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558 3559 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 560 

1. — Ankara Milletvekili Ahmet Üs-
tün'ün, Devlet hizmetinde çalışan ve sta
tülerinin memur veya işçi olduğu husu
sunda tartışılan hizmetlilerle kapıcı ve ka
lorifercilerin güç durumda oldukları
na, bunlar hakkında gerekli tedbirlerin 
alınmasına dair demeci. 560:561 

2. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, köylü ve çiftçilerin prob
lemlerine, muhtacoldukları malzemenin pa
halılığına, beş yıllık takip neticesinde 
tahsili imkânsız hale gelmiş borçları
nın affedilmesine dair demeci ve Sanayi 
Balkanı Mehmet Turgut'un cevabı 561:562 

3. — İstanbul Milletvekili Orhan Bir-
git ve iki arkadaşının, bakanlığın dış gö
revlerinde kendi partisine yakın ve ken-

Sayfa 
dişiyle aynı politik görüşü paylaşan kim
seleri istihdam edeceğini söylediği iddia-
siyle Turizm ve Tanıtma Bakanı hakkında 
Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince 
gensoru açılmasına dair önergesi. (11/59) 562: 

563 
4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker 

ve üç arkadaşının, vatandaşı birbirine 
düşüren çeşitli olaylarla spor alanlarında 
cereyan eden hâdiselerin siyasi sorum
luları olduğu iddia edilen İçişleri Baka
nı ile Devlet Bakanı hakkında Anayasa
nın 89 ncu ve 105 nci maddeleri gereğin
ce gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11/60) 563 

5. — Yozgat Mileltvekili Yusuf Ziya 
Bahadmlı ile Kars MlletveMli Âdil Kur-
tel'in, deniz (kıyılarının, halkımızın ortak 
malı olması gerekirken, birkaç yüz kişi 
tarafından yağma edildiği iddiasiyle bu 
konuda Hükümetin sorumluluğunu tesbit 
için Anayasanın 89 ncu maddesi gere
ğince gensoru açılmasına dair önergesi. 
(11/61) 563:578 

6. — Adana Milletvekili Ali Karcı'-
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Sayfa 
nın, pamukta yapılan alivre alış- satış 
yoliyle köylünün soyulması nedenlerini 
yerinde tesbit etmek ve bu soygun şekli
nin ortadan kaldırılması için gereken ted
birleri araştırmak üzere bir Meclis araş-
trıması yapılmasına dair önergesi. (10/30) 579 

7. — Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'm, 
3204 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teş
kilât Kanunu ve eklerinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısının, Devlet Me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (İ) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısını görüşmek üze
re kurulmuş olan Geçici Komisyona ha
valesine dair önergesi. 579:580 

8. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, 
Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsaları 
kanun tasarısının havale edild'ği Maliye, 
Adalet ve Plân komisyonlarından seçi
lecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair teskeresi. 
(3/838) 580 

9. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, 
Gaziantep Milletvekili Ali Ibsan Göğüs 
vo 14 arkadaşının Millî Parklar kanunu 
teklifinin, aynı konudaki kanun tasarı
sını görüşmek ü^ere kurulmuş olan Ge
çici Komisyona havalesine dair tezkeresi. 
(3/837) 580 

10. — Millî Savunma Bakanı Ahmet 
Topaloğlu'nun, T. O. Emekli Sandığı Ka
nununun Ol: ncü maddesinin (d) fıkrası
nın değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının havale edilmiş olduğu Mal'ye, 
Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 580: 

581 
11. — Parti grupları temsilcilerinin; 

B'tlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 
arkadaşının Siyasi Partiler Kanununun 
74 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinin havale edilmiş 
olduğu Adalet, Anayasa ve Plân komis
yonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu 
Irr Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önergesi. 581 

Sayfa 
12. — Konya Milletvekili îsmet Kapı-

sız'm, Başkanlık Divanı Kâtipliği görevi
ne seçilmiş olması sebebiyle üyesi bu
lunduğu Anayasa ve Adalet komisyonla
rından çekildiğine dir önergesi. 581 

13. — Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrahimoğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser 
kaçakçılığı olaylarını incelemek ve bu ko
nuda alınması gerefeli tedbirleri tesbit et
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/22) 581:582 

14. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Kemal Çilesizin, tefeciliğin Trabzon, 
Giresun ve Ordu illeri ile ilçelerinde yap
tığı tahribatı mahallen tetkik ve tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince bir Meclis araştırması yapılma
sına dair önergesi ile İstanbul Milletve
kili Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili 
Hilmi incesulu'nun tefeciliğe kesin ola
rak son vermek, mili üretimi artırmak 
ve ziraatle geçinen köylü ve çiftçilerin 
emeklerinin karşılığını almalarını sağla
mak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/16, 10/23) 582: 

593 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 593 

A) Sözlü sorular ve cevaplan 593 

1. — Trabzon Milletvek'li Ali Rıza 
Uzuner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları 
Lideri Başpiskopos Yakovas'm Şubat 
ayında yurdumuza girmesin© neden ve 
nasıl izin verild;ğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/306) 593 

2. — Kars Milletvek'li Muzaffer Şa-
miloğlu'nun, Kars hava seferlerinin han
gi tarihte bağlıyacağına ve hava alanı 
yapımının hangi yıl programına alına
cağına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/333) 594 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Tarım arazisi yeterli olmıyan 
Doğu - Karadeniz Bölgesinde, bu me-
yanda Trabzon ilinde hayvancılığın ıslah 
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Sayfa 
ve inkişafı için alınmış ve alınacak ted
birlerin neler olduğuna dair Tarım Ba
kanından sözlü sorusu. (0/335) 594 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasa
rısı üzerindeki çalışmaların hangi saf
hada olduğuna dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/354) 594 

5. — Kars Milletvekili Âdil Kurtel'in, 
hangi İktisadi Devlet Teşekküllerinin si
gorta şirketlerine ortak olduklarına ve 
bu teşekküllerin sigorta işlerini hangi si
gorta şirketlerine yaptırdıklarına dair 
Başbakandan sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel'in sözlü cevabı. (6/363) 594:601 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza 
Uzuner'in, Trabzon Orman Tekniker Oku
lunun, meslekî öğreimle görevli eleman 
ihtiyacının ne saman giderileceğine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/388) 601 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan 
tohum dağıtımında ne gibi esasların na
zara alındığına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/429) 601 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, Türkiye'de, merkebi dışarda bu
lunan kaç dernek olduğuna dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu. (6/430) 601 

9. — Konya Milletv^dli Nas:f Kuru
cu'nun, Türkiye'de, dışardan yönetilen 
bir hristiyanlık propagandası olup olma
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/431) 601 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kuru
cu'nun, Konya ilinde sulama ile entans'f 
ziraatı hâkim kılmak için ne pibi çareler 
düşünüldüğüne dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/434) 602 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kuru-
cu'nun, küçük efnasın, fakir zümrenin ve 
köylünün yeterli kred'ye kavuşturulması 
için ne gibi tedbir düşünüldüğüne dair so
ruşu ve Ticaret Bakanı Ahmet Türksl'-
in sözlü cevabı. (6/435) 602:605 

12. — Konya Mileltvekili Nazif Ku
rucu'nun, yeniden hazırlanmakta olan köy 

Sayfa 
kanununun ne zaman Meclise sevk edi
leceğine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/436) 605 

13. — Konya Milletvekili Nazif Ku
rucu'nun, Türkiye'de yabancı sermaye ile 
kurulan işletmelerin istihsallerinin, muay
yen bir kısmının ihracedilmesi için alın
mış bir tedbir olup olmadığına dair Sa
nayi ve Ticaret Bakanlarından sorusu 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in sözlü 
cevabı. (6/438) 605:606 

14. — Erzurum Milletvekili Nihat Di
lerin, petrol emareleri bulunduğu anlaşı
lan Erzurum ve dolaylarında petrol aran
ması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/443) 607 

15. — Erazurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt'un, İş, Zirat ve Emlâk Kredi 
bankaları tarafından yapıtırlmakta olan 
ikramiye evlerinin, yurdun muhtelif 
yerlerinde yapılması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair Maliye, T'caret ve İmar 
ve İskân beyanlarından sözlü sorusu. 
(6/449) 607 

16. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbas'ın, yağmurdan ıslanmış üzümlerin 
Tarişçe satmalınması için bir emir veri
lip verilmediğine dair sorusu ve Ticaret 
bakanı Ahmet Türkel'in sözlü cevabı. 
(6/452) 607:610 

17. — Muş Milletvekili Kemal Ay
taç'm, ilkokul öğretmenlerine de kojıut 
yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı ll-
hami Ertemin sözlü cevabı. (0/458) 610:611 

18. — Tokat M'lletvekili Fethi Alaca-
lı'nm, Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Tur
hal ve Artova'ya bağlıyacak karayolları
nın 1967 yılı bütçe döneminde tamamla
nıp tamamlanmıyacağına dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 611 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, Türk üniversitelerinde Hüseyin 
Ayan adında, asistan veya doçent, biri-

I nin olup olmadığına dair Millî Eğitim 
Bakannıdan sözlü sorusu. (6/477) 611 
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Sayfa 
20. — Malatya Milletvekili Şaban 

Erik'in, Ankara'nın Varlık ve Gayret 
mahallerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu
na ait meskenlerin, kimler için inşa et
tirildiğine ve halen kimlerin oturduğuna 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/489) 611 

21. — Afyon Milletvekili Mustafa 
Akalm'ın, lise ve ortaokullardaki müdür 
yardımcılarının, haftalık ders saatlerine 
ve bunların girmedikleri dersler için 
diğer öğretmenlere ödenen ücretlere 
dair sorusu ve Milli Eğitim Bakanı İl
hamı Ertem'in sözlü cevabı. (6/490) 611:612 

Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem; önceki 
birleşimde Ağrı Milletvekili Abdülbâri Akdo
ğan'in, Ağrı Lisesinde geçen bir olaya dair yap
tığı gündem dışı konuşmaya cevap vererek ge
rekli işlemin yapılacağını belirtti. 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Balıkçılık Kooperatiflerinin problem
leri ve alınması gerekli tedbirler hakkındaki 
demecine Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftü-
oğlu, 

Aı<kara Milletvekili Ahmet üstün'ün, Trafik 
Nizamnamesine uyutmamasından doğan can 
ve mal kaybına dair demecine de İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan cevap verdiler. 

Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın, 3204 sa
yılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Ka
nunu ve eklerinde değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısının, Tarım ve Plân komisyon
larından seçilecek 5 er üyeden kurulu bir ge
çici komisyonda görüşülmesi hakkında öner
gesi kabul edildi. 

Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
muhalefte mensup beled'ye başkanlariyle köy 
muhtarlarına yapılan baskıların tesbit edil
mesine ve 

Sayfe 
22. — Afyon Milletvekili Mustafa Aka

lm'ın, Afyon - Şuhut yol güzergâhının, 
kadîm İstanbul - Antalya yolu istikame
tinde değiştirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/491) 613 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili 
Mustafa Akalın'ın, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün, nerelerde dinlenme tesis
leri bulunduğuna dair sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâmil Ocak'ın sözlü cevabı. 
(6/496) 613:615 

» • • • 

Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın da, 
Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenlerinin ulu
sal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne suretle 
değerlendirilebileceğine dair Meclis araştır
ması yapılması hakkındaki önergeleri okundu 
ve gündeme alınarak sıralan geldiğinde görü
şüleceği bildirildi. 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'm, Suudi 
Arabistan ve Libya'ya yapacakları ziyaretler 
sırasında kendilerine Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı İbrahim Şevki Atasağun'un vekillik 
edeceğine dair tezkere ile 

Kars Milletvekili Cengiz Ekinci'nin, Parti
sinden ayrıldığı için parti oranından seçilmiş 
olduğu Ulaştırma ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar komisyonlarından çekildiğine dair önerge
si Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
TJzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli Silâh
lar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 tarihli 
ve 613tö sayılı Kanunun 13 ncü maddesiyle 
15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştirilmesi
ne dair kanun teklifinin reddine dair Adalet 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Komisyonu raporu, yapılan görüşmelerden 
sonra, kabul olundu. 

Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, gece 
eğitimi yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam 
Teknik Okulunda görevlendirilecek öğretmen
leri ile asistanlara ve diğer personele verilecek 
ek ücret kanunu teklifine* dair Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişikliklerin benimsen
diği hakkında Plân Komisyonu raporu kabul 
edildi ve teklifin kanunlaştığı bildirildi. 

İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları ka
nununa ek kanun tasarısı ile 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hak
kındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Ziraat 
Fakültesi kuruluş kadroları kanunu tasarısı 
öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edildi. 

24 . 1 . 1968 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19,45 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Tokat 

Â. Şohoğlu B. Karaerkek 
Kâtip 

Tunceli 
K. Aral 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 
1. — Ege Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı. (1/466) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

TEKLİFLER 
2. — Rize Milletvekili İsmail Sangöz'ün, 

926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun geçici 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi ve geçici 18 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi. (2/631) (Millî 
Savunma Komisyonuna) 

3. — Artvin Milletvekili Mustafa Rona'nın, 
5434 sayılı Kanuna ek bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi. (2/632) (Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

4. — Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 
arkadaşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
(2^633) (Adalet, Anayasa ve Plân komisyon
larına) 

RAPORLAR 

5. — Umumi hayata müessir âfetler dola-
yısiyle ahnacak tedbirlerle yapılacak yardım
lara dair 15 . 5 . 1959 gün ve 7203 sayılı Ka
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve imar ve İskân, içişleri ve 
Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek kuru
lan Geçici Komisyon raporu. (1/231) (S. Sa
yısı : 159 ve 159 a 1 nci ek) 

6. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı 
Yıldırım, Hatay Milletvekili Talât Köseoğlu 
ve Burdur Milletvekili Fethi Çelfabaş'ın, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamname
sinin bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
tüzük teklifleri ile İstanbul Milletvekili Nuri 
Eroğan'ın, Millet Meclisi İçtüzüğünün 157 nci 
maddesinin tadili hakkında tüzük teklifi ve 
Anayasa Komisyonu raporu. (2/500, 2/503r 
2/504, 2/596) (S. Sayısı : 481) 

)>9<t 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu. 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Fuat Avcı (Denizli) 

» • • 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Millet Meclisinin 31 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapı
lacaktır, arkadaşlarımın beyaz düğmelere basma
larını istirham edeceğim... 

Yeni gelen arkadaşların, beyaz düğmelere 
basmalannda istical göstermelerini istirham ede-

1. — Ankara Milletvekili Ahmet Üstün'ün, 
Devlet 'hizmetinde çalışan ve statülerinin memur 
veya i§çi olduğu hususunda tartışılan hizmetli
lerle kapıcı ve kalorifercilerin güç durumda ol
duklarına, bunlar hakkında gerekli tedbirlerin 
alınmasına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün, gündem dı
şı söz istemişsiniz, beş dakikayı geçmemek kay 
di ile buyurun. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım, bu memleketin çöaüm 
bekliyen birçok problemleri vardır. Bendeniz 
sosyal dertlerimizden bir ikisine değinerek il
gili bakanlıklardan süratle gerekli tedbirlerin 
alınmasını rica etmek maksadiyle huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Devlet hizmetinde çalınan binlerce insanın 
memur mudur, işçi midir durumu münakaşa ko
nusudur. Mevcut kanunlarımıza göre memur
ların faydalandığı haklardan bu vatandaşlar 
faydalanamazlar, işçilerimizin faydalandığı hak
lardan bu vatandaşlarımız faydalanamazlar. 

PTT de hat bakıcısı olarak, posta tevzi gö
revlisi olarak çalıdan 10 binin üstünde insanın 
durumu budur. Devlet Demiryollarında bekçi 
olarak çalışan ve (D) cetveline tâbi olan vatan
daşların durumu budur. Belediyelerde temizlik 
işçisi olarak çalışan insanların durumu budur. 
Ayrıca bunlardan çok daha acıklı durumda bu-

ceğim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Yeterli çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

başlıyoruz. 

lunanlar Kat - Kal Sendikası mensuplarıdır, 
apartmanlarda kapıcı olarak, kaloriferci olarak 
çalışan bu insanların hiçbir iş teminatı yoktur. 
iş Kanununun 1 nci maddesine göre bu insanlar 
işçidirler. Ancak 5 nci ve 8 nci maddelerinin 
kapsamı dışında kalırlar, toplu sözleşme yapma 
hakkından mahrumdurlar. Apartman idarecileri 
istediği anda bu insanların işine son vermek
tedir. Ne çalışma saatleri, ne sağlık durumları, 
ne asgarî ücretleri gibi hakları tanınmamakta
dır. Cidden durumları çok acıdır. 

ŞADi BİNAY (Bilecik) — Sosyal Sigorta
lara giriyorlar... 

