % 49 bir artış kaydedilmiştir. 

Turizm, işte bu hızla gelişmekte, başka memleketleri görmek, başka milletleri tanımak arzu
su, toplumların her tabakasını, gittikçe artan bir yoğunlukla sarmaktadır. 

III - Her memleket, bu verimli hazineyi kendi faydasına işletmek hususunda gayret sarf et
mekte, yabancı ülkelerde, her Ç/eşit propaganda için, mühim miktarda para harcamakta tereddü-
detmemektedir. 
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Her gelen turistin, bu bakımdan kaça mal olduğu, memleketler itibariyle aşağıda gösteril

miştir : 

Memleikeltler 

Avusturya 
Belçika 
Finlandiya 
Fransa 
Batı - Almanya 
trlânda 
ttalya 
Holânda 
Norveç 
isviçre 
ingiltere 
Yugoslavya 
Kıbrıs 
Ürdün 
Rodezya 
'Kanada 
Birleşik Amerika. 
Çin 
Japonya 
Filipin 
Avustralya 
Meksika 
Porto Riko 

Turist bağına 
düşen propa

ganda masrafı 
(Dolar) 

0,15 
0,44 
0,10 
0,58 
0,24 
0,80 
0,23 
0,29 
0,13 
0,43 
2,00 
0,37 
2,25 
1,36 
1,40 
0,32 
0,40 
0,67 
6,00 
3,00 
4,00 
3,80 
0,85 

Turist Başına 
düşen propa

ganda masrafı 
(Kuruş) 

135 
396 
90 

522 
216 
720 
207 
261 
117 
387 

1 800 
333 

2 025 
1 224 
1 260 

288 
360 
603 

5 400 
2 700 
3 600 

•„ 3 420 
765 

Turist çekmek üzere, bu memleiketlerden her birinin yaptığı propaganda masraflarından turist 
başına düşen bu miktarlara karşı, beher turistin bu memleketlerden her birine ortalama olarak 
bıraktığı para miktarı, aşağıda gösterilmiştir : 

Memleketler 

Avusturya 
Belçika 
Danimarka 
Finlandiya 
Fransa 
Batı - Almanya 
trlânda 
ttalya 
Holânda 
Norveç 
İsviçre 
İngiltere 

Her turistin 
bıraktığı para 

(Dolar) 

960 
1 000 
İ 185 

235 
217 

1 115 
296 
790 

" 1 111 
344 
383 
188 

Her turistin 
bıraktığı para 
(Türk Lirası) 

8 640 
9 000 

10 665 
2 115 
1 953 

10 035 
2 664 
7 110 
9 999 
3 096 
3 447 
1 692 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 507 ) 
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Memleketler 

Kıbrıs 
Yugoslavya 
İsrail 
Ürdün 
Rodezya 
Avustralya 
Çin 
Hindistan 
Japonya 
Filipin 
T aylan 
Mısır 
Kanada 
Arjantin 
Meksika 
Porto Riko 

Her turistin 
bıraktığı para 

(Dolar) ' 

154 
61 
40 
81 
65 
80 

442 . 
48 

157 
154 
302 
95 

201 
38 

407 
306 

Her turistin 
bıraktığı para 
(Türk Lirası) 

1 386 
549 
360 
729 
585 
720 

3 978 
432 

1 413 
1 386 
2 718 

855 
1 809 

342 
3 663 
2 754 

IV - Başlıca memleiketlerin 1961 yılında, turizmden elde ettikleri gelir (Sadece banka kambi
yo kayıtlarına geçen muameleler dâhil, banka kayıtlarına intikal etmiyen döviz harcamaları hariç) 
dolar ve Türk lirası olarak aşağıda gösterilmiştir : 

« 
Memleketler 

Batı - Almanya 
Avusturya 
Belçika, Lükisemburg 
Danimarka 
İspanya 
Fransa 
italya 
Norveç 
Kolanda 
ingiltere 
isveç 
isviçre 

Milyon Dolar 

504 
277 
114 
120 
385 
563 
755 
56 

159 
577 
71 

421 

ıMilyar 
Türk L/irası 

4 536 
2 493 
1*026 
1 080 
3 465 
5 067 
16 795 
0 504 
1 431 
5 193 
0 639 
3 789 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 507 ) 
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Memleketler 

Kanada 
Birleşik Amerika 
Fas 
Mısır 
israil 
Ürdün 
Japonya 
Meksika 

Milyon Dolar 

438 
975 

25 
66 
28 
12 

137 
707 

Türk Liri 

3 942 
8 775 
0 225 
0 594 
0 252 
0 108 
.1 233 
6 363 

V - 1961 yılında, 74 memleketi ziyaret eden 77 milyon insanın, 144 bin 356 sı Türkiye'ye gelmiş
tir. 

Bunların da, sırf turistik maksatla gelenlerinin sayısı, 1.1.7 bin 688 dir. Bunlarfn memleketimize 
bıraktıkları para miktarı da, yuvarlak rakam olarak 10 milyon dolar, yani 90 milyon liradan ibaret
tir. 

Beher turistin memleketimize bıraktığı para 8,49 dolar, yani 76 lira 41 kuruştan ibarettir. 
VI - Toplumu içinde bulunduğumuz Avrupa memleketleri içinde, ikinci Cihan Harbinden bu ya

na, turizm alanında büyük gelişme kaydeden memleketlerin başında, ispanya, İtalya gelmektedir. 
Yunanistan da, son beş yıl içinde, büyük gayretler içine girmiş, sonuç almaya başlamıştır. 

Turizm sanayiinin dumansız, bacasız fabrikası demek olan otelcilik konusunda, İtalya, öteden 
beri mücehhez bulunuyordu, ispanya ise, Madrit, Barselon, San Sebastiyan... gibi şehirler sinesinde 
mühim sayıda turist barındırabilecek otellere daha harb öncesi yıllarda sahibolmakla beraber, bi
zim için, çok daha manalı bir misal teşkil eder. 

ispanya misali : ispanya, 1962 yılında, turistlerden 463.3'milyon dolar, yani 4 milyar 160 mil
yon lira sağlamıştır . 

ispanya'ya, 1962 nin ilk on ayında, 7 milyon 876 bin 307 turist gelmiştir, İspanya'nın turistik ge
lişmesi, hayret uyandıracak durumdadır. Zira, İspanya'nın daha 1958 de, turistlerden elde ettiği 
gelir, 70 milyon dolar, yani 630'-milyon liradan ibaretti. 1958" den 1962 ye, dört yıl içinde, bu gelir, 
70 milyon dolardan, yani v630 milyon liradan 463 milyon dolara, yani 4 milyar 169 milyon liraya 
yükselmek suretiyle, % 561 artış kaydetmiştir. 

ispanya bu sonucu, 1942 yılından beri gösterdiği devamlı gayretlere borçludur. Filhakika, ispan
ya Hükümetinin, otel inşaatını finanse etmek konusunda tahsis ettiği para miktarı, oldukça yük
sektir : 

1942 - 1950 arasında 700 milyon peçeta 
1960 - 1963 arasında 1 407 milyon peçeta 
1960 - 1963 devresinde, ceman 20 840 odası olan oteller, moteller inşa edilmiştir. 1966 sonuna ka

dar, daha 60 000 oda inşası planlanmış, bu uğurda, 24 milyar peçeta harcamayı göze almıştır. Zira, 
ispanya kıyılarındaki Coeta Brava, Cocta Del Sol deki bütün oteller, bütün mevsim için dolu olduk
larını, daha 1963 ün Nisan ayında ilân etmişler, Avrupa'nın güneş ve deniz hasreti çeken insanları, 
başka yerler aramak zorunda kaldışlardır. 