AHMET ÜSTÜN (Devamla) — Bu arkadaş
larımızın halkarının, asıl iadesinin sebebi olarak; 
hem kapıcıdır, hem kalorifercidir, binaenaleyh, 
bu hakların, iş Kanununa göre, dışında kalmak
tadır, diye itirazlar vâki olmaktadır. Ateşçilik 
kursuna tabi tutalım, elimize belge alalım ve 
iş kanunlarından biz de faydalanalım, diye vâki 
müracaatlarına ise; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı müspet cevap vermemiştir. 10 bin
lerin üstünde olan bu insanların, Türkiye'nin bu
günkü yaşama şartları içerisinde, durumlarının 
gözden geçirilmesi, mevcut kanunlarımız içeri
sinde haklarının teminat altına alnıması, sosyal 
adalet anlayışımızın icabıdır. Bu sebeple ilgili 
bakanlıklardan bu sosyal derdimizin üzerine 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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eğilmelerini ve gerekli tedbirleri süratle almala
rını rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

2. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, köylü ve çiftçileı-in problemlerine, 
muhtaç oldukları malzemenin pahalılığına, beş 
yıllık takip neticesinde tahsili imkânsız hale gel
miş borçlarının affedilmesine dair demeci ve Sa
nayi Bakanı Mehmet Turgut'un cevabı 

BAŞKAN — Sayın ibrahim Sıtkı Hatipoğlu, 
gündem dışı söz istemişsiniz, beş dakikayı geç
memek kaydiyle söz veriyorum. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben şahsan realitelerin 
dile getirilmiş olmasını intacaden bâzı sözlerin, 
Türk politika hayatında, politika edebiyatında 
yer almış köylü dertlerinin politik ifadelerle 
dile getirilmesini tasvip etmiyen bir arkadaşını
zım, ama bir ihtiyacı dile getirme bakımından 
aynı yola bendeniz de sapacağım için affınızı 
dilerim. 

Muhterem arkadaşların, yüzde 60 ı okulsuz. 
yolsuz, ışıksız bırakılan köylerin son zamanlarda 
daha da çok artan hayat pahalılığı altında ezi
len köylü ve çiftçilerimiz ancak rey zamanında 
hatırlanır, köye verilen kredi, köylüye yapılan 
yardımlar politik maksatlara göre ayarlanırsa: 
nüfusumuzun yüzde 75 ini teşkil eden, millî 
gelirin yüzde 40 ını temin eden, vergi veren, 
askere giden Türk köylü ve çiftçisini, buğda
yını kendisi eken, kendisi kaldıran, hiçbir 
kimseye muhtaç olmıyan, kendi yağı ile kendisi 
kavrulan, yani netice itibariyle müstahsil hale 
getirebilirsek, ancak değerli arkadaşlarım, top-
yekun kalkınmayı, hürriyet içinde dengeli, hızlı 
kalkınmayı temin etmek imkânına sahip olabili
riz. 

Değerli arkadaşlarım, Türk köylüsünü de
mokrasiden soğur hale getirmenin rejim için ar-
zedeceği tehlike bedihîdir. 

Yine dünkü gazetelerde okuduğuma göre, 
köprüsü ve yolu yapılmıyan bir köyde genç bir 
gelinin doktora zamanında yetiştirilememesi se-
biyle hayatını kaybetmesi neticesi köylülerin 
politikacılar için yazdığı tabelâ cidden ehemmi
yetle durulması lâzım gelen bir durumdur. 

Değerli arkadaşlarım; köy gezilerinde de 
buna benzer hadiselerle karşılaşmaktayız; «Ar
tık biz hiç kimseye rey vermiyeceğiz, rey için 

bize gelmeyin» diyen vatandaşları değerli mil
letvekili arkadaşlarım köy gezilerinde sık sık 
görmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, şu haliyle rejimin 
yaşaması, aşırı solcuların ve aşın sağcıların 
ümitlerinin kaybolması, köylülerimizi bu ümit
sizlikten kurtararak, nüfusumuzun yüzde 75 ini 
teşkil eden köylüyü kalkındırmakla mümkün 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; ben 1961 yılından 
bu yana köye ve köylüye müteveccih, hükümet
ler ve iktidarlar tarafından yapılan icraatı kı
saca özetledikten sonra sayın Hükümete yapa
cağım teklifi arzedeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1961 yılından son
ra CHP koalisyon hükümetleri devrinde şeker 
pancarına 4,5 kuruş, buğdaya 10 kuruş zam ya
pılmış ve çiftçilerin 2 bin liraya kadar olan 
borçları uzun vadeli taksitlere bağlanmıştır. 
1965 den sonra AP Iktidarınca, yani sayın Hü
kümetimizce konulan vasıtalı vergilerle akar ya
kıt, şeker, gaz, yedek parça, makina gibi köylü
nün aldığı her şey zamma tabi tutulmuş, ama 
köylünün istihsal ettiği hiç bir şeye bu istika
mette zam yapılmamıştır. Ezcümle Millî Hubu
bat Komisyonunca buğdaya 4 kuruşluk zam ya
pılması teklif edildiği halde, Hükümetimizce 
bu sene buğdaya zam yapılmamıştır, şeker pan-
carıda aynı durumdadır. Ayrıca zirai ilâç, alet 
ve makinalan için gümrük vergisinden muafi
yet teklif edildiği halde, sayın Hükümetçe buna 
iltifat ve itibar edilmemiştir. 

Yine bir kaç milletvekili arkadaşımızın; çift
çinin eline, hariçten ithal edilen makine, alet 
ve edevatı ucuza geçmesi için, kâr hadlerini az 
bir şekilde tesbit etmek için bir kanun teklifi 
yapılmıştır, sayın Hükümetçe buna tesahup 
edilmesi iktiza eder. Bu yolda yani bir hareket 
de görülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; radyolar bu sene 
ilân etmişlerdir, borçlu çiftçilere de gübre ve to
humluk verilecektir, denilmiştir. Amma banka
lara Hükümetçe bunun karşılığı verilmediği 
için, Ziraat Bankası kapısına gelen köylüler bu 
kapıdan ümitsiz ve elleri boş dönmüşlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, bir dakika
nız var, toparlayınız. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devam
la) — Arz edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarım; işte bu şartlar al
tında lâfla icraat olmıyacağına göre, sayın Hü
kümetten bu sene gezdiğim 150 köyden edin
diğim intiba ile iki teklifte bulunacağım : 

1. Beş yıllık takip neticesi tahsili imkân
sız hale gelmiş fakir çiftçinin bankaya olan borç
ları ile bütün çiftçilerin Ziraat Bankasına olan 
borçlarının, teraküm etmiş faizlerinin af edil
mesi. 

2. Her yıl sonunda Ziraat Bankasına borcu
nu yatırıp birkaç gün sonra tekrar alan köy
lüyü ve çiftçiyi murabahacıya muhtaç eden bu 
sistemi ortadan kaldırmak suretiyle çiftçinin 
faiz borçalrını ödemesi neticesi senetlerinin ye
nileme sisteminin tahakkuk ettirilmesi yerinde 
bir hareket olur. 

Muhterem arkadaşlarım, burada vergi ceza
ları ve eski milletvekillerinin borçları için olum
lu oy kullanan sayın iktidar partisi grupu 
mensuplarının ve değerli Hükümetin bu mev
zulara ehemmiyet vereceğini ve bu tedbirleri 
alacağını ümit eder, muhterem Heyeti saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut, buyuru
nuz efendim. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım; ibrahim 
Sıtkı Hatipoğlu arkadaşımız birtakım hilâfi 
hakikat beyanlarda bulunmuştur. Bunları tek-
zibetmek istiyorum. 

Traktör fiyatlan bu yıl traktör başına 7 500, 
bir kısmında da 4 500 Tl. olmak üzere ucuzla-
tılmıştır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Gübre^ fiyatları hem geçen sene hem de bu 
sene ucuzlatılmıştır,. Pancar fiyatlan artırıl-
mamıştır, fakat pancar randımanı yükseltilmiş
tir. 1960 -1963 fûı pancar randımanına göre 1966 
-1967 yılı pancar randımanı % 35 ile % 60 ara
sında artmıştır. Binaenaleyh, köylünün eline ge
çen para miktarı yüzde ortalama elli nisbetin-
de artmıştır. Saygı ile arz ederim. (A. P. sıra
larından alkışlar, C. H. P. sıralarından, «ama 
köylü hâlâ pancar parasını alamadı» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri. Baş
kanlığın sunuşları vardır. Sırası ile bunları arz 
edeceğim. 

3. — Istanbvl Milletvekili Orhan Birgit 
ve iki arkadaşının, bakanlığın dış görevlerin

de kendi partisine yakın ve kendisiyle aynı 
politik görüşü paylaşan kimseleri istihdam 
edeceğini söylediği iddiasiyle Turizm ve Ta
nıtma Bakanı hakkında Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasına dair 
önergesi. (11/59) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi do-
layısiyle T. B. M. M. Bütçe ve Plân Komisyo
nunda yapılan görüşmeler sırasında, Bakan 
Nihad Kürşad'ın, tenkidleri cevaplandırırken 
«Yurt dışındaki görevlerde bulunan bâzı me
murları geri alarak, yerine kendi adamlarını 
gönderdiği» iddiasına karşı şunları söylediği 
20 Ocak 1967 tarihli resmî Devlet ajansı bülte
ni ile 21 Ocak 1967 tarihini taşıyan bâzı gaze
telerde yer almıştır: 

İhtilâl idaresinin ve C. H. P. koalisyonla
rının yurt dışı görevlere tâyin ettiği adamları 
bu görevlerde tutamazdım. Türkiye'ye gelmek 
istiyen turistlere (gitmekte acele etmeyin, Tür
kiye yeni karşıklıklar arefesindedir. Ordu yeni 
partiyi devirecektir) gibi lâflarla engel olan 
memurları yerinde tutamazdım. Elbette kendi 
partime yakın olan, aynı görüşlere sahip kişi
lere yer verecektim.» 

Bakanın, bu açıklamaları iki önemli unsur 
ihtiva etmektedir. 

1. Devlet kadrosunda 15 Ekim 1965 seçim
leri sonunda tecelli eden millî irade ile iktida
ra gelen partiye karşı bir ihtilâl hazırlığının^ 
yapıldığından haberdar bâzı memurlar vardır. 
Bunlar özellikle, Nihad Kürşad'ın beyanına 
göre dış ülkelerde ve Tanıtma Bakanlığı kad
rolarında görev almışlardır. Bu şahıslar, bir 
ihtilâl hazırlığından ya da söylentisinden ha
berdar oldukları halde bu durumda T. O. Ka
nununun kendilerine yüklediği haber verme 
görevini süratle yerine getireceklerine, bu söy
lentilerden Türkiye'ye gelmek istiyen yabancı 
şahısları haberdar kılarak kendilerini açığa çı
kartmışlardır. Bakan da, bu durumu öğrendiği 
halde, Hükümete ya da Devletin diğer ilgili 
örgütlerine durumu bildirmiyerek, T. O. Kanu
nimin kendisine yüklediği ödevi yapamamış, 
)U memurlariyle birlikte suça iştirakçi olmuş

tur. 
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2. Turizm ve Tanıtma Bakanı, dış görev
lerde kendi partisine yakın ve kendisiyle aynı 
politik görüşü paylaşan kimseleri istihdam ede
ceğini söyliyerek Başbakanın çeşitli beyanları
na aykırı bir şekilde partizanlık tarifinin içinde 
görev yaptığını ikrar etmektedir. 

Bu durumda her iki fiilinden dolayı Turizm 
ve Tanıtma Bakanı hakkında Anayasanın 
89 ncu maddesi gereğince gensoru açılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili Gaziantep Milletvekili 
Orhan Birgit Ali İhsan Göğüs 

Sakarya Milletvekili 
Hayrettin Uysal 

BAŞKAN — önergenin gündeme alınıp, 
alınmıyacağı hususu gelecek birleşimde görüşü
lecektir. 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
üç arkadaşının, vatandaşı birbirine düşüren çe
şitli olaylarla spor alanlarında cereyan eden 
hâdiselerin siyasi sorumluları olduğu iddia 
edilen İçişleri Bakanı ile Devlet Bakanı hak
kında Anayasanın 89 ncu ve 105 nci madeleri 
gereğince gensoru açılmasına dair önergesi. 
(U/60) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bugün memleketin umumi düzeninde endişe 

verici asayiş ve genel nizam bozukluğu aşi
kârdır. 

Zabıta, hâdiselerin üzerine cesaret ve dik
katle eğilmekte tereddüt içindedir. Bunda mo
ral bozukluğu ve partizanlığın tesiri büyük
tür. 

Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan, vatanda
şı vatandaşa düşüren önemli olaylar birbirini 
takibeden adam öldürme hâdiseleri, dağa çı
kan şakiler, soygunculuk, milyonluk silâh ka
çakçılığı ve diğer kaçakçılıklar devam edip git
mektedir. 

Vatandaşın Devlete güveni sarsıldığından 
huzursuzdur, kendi kendini korumak endişe
siyle baş döndürecek şekilde silahlanmakta
dır. 

Diğer taraftan spor alanlarında cereyan 
edip, uzun zamandan beri birbirini kovalıyan 
olaylar da yukardaki hâdiselere inzimam et

mektedir. 43 vatandaşın hayatına mal olan 
Kayseri - Sivas olayları ağır bir zabıta vakıası 
olmanın ötesine taşmış bulunmaktadır. 

Bu olaylar, görünmez bir kaza olarak değil, 
görülür bir şekilde meydana gelmiştir. 

Bütün bu vakıaların siyasi sorumlusu baş
ta İçişleri Bakanı Faruk Sükan ile spor işleri
ni tedvire memur Devlet Bakanı Kâmil Ocak'-
tır. 

Bu maksatla, Anayasanın 89 ve 105 nci mad
deleri gereğince her iki bakan hakkında gen
soru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Milletvekili Sivas Milletvekili 
Reşit Ülker Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivas Milletvekili Sivas Milletvekili 
Nâsuh Nazif Arslan Kâzım Kangal 

BAŞKAN — Bu önergenin gündeme alı
nıp alınmıyacağı gelecek birleşimde görüşüle
cektir. 

5. — Yozgat Milletvekili Yusuf Ziya Baha-
dinli ile Kars Milletvekili Âdil KurteVin, 
deniz kıyılarının, halkımızın ortak malı olması 
gerekirken, birkaç yüz kişi tarafından yağma 
edildiği iddiasiyle bu konuda Hükümetin so
rumluluğunu tesbit için Anayasanın 89 ncu 
maddesi gereğince gensoru açılmasına dair öner
gesi. (U/61) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Türk topraklarından doğup yine aynı top
raklar üstünde batan güneş; Türk toprakların
dan belirip, Türk denizlerine akan ırmaklar ne 
kadar Türk halkınınsa, Türk deniz kıyılları da 
aynı hak ve ölçüde Türk halkının olması gere
kirken özellikle son yıllarda birkaç yüz kişi 
tarafından yağma edildiğini üzüntü ile görmek
teyiz. Böyle bir yağmacılık Dünyanın hiçbir 
ülkesinde ne görülmüş ne de duyulmuştur. 

Bu durumu yakından gören ve bilen kişiler, . 
kuruluşlar ve Türk basını yıllardır bu konu 
üzerinde durmakta ilgilileri uyarmıya çalış
maktadır. Uyanık Türk halkı bu meselenin ar
dını bırakmıyacaktır. Türk basınında bu konu
da hergün yeni yeni haberler ve yazıüar çakmak
ta, ilgililer uyarılmak istenmektedir, örneğin 
Yön Dergisi 10 Eylül 1965 tarihli sayısında 
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«sahillerimiz tehlikede» adlı makalede Türk 
halkına ve A, P. iktidarına şöyle seslenmektey
di : 

«İstanbul kıyıları çoktan kaybedildi, istan
bul halkı, denize girmek için saatlerce yol git
mek ve bir sürü para harcamak zorunda. İs
tanbul kıyılarının ancak yirmide biri denize 
girmek için halka açık! önce saray mensup
ları kıyılara diktikleri köşkler ve yalılarla sa
hilleri kapatmıya başlamışlar, sonra hızla zen
ginleşen mutlu azınlık, kıyılara el koymuştur. 
Korkunç bir spekülâsyon ve kıyı arazisinin 
parsellenmesi hızla devam etmektelir. Hattâ is
tanbul'un çok uzaklarında Bayramoğlu gibi 
özel mahalleler kurularak, sahil, halkın yarar
lanmasına kapanmaktadır. Kumburgaz'da da 
durum farklı değildir. Yüzbinleree istanbullu, 
ancak yüksek paralar ödemek suretiyle birkaç 
plajda denize girebilir. Yani İstanbul kıyıları
nın çok az bir kısmı halka açıktır. Fakat bu 
yerler dahi paralı olduğu için herkese açık de
ğildir. Gerisini mutılu azınlık kapatmıştır. 

Bu yüzden durumu az - çok elverişli olan is
tanbul 'lular, denize girebilmek için Ayvalık, 
Marmaris, Alanya gibi yerlere â'itmektedirler. 
Ne varki buralarda da şimdi artan bir hızla kıyı 
yağmacılığa başlamıştır. Şahıslar ve emlâk fir
maları, sahilleri kapatmaktadırlar. İşin daha 
tehlikelisi, turizm aldatmacasıyla yabancılar 
özellikle Alman firmaları, sahillerimize el koy
mak için tertiplere girişmişlerdir, ispanya'da 
başarılı işler çevirdiği anlaşılan «Moos Gruppe» 
adı altında çalışan bir Alman firması, Türki
ye'nin Güney sahillerinde yatırımlara girişmek 
üzere çalışmalar yapmaktadır. Yabancı petrol 
şirketleri, kurdukları yerli paravan şirketler 
yoluyla, turistik tesisler kurma gerekçesiyle, 
kıyıları halka kapatmıya başlamışlardır. Mo-
bilin ekonomik egemenliği altındaki Aydın Bo-
tak'm petrol şirketi bile, Mersin civarında bir 
köyü kapatmıştır. Yabancıların, kıyılarımızla 
ilgilendiğini gören Transtürk gibi bâzı ithalât 
ihracat firmalarının sahipleri, dahi, sahil ka
patma teşebbüslerine girişmişlerdir. 

Şimdilik yabancıların, Türk kıyılarını doğ
rudan doğruya .satınalması mümkün değildir. 
Ama yerli paravan şirketlerle bu işi yapmak 
mümkündür. Nitekim sahillerimizde depolama 
tesisleri kurmak istiyen yabancı petrol şirket
leri, uydurma yerli şirketler kurarak bunu ger

çekleştirmişlerdir. Fakat bu kadarı, sahilleri
mizi korkunç bir spekülâsyon konusu yapma 
peşindeki büyük milletlerarası emlâk firmala
rını tatmine yeterli değildir. Bu firmalar, sa
hillerimizin 50 ilâ 100 yıl süre ile kiralanması
nı dahi yetersiz bulmaktadırlar. Zira kıyı ara
zisinin mülkiyetini ellerine geçirdikleri tak
dirde sahilleri tam bir ticaret konusu yapacak
lar, parselledikleri araziyi ona buna satarak 
milyonlar vuracaklardır. Türkiye'de de sözde 
turizmi teşvik gerekçesiyle, kıyı arazisinin ya
bancılara satılmasını plânlayan yetkililer mev
cuttur. Bu yabancı avukatı yetkililer, gerekli 
mevzuat değişikliğini sağ Uyabilmek için, çeşit
li dalavereler çevirmektedirler. 

Prof. Baade'nin hesapları : 
Ne yazık ki Türkiye'de turizmin geliştiril

mesi konusunda göz kamaştırıcı bir rapor ha
zırlayan Prof. Baade de, Türkiye ve Yunanis
tan'ın sahillerini İspanya gibi yabancı emlâk 
firmalarının .spekülâsyonuna açılmasını iste
mekte, yetkilileri bu yolda zorlamaktadır. Prof. 
Baade, 7 Mayıs 1965 tarihli Die Zeit gazetesine 
yazdığı bir makalede, görüşlerini şöyle açıkla
maktadır. «İspanya Hükümeti, yalnız sahille
rinde ev yapmak isteyen yabancı kişilere değil, 
aynı zamanda büyük yabancı firmaların geniş 
arazi alımlarına da izin vermiştir. Bir Alman 
firması bu sayede büyük kazancılar sağlamış
tır. Firma, kazançlarını İspanya dışana çıkar
maya başlayınca, İspanyol Hükümeti, kısıtla
yıcı kararlar almak zorunda kalmıştır. Fakat 
yine de yabancı firmaların 20 hektara kadar 
arazi almasına izin verilecek ölçüde cömert 
davranılmaktadır. 

Yunanistan'da özel toprakların, özel ya-
yabancı kişilere satışı her ne kadar kâğıt üze
rinde serbest ise de, yetkililerin satışları güç
lük çıkararak önledikleri anlaşılmaktadır. Kili
se malları, satış serbestliğine bir istisnadır. Ki
lisenin büyük çapta mal satması ise prensibo-
larak yasaktır. Devlet topraklarına gelince, 
bunların şimdilik sadece uzun süreli kiraya ve
rilmesi düşünülmektedir. 

Liberal demokrat Yunanistan'da, böylece ko
münist Yugoslavya'dakine benzer bir politika 
gütmek eğilimi görülmektedir. Yugoslav Hü
kümeti, uzun tereddütlerden sonra Atlantik kı
yılarında satışa müsaade etmekle beraber, uzun 
süreli arazi kiralamalarına imkân vermiştir. 
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Satış ile kiralama arasında, toprağın işlet- j 
meye açılmasının hızı yönünden önemli bir fark • 
vardır: Kiralama, 50 yahut 90 yıl gibi uzun 
süreli de olsa, ancak sahilde yahut sahile ya
kın yerde.tatil evi yapmak istiyen yabancı özel 
kişiyi ilgilendirebilir. Ama yabancı bir emlâk 
firması için ilgi çekici değildir. Bunun için, 
kiralama ya da satış arasında yapılacak tercih, 
Yunanistan'ın gelecek on yılda turizmden sağ-
lıyabileceği gelirin miktarını etkiliyecektir. 

(Hükümet, memleketin en güzel yerlerini 
yabancılara satıyor) parolası, ispanya'nın to 
taliter sisteminde pek önemli değilse de, demok-
ratik Yunanistan'da, muhalefetin veya komü
nistlerin fısıltı propagandasının konuyu istis
marından korkulmaktadır. Kısaca, Yunanistan 
binlerce kilometre sahil ihtiyatlarını turistik 
yönden bir hiçlikten çıkarıp yeni bir Riviera 
olarak geliştirebilir. Yunan Hükümeti, devamlı 
olarak yeteri kadar sahili işletmeye açarak, sırf 
ekonomik yoldan bu (kiralama yahut satış) 
problemini bir anda önemsiz hale getirebilir. 
Bu halde arazinin yüzde 10 unun yabancılara 
satılması, (memleketi satıyor) iddialarının öne
mini azaltacaktır.» 

Görülüyor ki, Prof. Baade dahi Yunan ve 
daha sonra T ü̂rk sahillerini Alman emlâk fir
malarına peşkeş çekebilmek için, komünistlik 
umacısından yararlanmaya kalkışmaktadır. Hal
buki ortada bir doktrin meselesi yoktur. Mese
le, sahillerden bir mutlu azınlığın değil, ge
niş kütlenin yararlanmasıdır. Nitekim kapi
talist ülkelerde dahi, sahiller genellikle mille
tindir. Şevki Vanlı'nın 15 Ağustos 1965 tarih
li Forum'da yazdığı gibi, «Avrupa'nın bütün 
ileri ülkelerinde sahil şeritleri 40 ilâ 60 metre 
derinliğinde devletleştirilmiştir. Kişiler istek
lerini bu şeridin dışında gerçekleştirmek ve her
kese açık olan plajlardan da denize girmek hak 
kına sahiptirler.» 

Bizde ise, mutlu azınlık, sahilleri 'halka ka
pama yolundadır. Bu iş yabancılara da açılırsa 
sahiller, bir yeni Riviera bile olsa halkın de
ğil, yerli yabancı bir mutlu azınlığın Riviera'sı 
olacaktır. Bu durum mutlaka önlenmelidir. 
Yüksek Mimar Şevki Vanlı'nın ifadesiyle «... sı
nırlı olan kıyıların yavaş yavaş özel kullanım? 
açılarak, halkın küçük bir azınlığı tarafından 
kapatılmasına müsaade edilemez. Her 40 - 50 

î metre yararlı sahil şeridini birkaç kişinin, bir-
; kaç haftalık tatiline ayınrsak, 15 - 20 yıl son

ra Ayvalık, Marmaris, Alanya gibi bugün için 
rahatlık sağlıyan yerlerin de istanbul'a benziye-
ceğini bilmemiz gerekir... Denize girmek için 
Anadolu sahillerine giden istanbullu, ileride bu
nu da hulamıyacaktır.» 

Turizm adı altında, tam bir mutlu azınlık 
yağması bahis konusudur. Bugün istanbul'da, 
Caddebastan semtinde, halkı sahile götüren 
dar yolları kapatmaya ve hattâ denizin içinde 
tel örgü çekmeye kalkışan sahil yağmacısı ka
pitalistler bile vardır. 

Sahiller milletindir: 
Kapitalist ülkelerde dahi deniz, nehir ve 

göller, özel mülkiyete konu teşkil edecek mal
lar niteliğinde olmadığından, bunlar üzerinde 
mülkiyet hakla söz konusu edilemez. Deniz
ler, göller ve nehirler, Devletin ülkesinin bir 
parçası olup onun hüküm ve tasarrufunda bu
lunan kamu emlâkinden olduğu için bütün yurt
taşların yararlanmasına açıktır. Ve Devlet bu 
yararlanmayı sağlamakla yükümlüdür. 

Deniz karasuları ülkenin bir parçası ve ka
mu emlâki olduğuna göre halkının, karasu
larından (denizden) yararlanması için, deniz 
kenarlarındaki bir kısım arazi de kamu tasar
rufunda olmalıdır. Bu gerekçe doktrinde ka
bul edilen ortak ve genel bir görüştür. Kapi
talist ülkelerin idare hukuku otoriteleri, bu ge
rekçe ile, deniz göl ve nehir kenarlarının özel 
mülkiyete konu tenkil e dem iveceği ve bu kı
sım toprakların özel şahıslar tarafından ikti-
sabedilemiyecek kamu emlâki olduğu görüşün
de birleşmektedirler. Amaç, halkın deniz ka
mu emlâlrinden kolay ve rahat bir şekilde ya
rarlanmasına engel olacak, kişisel mülkiyet sek
linde belirecek tekellere imkân vermemektir 
Kıyılar, kişilerin özel mülkiyetine girmiyerek, 
kamunun tasarrufunda olmalı ki, halk kolayca 
denizden yararlanabilsin. 

Kıyıların kamu emlâkinden olduğu Roma'-
dan beri doktrinde benimsenmiş ve Batı ülke
lerinin pek çoğunda yüzyıllar boyu uygulana-
gelmiştir. Türkiye'de ise, deniz kenarlarının 
kamu emlâkinden olduğu esası tam olarak yer-
^rniş değildir. Bugüne kadar buna dair bir 
hüküm - Belediye yapı ve yollar Kanunu ha
riç - mevzuatımızda yer almamıştır. Ancak 
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mevzuatta bir hüküm bulunmaması, prensibin 
uygulanmasına engel olmaz, idare Hukuku 
esas ve prensipleri, kuvvetlerini mutlaka yazılı 
bir metinden almazlar. Aksine bir hüküm bu 
lunmadıkça, İdare Hukuku prensipleri, bir ka
nun konusu olmadan da uygulanması zorunlu 
esaslardır. 

Mevzuatımızda kıyıların korunması konu
sunda yer almış tek hüküm, 2290 sayılı Bele
diye yapı ve yollar Kanununun 4 ncü madde
sinin F bendi idi. Bu bendde, «su kenarlarında 
rıhtımdan veya rıhtım yapılacak noktadan 
10 metre genişliğinde bir mahal, umumun isti
fadesine mahsus olarak serbest bırakılacaktır» 
denmekteydi. Yalnız belediye sınırları içinde 
var olan bu imkân ve hüküm, 2290 sayılı Kanu
nun tümüyle yürürlükten kalkmış ve imar Ka 
nununa alınmamıştır. Esasen bu kanunun yü 
rürlükte iken de uygulandığı şüphelidir. Bu
nunla beraber, İstanbul şelhri imar ve yönet
meliğinde «su kenarlarından 10 metre mesafe 
dâhilinde yapı yapılamaz» denilerek bu hü
küm sürdürülmektedir. Fakat yönetmelik bo
ğazı, bu maddenin dışında bıraktığından ve 
hüküm sadece şehircilik açısından getirildiğin
den yeterli değildir. Sahilleri millete mal et
mek için, idare hukuku prensiplerini hayata ge
çirecek yeni mevzuata ihtiyaç vardır. 

Meselenin ideal çözüm yolu, deniz kenarları 
ile denizi kolayca gören, denizden görülebilen 
sahil banklarının üzerindeki tesislerle birlikte 
kamulaştırılması ve halka açılmasıdır. Bu ka
çınılmaz bir zorunluluktur ve eninde sonunda 
mutlaka gerçekleştirilecektir. Fakat hiç değil
se şimdilik, Hazinenin ve belediyelerin ellerin
deki kıyı arazilerini satmaları kesinlikle önlen
melidir. özel şahısların elindeki kıyı arazisi
nin kullanılması, halkın denizden yararlanma
sı esas tutulacak şekilde kontrol altına alınma
lıdır. Sahillerimizin yabancılara satılmasına 
hiçbir zaman müsaade edilmemelidir. 

Köpeklere özel menü: 
Bu arada bir de turizm anlayışına ihtiyaç 

vardır. 4 Eylül 1965 tarihli Hürriyet gazete
sinde çıkan bir haber, yabancı zenginlerin kö
peklerine uşaklık etmek gibi haysiyet kinci, 
maskara bir turizm anlayışının gelişmekte ol
duğunu göstermektedir. «Lisan bilen garsonlar 
bobilere servis yapıyor. -Büyük Efes otelinde 

özel bir menü çıkıyor» başlıklarını taşıyan (ha
ber, yabancı turistlerin önlüklü köpeklerine ka
dınlı erkekli Türk personelin nasıl hizmetçilik 
ettiğini anlatmaktadır. Gazete bir de otelin 
«köpek için yemek listesi» ni yayınlamıştır. Kö
peklerin öğle yemeği şöyledir. Sütlü yulaf ez
mesi, kuzu yahnisi, patates püre, tavuk göğsü 
(â la mode). Akşam yemeği de, Vodok iskoç, 
Jak Boland Rol Stek (kendi garnitürleriyle), 
kazan dibi ihtiva etmektedir. 

Milyonlarca aç ve işsiz aile bulunan bir ül
kede, köpek hizmetçiliği ile döviz kazanmaya 
kalkışmak, Anayasanın sosyal Devlet ilkesiyle 
alay etmek demektir. Zengin yabancılara fa
kirlerin garsonluk, fahişelik ve köpeklerine 
uşaklık etmesi şeklindeki sömürgelere özgü hay
siyetsiz bir turizm anlayışına kesinlikle hayır 
denilmelidir. Bu tip turizme dayanan kalkınma 
anlayışı, zengin bir mutlu azınlığın ahlâk dışı 
çılgınlıklarının yanı sıra, kütlelerin sefalet 
içinde alçaltılmasmdan ve uşaklaştınlmasından 
başka sonuç getirmez. Esasen bu tip bir tu
rizm anlayışı değil midir ki, Türk halkının de
nizden yararlanma hakkını hiçe sayarak, kıyı 
larımızı önce mutlu azınlığa, şimdi de yabancı 
mutlu azınlığa satma çabası içindedir.» 

Yine aynı derginin 2 Eylül 1966 tarihli sa
yısında «Sahil yağmacılığı ile savaş başlıyor» 
adlı yazıda : 

«istanbul'un Kadıköy'den Pendik'e kadar 
uzanan sahili ile Sirkeci'den Bakırköy'e giden 
sahili arasındaki fark açıktır. Kadıköy yaka
sında ise, Pendik ve hattâ daha ötelere kadar 
deniz, halka kapalıdır. Halkın malı olan deniz, 
kanunlarımıza ve Yargıtay, Danıştay kararla
rına aykırı biçimde, bir mutlu azınlığa peşkeş 
çekilmektedir. 

Bir avukat, yıllardan beri, denizi halkın is
tifadesine açmak için tek başına mücadele et
mektedir. Bu avukat, Suavi Raşidoğlu'dur. 

Raşidoğlu'na göre, bugün Türkiye'de özel
likle İstanbul'da, vatandaşın serbestçe denizden 
faydalanması imkânsız hale gelmiştir. Bırakın 
denizden faydalanmayı, sahil yağmacıları halk
tan «deniz manzarası» nı bile esirger olmuşlar
dır. Suavi Raşidoğlu, durumu şöyle anlatıyor. 