Yunanistan misali : Komşumuz Yunanistan'da son yıllarda bu alanda büyük gayret gös
termekte, daha şimdiden, turistlerden yılda 60 milyon dolar sağlar duruma gelmiş bulunmaktadır. 

VI - Yurdumuzun, Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz, kıyılarının uzunluğu 7 bin kilomet
redir. Güneşimiz, denizimiz, kumsallarımız, eşsizdir. Bu tükenmez hazineyi işletmek (Güneş 
satmak, deniz sutmak, kum kiralamak) her şeyden önce, otel, motel, kamping tesisleri kurmakla 
mümkündür, 

M. Meclisi ( S . Sayısı : 507) 
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Çünkü İspanya misalinde de görüldüğü üzere, diğer bâzı tâli âmiller yanında, turizm "de

mek, otelcilik, motelcilik demektir. Otel, motel tesisleri kurulmadıkça, turizmin gelişmesini bek
lemek, ham bir hayaldir. * 

Otel, motel, kamping tesisleri kurmadıkça, turizmi teşvik maksadiyle, diğer tâli konular üze
rinde durmak, nihayet bir edebiyattan ibaret kain*. 

VII - Uzun süren etütler, araştırmalar sonunda hazırlanmış olan kanun teklifi, şu, temel fi
kirlere dayanmaktadır : .1. (S&yfa 7 de) 

2. Otelcilik, motelcilik, bu işe para yatıran münferit bir müteşebbise, aynı miktar parayı 
ithalât, ihracat, dahilî ticarette kullanan bir diğer müteşebbisin elde edeceği kâr ölçüsünde, 
yüksek bir kâr sağlamaz. Şu halde, elindeki sermayeyi, en verimli, en kârlı, kendisine en fazla 
kâr getirecek hangi işe yatıracağını düşünen bir kimse, parusmı bu alana yatırmıyacak demek-
tir. -

3. Büyük şehirlerde inşa edilen" oteller, bütün yıl, devamlı şekilde' müşteri bulabilir. Fakat, 
bir deniz kıyısında, turistik bir yerde inşa edilecek otel veya motel, mahiyeti icabı, bütüiT 
yıl boyunca çalışamaz. Ancak, yılın 3 veya 4 ayında çalışır. Pamsı olan münferit müteşebbis
ler, büyük şehirlerde otel inşa etmek üzere, bu alana para yatırma yoluna girseler bile, buh-* 
larm, yılın 3 veya 4 ayında çalışılacak yerlerde otel, motel inşa etmeleri beklenemez. Bunu 
beklemek, bu suretle turizmin gelişeceğini ummak,abeslo itşigal etmektir. 

Şu halde, Türkiye, turizmin gelişmesini, sadece ferdî teşebbüslerden beklemiyecek demektir. 
4. Turizmin gelişmesini sağlamak hususunda asli şart olan otel, motel, kamping inşâasını, 

ancak, kişinin elinde iken bu konuda bir işe yaramıyan, fakat bir araya gelince büyük nialf 
imkânlar halini alan, müşterek gayretlerden beklemek içabetmektedir. Bir ferdin varlıklı hale 
gelebilmesi için, nasıl para biriktirmesi lâzımgeldiğini belirtmek üzere söylenmiş olan «Dam
laya damlaya göl olur» atasözünü, her ferdin birer damla vermek suretiyle, toplu bir dav-. 
ranış ile, göl yaratmanın mümkün olduğunu ispat etmek durumundayız. 

Eşsiz güneş, deniz, kum, tarihî eserler diyarında,-bu hazinelerden, âdeta habersiz, fakru za
ruret içinde yaşamaktayız, Devletimiz Devlet bütçesinin fakir imkânlariyle, memleketin yüz yıllardan 
arta kaian binbir ihtiyacı karşısında bunalırken, her şeyi Devletten bekliyen halimizden bir parça sil-
kinerek, milletçe, tküçük şahsi imkânlarımızı hıc araya getirerek, bu baderei değiştirmek için, 
gayret sarfietmek zorundayiz. 

5. Tek bir şahsa ait münferit bir otel, tek başına, iktisadi rantabilite bakımından, pek verim
li değildir. Yatırılan sermayeye, mesela ithalât ticaretine nazaran, (büyük (bir gelir sağlamaz. 

Fakat, (zencir sistemi) denilen usule göre 'kuru an ve işletilen bir otel,motel Ikampiııg şebekesi, 
münferit bir teşebbüse nazaran daha verimlidir. Bu sisteme göre Oturulan otel, anofel şebekesinde, 
fiyatlar daha normai olur, her keseden turistin ulaşabileceği bir seviyede bulunur. 

6. Kanun teklifi, Türkiye'de örneği olmıyan, DEV bir özel teşebbüsün kurulmasını öngörmek
tedir. Yüzbinlerce Türk'ün müşterek malı olacak olan bu DEV teşebbüs, ileri Batı memleketle
rinde ve Birleşik Amerika'da gördüğümüz yeni zamanların özel teşebbüslerinden' bir örnek 
olacaktır. 

Gerçekleştiği talkdirde, çalışıldığı takdirde gerçekleşmemesi için esaslı hiçbir engel yoktur, 
Türkiye'de, özenilen sermaye piyasasının kuruluşunun başlangıcı olacaktır. 

7. Para yatıranlara, 15 yıl müddetle en ayağı% 6 kâr sağlanmak suretiyle, onlara bu men
faati gösteren, yurdun turizm geliri arttıkça, bu gelirin turistlere çeşitli mal ve hizmet satan 'kim
selere dağılışı suretiyle, onlara vasıtalı şekilde menfaat sağlıyan bu teşebbüs, gerçekleştiği tak
dirde, yurdumuz, şu 'bakımlardan da faydalanmış olacaktır : 

a) Ptek çok insan, çalışacak iş bulmuş olacaktır. 
b) Yıllardanberi, devamlı şekilde açık veren, ancak dost ve müttefiklerin yaptıkları cömert 

yardımlarla kapanan (dış ödeme dengesi) düzelme imkânları (bulacaktır. Zira Türkiye, dışarıya 
sattığı mallardan çok, dışardan mal getirmektedir. (Dış Ticaret dengesi) dediğimiz bu denge. 
1948 yılmdanberi, devamlı şekilde açık vermektedir. 600 küsur milyon dolarlık ithalâta karşı, 
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ihracatımız, 300 -350 milyon dolar arasında kalmıştır. İhracat bir türlü artmamaktadır. Tütün, 
Pamuk, Üzüm, tncir, Findik, Antep Fıstığı, Deri, Barsak, birazda maden Krom, Balkır... işte ih
raç mallarımız. Yıllar yılı 'bunları ihracederiz. İhracatımızın.'% 95 i tarım ürünleridir. Bu mad
delerle, (Dış Ticaret dengesi) nin adetâ Ibünyevi açığını kapatmak çok zor, hatta imkânsızdır. 