«Dünyanın her yerinde kıyılar ve deniz - tıp
kı güneş gibi kamunun malıdır. Sahilde özel 
mülkiyet olamaz. Bizde ise, durum terstir. Çe-
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peçevre denizle kaplı İstanbul'da kapatılmıyan 
kıyı kalmamıştır. Deniz kıyılan özel mülklerle 
dolmuştur. Bu mülklerin sahipleri, bu durumla 
da yetinmemekte ve sonu denize açılan sokak
lardan bile halkın denize girmek, deniz havası 
almak ve deniz manzarası seyretmek suretiyle 
istifadesini imkânsız hale getirmektedirler. Bu 
konudaki sayısız örnekten birkaçını sıralıyalım : 

Çiftehavuzlardaki' 18 Mart sokağı denize 
açılmaktadır. Bu sokağın bitişiğindeki bir köş
kün sahibi olan Dr. Ali Şükrü Şavli, duvar ör
dürmek suretiyle halkın denizden faydalanma
sını engellemiştir. Bununla da yetinmemiş, de
nizin içine telörgü çekerek, halkın sandal, mo
tor v. s. gibi deniz vasıtaları ile ya da yüzerek 
evinin önünde denizden yararlanmasını önleme
ye kalkışmıştır. Bu zat ile giriştiğim mücadele 
sonunda, şimdi halk, bu sokaktan istifade ede
rek denize girebilmektedir. Diğer bir örnek de 
Yeniköy'dedir. Ethem İzzet Benice., evinin ya
nından geçen ve denize açılan kamu malı bir 
yolun ağzını kapamıştır. Kulübesi içinde bir 
«boldog» da sahil zaptının kamu yoluna tecavüz 
derecesine varan biçimine bekçilik ederek soka
ğa kimseyi yaklaştırmamaktadır. Yalnız sahil
ler değil, sahilin manzarası dahi bir gasp konu
su olmaktadır : Kalender'de tepenin üzerinde 
güzel deniz manzaralı bir kesim (Mithat Dül-
ge'nin evinin önü) asfalt yol zincirle kesilerek 
ve manzaralı kısım telörgü ile çevrilerek halkır 
istifadesine kapalı tutulmaktadır. Gerek yol 
gerek güzel manzaralı kesim kamu malıdır. Bun
ların dışında semt halinde halka kapalı yerler 
de vardır : Bayramoğlu mahallesi ve Dragos 
Tepe gibi. Sahillerin hiçbir suretle özel mülki
yette olmıyacağı ve her ne suretle olursa olsun 
özel mülkiyete geçmiş sahillerin geniş bir ka
mulaştırma hareketi ile halka mal edilmesi pren
sibini bir kenara şimdilik bıraksak bile, bahsi 
geçen yerlerde, tamamen kamu mülkiyetindeki 
araziler, bir avuç kimsenin, belirli bir zümre
nin yararına olarak halka kapatılmış durumda
dır. Bekçiler, telörgüler, «yabancılara yasak» 
(yabancı diye, Türk vatandaşların dışındaki ec
nebiler değil, o semtte oturmıyanlan kasdedi-
yorlar!) levhaları ile kamu malına yapılan ka
mu aleyhtarı bu tecavüzler mutlaka önlenme
lidir. Ben şahsan, Dragos'daki bu durumu bir 
dâva konusu haline getirdim ve Danıştaydan 

gerek telörgülerin, gerek levhaların kaldırıl
ması ve bekçilerin halkın denizden yararlanma
sını hoyratça önlemelerinin önüne geçilmesi için 
karar aldım. Ama bu karar, sanılmasın ki, du
rumu değiştirdi; Dragos sahilleri bugün gene 
aynı şekilde halkın istifadesine kapalıdır. 

özel mülkiyet haklarını kamu zararına kul
lanan ve ayrıca kamu malına açıkça tecavüzden 
de çekinmiyen sahil yağmacıları, karşımıza ba-
zan da kulüp olarak çıkmaktadır. Aslında gene 
ufak bir zümrenin çıkarı uğruna, halkın kamu 
malından faydalanmasını engelliyen bu tip ku
lüplere adaların hemen hepsinde, Yeşilyurt'ta, 
Fenerbahçe'de, Moda'da, raslanmaktadır. Eren-
köyde'ki Marmara Yelken Kulübü, Moda'daki 
Lozan Kulübü ve Moda Deniz Kulübü bunun 
çarpıcı örnekleridir. Bizzat Pendik Belediyesi 
bile, Başkana bizzat müracaat ederek işin hak
sızlığını anlattığım halde, halkın deniz hava ve 
manzarasından kolaylıkla faydalandığı kornişin 
sonuna bir utanç duvarı çekerek burayı «deniz 
hamamı» haline getirmiş ve halkın istifadesini 
engellemiştir. 

.Sahillere karşı girişilen bu tecavüz, kanaa
timce, memleketimizde iptidai bir kast sistemi
nin kurulması teşebbüsüdür. Herkesin malı olan 
denizi, bir avuç mutlu azınlığın inhisarına terk 
^tmek, apaçık bir haksızlık olmakla kalmaz, 
sosyal çöküntüler de yaratır. Bu snobizm, pek 
«ok genç insanda sıhhatli yoldan mutlu azınlı
ğın zevk ve debdebesine katılma eğilimi yara
tacaktır. Kolayca imtiyazlılar arasına geçmek 
istiyenler arasında da, hiç şüphe edilmesin, daha 
ıok sayıda fahişe daha çok sayıda vurguncu çı
kacaktır.» 

Uygulanmıyan Danıştay kararı : 
Avukat Raşidoğlu'nun Dragos mücadelesi, 

1959 yazında bağlamıştır. Raşidoğlu 19 . 8 .1959 
tarihinde İstanbul Valiliğine müracaat ederek 
sahilin kapatılmasının engellenmesini istemiş
tir. Dilekçede şunlar yazılıdır : «Kartal kaza
nma bağlı Cevizli'de bir kooperatife mensubol-
dugımu söyliyen bekçiler, halkın hali araziden 
denize girmesine mâni olmaktadır. Hattâ sahilin 
muhtelif yerlerine (Sahipli plajdır, yabancılar 
giremez) levhaları asılmıştır. 

Kartal Tapu Sicil Muhafızlığında yaptığım 
tetMkat neticesinde Dragos tepesinde sakin 
olanlara hasr ve tahsis edilmek istenen ve on-
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ların tâbirince (yabancılar) m denize girmele
rine müsaade edilmiyen kayalarla muhat sa
hil kısmının Dragos paftasından umuma terk 
edilmiş âmme malı bulunduğu zahir olmuş ve 
buraları hiçbir parsel numarası almadığı gibi 
her hangi başka bir parsele dahi ithal edilme
miştir. 

intizamı âmmeyi ilgilendiren hâdiseden ma
kamınızı haberdar ediyor ve bekçilerin her an 
bir ceza mevzuu doğurabilecek olan hoyratça 
muamelelerinin ref'i ve (Sahipli plajdır, yaban
cılar giremez) levhalarının toplatılarak müsa
dere edilmesi için lâzımgelenlere emir verilme
sini rica ederim.» 

Bu dilekçeye vilâyetin verdiği cevap, bü
rokratik ilgisizliğin eğlenceli örneklerinden 
birini teşkil edecek niteliktedir. 28 . 9 . 1959 
tarihli ve vali yerine Salih Tanyeri imzasını 
taşıyan cevapta, «Yabancıların girmesi önlen
mek istenen mahallin küçük bir. koy olduğu, 
ancak sahipli arazinin sahiplerinin istifadesine 
yeter bulunduğu ve mülkiyet ihtilâfı da bahis 
mevzuu olmadığı anlaşılmış ve bu duruma gö
re idarece yapılacak bir muamele olmadığı» 
ileri sürülmektedir. 

Vilâyetin yazısı üzerine, Avukat Raşidoğlu, 
7 . 11 . 1959 tarihinde içişleri Bakanlığına bir 
dilekçe ile başvurmuştur : «istanbul Vilâyeti
nin bu resmî cevabı tatminkâr olmaktan uzak
tır ve hiçbir hukukî kaideye müstenidolmayıp 
indî bir mütalâadır... 

istanbul Vilâyetinden gelen cevapta, (mül
kiyet ihtilâfı bahis mevzuu olmadığı anlaşıl
mıştır) buyuruluyor. Mülkiyet ihtilâfı yok de
ğil, vardır. Hepimizin, bütün Türk vatandaşla
rının malı mesabesinde olan âmme mülküne 
ora süknasmca müşterek bir müdahale vuku-
bulmakta ve maalesef vilâyetçe de, bu durum 
tasvip görmektedir. Dragos Kooperatifi, Dra
gos civarında ev sahibi veya kiracı veya bun
ların misafir veya davetlisi olmıyanları (ya
bancı) olarak vasıflandırmakta işbu haricîle
ri (!) topraklarına sokup sokmamak husu
sunda kendisinde salâhiyet vehmetmektedir.» 

içişleri Bakanlığının cevabı istanbul Vilâye
ti eliyle 4 Nisan 1960 ta verilmiştir. Bu cevap
ta da sahil kapatılması savunulmaktadır : 
«Filhakika sahile amut inen dört yol mevcut 
ise de bu yollardan veya denizden vasıta ile ge

lerek kayalarda soyunup denize girmek isti-
yenler sahipli parseller üzerinde gelişigüzel so
yunup giyinme neticesinde gayrimenkul sahip
lerine rahatsızlık vermekte ve gayrimenkulle-
ri üzerindeki tasarruf haklarına müdahale et
mektedirler ki, mülk sahiplerinin bu haklara 
istinaden hariçten gelenlere mâni olmaların
da bir kanunsuzluk görülmemektedir.» 

Gerçek dışı bilgilere dayanan bu cevap üze
rine avukat Suavi Eaşidoğlu 21 . 7 . 1960 ta 
Danıştaya başvurmuş ve bakanlık kararının 
iptalini istemiştir : «Arazide mülkiyet hakkı, 
arazi parçalarının sınırlarını asla taşamaz. Bir 
arazi lebi deryada olsa dahi malikin aynî hak
kı, karanın bittiği ve denizin başladığı yerde 
yoktur, iptalini istediğimiz kararda ise, de
niz üzerinde ancak devletlerin sahibolabilece-
ği (karasuları) hakkına benzer bir (ferdin 
karasuları hakkı) mefhumu icadedilmektedir ki 
bu şimdiye kadar işitilmemiş bir garabettir.» 

Danıştay, kararını 4 . 6 . 1962 de verdi. 
Oy birliği ile alman 1962/2882 sayılı Karar, 
H. Kümbetlioğîu, S. Çolakoğlu, i. Arar, F. Gür
pınar, L. Akyollu imzalarını taşımaktadır. Sa
hil. yağmacılığı ile savaşta önemli bir belge olan 
Danıştay kararı şöyledir : 

«Deniz ve kıyılar, kamu yararına açık yer
lerdi. Bu yerlerden kanunla konulmuş yasak
larla yetkili organların usulüne göre aldığı 
tedbir ve kararlar dışında herkesin faydalan
ması gerekir. Dâva konusu olayda, kişilerin 
özel mülkiyetinde bulunmadığı anlaşılan kıyı
lardan, bu kıyılara ulaşan umumi yollardan 
gitmek suretiyle faydalanmak istiyen kimsele
rin bu istifadelerini önliyecek mahiyetteki ted
birlerin ve yasak ilânını muhtevi levhalaim 
mevcudoluşunu dâvâlı idarenin uygun gördü
ğü anlaşılmaktadır. Herkesin faydalanacağı bir 
yerin faydasını ve yere yakın mülkleri bulu
nan kimselere hasretmeyi intaceden böyle bir 
tasarruf tecviz edilemiyeceğinden, dâva ko
nusu kararın iptali» gerekir. 

Avukat Suavi Raşidoğlu, Danıştay kararı
na dayanarak 27 . 6 . 1962 de iptal hükmünün 
yerine getirilmesi için istanbul Vilâyetine baş
vurmuştur. Fakat Danıştay kararı hâlâ yeri
ne getirilmiş değildir. Dragos'ta halen değil 
yalnız denize inen yol, deniz dahi «yabancı
lar» m girmesini engellemek için tellerle çev-
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rilmiştir. Bir bekçi kulübesi kurulmuş, diken- 1 
li teller takviye olunmuştur. Geçen Pazar gü
nü Prof. Hüseyin Nail Kübalı, «yasak beyim» 
diye kapıdan geri döndürülmüştür. Üstelik 
bir de kulüp icadedilmiştir. Bu kulüp, deni
zin bir kısmını kulüp üyesi olmıyan Dragos sa
kinlerine dahi kapamıştır. Bu tip kulüp oyun
ları ile halkın denizine sahip çıkılması, istan
bul'da sık sık görülen bir hastalıktır. 

Lüks kulüpler yoliyle yağma : 
Avukat Suavi Raşidoğlu, kulüpler meselesi

ne de el atmış 21 v 8 . 1962 tarihli bir dilekçe 
ile îstanbul vilâyetinin kulüpler konusunda dik
katini çekmiştir. 

«1. Erenköy'de Marmara Yelken Kulübü, 
Etem Efendi caddesinin denize kadar uzanan 
kısmını duvarla kapatarak soldaki kulüp ara
sına eklenmiştir. 

2. Yeşilyurt'taki bir kulüp - ki kurucuları 
arasında Fuat Bezmen, Suad Hayri Ürgüplü, 
Joyce Arthure gibi kişiler vardır - sahile inhi-
sari şekilde tasarruf etmektedir, kulübün bara
kaları ve binalarının bulunduğu arazi ârnrae 
malı vasfında olup onların oraya yerleşmeleri 
fuzuli işgaldir. 

3. Moda'daki Lozan Kulüp : Bunun da du
rumunun ötekilerden farklı olmaması lâzımge-
lir. Çünkü yol ile deniz arasındaki kısmın kulü
bün malı veya burayı kendisine kiralıyanın malı 
olduğuna delâlet edecek bir vaziyet müşahede I 
edilmemiştir. Bu kulübün orada iğreti ve asalak 
durduğu yeknazarda akla gelmektedir. Mama
fih tanu sicilinde tetkikatıma değin buranın sta
tüsü hakkında katî bir beyanda bulunamıyaca-
ğım. İdare daha kolayca müdahale olup olmadı
ğını tahkik imkânına sahiptir. 

4. Dragos'ta yeni inşa edilmekte olan ku
lüp binası ki, Morkaya tâbir edilen yerde ve 
Belkis Doğruer'in evinin önündedir. Bu inşaat 
dahi âmme malından olan sahil payına tecavüz 
eylemiştir». 

Yargıtay «yağma kanunsuzdur» diyor. 
Avukat Raşidoğlu'nun Selâmiçeşme'de, deniz 

içinde 200 metrekarelik bir alanı dikenli tellerle 
çeviren Dr. Ali Şükrü Şavlı ile giriştiği müca
dele ilgi çekicidir. Dr. Ali Şükrü Şavlı, denizin 
mülkiyetinde olduğunu ispatlamak için «Bu çe
virdiğim yer evvelce kara idi, ben kazdırıp de
nizi arsanın içine aldım» gibi tebessüm uyandı
ran ididalarda bulunmuştur. Ali Şükrü, aynca | 

I denize doğru bir duvar inşa ettirerek, sokağı da 
daraltmıştır. Yandaki bir mülk sahibi de duvar 
çekerek, aynı biçimde halkın deniz manzarasını 
kapatmıştır. Raşidoğlu, denize sahip çıkan bu 
doktor hakkında Kadıköy ikinci Hukuk Hâkim
liğinde dâva açmıştır. Hâkim Müfit Birsen'in 
10 . 7 . 1964 tarihli kararı, denizin özel mahi
yette olabileceğini kabul etmektedir! Karar şöy
ledir : «Bir kimsenin denizi arazisi içine alarak 
o yeri kayıkhane, yüzme yeri yapmasına kanu
nen hiçbir engel yoktur. Dâvâlı, kendi tasarruf 
hududu içinde kalan yeri işaret etmiş ve bu yol
da vâki hudut tâyininin yetkili makamlarca bir 
itiraza uğradığı da iddia olunmamıştır. O halde 
dâvâlı, kendi tasarruf hudutlan içinde kalan, 
kendisine mahsus bir plaj mahallinde, başkala
rının girmemesini istiyebilir.» Bu şayanı hayret 
karar, .tabiî ki, Yargıtayca bozulmuş ve Hâkim 
Müfit Birsen de ilk karardan cayarak Yargıtay 
kararma uymuştur. Halk, bu mücadele sonunda, 
şimdi doktorun sokağının ağzından denize gire
bilmektedir. Sahilleri kurtarma mücadelesi ha
lamından Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin 
verdiği 15 . 6 . 1965 tarihli ve 2612 sayılı Ka-

I rar, Danıştay kararından sonra ikinci önemli 
belgedir. Kararda şöyle denilmektedir : 

«1. Medeni Kanunun 641 nci maddesi ge
reğince, denizler Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olup, özel mülkiyete konu teşkil edemez
ler. Bu nitelikleri itibariyle, Medeni Kanunun 
912 nci maddesine göre, tapuda kayıtlı olmazlar, 
hattâ bir mahal sonradan deniz haline gelirse, 
mevcut tapu kaydı silinir. Denizlerden yararlan
ma şekli kamu hukuku esaslarına göre düzenle
nir.» denilmektedir. 

Öbür yandan Mimarlar Odası Ankara Şube
sinin hazırladığı «Su Kıyıları Plânlaması Ko
misyonu raporu» nu, kıyı yağmacılığının ger
çek yönünü açıklaması bakımından bilmekte ya
rar görmekteyiz : 

I «Su kıyılarının kamu yararına kullanılması 
zorunluğu ve Türkiye'deki uygulamanın duru
mu bu konuda bir araştırma yapılmasını ve ge
rekli tedbirlerin alınmasını kaçınılmaz duruma 
getirmiştir. Mimarlar Odası, kamunun yararlan
masını öngören bir su kıyıları plânlaması öne
rerek, gecikmeye tahammülü kalmıyan bu soru
nun çözüm yollarını ilgililere sunmayı görev bil-

I mektedir. 
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Kanunlarımız, kamunun su kıyılarından ya
rarlanma olanaklarını, Üasıtlamamakla beraber, 
su kıyıları, hızla, varlıklı kişilerin tekeline geç
mekte ve bu olayı önleyici hiçbir tedbir düşü
nülmediği görülmektedir. 

Sosyal adalet içinde kalkınma çabasında bu
lunan yurdumuzda, bu önemli konunun bilim
sel yöntemlerle ele alınması, çözüm önerilerinin 
değerlendirilmesi ve yeni bir düzenin getirilmesi 
gerekir. 

İktisadi kalkınma plânlarının, sadece sorun
lara değinen ve fakat bir ulusal fiziki plân için
de çözüm yolu getirmiyen niteliği, birçok ko
nuda olduğu gibi, su kıyılarımızın da sosyal 
adalet içinde dengeli Salkınma yönünden gele
ceğini tehlikeye düşürmektedir. 

Halen su kıyılariyle ilgili olarak yapılan, tek 
yönlü, bir turizm plânlamasıdır. Özel teşebbüs 
eli ile yürütülen ve çeşitli kredi ve olanaklarla 
desteklenen bu uygulama, tek amaca yöneidiği 
için devamlı olarak kamu aleyhine bir gelişme 
eğilimi içindedir. 

Su kıyıları sınırlıdır. Bunların artırılması ve 
yeni kıyılar yaratılması mümkün değildir. Bu 
alanlar üzerinde kamunun mutlak hakkı vardır. 
Alınacak kararlarda bu nokta göz önünde tutul
malıdır. Anayasanın 38 ve 39 ncu maddeleri, 
gerek su kıyısı arsaları ve gerekse bu arsalar 
üzerinde kurulan özel işletme ve tesislerin ka
mu yararının gerektirdiği hallerde kamulaştı
rılmasını emretmektedir. Gene Anayasanın 
36 ncı maddesi, mülkiyet hakkının kullanılma
sının toplu yararına aykırı olmıyacağını açık 
olarak belirtmektedir. Şu halde su kıyılarından 
yararlanmada kamu yararını öngören bir dü
zeni kurmak aynı zamanda Anayasa gereğidir. 

Su kıyıları konusu, gerçekte, Türkiye'nin çö
züm bekliyen bir çok sorunları ile ilgilidir. İk
tisadi kalkınma plânının, bir ulusal fizikî plân
la bağlantılarının kurulması, şehir ve kır top
raklarının mülkiyeti toprak hukuku turizm, 
dinlenme ve sanayi plânlaması ile ilişkilerinin 
bir arada araştırılması gerekir. 

Ancak olayların son derece hızla gelişmekte 
olması, su kıjaları üzerine eğilmeyi zorunlu kıl
maktadır. Bu nedenle yapılacak çalışmaların ka
demeli bir uygulama dizisine yönelen kararlara 
doğru geliştirilmesi ve sonuçlndırılması uygun 
olacaktır. 

Su kıyılarının kamulaştırılması ve plânla
ması, ulusal fiziki, plânın sektör plânları kav
ramı içindedir. Şu halde bu konu turizm ve din
lenme sektörünün plânlamasında esas unsur
lardan biri olmalıdır. 

Su kıyıları plânlamasının her sektörle ilgi
li fiziki plânlar gibi ulusal fiziki plânın poli
tikasına uygunluğu sağlanmalıdır. Mimarlar 
Odasınca hazırlanan ulusal fiziki plânlama se
mineri bu yöndeki politikaların gelişmesine el
verişli bir ortam yaratacaktır. Aşağıdaki bö
lümlerde, su kıyılarının plânlaması ve kamu
laştırılan kısımların geliştirilmesinde, çeşitli 
politikalar arasında bütünlük sağlamayı gerçek
leştirecek bir yaklaşım önerilmektedir. Bu çalış
ma ile, ulusal fiziki plânın sektörlerle ilgili fi
ziki plânlarından biri oldukça ayrıntılı biçimde 
geliştirilmiş olacaktır, öncelikle bu konuya eğil
mek ihtiyacını duymamız su kıyılarımızın kul
lanılmasında işlenen hataların kümelenme etki
sinin ortaya çıkması ve kısa süre içinde devletin 
işe karışmasını gerektirmesi medeniyledir. 

Ülkemizde bugünkü durum ve eğilimler 

1. Halkımızın, kıyı nimetlerine duyduğu ih
tiyacın bilincine varması ve kıyıların ülke tu
rizm ve dinlenmesinde önplâna geçişi, kıyıların 
ekonomik değerine aniden hız vermiştir. 

İnsanla toprak arasındaki ilişkilerin en kri
tik yönü toprağın akarsuya, göle veya denize 
değindiği ve çizgi çektiği yerlerde ortaya çık
maktadır. Toprak ve su, bu iki büşük doğa ni
meti burada yan yana gelmekte, ayrı ayrı taşı
dıkları değerlerin çok üstünde bir değer kaza
narak kıyıları yaratmaktadırlar. Dolayısiyle su 
kıyıları, şehirleşen ve şehirleşmiş arazilerin sun
duğu değerlerden daha da başka bir anlam ka
zanarak, bir tekel malı niteliği almaktadır. Bun
ların miktarı çok az olduğu, gibi suya değen sı
nırları da oynaktır. Su kıyısı arsası veya top
rağı, bâzan büyümekte bâzan da küçülmektedir. 

Haksız ve kolay kazanca yönelmiş varlıklı 
bâzı örgüt ve kişiler, gözlerini bu yeni açılan ala
na dikmişlerdir. Sermaye oraya kaçmış, varlıklı 
sınıflar arasında amansız bir kıyı spekülâsyonu 
başlamıştır. 

Su kıyılarımızın en değerli parçaları, şimdi 
bu sınıfların elindedir. Bu yerler az bir yatırım 
ve yoğun bir propaganda ile işletmeye açılmış 
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veya büyük kârlar karşılığı yeniden satışa çıka
rılmıştır. 

Dilenme ve eğlenme ihtiyacı veya su kıyı
sında tatil geçirme tutkusu içindeki halk bura
lara çekilerek böylece büyük kârlarla bir elden 
ötekine geçen bir doğa nimetlerine ödenen para, 
halkın sırtına yüklenmektedir. 

Önce varlıklı sınıflar arasında başlıyan spe
külâsyon ve haksız kazançlar, şimdi su kıyısın
dan yararlanmak istiyen dar gelirli sınılarca 
ödenmeye başlanmış geniş toplum katlarının 
sömürülmesi yolu açılmıştır. 

Ülkemizdeki sosyal sınıflar adına, bu sınıf
ların desteklediği siyasal iktidardan, kamu ya
rarına yeni bir su kıyısı rejimini benimsenmesi
ni, kıyı nimetlerinden bütün halkımızın sömü-
rülmeden eşit haklarla yararlanmasını sağlama
sını istemek amaciyle yapmış olduğumuz bu ça
lışmaların sonunda şunu kesinlikle söylemek is
tiyoruz : tam bir yüzyıl önce, ülkemizde su kıyı
ları bütünüyle kamuya ait bulunuyordu. 

Nüfusun artışı, haberleşme ve ulaşım araç
larının hızla gelişmesi güneş ve denizin insan 
sağlığındaki önemli rolünün anlaşılması yalnız 
kıyı şehirlerindeki halkın değil, uzaktaki halkın 
da kıyılardan yararlanmak istemesi; halkın do
ğal eğiliminin ve uygarlığın değerlendirdiği bu 
doğa nimetlerini birden kamu malı olmaktan 
çıkararak bâzı kişilerin tekeline terk etmektedir. 

Başlangıçta kanuni bir dayanağa da dayanıl-
maksızın ele geçirilen bu kıyı parçaları için bir 
bedel de ödenmemiştir. 

Devlet, 1858 den yukarı tarihlere gelinceye 
kadar hiçbir kanunla hiçbir kıyısını kimseye 
satmamıştır. Ancak doldurulmuş ve emek ve
rilmiş kıyı parçalarından yararlanma hakkını o 
kişilere vermiş ve bunu tapuya kaydettirmiştir. 

Bütün ülke kıyılan emekle yaratılmadığına 
ve doldurularak kazanılmadığına göre bugün 
ellerinde kıyı parçalannı tutanlann büyük ço
ğunluğu gerçekte gasp edilmiş mala bir bedel 
ödiyerek veya veraseten sahibolan kimselerdir. 

Kamunun gasbedilmiş malı elden ele geçe
rek günümüze kadar gelmiş ve kamu zararına 
bir mülkiyet anlayışına ulaşmışsa Anayasamız 
çerçevesinde bunun kamu yarannı gözeten bir 
rejimle geri alınması ve Devletin gaspedilmiş 
malına sahibolması için tedbir almasını bekle
mek gerekir. 

Gerçekte su kıyılarının kamulaştırılması bu 
gaspın ortadan kaldırılmasının bir amacı ola
rak anlamak ve anlatmak istiyoruz. 

Sunduğumuz çalışma bizi bu sonuca götür
müştür. Ülkemizin suyunu, rüzgarını, bulutu
nu, ve ormanını kimseye vermiyen satmıyan 
ve kiralamıyan ve yalnız halkına sunan Devlet 
bunlar gibi doğal nimetler olan ve gaspedilmiş 
bulunan su kıyılarım da tekrar ele geçirip eşit 
haklarla halkının yararına sunacak yeni bir 
rejim getirmelidir. 

Su kıyılannm hukukî durumu : 
Medeni kanunumuzun yürürlüğe girdiği ta

rihinden önceki mevzuat hükümlerine göre, kı
yılar ve denizlerden herkesin yararlanması esa
sı kabul olunmuştur. Bundan önceki tarihler
de denizler hakkında yazılı bir metne rastlan
maması iki açıdan yorumlanabilir. 

a) Bütün toprakların Devletin tasarrufun
da olması dolayısiyle su kıyıları da devletindi. 

b) Beytülmal (kamu malı) olan kıyılar, 
iktisadi ve sosyal hayat yönünden bugünkü an
lamda bir değer taşımadıklarından olduğu gibi 
bırakılmakta; dolayısiyle su kıyılarından her
kesin yararlanması sağlanmaktaydı. 

Türkiye kıyılan hakkında ilk yazılı hüküm 
1272 (1858) de kabul edilen ve yürürlüğe gi
ren Aarzi Kanununun 132 nci maddesidir. «Her 
kim izni sultani ile deryadan bir mahallâ imlâ 
eylerse, ol mahalle malik olur ve izin alıp 3 se
ne doldurmazsa anda bir hakkı kalmayıp di
ğeri ba izni sultani ol mahallî imlâ ile te
mellük edebilir ve eğer bir kimse bilâ izin 
deryadan bir mahalli doldurursa orası Bey-
tülmalın olup canibi merîden bedeli misil 
ile ol kimseye istinkâf ettiği surette bil-
müzayede talibine satılır.» 

Bu kanun maddesi, hızla büyüyen ve şehirle-
şen İstanbul'un kıyılarında gelişen konut bol
lerinde, kıyıya sahibolan arzusuyla başlıyan 
akımın ortaya koyduğu büyük anlaşmazlık ve 
mücadelelere bir yön vermek amaciyle konul
muş olabilir. Yaratılmasında hiçbir emeği ol-
mıyan bir doğa nimetine insanın zor, ihsan veya 
para ile tek başına sahibolması ve tasarrufunda 
tutması, bu kanun maddesi ile böylece başlamış 
oluyordu. 

132 nci madde ile kıyılara bitişik olan arsa
larla beraber, kıyı kısımlan da tapuya kaydedi
liyordu. 
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Her ne kadar 1280 (1866) tarihli «Bağaziçi 
ve Devlete ait sevahilde yapılacak rıhtımlar hak
kındaki nizamnamede» birçok hükümler var
sa da kıyılar artık Devletin tasarrufundan kişi
lerin mülkiyetine kaymaya başlamış ve ilk yan
lış adım buradan atılmıştır. 

Cumhuriyet döneminin başlamasiyle deniz 
kıyılarının korunması ve bunların işgaline mey
dan verilmemesi esası önemle göz önünde tutul
muş ve 1341 (1825) yılında 618 numaralı «Li
manlar Kanunu» ile bâzı hükümler konulmuş
tur. Ancak Medeni Kanunumuzun bununla ilgi
li esasları göz önüne alınarak hazırlanmış olan 
2644 sayılı Tapu Kanununun 8 ve onu izliyen 
maddeleri, kıyıların (Denizden dolduran veya 
denizi terk etmiş olduğu yerler namı altnıda) 
ne şekilde mülkiyet altına alınabileceğini esaslı 
olarak göstermiştir. Esasında kanun, kıyıların 
Devlet tasarrufunda olduğu izlenimini verdiği 
halde, başka bir hükmü ile tapu vererek kişisel 
mülkiyetin kökleşmesine yardımcı olmaktadır. 
Böylece, kamu yararına çok haksız bir tasarruf 
başlamış oluyordu. 

tdare hukuku doktrini bir ülke içindeki taşın
maz mallardan bâzılarını vatandaşların tümüne 
bâzı kişi gruplarına aidolması, ya da kamu dü
şüncesi ile kişisel varlık dışında kalması esasını 
genellikle kabul etmiştir. Bunlara Roma huku
kundaki deyimi ile kişi varlığına sokulamıyan 
taşınmaz mallar adı verilir. Bu taşınmaz mal
lardan bir kısmı deniz kayısı ve hava gibi hal
kın kullanmasına yarıyan mallardır. Bunlara 
komün taşınmaz malları denilir. Diğer bir kıs
mı ise, halkın tasarruf ettiği, ya da Devlet ve 
belediye gibi kamu tüzel kişiliklerinin tasarrufu 
altında bulunan yol, liman, akarsu, gibi mallar
dır. Bunlara da kamu emlâki denilmektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu zamannıda kabul 
edilmiş bulunan arazi kanunu, kamu emlâki ile 
özel surette meşgul olan bir bölüm (arazi-i met
ruke) içine almakta ve Roma Hukukunun bu 
konudaki ilkelerinden geniş ölçüde esinlenmiş 
bulunmaktadır. Bunlara göre, bu nevi topraklar 
üzerinde, mahiyeti itibariyle kişisel mülkiyete 
terk edilmesi mümkün olmıyan (hava, akarsu, 
deniz kıyısı gibi) mallarda olduğu gibi, zaman 
aşımı nedeniyle malın kazanlıması mübadele 
edilmesi ve zilyedlik gibi haklar söz konusu de
ğildir. 

Cumhuriyetin ilânından sonra kabul edilen 
yeni hukuk rejimi kamu emlâki konusunda her 
hangi bir yenilik getirmediği gibi, eski sistem
den arta kalan esasları da sarsmış bulunmakta
dır. Bugüne kadar getirilmiş olan mevzuatın, 
1961 Anayasası hükümleri karşısında yeniden 
gözden geçirilmesinde bir sakınca olmasa gerek
tir. 

Anayasamızın esasları karşısında su kıyıları 
üzerinde kurulmak istenen yeni rejim şu esaslara 
dayanabilir. 

1. Denizin uzanabildiği alan, esasen, üzerin
de, mahiyeti itibariyle mülkiyet hakkının kul-
lanlıması mümkün olmıyan bir mal niteliği taşı
dığından bunlardan yararlanmanın sadece top
luma bırakılmasının Devlet tarafından sağ
lanması hukuka uygundur. Şu halde kıyıdan 
geride olmakla beraber özel mülkiyette bulunan 
bir binanın, ya da tesisin sahibi, o tesisin hizası 
yönünde denize kadar varan kısmı üzerinde kıyı 
olarak tanımı ilerde yapılacak yer sübjektif bir 
hak sahibi olduğu iddiasını ileri süremez. Dolayı-
siyle bu kısımlar için kamulastrıma, ya da baş
ka araçlarla kamusal mülkiyet tesisini gerçek
leştirmeye lüzum da yoktur. 

2. Diğer yandan, ilerde tanımı yapılacak 
kıyı parçaları dışında kalmakla beraber Devletin 
uzun süreli arazi ve kıyı politikasının kolaylıkla 
uygulanması bakımından özel mülkiyete geç
mesi tercih edilmiyen arazi ve tesisleri için, Ana
yasanın bâzı maddelerine göre, kamulaştırma ve 
devletleştirme gibi radikal bâzı yetkileri kullan
ma olanağı vardır. Gerçekten, Anayasanın 
38 nci maddesine göre «Devlet ve kamu tüzel 
kişileri, kamu yararının gerektirdiği hallerde, 
gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartiyle, özel 
mülkiyette bulunan taşnımaz malların, kanunla 
gösterilen esas ve usullere göre, tamamını veya 
bir kısmını kamulaştırmaya veya bunlar üzerin
de idari irtifaklar kurmaya» yetkilidir. Görül
düğü gibi, bu konunda, kamu yararının gerek
tirdiği durumların belirlenmesi Devletin tercihi 
sorumu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tercihin 
kapsamı, hangi arazi parçalarının, hangi bölge
ler kıyılarının ve şüphesiz hangi tesislerin özel 
mülkiyetten çıkarılacağıdır. 

Diğer yandan bugün özel mülkiyette bulu
nan, ya da ilerde özel mülkiyet elinde birikerek 
ve gelişecek olan birtakım kıyı tesislerinin Dev-
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let mülkiyetine alınmasına da Anayasanın, dev
letleştirme ile ilgili 39 ncu maddesi elverişli bu
lunmaktadır. Buna göre kamu hizmeti niteliği 
taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının gerek
tirdiği hallerde, gerçek karşılığı kanunda gös
terilen şekilde ödenmek şartiyio devletleştirile-
bilir. 