Yabancı memleketlerle olan mal hareketlerine ilave olarak, görünmiyen ithalât ve ihracatı da 
kapsayan (dış ödeme dengesi) daha da dengesizdir. Zira Devletimiz, çok ağır dış borç. yükü al
tına sokulmuştur. 

c) Yaş meyva, yaş sabze ve her çeşit gıda maddeleri, gelecek turistler tarafından, Türk top
rakları üzerinde, Döviz mukabili istihlâk edileceği için, bunları yabancı memleketlere gönderme-' 
den, yaıbamcılara satmak, yani ikracetınek mümkün olacak, bu gibi maddeleri yetiştiren Türk 
çiftçisi, malımın para ettiğimi, eline para geçtiğini görerek, durumunu değiştirecek, dafha fazla 
istihsal yaparak, daiha yüksek bir hayat seviyesinle doğru yloll alacaktır. 

ki) Memleketimizi ziyatret eden turistler, Türkiye'nin) milsaif irse ver, her (bakımdan inısan, va-
taınıdaşlarTnı .görecekler, tanıyacaklar, gittikleri yerlerde Türkiye'yi ve Türk Milletini anlatarak, 
.memlldketim yabancı diyarlarda tamimim asını sağlıyacaklar ve bumdan Devlet ol/arak kazancımız 
ejok ;büyük olacaktır. 

VIII - 1. Bu teşebbüs Devlet bütçesine ibİT külfet de getirmemektedir. 1961, 1962, 1963 yıl
larımda çıkarılan ve bugün yüzbinlerce vatandaşın elimde bulunan tasarruf bonolarımın toplamı 
1 miHyar 400 milyon liradur. Devlıet, esasen bunlara her yıl % 6 faiz ödemektedir, ödiyecektir. 
(B) grupu sermaye ile, İm. % 6 1ar bir araya gelecek, böylece teşekkül eden sermaye, % 6 kâr 

(getirecektir. ^ 
Tasarruf bondlarım'in ana borcunun itfası, tasarruf bonosunun verildiği tarihten 10 yıl sonra 

bağlatmaktadır. . * . 
Kanun teklifi sadece, 30 milyonluk kısmımın, (Erken ödeme) ye taibi tuituılmasımi' öngörmek

tedir. Devlet 10 yıl sonra, ödilyeceğimi, belirli bir miktarda, 10 yıl önıce öldemektıeldir. Fark 
.bumdan ibarettir. Yılda 30 milyonluk Mı^(Erkin ödeme) külfeti, turizmin sağlıyacağı faydalar 
yanında,, göae adi'nacak önemsiz 'bir miktar gübi kalmaktadır. 

2. % 6 kâr garantisi de, Devlet bütçesi için büyük bir külfet değildir. İmparatorluk zama
nımda, memleketimize demiryolu yapsınlar diye, yabancı şirketlere yatırdıkları sermaye için 
(Kilometre teminatı), (Fadıẑ  teminatı) adlan altında, asgari bir gelir sağlamayı, Devlet ka
bul ettaıüışti. 

Ereğli Demir ve Çelik Sanayii için aymıi garanti verilmiştir. Eskîdem demiryolu ne idi ise, 
Demir - Çelik SatMyiii ne ise, turizm- de aynı derecede önemlidir. İspanyaInıın yeni Kalkın
ma Plânında turizm, «îsıpamyaı'nım Ibaşıluca endüstrisi'» başlığını taşımaktadır. 

3. Turizmin asli şartı olan otel, motel ve kampingleri Devlet yaptırsa, gerekli parayı, ya 
vergi yoliyle, yalhut da, istikraız surctiylle sağlıyaıcaktır. Vergi gelirleri, Devletin .cari giderle
rini 'bile karşılamaya yetişmediğine göre, Devlet bu parayı, istikraz yioliyle Bağlıyacak demektir. 

Deıvlet, yaptığı istikrazlara, (Tasarruf bonoları dâlMl) e;saısen v/< 6 faiz ödemektedir. O halde 
'kanun teklifinim amacı olan şirketin hissedarlarına % 6 kâr garantisi vermekle Devlet, yeni ve 
^fazla bh' malî külfet altıma girm'emektedir. % 6 kâr garantisini, gelecek turistler vasıtasiyle ya
pılacak propagandanın masrafı olarak telâkki etmek pek yerinde olacaktır. • 

' IX. - Kanun teklifi, kurduğu finansman mekanizması ile, arsa ve arazi kıymetleri hariç, yılda, 
60 - 70 milyon liralık turistik tesis yatırımı sağlıyacaktır. 

X - Kurulacak teşebbüs kendi alanında dev bir teşebbüs olacağı için, yabancı memleketlerde 
kendisini kolayca tanıtabilecektir. Yabancı seyyalıat âeanteleri ile, toplu taahhütlere girişebilir. Bu 
suretle sağlıyacağı turist akını, (Zeneir sistemi) yanında, yeni küçük ferdî teşebbüslerin de doğma
sına ve yaşamasına imkân sağlıyacaktır. 

Ayrıca, teşebbüsün büyük oluşu, otel, motel, personeli yetişmesine imkân verecektir. Zira, bu 
teşebbüs, kendi personelini yetiştirmek, onlara meslekî bilgiler vermek için, kendi bünyesi içinde 
kurs ve stajlar da tertibedebilecektir. 
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XI - Kurulacak teşebbüs, sermayesini kredi yoluyla değil, hisse senedi satışı suretiyle tedarik 

edeceği için, faiz yükü altında kalmıyacak, böylece verimli bir surette çalışabilecektir. 
Türkiye'de bu alanda çalışmak istiyen yabancı sermaye, ortaklık tesisi için, karşısında büyük, cid

dî bir teşebbüs bulabilecektir. 
XII - Kanun teklifinin bâzı maddeleri, Türk ticaret Kanununun Anonim Şirket kurmak ve 

yürütmek hususunda kurduğu düzenin, konumuz bakımından aynen uygulanmasına imkân olmadığı 
düşüncesiyle tedvin edilmiştir. 

Geçici Yönetim Kurulunun teşekkül tarzı, halkın güvenini sağlamak maksadiyle düşünülmüştür. 
Vazifeleri icabı, memleketin milyarlarını idare etmekte olan insanların; şirkete hissedar olmak istiyen-
lerin, paralannı, tasarruf bonolarını, geçici bir süre için, en iyi şekilde kullanacak kimseler oldukları, 
bir gerçektir. 

X X X 

(Ba$t sayfa 4. Paragraf VII. de) 

1. Turistlerin Türkiye'ye giriş kapısı esas itibariyle istanbul'dur. Filhakika 19Ö2 yılında Tür
kiye'ye gelen 198 228 yabancının 87 147 si % 44 ü istanbul'dan, 24 315 i % 12 si Edirne'den, 18 687 
si % 9 u Izmirden, 16 019 u % 8 i Ankara'dan, Türkiye'ye girmişlerdir. 

istanbul ve Edirne'ye ait giriş rakamlarını birleştirecek olursak, Türkiye'ye gelen 198 228 ya
bancının 111 462 "% 56 sının- Türkiye'ye istanbul'dan girdiğini kabul edebiliriz. 

Yurdumuza gelen yabancıların % 54 ü uçakla, % 27 si deniz vasıtasiyle, % 10 u otomobil ile, 
% 8 i tren ile gelmişlerdir. Otomobil ile gelenlerin sayısı 1961 de 2 398 iken 1962 de 20 518 e çık
mıştır. Otomobil ile gelenlerin sayısı arttıkça, istanbul'un. giriş kapısı olmak vasfı daha da arta
caktır. 

Şu halde istanbul'da, izmir'de Türkiye'ye gelecek turistlerin büyük kısmını barındırabilecek, 
sonra da onlan (Zencir sistemi) ne dâhil. Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz kıyılarındaki otel ve 
motellere-sevk edebilecek otellerin bulunması lâzımdır. 

Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu ' 15 . 10 . 1963 
Esas No. : 2/576 

Karar No. : 2 • 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyrulan, Çanakkale Milletvekili Şefik inan'ıa; «Otelcilik, Motelcilik Türk 
Anonim Şirketi» kanun teklifi, incelenmiş, lüzumlu görülen değişiklikler yapılmıştır. 

Komisyonca yapılan inceleme sonuçlan aşağıia gösterilmiştir: 
1. Yurdumuz, zengin turistik imkânlara ma'ik^ olmasına rağmen, Avrupa'da hızla gelişen tu

rizm hareketinden, elan nasibini alamamış bulunmaktadır. Her memleket, turizm denilen tüken
mez hazineden faydalanır ve ibu faydasını artırmak üzere çalışırken, memleketimizin 'bu hazineden 
hemen hemen hiç hisse alamamasının sebepleri araştmldığı zaman, çeşitli tali sebeplerle birlikte, 
Türkiye'nin, turizmin temel şartı olan otel, motol (meselesini henüz çözememiş olduğu baş sebebola-
rak görülür. 

Gerçekten, şu rakamlar bu tezi ispat eder niteliktedir. 
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31 Aralık 1961 de, başlıca memleketlerde, yabancı turistler tarafından kullanılabilir yatak sayısı 

Memleket 

Birleşik Amerika 
italya 
Fransa 
ingiltere 
Batı Almanya 
Avusturya 
Yugoslavya 
Belçika 
Hplânda 
isviçre 
Norveç 
isveç • 
irlanda 
Danimarka 
Portekiz 
Türkiye 

Yatak sayısı 

5 750 000 
1 778 804 
1 594 000 
1 183 70Ö 
1 158 092 

591092 
274 715 
243 984 
216 823 
210 617 
101 930 
100 000 
47 700 
46 700 
44 055 

1 650 

Başka memleketlerin yabancı turistlere arz edebildikleri yatak sayısı milyonlar veya yüzbinlerle 
ifade edilirken, Türkiye hizasında 1 650 rakamını okumak, cidden elem verici mahiyettedir. Bu ra
kam, Turizm ve Tanıtma Bakanlığımız tarafından, üyesi bulunduğumuz Avrupa iktisadi iş Birliği ve 
Kalkınma Teşkilâtına bildirilmiş ve bu teşkilâtça yayınlanmış olan bir rakamdır. Başka memleket
lerin milyonları ve yüzbinleri yanında inanılması hakikaten güç olan bu rakamın sıhhati üzerinde her 
hangi bir tereddüde mahal yoktur. Zira Beş Yıllık Kalkınma Plânı kitabının , 426 ncı sayfasındaki 
tabloya göre, bütün Türkiye'de otel sayısı 258, oda sayısı 8 889, yatak sayısı 25 685 dir. Kalkınma 
Plânı kitabında «geceleme imkânları toplamının ancak % 30 u_dışardan gelen turistlere arz edile
bilir durumdadır» denilmektedir. 

Şu halde Kalkınma Plânı kitabına göre, yabancı turistlere arz edilebilecek durumda oda sayısı 
2 666, yatak sayısı 7 705 tir. 

Türkiye'nin yabancı turistlere arz edebildiği yatak sayısı ister 1 650 ister 2 666 ister 7 705 olsun, 
bu rakamların ifade ettikleri imâna Türkiye'de otel ve motelin yok denecek kadar az olduğudur 

"Memleketimiz, turizmin ilk ve baş şartı olan otel ve motel dâvasını çözmek zorundadır. Kanun 
teklifi bu bakımdan bir çözüm yolu bulmakta ve göstermektedir. 

2. Memleketimizin dış ticaret dengesi yıllardan beri, devamlı surette, açık vermektedir, ihra
cattan gayri dış gelirimiz olmadığı için dış ödeme dengemiz daha da büyük açıklar vermektedir. 
Şimdiye kadar bu açıklar, borç veya bağış şeklinde alman,- dış yardımlarla kapanmıştır. 

Dış ticaret dengemizin gösterdiği açıklar âdeta bünyevi bir mahiyet gösterdiğine göre, bu den
genin ıslahı için, geçici "bir mahiyet arz eden dış yardımlardan başka olarak, devamlı mahiyet arz 
eden ' kaynaklar bulmaik ve yaratmak zorundayız. Turizm, memlelketü'müzin «dış ticaret ve dış öde
me dengesini ıslah edecek ve süratle netice veretfek bir kaynaktır. 

Bunun böyle olduğu komşu memleketlerin son yıllarda gerçeMeşltirdikleri tecrübelerle sabittir. 
3. Kanun teklifinin gerekçesinde ileri sürülen mütalâalara komisyonumuzca da iştirak edil

mektedir. 

Maddelerin açıklanması : 

Teklifin 1 nci ve 2 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Teklifin 3 ncü maddesi, mâna aynı kalmakla beraber bâzı değişikliklerle kabul edilmiştir.. 
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Sermaye ile ilgili olan maddede, sermayeyi artırmak amacı ile bir değişiklik yapılmıştır. Halen 

tedavülde bulunan tasarruf bonoları tutarı 1 200 000 000 liradır. 1963 malî yılı sonuna kadar bu 
miktar 1 milyar 400 milyon lirayı bulacaktır. Bu tasarruf bonolarının 600 milyon lira civarında 
olan bir kısmı memurların elindedir. Sermaye miktarını, teklifin ilk şeklindeki seviyede bırakmak, 
tasarruf bonoları sahiplerinin bir kısmını bu şirkete hissedar olmaktan alıkoyacak mahiyette gö
rülmüştür. Tasarruf bonosu sahiplerine, bu şirkete hissedar olmak imkânlarını mümkün olduğu 
kadar geniş ölçüde açık bulundurabilmek için sermaye miktarını yükseltmek lüzumlu ve faydalı 
mütalâa edilmiştir. 

Diğer taraftan, İspanya'da otel, motel, oda maliyetinin ortalama olarak 1 250 dolar (.11 250 lira) 
olduğu, memleketimizde de maliyetin bu civarda olacağı göz önüne alınacak olursa, ilk bakışta 
pek büyük bir rakam gibi görünen 1 milyar 600 milyon liralık sermaye ile nihayet 150 bin oda in
şa edilebileceği düşünülürse turizmin zaruri kıldığı yatırım ihtiyaçlarının azameti' karşısında 1 
milyar 600 milyon rakamının dahi küçük kaldığı anlaşılır. 