3. Son olarak, Devlet ve kamu tüzel kişileri, 
kıyılar üzerindeki mülkiyet hakkının sınırlan
ması dışında, bu haktan doğan yararlanma hak
kını çeşitli şekillerde sınırlamak yetkisini de 
sahiptirler. Bu, genel olarak, kamu tüzel kişi
lerinin, kamu emlâkinin yönetimi ve korunmanı 
için icrai kararlar almak ve bunları doğrudan 
doğruya uygulayabilmek haklarının bir devamı
dır. Kamulaştırma hükmünün bahsettiği, idari 
irtifaklar kurma hakkı bu olanağı fazlasiyle ver 
mektedir. Gerçekte, birer kaide - tasarruf nite
liği taşıyan imar plânlarının, şehir arazisi üze
rinde belediyelere sağladığı haklar ve yetkiler 
de tamamen bu hükme dayalı bulunmaktadır. 

Kaldıki, bundan başka, Anayasanın 36 noı 
maddesinin 3 ncü fıkrası da, «mülkiyet hakkı
nın kullanılması toplum, yararına aykırı ola
maz» hükmü ile arazi spekülâsyonu şeklinde ol
sun, başka biçimlerde olsun, arazinin toplum 
yararı dışında kullanlmasmı engellemek iste
miştir. Bunun müeyyidesi, Anayasada gösteril
miş olmasına rağmen, bu yönde yetkiler almak 
için çıkartılacak bir kanun, Anayasaya aykrrı 
sayılması mümkün olmamak gerekir. 

Son bir nokta da, kıyı arazisi kullanışlar' 
üzerinde, uygulanacak yetkileri, Anayasanın ik
tisadi ve sosyal hayatın düşeni ile ilgili 41 nci 
maddesine dayandırabilmek olanağının var olma
sıdır. Bu maddeye göre «iktisadi, sosyal ve kül
türel kalkınmayı... gerçekleştirmek ve kalkmam 
plânları yapmak» Devlete bir ödev olarak veril
miştir. Şüphe yok ki, kapsamı ve mahiyati ke
sin çizgilerle beliıienmiyen kalkınma plânları 
içine şehir ve bölge, ya da kıyı düzeni plânları
nın girmesinden daha doğal bir şey olamaz. 

Şüphesiz, ister mülkiyet hakkının sahibi, is
terse kullanıp şeklini ilgilendirsin, Devletin bn 
alanda alacağı tedbirlerin ve uygıılıyacağı poli
tikaların derecesi Hükümetlerin bağlı bulunduk
ları iktisadi sistemlerle yakından bağlantılı ola
caktır. Sorun bu konudaki siyasal tercihlerin ya
pılmasında, kanunun uzun süreli yararlarım ha

tırlatabilecek bir baskı grııpu rolü oynayabilme-
_:ıe;indendir. 

Su kıyısı kavramının açıklanması ve yeni ta
nımlamalar : 

Kara parçası ile suyu ayıran çizgi, su kıyısı 
çizgisi, suyun ileri ve geri gitmesi veya yüksel
mesi ve alçalması hareketleri ile değişmektedir. 
Dalga dolayısiyle normal düzendeki su hareket
leri daha ileri kara parçalarına uzanmakta ve 
onu etki altında bırakmaktadır. Şu halde, dal
ganın uzandığı en uzak nokta, kara niteliği taşı
madığından su kıyısı çizgisini buraya kadar 
uzatmak gerekir. 

Su kıyısı çizgisinin ileri geri bu hareketi yap
tığı, yani zaman zaman su altında kalma duru
mu karşılaşılan bu alana «kıyı su şeridi» ve bu 
şeride bitişik olan alanlara da «kıyı arsaları» is
mini vereceğiz. Kıyı su şeridi ve kıyı arsası 
kavramlarının, kayalık ve tesis yapımına elveriş
li olmıyan özel durumları için, yine kamu yara
rını öngören kavramların geliştirilmesi gerekli
dir. 

Çözüm önerileri : 
1. Araştırma, mülkiyet, işletme ve örgütleş-

me esaslariyle iligli öneriler : 

Su kıyılarımızın kamu yararına bir hukuki 
ve fiilî düzene kavuşturulması hedefi, kısa sü
relerde varılacak ara hedefler yardımiyle ger
çekleştirilmeli ve her ara hedef süresi ve eylem
leri dikkatli bir plânlama ve uygulama ile alın
malıdır. 

Su kıyısı arsaları stoku ile birlikte gerekli 
çalışmaları yapacak bir ofis kurulmalıdır. Veya 
Arsa Ofisi Kanununun öngördüğü örgüt içeri
sinde ayrı bir müdürlük kurulmalıdır. Bu mü
dürlük döner sermaye ile çalışmalı ve bütçeden 
ayrılacak 100 milyon lira ile çalışan bundan böy
le, ara hedefler olarak sayılan tedbir ve öneri
leri plânlamak ve uygulamalıdır. 

2. Envanter çalışmaları : 
— Bütün Türkiye kıyılarının 1 : 10.000 ve

ya 25.000 ölçeğinde olmak üzere kıyı bandı ha
ritaları yapılmalıdır. 

— Bu haritalar denize doğru en az 100 metre 
karaya doğru asgari 500 metre olmak üzere kı
yıların bütün turistik, jeolojik, coğrafi ve mima
ri değerleri ile ilgili bilgileri ile donatılmalıdır. 

Su şeridi veya kıyı arsalarının mülkiyet du
rumları haritalara işlenmelidir. 
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— Su şeridi veya kıyı arsaları üzerindeki bü
tün taşınmaz malların kanuni ve gerçek değer
leri tesbit edilmelidir. Bir komisyon aracılığ 
ile bu değerler denetlenmelidir. 

— Köyler, belediyeler, Hazine ve kamu ku
ruluşları elindeki kıyı şeridi veya arsalarının sa
tışı yasaklanmalıdır. 

— Bütün su kıyısı şeridi ve arsaları sahiple
rinden kendi arsalarnıı bugünkü gerçek değerin 
den tapuya tescil ettirmeleri sağlanmalı ve her 
türlü vergi bu değer üzerinden alınmalıdır. 

— Bundan böyle kıyı su şeritleri üzerinde 
plân dışında hiçbir taşınmaz mal inşaatına kesin
likle kin verilmemelidir. 

3. —özellikle kamu kuruluşları ile iktisa
di Devlet Teşekkülleri, su kıyılarında özel ve 
tüzel kişilerden satmalmak şartiyle turistik te
sislere ayırabilecekleri su kıyısı arsalarına sa-
hibolmaya özendirilmelidir. 

— Köylerde ve şehirlerde özel kişiler elindeki 
kıyı arsalarını alıp kamuya devretmek üzere 
dernekler kurulmalıdır. 

— Bir kanunla su kıyısı şeridi arsaları kamu
ya mal edilmelidir. 

— Bundan böyle, su kıyısı arsaları ofisine 
baş vurmadan hiçbir kuruluş veya özel ve tüzel 
kişiler sahiboldukları kıyı su şeridini veya su 
kıyısı arsasını başkasına satamaz. Su Kıyısı Ar
sa Ofisinin şuf'a hakkı vardır. 

4. Su kıyıları arsaları üzerindeki kamulaş
tırma eylemleri için gerçek çalışmalar devri açıl
malıdır. Bu arsalar plânın öngördüğü öncelikler 
çerçevesinde gerçek değerleri üzerinden 10 yıl
da geri ödenebilecek şekilde eşit taksitlerle ka
mulaştırılmak, ödenmelidir. 

Bu 4 ara hedef kıyı su şeritleri ile kıyı arsa
ları üzerinde tam bir kamu hâkimiyeti kuracak 
ve her türlü spekülâsyon bir anda kesilecektir. 
Açılacak yeni dönemle bu kıyı su şeridi ve kıyı 
arsalannnı kamu yararına en iyi şekilde plan
lanmasına ve kullanılmasına çalışılacaktır. 

B) Su kıyılarının planlanması esaslariyle 
iligli öneriler : 

1. Ülke içinde plânlama çalışması yapıla
cak alanların seçimi : 

Ülke içinde neredeki alanlar için hangi ölçü
lerde plânların hazırlanacağı ve ne tip kontrol 
süresine tabi tutulması lâzımgeldiğini gösteren 
bir ülke sahilleri tanzim plânlaması ana hari

tası hazırlanacaktır. Bu harita 1/200.000 veya
hut 1/500.000 ölçekte olacaktır. 

Bunun üstüne farklı plânlama tiplerinin uy
gulanması kararma esas olan envanter malûmat 
işlenebilir. 

Ülke içinde bu ana haritanın altında 3 ayrı 
letayda çalışma yapılacaktır. 

a) Detay : Turizm nâzım plânı ya da çevre 
lüzenlemesi diyebileceğimiz 1/25.000 ölçekli 
plânlar olacaktır. 1/25.000 lik haritalar bütün 
iilke için mevcut olduğundan, bu ölçekteki çalış
malarda harita problemi ortaya çıkmıyacaktır. 

Bu ölçekteki harita üzerinde 5. m. duyarlıklı 
çalışabilmek kabildir. Çevre düzenleme hari
kası bu bakımdan yalnız bir nâzım plân değildir. 
Uuygulamaya esas olabilir. Bu plân, genel ka-
rekterı ile bir arazi kullanma plânı olacak. Her 
arazi kullanma haritası üzerindeki kulanma için 
bir Zoning kuralı hazırlanacaktır. 

Bu plân üzerinde esas arazi kullanma şekille
ri, mevcut orman, ormanlaştırılacak alan, tica
ret, sanayi, doğal karakteri korunacak alan, 
karekteri korunacak tarihsel alan, turistlik ku
ruluşlar, yerleşme alanları, boş olarak korunacak 
kumsal, işletmeye açılacak kumsal gösterilecek
tir. 

Anayol bağlantıları şehirsel yerleşmeye ayrı
lan alanlar, v. b. su kıyılarından itibaren çevre 
düzeni plânının yürürlükte olduğu alanın sınırı, 
bu sınır içinde kalan şehir plânları ve detay tu
rizm uygulama plânlarının sınırları ve idare sı
nırları gösterilecektir. 

b) Detay : ölçeği çok önemli bölgelerdeki 
plânlamalarda daha ayrıntılı kontrolların sağ
lanmasında kullanılacak olan ölçektir. Bu ölçek 
elde mevcudolan haritaya göre 1/10.000, 1/1000 
olabilir. Bu alanda yalnız arazi kullanma şekille
ri değil, aynı zamanda yer alacak tesisler de gös
terilecektir. Plaj, çarşı büfe, ilkokul, gazino, pik
nik yeri, çocuk bahçesi, otopark, motel, karakol, 
spor tesisleri, sağlık tesisleri ve daha tâli yollar. 
Bu ölçekte plânlar ancak üst ölçekteki çevre dü
zenleme plânlarının yapıldığı yerlerde yapılabil-
melidii\ 

c) Detay: Bu iki ölçekte de plânlama çalış
malarının yapılacağı ya da halen yapılmamış ol
duğu yerlerde tatbik edilecek zoning kuralları 
ayrıca geliştirilecektir. Örneğin su kıyılarında 
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yapı yapılmadan bırakılan şeritler, hemen kıyıya 
yapılabilecek bina yüksekliği v. s. gibi. 

2. Bölgeler arasında önceliklerin tesbit kri
terleri. : 

Bunun için iki farklı kriter grupu düşünüle
bilir. Birincisi, bölge nüfusunun dinlenme ihti
yaçlarını karşlıyacak tesisler hesaba katılarak 
konulacak kriterler, İkincisi; bölgeler arası ve 
ülke dışı turizm ihtiyaçlarını karşılıyacak alan
larda yapılacak plânlamalar için kriterler. Bu
nun için önce hangi bölgelerin hangi amaçlarla 
planlanması gerekeceğinin seçilmesi gerekir. 

Bu ilk ayırımda, iklim ve tarihsel değerler 
gibi dış veriler temel kriterler olmak durumun
dadır. 

Bu halde turizm talebinin coğrafi bölgeler 
arasındaki dağılma eğilimleri ile turizm mevsi
minin uzunluğu, yapılacak plânlamanın etki de
recesini belirliyen temel kriterler olabilir. 

3. Bölgeler içinde seçim için kriterler : 
Kendi bölgeleri içindeki nüfusun dinlenme 

ihtiyaçlarına hizmet edoecek su kıyısı alanları
nın, her noktaya hafta sonu tatil zamanı uzaklı
ğı ve günlük dinlenme uzaklığı içinde kalan şe
hirli nüfuslarının ağırlığı ortalamasına göre ge
liştirilecek bir endekse göre öncelikleri tesbit 
edilebilir. 

Hem bölgenin dinlenme ihtiyaçlarına hem de 
dış turizme hizmet edecek olan alanların, ken
di içinde önceliklerinin tesbitine bundan önce
ki kritere ilâve olarak gelmekte ya da tahmin 
edilmekte olma turist miktarı ağırlığı ortalama
ya katılır. 

İM farklı amaçla planlanacak bu bölgelerde 
yukardaki gibi kendi içinde sıralama kuralları 
tesbit edildikten sonra, ülke için sıralamada bu 
ikisi arasında bağlantıyı kuracak kriterin kon
ması gerekir. 

Böyle objektif kriterlere göre tesbit edile
cek bölgeler arasında eğer önemli özel şartlar 
varsa, plâncının tercihi ile bu sıralamaya sı
nırlı sayıda müdahale yapılabilir. 

Burada iki kavramı ayırmak faydalı olacak
tır. Birincisi dinlenme, pazar alanı, bir dinlen
me kaynağını hafta sonu seyahati olarak bu 
alana gelenlerin % 80 nin geldiği sahadır. 

İkincisi dinlenme hizmeti alanıdır. Dinlenme 
hizmet alanı bir nüfus merkezi şehir etrafında 
bu nüfusa hizmet elen dinlenme sahasını kap

layan alandır. Biz burada birinci kavramı kul
lanmaktayız. ı 

4. Plânın hazırlanmasında otorite ve poli
tika : 

Genel olarak Türkiye arazi kullanma kont-
rollan yetkisi halen şehir içinde kısmen de dı
şındaki sahalarda İmar ve İskân Bakanlığının 
sorunluluğundadır. İmar Kanunu ile bu husus 
şehir ve arazileri ve mücvir sahaflar için sa
rih olarak belirtilmiş iken şehir dışı sahalarda 
arazi kullanma için belirli durum yoktur. Yal
nız yıllardan beri imar ve İskân Bakanlığının 
hazırladığı çeşitli vesilelerle belirttiği fakat hiç 
bir hazırlığı yapılmıyan Kır İmar Kanunu kav
ramı ile ve 7116 sayılı Kanun kapsamı için de 
bu sahalardaki sahalar için İmar ve İskân Ba
kanlığının esas yetkili olacağı ileri sürülebi
lir. 

Diğer taraftan ise konu içinde turizm sek
törünün kazandığı önem dolayısiyle konu da 
diğer ilgili Bakanlık Turizm Bakanlığı olmak
tadır. Ve halen Turizm plânlaması çalışmalar 
yapmaktadır. Bu çalışmalar özellikle Turizm 
ile ilgili kredilerin tatbikinde kendini göster
mektedir. 

Bu iki ilgili yanısıra, devlet plânlama teş
kilâtı politika seviyesinde ve sektörler arasın
da yatırım taksiminde Turizm sektörünün ala
cağı payın tâyininde söz sahibi olmaktadır. 

önce şu hususun sarih olarak ayrılması fay
dalı olacaktır. 

Türkiye'de arazi kullanmasının kontrolü 
meselesi ve Turistik yatırımların gerçekleşti
rilmesi ve turistik kaynakların değerlendiril
mesi problemi iki ayrı prablemdir. 

Arazi kullanmanın denetimi daha geniş bir 
kavramı kapsamaktadır. Bu halde kıyı arazi
lerinin kullanma sorumluluğuna düşmelidir. Bu 
politika ulusal plân kanalıyla Devlet politikası 
haline gelebilir. Bu politikanın uygulanmasın
da Turizm Bakanlığına önemli paylardan biri 
düşecektir. Ama iş bununla bitmez, örneğin 
Orman İdaresinin, Toprak Su'nun, Köy İşleri 
Bakanlığının v.s. nin de paylan olacaktır. So
runu sadece Turizm açısından almak çok, dar 
açılı belki de yanlış kararlara etki olacaktır. 

— Böyle bir plânın hazırlanmasında, önce 
politika tercihlerinin açık olarak ortaya konul
ması yararlı olacaktır. 
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Şu politikaları, bu plânların hazırlanmasın
da önemli temel politikalar kabul ediyoruz: 

— Ülke açık alanlarında dinlenme politi
kası. 

— Ülke turizm politikası, 
— Şehir dışı alanlanlarm kullanılması po

litikası, 
Bu üç genel politikanın yanısıra, esas ola

rak başka maksatlarla geliştirilen politikalar 
plânların hazırlanmasında yardımcı olacak
tır. 

— Toprak - su kaynaklarının değerlendi
rilmesi, 

— Tarihî olanların korunması, 
— Ülke ulaşım politikası, 
— Ülke orman politikası, 
— Ülke doğal ve jetasyon ve hayvan den

gesinin korunması politikası, 
— Ülke şehirleşme politikası, 
— Çevre sağlığı politikası, 

Bu konulardaki mevcut politikaların bilin
mesi ülke kıyılarının plânlamasında esas veri
ler teşkil edeceği gibi su kıyıları plânlaması 
bakımından bu konularda bugünkü politikaya 
göre ne tip değişiklikler getirilmesi gerekçeği 
önerilmelidir. 