4 ncü. maddenin (B) grupu kısmının 2 ve 3 numaralı fıkralarından (Maliye Bakanlığından) 
ibareleri çıkarılarak, yerine (Tediye gişelerinden) ibaresi konulmuştur. 

Bu değişiklik, Devlet borçlarının faizlerini ödeme işlerinin, normal olarak Merkez Bankası gişe-
lerince veya vazifelendirilen diğer bankalar tarafından yapılması keyfiyetinden ileri gelmiştir. 

4 ncü fıkra, 4 ncü maddeden çıkarılarak 5 nci maddenin sonuna eklenmiştir. 
6 ncı madde metninden çıkarılmıştır. 
Kâr garantisi ile ilgili 8 nci madde «yıllık bilançonun düzenlenmesini...» ibaresi yerine «Yıllık 

bilançonun.tasdikini...» ibaresi konulmuştur. 
Genel Kurul ile ilgili 11 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Madde 11. — Genel Kurul iki kademelidir. 
1. İl hissedarlar kurulu 
2. Şirket genel kurulu 
î l hissedarlar kurulu, il dahilindeki hissedarlardan (hissedar, elinde hisse senedi bulunan kim

sedir.) kurulur. î l hissedarlar kurulunun, şirket genel kuruluna göndereceği temsilcilerin seçimi -
ile ilgili hususlar, şirket mukavelesinde belirtilir. 

Şirket genel kurulu : İl hissedarları- temsilcilerinden kurulur. 
Şirket sermayesinin kamu tüzel kişilerine ve teşekküllerine ait olan kısım, bu kurulda, Maliye 

Bakanlığınca temsil olunur. 
Bu kurul, kanunların ve esas mukavelenin kendisine verdiği yetkileri kullanır. 
Maddenin bu şekilde tedvinindeki esas sebep hissedar sayısının fazlalığı ve çok sayıda hissedar 

ile genel kurul teşkilinin gösterdiği imkânsızlıktır. 
Geçici 1 nci maddeye 3 ncü bir fıkra eklenmiştir. Bundan maksat, şirketin kuruluş çalışmaları

nı süratle tamamlamak ve şirketin süratle faaliyete geçişini sağlamaktır. 
Geçici 2 nci maddede «A, B, C grupları hisse senetleri satış hasılatı» tâbiri yerine «A, B, C grup

ları hisse senetleri karşılığı olarak tahsil edilen para» tâbiri konulmuştur. 
Yeni konulan ibarenin şirket sermayesinin tekevvün tarzına daha uygun olduğu aşikârdır. 
Geçici 4 ncü madde şu şekilde değiştirilmiştir: 
Şirketin geçici yönetim kurulu, turizmin önemini, memlekete sağlıyacağı faydaları, halka duyur

mak, anlatmak ve hisse senetlerinin satılmasını temin hususunda yardımcı olmasını yürütme orga
nının her kademesinde istiyebilir. 

Şirketin geçici yönetim kurulu tarafından Türkiye Radyo ve Televizyonları vasıtasiyle yapıla
cak her çeşit bildiri ve reklâmlar, indirimli tarifeye tabi tutulur. 

Kanun teklifindeki 14 ncü madde çıkarılmıştır. Çünkü şirket malları aleyhine işlenen suçların 
Devlet malları aleyhine işlenen suçlar hükmünde olması kâfi görülmüştür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 507 ) 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilen kanun teklifi Yüksek Meclisin tasviplerine say

gı ile arz olunur. -
Geçici Komisyon Başkam 

Çorum 
If. incesulu 

Bilecik 
0, Tuğrul 

Edirne 
/. Erteni 

•Sözcü 
Balıkesir 

A. A. Bol ak 

Burdur 
N. Yavuzkaıı 

İmzada bulunamadr 

istanbul 
V. Özarar 

İmzada, bulunamadı 

Konya, 
K. Kaili 

Kâtip • 
. Çankırı 
R. inceler 

Bursa 
Z. Uğur 

İzmir 
A. Ertunga 

Sakarya, 
N. Bay ar 

Balıkesir 
•F. îdiniydi 

Antalya 
E. Ağva 

izmir 
N. Kürsat 

İmzada bulunanıadı 

Van 
Ş. Kösf/reiaoğlu 

İmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKİLİ ŞEFİK GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

İNAN'IN TEKLİFİ 

Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
Kanunu Kanunu 

Kuruluş Kuruluş 

MADDE 1. —- (Otelcilik, Motelcilik Türk 
Anonim Şirketi) (O. M. T. A. Ş.) unvanı al
tında, bu kanun ve hususi hukuk hükümlerine 
tabi olmak üzere, bir Anonim Şirket kurulmuş
tur. 

Şirket, bu kanun ve Türk Ticaret Kanunu
nun bu kanuna aykırı olmıyan hükümlerine gö
re, geçici yönetim kurulu tarafından hazırlanan 
esas mukavelenin tescil ve ilânı ile, tüzel kişi
lik kazanır. 

Merkez 

MADDE 2. — Şirketin merkezi Ankara'da
dır. 

Maksat ve mevzu 

MADDE 3. — Şirketin maksadı, Türkiye'
nin Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz kıyıla
rını; iç kısımlarının turistik değeri olan yerle
rini, dış ve iç turizme, süratle açmaktır. 

Şirketin mevzuu, ilk önce Akdeniz, Ege, 
Marmara, Karadeniz kıyılarındaki ilçe ve il sı
nırları içindeki plajlarla turistik değer olan yer
lerde; sonra da, yurdun iç kısımlarındaki tu
ristik önemi olan yerlerde; oteller, moteller, 
plaj tesisleri, kompingler.... gibi turistik tesisler 
kurmak ve işletmektir. 

Sermaye 

MADDE 4. — Şirketin sermayesi, (A) gru-
pu 100 000 000, (B) grupu 200 000 000, (C) 
grupu 300 000 000, (D) grupu 300 000 000 lira 
olmak üzere 900 000 000 liradır. Çıkanlacak 
hisse senetlerinin her biri 500 liralıktır. 

(A) Grupu : Bir hisse senedinin tutarı olan 
500 lira, hissedarlar tarafından, bir defada öde
nebileceği gibi, aşağıdaki şekilde, beş yılda tak
sitle de ödenebilir : 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Merkez 
MADDE 2..— Teklifin 2 nci maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

Amaç ve konu 

MADDE 3. — Şirketin amacı, Türkiye'nin 
Akdeniz, Ege, Marmara, Karadeniz kıyılanın; 
ve turistik değeri olan yerlerini, dı$ ve iç 
turizme süratle açmaktır. 

Şirketin konusu, ilk önce Akdeniz, Ege, 
Marmara, Karadeniz kıyılarındaki ilçe ve il sı
nırlan içindeki plajlarla turistik değeri olan 
yerlerde; sonra da, yurdun turistik önemi olan 
yerlerin; oteller, moteller, plaj tesisleri, kam
pingler... gibi turistik tesisler kurmak, işlet
mek ve iştirak etmektir. 

Sermaye 

MADDE 4. — Şirketin sermayesi, (A) gru
pu 100 000 000, (B) grupu 600 000 000, (O) 
grupu 600 000 000, (D) grupu 300 000 000 
lira olmak üzere ceman 1 600 000 000 liradır. 

Çıkanlacak hisse senetlerinin her biri 500 
liralıktır. 

(A) Grupu : Bir hisse senedinin tutarı olan 
500 lira, hissedarlar tarafından, bir defada 
ödenebileceği gibi, aşağıdaki şekilde, beş yıl
da, taksitle de ödenebilir : 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 507 ) 



Teklü" 

Lira 

1964 yılında 
1. Hissedar olarak yazılırken 
2. Eylüf 1964 te 

1965 yılında 
1. Ocak 1965 te 
2. Eylül 1965 te 

1966 yılında 
1. Ocak 1966 da 
2. Eylül 1966 da 

1967 yılında 
1. Ocak 1967 de 
2. Eylül 19Ö7 de 

1968 yılında 
1. Ocak 1968 de 
2. Eylül 1968 de 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
50 

Bu grup hisse senetlerinin tutan veya taksit
leri, şirket tarafından ilân edilecek bankalarda 
şirket adına açılan hesaplara, para yatırmak 
suretiyle ödenir. Şirket adına açılan hesaplara 
ödeme yapıldıkça, bankalarca verilen makbuz
lar, bunların ziyaı halinde bankalardaki kayıtlar, 
hissedara, hisse senedi verilmesinde esas tutu
lur. 

Hisse senedi tutarını, bir deîada, tamamen 
ödiyenlere, hisse senetleri 1 Temmuz 1964 ten 
itibaren verilir. 

Hisse senedi tutarını taksitle ödiyenlere, 
hisse' senetleri, senet tutarının tamamlandığı sı
rada verilir. 

(B) Grupu : Bu grup hisse senetlerinin 
tutarı itasarruf bonolarının yıllık faiz geliri 
ile aşağıdaki şekilde ödenir : 

1. Şirkete hissedar olmak istiyen kimse 
(özel yeya tüzel kişi), edinmek/ istediği hisse 
senetleri tutarı kadar faiz kuponu ihtiva eden 
tasarruf bonolarını, şirket tarafından ilan edi
lecek bankalarda, şirket adına açılan hesap
lara, makbuz-karşılığında, defaten veya ceste 
ceste, emaneten tevdi eder. 

2. Şirket, hisse'dar olmak istiyenler tara
fından kendisine emanet ©dilen tasarruf bo
nolarının yıllık faizini, faiz kuponları karşı
lığında, Maliye Bakanlığından tahsil eder. 

3. Şirket, hissedar - olmak listiyen 'kimse
nin kendisine emaneten tevdi ettiği tasarruf 
bonolarının faiz kuponları karşılığında, Ma-

M. Meclisi 
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Lira 

1. Hissedar olarak yazılırken 50 
1964 yılında 

2 Eylül 1964 te 50 
1 Ocak 1965 te 50 

1965 yılında 
2 Eylül 1965 te 50 
1 Ocak 1986 da 50 

1966 yılında 
2 Eylül 1966 da 50 
1 Ocak 1967 de 50 

1967 yılında 
2 Eylül 1907 de 50 
1 Ocak 1968 de 50 

1968 yılında 
2 Eylül 1968 de 50 

Bu grup hisse senetlerinin tutarı veya tak
sitleri, şirket tarafından ilân edilecek banka
larda şirket adına açılan hesaplara, para ya
tırmak suretiyle ödenir. Şirket adına açılan 
hesaplara ödeme yapıldıkça, bankalarca veri
len makbuzlar, bunların zıyaı halinde banka
lardaki kayıtlar hissedara, hisse senedi veril
mesinde esas tutulur. 

Hisse senedi tutarını, bir defada, tamamen 
ödiyenlere, hisse senetleri, 1 Temmuz 1964 ten 
itibaren yerilir. 

Hisse senedi tutarını taksitle ödiyenlere, 
hisse senetleri, senet tutarının tamamlandığı 
sırada verilir. 

(B) Grupu : Bu grup hisse senetlerinin tu
tan, tasarruf bonolannm yıllık faiz geliri ile 
aşağıdaki şekilde ödenir : 

1. Şirkete hissedar olmak istiyen kimse 
(özel veya tüzel kişi), edinmek istediği hisse 
senetleri i tutan kadar faiz kuponu ihtiva eden 
tasarruf bonolanm, şirket tarafından ilân edi
lecek bankalarda, şirket adına açılan hesap
lara, makbuz karşılığında, defaten veya ceste 
ceste, emaneten tevdii eder. 

2. Şirket hissedar olmak istiyenler tara
fından kendisine emanet edilen tasarruf bono
lannm yıllık faizini, faiz fcüponlan karşılığın
da, tediye gişelerinden tahsil eder. 

3. Şirket hissedar olmak istiyen kimsenin 
kendisine emaneten tevdi ettiği tasarruf bo
nolarının faiz kuponları karşılığında, tediye 

(S. Sayısı : 507) 
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liye Bakanlığından tahsil ettiği para miktarı, 
hisse senedi tutarına ulaştığı zaman, hisseda
ra, hisse senedini verir ve emanette bulunan 
tasarruf bonolarını Jkendisine iade eder. 

4. Hissedar olmak istiyen kimse, hisse se
nedinin, tasarruf bonoları ile. ödenememiş olan 
kısmını, istediği zaman, para (ile de iödiyebilir. 

(0) Grupu : Bu grup hisse senetlerinin 
tutarı, tasarruf bonoları ile, aşağıdaki şekilde 
ödenir : 

1. Hisedar olmak istiyen kimse (özel veya 
tüzel kişi), edinmek isıtediği hisse senetleri tu
tarı kadar tasarruf bonosunu, ışirket tarafın
dan ilân edilecek bankalarda şirket adına açı
lan hesaplara, tamamen veya ceste ceste tev
di eder. 

2. Şirket, edinmek istedikleri hisse se
netleri tutarı kadar tasarruf bonosu teslim 
etmiş bu grup hissedarlar arasında, her yıl, 
noter önünde kura çeker. Kendisine kura isa
bet eden hissedar, Maliye Bakanlığınca her 
yıl ödenen (erken ödeme) parasınclan, hisse 
senedi tutarını ödemiş sayılır ve kendisine 
hisse senedi verilir. 

(D) Grupu : Bu grup hisse senetleri, aşa
ğıdaki hallerde çıkarılır: 

1. Şirketin kuracağı otel, motel, plaj te
sisleri, kamping... gibi turistik tesisler için 
gerekli arsa veya arazi, köy ' belediye, özel 
idare, Devlet, Devlet sermayesiyle kurulu bir 
teşekkül malı ise, bu kamu tüzel 'kişilerine veya 
teşekküllerine, arsa veya arazi değeri karşı
lığında (D) grupu hisse senedi verilir. 