Su kıyısı şeritlerinin plânlaması ile ilgili 
anapolitikaların geliştirilmesinde her üç ilgili 
kuruluşun (TRT, İmar ve İskân, Turizm Ba
kanlığı) yer alması gerekecektir. 

Ayrıca politikanın genel mahiyeti gereği 
olarak hazırlanmasında, bu konu ile doğrudan 
doğruya ilgili çeşitli meslek kuruluşları tem
silcileri yer almalıdır. (Mimarlar Odası, İşçi 
sendikaları v.s. gibi) 

Bu temel politikalar bütünü geliştirirken 
bunların diğer politikalar ile tutarlığını sağla
mak için diğer politikalar üzerinde değişiklik 
tedbirlerinin getirilmesine ihtiyaç vardır. Bu 
konuda ilgili temsilcilerle temas sağlanmalı
dır. 

5. Plânı hazırlıyacak bürolar: 
Sorumlulukların dağılımında esas sorumlu

luk, genel olarak arazi kullanma denetiminden 
sorumlu olan Bakanlığı ya da örgüte düşecek
tir. Hazırlanacak plânların onaylanması göre
vini de bu örgüt yüklenecektir. 

Fakat, plânların hazırlanması fonksiyonu 
ise yeni bir fonksiyon olarak ortaya çıkacağın

dan yeni bir teşkilâtın bunu yüklenmesi ya da 
mevcut örgütlerin bu yönde de kuruluşlar ge
liştirmesi gerekecektir. Genellikle 1/200.000 
ölçekli ana haritanın ve 1/25.000 ölçekli çevre 
düzeni haritasının hazırlanmasından merkezi 
Hükümet Teşkilâtı sorumlu olmalıdır. Onayla
ma yetkisi imar ve iskân Bakanlığından olmak 
üzere yeni bir kurulun (Arsa Ofisi v.s.) hazır
lama görevini yüklenebileceği gibi İmar ve İs
kân Bakanlığı için de yeni bir kuruluş ya da 
mevcut daireler bu işi yüklenebilir. 

Bu genel ölçekteki plânların özel kuruluş
larca planlanması hiçbir şekilde düşünülmeme
lidir. 

Bunun altında detay ölçeğindeki plânlama
lar, esas onaylama görevi imar Bakanlığında 
kalmak üzere, imar ve iskân Bakanlığı, Tu
rizm Bakanlığı, mahallî idareler veyahut ma
hallî kalkınma ve geliştirme dernekleri tarafın
dan birlikte hazırlanabilir. Ya da bu kuruluş
lar tarafından özel firmalar hazırlatabilir. 

Bu detay plânlamanın yapılabilmesi için 
1/25.000 ölçekli plânın önceden yapılmış olma
sı şarttır. 

Her yıl 1/200.000 ölçekli su kıyıları düzen
lemesi anaharitasma göre merkezi organlar ta
rafından planlanacak olan alanların program
lanması yapılarak bunlar Devlet plânının yıllık 
programlarında ilân edilmelidir. Bu belge, plân
lama yapılacak alanların ve bunları yapacakla
rın dağılımında esas teşkil edecektir. 

6. Plânların hazırlanmasında izlenecek 
yöntem ile ilgili görüşler: 

Yapacağımız plânlamanın genel hedefleri: 

— Toprak ve su kaynaklarının tahmin edi
len kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlar için en iyi 
kullanılmasını sağlamak. 

— Gerek turistik gerekse dinlenme konula
rında yatırım yapmak istiyen kişilere ve ör
gütlere karşılaştırılabilir, bilgi sağlamak. 

— Su kıyılarının gelişmelerini denetliyecek 
örgütlere denetim için gerekli hukukî yeteneği 
sağlamak olacaktır. 

Bunun ötesinde, hazırlanacak her plân için 
özellikle ufak ölçeklerde plân cinsleri için he
defler ve bu hedefler için Önem sıralan tesbit 
edilmelidir. Bunlar arasında mümkün hedef
ler: 
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— Toprak ve su kaynaklarını korumaya yö- I 
nelmek, 

— Turizm endüstrisini geliştirmeye yönel
mek, 

— Bölgenin dinlenme ihtiyaçlarını karşıla
maya yönelmek, bu hedefler arasında yer ala
bilir. I 

Bunlardan başka hedefler de seçilebilir. 
Bunlardan hangisinin hangi alanlarda önem 
kazanacağı 1/20.000 lik haritalarda gösterile
bilir. Bunların her plândaki ağırlığı farklı ola
caktır. 

Tek amaçlı ve çok amaçla çalışmalar geliş- I 
tirilebilir; çok amaçlı çalışmalar yukarıda veri
len üç yönü de ya da bunlann belirtili bir bi
leşimini de içine alabilir. Bu. plânlarda çeşitli I 
kullanmalararasında bir çatışma ortaya çıktı
ğında çözümleme de esas kriterler : I 

1. Kamu yararında, I 
% Genellikle kaynakların gereğinde en iyi I 

kullanmaya ayrılması için korunmasından, 
3. Ülkenin ekonomik gelişmesine katkısı I 

olmasından ibarettir. I 
Bu hedeflere uygun olarak hazırlanacak I 

plânların çalışma sırasında çıkan alternatif
lerin birbirine göre tercih edilmelerinde ve al
ternatiflerin geliştirilmesinde yukarıdaki kri
terler esas teşkil edecektir. Bu kriterler bütün 
plânlama süreleri için yürürlükte olacaktı. I 

Bu kriterler örneğin şu tip ifadelerde yer I 
alacaktır. I 

— En az yatkı ile gerçekleşmek, I 
— Farklı gelir dilimlerindeki kişilerin ya- I 

rarlanması için eşit olarak sağlamak. (Fırsat I 
eşitliği) I 

— Kararların birbiriyle bağlantılı olmasını 
sağlamak, bu plânların uygulanmasında kırıla-
bilirliği azalacaktır. 

— Hazırlanan alternatiflerin gelecek dönem- I 
lerde plânlama olarak sınırlaması, I 

7. Bu plânların yapılmasında kullanılacak 
normlar: 

Bu normlar her çeşit arazi kullanma cinsi ve I 
yapılacak tesisler için geliştirilmelidir. 

Bu normlar seçilen kriterler ile çelişme ha
linde olmamalıdır. 

Bu normlar araştırmalarda yapılacak talep 
analizlerinden plânlamaya geçişi Bağlıyacaklar
dır. I 

I Bir ölçme büyüklüğü kalitesi, kapasitesi, 
değeri, maliyeti geliştirme durumundadır. Bu 
normlar çeşitli bölgelerde yapılacak çalışmalar
da yeknesaklığın sağlanması için gereklidir. 
Ulusal seviyedeki bu standartların çok rijidola-
rak her bölgeye uygulanmasında çıkacak so
runları önlemek için bu standartların uygulan-
mıyacağı özel ve sınırlı adetâ olacak durumlar 
belirtilmelidir. 

Örneğin: 
— Çadırlı kampingde çadır başına geliştiri

lecek alan, 
I — Yurt içi dinlenme amacına yönelmiş olan 

plânlamalar için geliştirilecek otellerde yatak 
başına inşaat olanı ve yatırım miktarı, 

I — Toplam sahada hektar başına yapılacak 
yol miktarı, 

I — Toplam saha içinde inşaat taban alam 
I kat sayısı v.s. gibi. 
I 8. Kullanılacak araştırma tekniği: 

Talep ve talep bileşiminin araştırılması 
I tekniğinin geliştirilmesi gerekecektir. Bu, plân 
I içinde yer alacak kullanmaları belirtmede ve 
I bu kullanmaların zamanlaştırılmasmda esas teş

kil edecektir. 
Talep projeksiyonlarının kapsıyacağı süre 

seçilerek plânlamanın süresine bağlı olacacak-
tır. Bu süreyi iki aşamada düşünmek mümkün 

I olacaktır. Birinci 20 yılı kapsıyan uzun süre-
I li plânlama, diğeri de 5 yıllık orta süreli plân-
I lama olmalıdır. 5 yılda bir plânlama 
I tekrar gözden geçirilmesi su kıyıları 
I plânlaması için yeterli olabilir. Çeşit tip-
I teki açık olan ve dinlenme görevlerini anlatan 
I kullanmalara olan talebin kararlaştırılmasında, 

yılbaşına dinlenme günü endeksi bir ölçü teşkil 
edecektir. Bu dinlenme günleri çeşitli faaliyet 
taleplerine bölünecektir. 

I Talebin miktarının ve bileşiminin belirlen-
I meşinde temel değişkenler şehirli nüfus büyük-
I lüğü gelir dilimleri olacaktır. 

Diğer yön ise, bu talebi karşılıyacak arazi 
I gösterecek olan, kaynak ve envanter araştır

ması cephesidir. Bu konuda envantere kaynak 
araştırmasının olanaklarından yararlanma yol
ları araştırılacaktır. Bu arada gerekli envanter-

I 1er ve kynak tesbitinde hava fotoğrafları alma 
tekniğinin sunduğu olanaklardan yararlanabi-

I lir. 
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Verilecek olan kararların detay seviyesi ile 
plânların denetim ve uygulama mekanizması
nın şekli tutarlı olarak kararlaştırılacaktır. 

Eğer plânlama uygulama ve denetim araç
ları yeterli değilse bunun ötesindeki detayda 
verilecek kararlar ancak bu detayı sağlıyacak 
olan, araçların elde edilmesinde siyasal baskı 
sağlamak için kullanılabilir. 

9. Hazırlanacak plânların onaylanma me
kanizması : 

Hazırlanacak plânların kabul mekanizma
sında su kıyılan alanlarını temsil edecek res
mî, mahallî organlar bulunmadığı için onayla
ma mekanizmasında merkezî Hükümet organ
larına düşen yetkiler şehir plânlamasını hazır
lanmasında olduğundan daha fazla olmak du
rumundadır. Bu yetki îmar ve iskân Bakanlı
ğına düşebilir; fakat onaylamadan önce diğer 
konuyla ilgili bakanlıkların (Turizm, Tarım, 
İçişleri v.s.) görüşlerini alması ve ondan sonra 
onaylanması düşünülmelidir. 

Plânın onaylanma işleminden sonra yürür
lüğe girebilmesi için belirli bir süre kabul edi
lebilir. Bu süre içinde plâna ancak il kademe
sinde bir itiraz olanağı tanınması sağlanabi
lir. 

Bu itirazın sağlayıcılık derecesi üzerinde 
düşünülmesi gereken bir konu olmalıdır. 

Plânlar belirli sürelerde yeniden gözden ge
çirilmelidir. Bu konuda beş senelik bir süreyi 
uygun bir zaman olarak seçebiliriz. Otomatik 
olan bu gözden geçirme süresi dışında merkezde 
esas sorumlu bakanlıkların ve il seviyesindeki 
teşkilâtların talebi ile de olabilir. 

Bu gözden geçirme dışında plânda mevzii 
değişiklik isteklerin de, benzer yollarından gele
bilmesi ve imar ve İskân Bakanhğı tarafından 
onaylanmalıdır. 

10. Hazırlanacak plânın uygulanmasının 
denetim süresi: 

Plânın denetimi esas olarak il seviyesinde
ki bir organ, il imar müdürlükleri tanzim böl
ge müdürlükleri v.s. tarafından sağlanabilir. 

Bu konuda plâna uyulmama halinde uygu
lanacak müeyyidelerin neler olacağı şehir plân
larının uyulmaması halinde uygulanacak mü
eyyidelere paralel olarak geliştirilebilir. 

Sahil su şeritlerinin kanunla, ve plânlama 
sonucunda kamulaştırılması öngörülen sahil 

sonra plânlama kararlarının gerçekleşmesine 
arsalarının diğer yollarla kamulaştırılmasından 
yardımcı olacak bir sahil arsaları işletme düze
ni kurulmalıdır. 

Bu işletme organizasyonu ile plânlama or
ganizasyonunun bir tek örgüt olarak düşünül
mesi gerekecektir. 

işletme organizasyonu plânlama kararlarına 
uygun olarak kamulaştırma işleminin yapılma
sını izliyecek ve arsaların plânlama kararları
na uygun şekilde kullanılmasını sağlıyacak bir 
işletme düzeni geliştirecektir. 

Bu işletme organizasyonu gelirlerini ilk yıl
larda bütçeden ayrılacak ödeneklerle sağlamak 
zorundadır, örneğin ilk on yılda her yıl 50 
milyon Tl. gibi, diğer gelirler, kamulaştırılan 
arsaların kiralanmasından doğacak gelirler ve 
kıyı arsalarından kamuca alınacak rantlar ola
caktır. 

işletme organizasyonunun gelirlerini yalnız 
üç konuda kullanmasına imkân sağlanmalı
dır. 

1. Plânlama kararlarına uygun yeni kamu
laştırma yapılması için, 

2. Plânlama kararlarına uygun olarak alt 
yapı tesislerinin geliştirilmesi için,. 

3. Fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak, üc
retsiz olarak halka açık olacak tesisler inşası 
için. 

işletme organizasyonu kamulaştırdığı arsa
ları hiçbir şekilde satışa çıkarmamalıdır. Bu ar
salar ancak kiralama ile kullanmaya sunulma
lıdır. Kira uygulamasında kiraların süresinin 
çok uzun olmaması gerekir 99 veyahut 50 yıl 
süreli kiralama yerine 30 yıllık kira süresi se
çilmelidir.» 

Türk deniz kıyılarının, halkımızın ortak 
malı olması gerekirken, birkaç yüz kişi tarafın
dan yağma edilmesi gibi çok önemli bir konu
da Hükümetin sorumluluğunu tesbit için, Ana
yasanın 89 ncu maddesi gereğince bir gensoru 
açılmasına aracılığınızı dileriz. 

Yusuf Ziya Bahadınlı Âdil Kurtel 
Yozgat Milletvekili Kars Milletvekili 

BAŞKAN — önergenin gündeme alınıp alın-
mıyacağı hususu gelecek birleşimde görüşüle
cektir. 
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6. — Adana Milletvekili Ali Karcı'nm, pa
mukta yapılan alivre alış - satış yolu ile köylü
nün soyulması nedenlerini yerinde tesbit etmek 
ve bu soygun şeklinin ortadan kaldırılması için 
gereken tedbirleri araştırmak üzere bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi (10/30) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de tarımla uğraşan her yöre, kendi 

özel koşulları içinde aracılara soyulmakta, bir 
yıllık emeği karşılığında meydana getirdiği 
üründen, kendisi değil; başkaları yararlan
maktadır. 

Bugün Çukurova'da, halkın «pamukluk» 
diye nitelendirdiği alivre alış - satış muamelele
ri, üreticinin bir yıllık emeğinin karşılığını bu 
işi yapan tüccarların kasalarına akıtmaktadır. 

İşte bunun içindir ki, emeğinin karşılığını 
alamıyan üretici, her geçen gün, daha fazla 
borçlanmakta, sefalete düşmektedir. 

örneğin : 
Çukurova'da sulu tarım sistemiyle yetişti

rilen pamuk kilosu 90 - 100 kuruşal mal edildi
ği halde (ki bu asgari mal ediş fiyatıdır) da
ha ekime bile başlanmadan 110 - 120 kuruşa 
aracı tüccar tarafından üreticiden satmalın-
maktadır. Muhtaç durumda bulunan köylü, 
başka çare ve başka çıkar yol bulamadığı için 
pamuğunu hemen parayla değiştiren bu siste
min ağına, istemiyerek de olsa düşmektedir. 

Aracıların «pamukluk» dağıtmak yolunda 
nasıl büyük para kazandığını gösteren en be
lirli örnek, borsadaki pamuk satış fiyatıdır. 
Bu yıl pamuk ortalama 230 kuruşun üzerinde 
satılmıştır. 

Eğer üretici pamuğu yukarda söylediğimiz 
fiyattan daha fazlaya mal etmiş ise, bırakın 
para kazanmayı bu alivre satış yüzünden ki
loda 10 - 15 kuruş zarara uğradığı açıktır. 
Şayet maliyet yukarda söylediğimiz 90 - 100 
kuruş üzerinde ise üreticinin kazancı kilo ba
şına 10 - 20 kuruştan ibaret olacaktır. Çuku
rova köylüsü deyimiyle söyliyeyim «Pamukluk 
Ağası» ise kilo başına 110 -120 kuruş gibi ina-
nılmıyacak kadar büyük bir parayı 4 - 6 ay 
içerisinde kazanmaktadırlar. 

Buna daha açık bir örnek vermek gerekir
se, yılda 15 ton pamuk üreten bir köylü ya za

rar etmiştir, ya başabaş kalmıştır, ya da en 
kabadayısından 3 000 - 5 000 lira kazanmıştır. 
Bütün yıl didinen köylü bu durumda iken ay
nı pamuğu 4 - 5 ay önceden kapatan «Pa
mukluk Ağası» yalnız bu 15 ton pamuktan 
15 000 liradan daha fazla kazanç sağlamak
tadır. 