2. Şirktin kuracağı otel, motel, plaj te
sisleri, kamping... gibi turistik tesisler için 
gerekli arsa veya arazi gerçek kişilerin inalı 
ise, arsa veya arazi değeri karşılığında, mal 
sahibi muvafakat ettiği takdirde, (D) grupu 
hisse senedi verilir. 

3. Kamu tüzel kişileriyle, Devlet sermayesi 
ile kurulu teşekküllerden ve gerçek kişilerden 
otel, motel, plaj tesisleri, kamping... gibi tesisi 
olanlar, mevcut tesislerini, taraflar istedikleri 
takdirde, değer pahası tutarında (D) grupu his
se senedi karşılığında, şirkete devretmek sure
tiyle hissedar olabilirler. 

gişelerinden tahsil ettiği para miktarı, hisse 
senedi tutarına ulaştığı zaman, hissedara, hisse 
senedini verir ve emanette bulunan tasarruf 
bonolarını kendisine iade eder. 

(C) Grupu : Bu grup hisse senetlerinin tu
tarı, tasarruf bonoları ile, aşağıdaki şekilde 
ödenir : 

1. Hissedar olmak istiyen kimse (özel ve
ya tüzel kişi), edinmek istediği hisse senetleri 
tutarı kadar tasarruf bonosunu, şirket tara
fından ilân edilecek bankalarda şirket adına 
açılan hesaplara, tamamen veya ceste ceste tev
di eder. 

2. Şirket, edinmek istedikleri hisse senet
leri tutarı kadar tasarruf bonosu teslim etmiş 
bu grup hissedarlar arasında, her yıl, noter 
önünde kur'a çeker. Kendisine kur'a isabet eden 
hissedar, Maliye Bakanlığınca her yıl ödenen 
(Erken ödeme) parasından, hisse senedi tuta
rını ödemiş sayılır ve kendisine hisse senedi 
verilir. 

(D) Grupu : Bu grup hisse senetleri, aşa
ğıdaki hallerde çıkarılır : 

1. Şirketin kuracağı otel, motel, plaj te
sisleri, kamping... gibi turistik tesisler için 
gerekli arsa veya arazi, köy, belediye, özel ida
re, Devlet, Devlet sermayesi ile kurulu bir te
şekkül malı ise, bu kamu tüzel kişilerine ve
ya teşekküllerine, arsa veya değeri karşılığın
da (D) grupu hisse senedi verilir. 

2. Şirketin kuracağı otel, motel, plaj tesis
leri, kamping... gibi turistik tesisler için gerekli 
arsa veya arazi gerçek kişilerin malı ise arsa 
veya arazi değeri karşılığında, mal sahibi mu
vafakat ettiği takdirde, (D) grupu hisse se
nedi verilir. 

3. Kamu tüzel kişileriyle, Devlet sermayesi 
ile kurulu teşekküllerden ve gerçek kişilerden, 
otel, motel, plaj tesisleri, kamping gibi te
sisi olanlar, mevcut tesislerini, taraflar iste
dikleri takdirde, değer pahası tutannda (D) 
grupu hisse senedi karşılığında, şirkete dev
retmek suretiyle hissedar olabilirler. 
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MADDE 5. — Hisse senedi edinmek üzere, 
şirket tarafından ilân edilen bankalarda, şirket 
adına açılan hesaplara tasarruf bonosu tevdi 
edenler, muvafakat ettikleri takdirde, bu tevdi
atları ile, tasarruf bonoları faiz kuponları hası
latı karşılığı (B) grupu, tasarruf bonolan itfa 
karşılığı olarak (C) grupu hissedarı olabilirler. 

MADDE 6. — (fi) grupu sermayenin teşek
külü için şirkete tevdi edilmiş olan tasarruf bo
nolarının yıllık faiz tutarı, şirkete, Maliye Ba
kanlığınca Mart ayı içinde ödenir. 

MADDE 7. — (C) grupu sermayenin teşek
külü için şirkete tevdi edilmiş olan tasarruf bo
nolarının her yıl 30 milyon liralık kısmı, «Devlet 
borçları» bütçesine, bu maksatla konulacak 30 
milyon lira tutarındaki ödenekle, (Erken "öde
me) yi sağlamak üzere, Maliye Bakanlığınca, 
Mart ayında ödenir. 

Yabana sermaye 

MADDE 8. — Şirket, 6224 sayılı Yabancı 
{Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümleri dâhilin
de, yabancı sermaye ile ortaklıklar kurabilir. 

• Kâr garantisi • 

MADDE 9. — Şirketin elde edeceği kâr, his
se senetleri sahiplerine, ödenmiş sermayelerin 
<% 6) sı oranında kâr dağıtılmasına müsaidol-
madığı takdirde, Maliye Bakanlığı, kâr noksanı
nı şirketin kuruluş tarihinden itibaren 15 yıl 
müddetle tamamlar. Bu kâr noksanları, Maliye 
Bakanlığınca şirkete, yıllık bilançonun düzen
lenmesini takibçden ay içinde ödenir. 

Vergi, resini, hare muaflığı-

MADDE 10. — Şirketin kuruluşu ile ilgili 
muamelelerle iştirak taahhütnameleri, tescil, 
ilân muameleleri; şirketin çıkaracağı hisse senet
leriyle bunlara isabet edecek kârlar, edineceği 
taşınmaz malların devir ve temlik muameleleri, 
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. MADDE 5. — Hisse senedi edinmek üzere, 
şirket tarafından ilân edilen bakanlarda, şir
ket adına açılan hesaplara Tasarruf Bonusu 
tevdi edenler, muvafakat ettikleri takdirde, 
bu tevdiatları ile, Tasarruf bonoları faiz ku
ponları hasılatı karşılığı (B) grupu, Tasarruf 
bonolan ifta karşılığı olarak (C) grupu hisse
darı olabilirler. 

Hissedar olmak istiyen kimse, hisse sene
dinin, Tasarruf bonoları veya faizi ile öden
memiş olan kısmını, istediği zaman, para ile 
de ödeyebilir. 

MADDE 6. —- Teklifin 7 nci maddesi 6 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Teklifin 8 nci maddesi 7 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kâr garantisi 

MADDE 8. — Şirketin elde edeceği kâr, 
hisse senetleri sahiplerine, ödenmiş serma
yelerin % 6 sı oranında kâr dağıtılmasına mü
sait olmadığı takdirde, Maliye Bakanlığı, kâr 
noksanını şirketin kuruluş tarihinden itibaren 
15 yıl müddetle tamamlar. Bu kâr noksanları, 
Maliye Bakanlığınca şirkete, yıllık bilanço
nun tasdikini takibeden ay içinde ödenir. 

MADDE 9. — Teklifin 10 ncu maddesi 9 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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her türlü vergi, resim, hare ve tasarruf bonosu 
ödemelerinden muaftır. ' 

. Şirketin idaresi 

Yönetim kurulu 

MADDE 11. — Şirketin işleri, şirket genel 
kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanunu hü
kümleri dairesinde, hissedarlar arasından seçi
len 9 üyeli bir yönetim kurulu tarafından idare 
edilir. 

Genel Kurul 

MADDE 12. — Genel Kurul iki kademelidir. 
1. îl genel kurulu 
2. Şirket Genel Kurulu 
ti genel kurulu, il dahilindeki hissedarlar

dan (hissedar, elinde hisse senedi bulunan kim
sedir) kurulur. 

Bu kurul, il dahilindeki şirkete ait tesislerin 
hesaplarını inceler ve şirket genel kuruluna ka
tılacak temsilcileri seçer. 

Şirket Genel Kurulu, il temsilcilerinden kuru
lur. Şirket sermayesinin kamu tüzel kişilerine ve 
teşekküllerine aidolan kısmı, bu kurulda, Maliye 
Bakanlığınca temsil olunur. 

Bu kurul, kanunların ve esas mukavelenin 
kendisine verdiği yetkileri kullanır. 

GEÇtOt MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Umum Müdürü, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürü, Türki
ye Emlâk Kredi Bankası Umum Müdürü, tiler 
Bankası Umum Müdürü, Türkiye Vakıflar Ban
kası Umum Müdürü, Türkiye tş Bankası Umum 
Müdürü, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı, Maliye 
Bakanlığı Müsteşarı, Ticaret Bakanlığı Müste
şarı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarı, 
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü, kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren, şirketin geçici 
yönetim kurulu üyeleridir. 

Şirketin esas mukavelesinin hazırlanması, 
ilânı, tescili, hisse senetlerinin hazırlanması ve 
satışı... gibi kuruluş çalışmaları ile şirketin her 

Geçici Ko. 

MADDE 10. — Teklifin 11 nci maddesi 10 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurul 
MADDE 11. — Genel Kurul iki kademeli

dir. 
1. ti hissedarlar kurulu 
2. Şirket Genel Kurulu 
ti hissedarlar kurulu, 11 dahilindeki hisse

darlardan (Hissedar, elinde hisse senedi bulu
nan kimsedir) kurulur. 

ti hissedarlar kurulunun, Şirket Genel Ku
ruluna göndereceği temsilcilerin seçimi ile 
ilgili hususlar, şirket esas mukavelesinde belir
tilir. 

Şirket Genel Kurulu, il hissedarlar temsil
cilerinden kurulur. Şirket sermayesinin ka
mu tüzel kişilerine ve teşekküllerine aidolan 
kısmı, bu kurulda, Maliye Bakanlığınca temsil 
olunur. 

Bu kurul, kanunların ve esas mukavele
nin kendisine verdiği yetkileri kullanır^ 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Umum Müdürü, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası Umum Müdürü, Türki
ye Emlâk Kredi Bankası Umum Müdürü, tiler 
Bankası Umum Müdürü, Türkiye Vakıflar Ban
kası Umum Müdürü, Türkiye tş Bankası Umum 
Müdürü, Türkiye Ticaret Odaları Sanayi Oda
ları ve Ticaret Borsaları Birliği Başkanı, Maliye 
Bakanlığı Müsteşarı, Ticaret Bakanlığı Müste
şarı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarı, 
Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürü, kanu
nun yürürlük tarihinden itibaren, şirketin geçici 
yönetim kurulu üyeleridir. 

Şirketin esas mukavelesinin hazırlanması, 
ilânı, tescili, hisse senetlerinin hazırlanması ve 
satışı... gibi kuruluş çalışmaları ile şirketin her 
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çeşit işleri 11, 12 nci maddeler hükümleri yerine 
getirilinceye kadar, bu geçici yönetim kurulu 
tarafından idare edilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Maliye Bakanlığı, 
şirketin geçici yönetim kurulu emrine, faizsiz, 
Hazine mevduatı şeklinde, 5 milyon lira avans 
verir. Bu avans, 4 ncü maddede bahis konusu 
edilen (A), (B), (C) grupları hisse senetleri sa
tış hasılatı 100 milyon lirayı, bulunca, şirket ta
rafından, Maliye Bakanlığına geriverilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici yönetim kuru
lunun görev süresi, en fazla; ikî yıldır. Bu süre 
içinde 11, 12 nci maddeler hükumlefinîn uygu
lanması imkanı hâsıl olurolmaz, geçici yönetim 
kurulu, şirket genel kuruluna hesap verir ve 
yetkilerini şirket yönetim kür'üTüria devreder. 

GEÇÎOÎ MADDE 4. — Turizmin önemini, 
memlekete sağlıyacağı faydaları halka duyur
mak ve anlatmak suretiyle şirketin hisse seRtffe-
lerinin halk tarafından satınaiınmasmı sağlamak 
hususunda, resmî,. mesleM bwtün makamlar ve 
teşekküllerle bankalar vazifelidir. 

Şirketin geçici yönetim kurulu tarafından, 
Türkiye radyoları vasıtasiyle yapılacak her çe
şit bildiriler ücretsizdir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Şirketin kurduğu 
otel, motel, plaj, kamping... gibi turistik tesislere 
yol, su, elektrik, telefon... gibi kamu hizmetleri-. 
nin ulaştırılması, Devlet, özel idare, belediye, ta
rafından yapılacak işler arasında öncelik taşır. 

MADDE 13. — Şirket mallan aleyhine işle
nen suçlar, Devlet malları aleyhine işlenen suç
lar hükmündedir. Ve aynı cezalar uygulanır. 

MADDE 14. — Şirket idarecileri ve perso
neli, şirket malları aleyhine işledikleri suçlar
dan dolayı, Devlet memurları gibi ceza görürler. 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Geçidi Ko. 

çeşit işleri 10, 11 nci maddeler hükümleri yerine 
getirilinceye kadar, bu geçici yönetim kurulu 
tarafından idare edilir. 

Geçici yönetim kurulu, 2 nci fıkrada sayılan 
hizmetlerin ifası için uygun göreceği icra organ
larını kurar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Maliye Bakanlığı, şir
ketin geçici yönetim kurulu emrine, faizsiz, Ha
zine mevduatı şeklinde, 5 milyon lira avans ve
rir. Bu avans, 4 ncü maddede bahis konusu edi
len A. B. C. grupları hisse senetleri karşılığı ola
rak tahsil edilen para 100 milyon lirayı bulunca 
şirket tarafından, Maliye Bakanlığına geri veri
lir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici yönetim kuru
lunun görev süresi, en fazla, iki yıldır. Bu süre 
içinde 10, 11 nci maddeler hükümlerinin uygu
lanması imkânı hâsıl olur olmaz. Geçici yönetim 
Jvurulu, şirket genel kuruluna hesap verir ve yet
kilerini şirket yönetim kuruluna devreder. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Şirketin geçici yöne
tim kurulu, turizmin önemini, memlekete sağlı-
yacağı faydalan halka duyurmak, anlatmak ve 
hisse senetlerinin satılmasını temin hususunda 
yardımcı olmasını yürütme organının her kade
mesinden istiyebilir. 

Şirketin geçici yönetim kurulu tarafından 
Türkiye radyo ve televizyonları vasıtasiyle ya
pılacak her çeşit bildiri ve reklâmlar, indirimli 
tarifeye tabi tutulur. 

GEÇİCÎ MADDE 5. — Teklifin geçici 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Teklifin 13 ncü maddesi 12 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 13. — Teklifin 15 nci maddesi 13 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Teklifin 16 nci maddesi 14 
ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
*m » • 
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