Böylece, Çukurova'da yapılan bu tür 
alış - satıştan aracılar, her yıl milyonlarına 
milyon katarken, üreticinin borcu, her geçen 
yıl biraz daha artmaktadır. Bu, giderek köy
lüyü bir bunalım içine atmaktadır. 

Bu modern soygun şeklini, Çukurova'nın 
pamuk üreten köylerinden birkaçına gitmekle 
hemen tesbit etmek mümkündür. 

Köylünün bu büyük soygundan kurtarıl
ması amacıyla : 

1. Alivre alış - satış (pamukluk) yolu ile 
köylünün soyulmasının nedenlerini yerinde tes
bit etmek, 

2. Bu soygun şeklinin ortadan kaldırıla
bilmesi için gereken tedbirleri araştırmak ve 
üç ay içinde raporunu vermek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi gereğince, - Millet Meclisin
de grupu olan bütün partilerin iştirak edebile
cekleri kuvvet oranlarına göre - bir Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu kurulmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Ali Karcı 

Adana Milletvekili 

BAŞKAN — önerge mütaakıp birleşimde sı
rası gelince müzakere edilecektir. 

7. — Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'tn, 3204 
sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanu
nu ve eklerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının, Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Ta
rım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısını görüşmek üzere ku
rulmuş olan Geçici Komisyona havalesine dair 
Önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yüksek Başkanlığınıza takdim edilmiş olup 

Tarım ve Plân komisyonlarına havale edilen 
1/461 esas sayılı (3204 sayılı Orman Genel 
Müdürlüğü Teşkilât Kanunu ve bu kanuna ek 
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3818, 3904, 4777, 6223, 6752 ve 7453 sayılı ka
nunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı) zamanla mukayyet 
olup, biran önce kanuniyet iktisabetmesini 
teminen havale edilmiş olduğu komisyonlardan 
beşer üye alınmak suretiyle kurulacak bir Ge
çici Komisyonda görüşülmesi tarafımızdan 
arz ve teklif edilmiş ve bu konudaki önerge
miz Genel Kurulun 22 . 1 . 1968 tarihli 30 ncu 
Birleşiminde kabul edilmiştir. 

Gerek Geçici Komisyon sayılarının çokluğu 
ve gerekse kurulan Geçici Komisyonun halen 
teşkil safhasında bulunması sebepleriyle zikre
dilen tasarının, evvelce (Devlet memurları ay- • 
lıMarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil 
ve eklerinin Tarım Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısını) 
görüşmek üzere kurulmuş olan Geçici Komisyo
na havalesini arz ve teklif ederim. 

Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8. — Maliye Komisyonu Başkanlığının, men
kul kıymetler ve kambiyo borsaları kanun tasa
rısının havale edildiği Maliye, Adalet ve Plân 
komisyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair tez
keresi (3/838) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları ka
nun tasarısının, mevzuun lüzum ve ehemmiyeti 
nazarı itibara alınarak, biran evvel kanunlaş
masında fayda mülâhaza edildiğinden, mezkûr 
tasarının havale edilmiş bulunduğu Maliye, Ada
let ve Plân komisyonlarından seçilecek 5 er üye
den müteşekkil bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Y. 

Sözcü Kâtip 
Burdur Bingöl 

Faik Kırbaşlı Mehmet E. Gündoğdu 

Ankara Ağrı 
Ahmet Dallı Nevzat Güngör 

Çorum Gaziantep 
Hilmi incesulu Naşit Sarıca 

Manisa Sivas 
Mithat Dülge Gıyasettin Duman 

imzada bulunamadı 
Tekirdağ 

Halil Başol 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Tarım Komisyonu Başkanlığının, Gazian
tep Milletvekili Ali îhsan Göğüs ve 14 arkadaşının 
Millî parklar kanunu teklifinin, aynı konudaki 
kanun tasarısını görüşmek üzere kurulmuş olan 
Geçici Komisyona havalesine dair tezkeresi 
(3/837) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs ve 14 
arkadaşının Millî parklar kanunu teklifi Ko
misyonumuz gündeminde bulunmaktadır. 

Millî parklar kanunu tasarısını görüşmek 
üzere, Genel Kurulun 20 . 11 . 1967 tarihli top
lantısında kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda ; mahiyet itibariyle aynı durumda olan, 
mezkûr kanun teklifinin de görüşülmesinin uy
gun olacağına ve muamelenin tekemmülü için 
keyfiyetin Genel Kurula takdim edilmesine Ko
misyonumuzca karar verilmiş olduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Kastamonu 

Muzaffer Akdoğanlı 

BAŞKAN — Tasvibinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nun, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesinin (d) fıkrasının değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısının havale edilmiş olduğu 
Maliye, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan seçilecek 5 er üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesine dair önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Hazarda ve fevkalâde hallerde talim, tatbi
kat ve manevra sırasında veya İçhizmet Kanu
nunun ve içhizmet Yönetmeliğinin gerektirdiği 
askerî vazifelerin ifası sırasında bu vazife ve 
hizmetlerin çeşitli sebep ve tesirleriyle vazife 
malûllüklerine uğramış bulunanların da harb 
malûllüğü statüsüne girmeleri için hazırlanmış 
bulunan «T. C. Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncü maddesinin (d) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı» Başbakanlıkça 
30 . 6 . 1966 tarihinde Millet Meclisi Başkan
lığına sunulmuş ve Millet Meclisi Başkanlığınca 
Maliye, Millî Savunma ve Bütçe Plân Komisyon
larına havale edilmiştir. 

Tasarının havale edilmiş bulunduğu Komis
yonlarda tetkiki bugüne kadar neticelendirile-
memiştir. Bu konudaki tetkikatm daha da uzun 
zaman alacağı dikkate alınarak; tasarının Ma
liye, Millî Savunma ve Bütçe Plân komisyon
larından seçilecek beşer üyeden kurulu Geçici 
bir Komisyonda müzakeresini arz ve teklif ede
rim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi tasviplerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

11. — Parti grupları temsilcilerinin; Bitlis 
Milletvekili Zarife Koçak ve 29 arkadaşının Si
yasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesinin de
ğiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin de ha
vale edilmiş olduğu Adalet, Anayasa ve Plân ko
misyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulu bir 
Geçici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Bitlis Milletvekili Zarife Koçak ve 29 arka

daşının, Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin, 
havale edildiği Adalet, Anayasa ve Plân komis
yonlarından Anayasanın 85 nci maddesi uyarın
ca seçilecek beşer üyeden kurulu 15 kişilik bir 
Geçici Komisyona havalesini arz ve teklif ede
riz. 

A. P. Grup 
Başkanvekili 

İstanbul 
Aydın Yalçın 

Rize 
Dr. Mazhar Basa 

G. P. Grup 
Başkanvekili 

İstanbul 
Coşkun Kırca 

Çorum 
Abdurrahman Güler 

BAŞKAN — önergeyi tasviplerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

12. — Konya Milletvekili İsmet Kapısız'ın, 
Başkanlık Divanı Kâtipliği görevine seçilmiş, ol
ması sebebiyle üyesi bulunduğu Anayasa ve Ada
let komisyonlarından çekildiğine dair önergesi. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Millet Meclisi Riyaset Divanmdaki Kâtiplik 
görevine seçilmiş bulunduğumdan, üyesi bulun
duğum Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
istifa ettiğimi arz ederim. 

Konya 
İsmet Kapısız 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Gündeme geçiyoruz efendim. 

13. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 
olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22) 

BAŞKAN — önergenin müzakeresine devam 
edeceğiz. Bu mevzuda 7 arkadaşımız konuşmuş, 
önerge sahibi dâhil olmak üzere, Sayın alâkalı 
Bakan da konuşmuş vaziyettedir. Yedi arkadaş 
konuştuktan sonra kifayet önergesi gelmiştir. 

İçtüzüğün alâkalı maddesine göre sıradan bir 
milletvekiline son sözü veriyorum. Sırada Sayın 
Fahri Uğrasızoğlu vardır, buyurun, Sayın Fahri 
Uğrasızoğlu?.. Yoklar. 

Sayın İsmail Hakkı Yılanlıoğlu?... Yoklar. 
Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Sabri Özcan San?.. Yoklar. 
Kifayet önergesi var, okutup oylarınıza su

nacağım. 

— 581 — 



M. Meclisi B : 31 24 . 1 . 1968 O : 1 

Sayın Başkanlığa 
Konu hakkında geniş bilgi verilmiş ve tavaz

zuh etmiştir. Müzakerenin kifayetini arz ve tek
lif ederim. 

Konya 
Sait Sına Yücesoy 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, Türkiye'deki tarihî 
eser kaçakçılığı olaylarını inceleme ve bu konu
da alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi var
dır. 

Şimdi bu hususun müzakeresini bitirdiğimize 
ve kifayet de kabul edildiğine göre oylarınızla 
bu meseleyi halledeceğim. 

Meclis araştırmasının açılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

14. —• Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesbit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi Ince-
sulu'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü- ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/16, 10/23) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Çilesiz'in, 
önergesini önce okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Bugün memleketimizin sosyal ve ekonomik 

durumuna son derece olumsuz etki yapan olay
lardan biri de faizciliktir. Hiç bir kontrola tabi 
olmıyan faizciliğin, bilhassa muayyen mevsim
lerde para darlığı çeken köylü müstahsilin ya
şama şartlarına vurduğu darbe son derece ağır 
ve son derece acıklıdır. 

Millî gelirin fertlere dağılımında meydana 
gelen adaletsizliklerin en vahimlerinden birini 
teşkil eden tefeciliğin giderilmemesi, müstah

silin kalkınmasına ve borçtan kurtulmasına im
kân bırakmıyan bir âfet halinde hüküm sür
mektedir. ödünç para verme hakkındaki Ka
nun ile öngörülen tedbirlerin uygulamada hiç 
bir etkisi olmamıştır. Kanunların sosyal ihti
yaçlara cevap vermesi, kanun koyucunun başta 
gelen amacı olmalıdır. Bâzı kanunların, bu 
arada tefeciliğin önlenebilmesi için alınacak 
tedbirlerin neler olabileceğini, milletin kayıtsız 
ve şartsız hâkmiyetini elinde tutan Devlet or
ganı ve kanun koyucusu, Yüksek Meclslere 
düşen mühim bir ödevdir. 

Sosyal hayatın gidişini ve halkın kalkın
masını engelliyen veya millî servetin dağılı
mında adaletsizlikler doğuran sebepleri Büyük 
Meclisin inceliyerek tesbit etmesi ve gerekli 
tedbirlere başvurması hem memleketin yararı
na bir davranış ve hem de Anayasanın yükle
diği bir ödevdir. 

Tefecilikten en çok ıstırap çeken bölgelerin 
başında Karadeniz bölgesi gelmektedir. Çeşitli 
yollardan köylü müstahsıla yükletilen gayri-
meşru ve altından kalkılamaz borçlar kısa vâ
delerle verilen kredi için yüzde yüz veya buna 
yakın alınan faizlerdir. Bu hastalık geniş küt
leleri ilgilendirdiği gibi, adedleri az olmıyan 
faizci özel şahısların gayrimeşru tutumlarını 
da ilgilendirmektedir. Teessürle söylemek ge
rekir ki, tefecilikte kullanılan paralar, tefecile
re bankalarca ticari kredi namı altında verilen 
kredilerden elde edilen ve çoğu Devlete ait bu
lunan paralardır. 

Netice : Trabzon, Giresun, Ordu illeri ile 
ilçelerinde tefeciliğin yaptığı tahribatın mahal
len tahkik ve tespiti için Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması ya
pılması için İçtüzüğün 169 ncu maddesine göre 
7 kişilik Araştırma Komisyonu kurulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Giresun 
Mustafa Kemal Çilesiz 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Coşkun Kırca'nın 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Büyük halk kütlelerinin sağlığını tehdi-
deden hilelere ve ihmallere kesin olarak son 
vermek zamanı gelmiştir. Bunun için merkezi 
Devlet Teşkilâtında bütün bu konuları yakın-
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dan izliyecek ve halk sağlığı açısından en te
sirli tedbirlerin alınmasını mümkün kılacak so
rumlu bir orana ihtiyaç vardır. 

Ayrıca, her ilde, gerekli kontrol ve tahlil
lerin çok muntazam şekilde yapılması şarttır. 
Milyonlarla insanın sağlığını ilgilendiren bir 
kontrol ve tahlillerin önemi yanında, gerekli 
tesislerin maliyeti çok küçüktür. 

2. Zeytinyağına madenî yağ karıştırılması 
konusunun ve benzeri hileleri bütün yönleri 
ile aydınlanması ve gelecekte bu gibi hallerin 
tekrarlanmasını önliyecek kanuni ve idari ted
birlerin tam olarak alınması zaruridir. 

3. Teneke, damacana veya şişe içinde satı
lan bâzı suların taşıdıkları memba suyu veya 
firma adlarına rağmen - hileli oldukları ve 
bir kısmının içilemiyecek derecede sağlığa za
rarlı maddeler ihtiva ettiği iddiası yaygındır. 
Bu konunun gerektirdiği tedbirlerin de tam ay
dınlığa kavuşturulması gerekir. 

4. Temiz su içmek imkânından tamamiyle 
mahrum bulunan, ezcümle göl suyu, dere su
yu veya sağüığa zararlı suları içmeye mecbur 
olan köylü ve kentli yurttaşlarımızın durumu 
ise özel bir ilgi gerektirmektedir. 

5. Yıkama ve temizlik işlerinde kullanılan 
çeşitli maddelerin imalinde de ha/lkın sağlnğma 
zarar verecek yollara başvurulduğu iddiası var
dır. Bu konu da ciddî şekilde incelemeye muh
taçtır. 

6. Birçok sahillerimiz, kaçak olarak denize 
akıtılan pislikler sebebiyle, halk sağlığı açısın
dan tehlikeli hale getirildiği gibi; bâzı şehir
lerimizde teneffüs edilen hava bile - bilhassa 
kış aylarında - zehirli ve sağlık için tehlikeli 
hale gelmektedir. 

7. HaJlk sağlığı bakımından zararlı olan 
hileleri önlemek başka şey; bunu vesile ederek 
aşın sol edebiyatı yapmak başka şeydir. Kuru 
ile yaşı birbirinden ayırmak lâzımdır. Bir hüe-
kâr firmanın suçunu dürüst teşebbüslere ve 
binlerce masum bakkala yüklemiyen âcil ve te
sirli tedbirler alınmalıdır. 

Biz, bu önerge ille, dürüst teşebbüs sahiple
rini vebal altında bırakmak değil, «halk sağlı
ğı yolunla millî bir kampanya» açılmasına hiz
met etmek istiyoruz. 

8. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ka
nun ve bütçe yoüuyle alması gerekli tedbirleri, 

Hükümete, merkezi idareye ve diğer kuruluş
lara, il idarelerine ve belediyelere düşen gö
revleri araştırıp tesbit etmek üzere, yukarıda 
arz olunan konularla bir Meclis araştırması 
açılmasını ve kurulacak Meclis Araştırma Ko
misyonunun, icabında Ankara dışında da çalı
şarak ve bütün ilgili dairelerin, kuruluş ve te
şebbüslerin uzmanlarından yararlanarak kuru
luşundan itibaren en geç üç ay içinde raporu
nu Yüce Meclise takdim etmesini, Güven Partisi 
Grupu adına saygılarımla arz ve teklif ede
rim. 

Güven Partisi 
Millet Meclisi Grupu 

Başkanvekili 
Coşkun Kırca 

İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Her iki önerge tevhiden müza
kere edilecektir. 

Şimdi, söz alan arkadaşları sırasiyle okuyo
rum : 

Önerge sahiplerinden Mustafa Kemal Çile
siz ,Coşkun Kırca.... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Benim yeri
me Sayın İncesulu konuşacaklar. 

BAŞKAN — Peki efendim; Coşkun Kırca ye
rine Sayın İncesulu, C. H. P. Grupu adına Sa
yın Muammer Erten, A. P. Grupu adına Sayın 
Mithat Dülge, M. P. Grupu adına Sayın Hasan 
Özcan. 

Şahısları adına Sayın Necati Akagün, Sayın 
Hasan Tahsin Uzun, Sayın Sadi Binay, Sayın 
Reşat Özarda, Sayın Hayri Başar... 

Sayın Çilesiz, buyurun. 

MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun) — 
Muhterem arkadaşlarım, memleketimizi çok ya
kından ilgilendiren, geri kalmışlılığımızm baş
lıca sebeplerinden biri olan tefeciliğin, nasıl bü
yük bir âfet şeklinde, özellikle müstahsil köy
lümüzü kasıp kavurduğunun bir kere daha biz
zat milletimizin temsilcileri tarafından en ince 
teferruatına kadar tetkiki dileğiyle huzurları
nızı işgal ediyorum. 

Hangi siyasi teşekküle mensubohırsak ola
lım, memleketin dertleri üstüne hep birlikte 
eğilmemiz, öncelikle hastalıkları isabetle teşhis 
etmemiz şarttır. Tedavi şekli hakkında değişik 
görüşlerimiz olabilir, önemli olan, hastalığın 
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teşhisinde ve tedavisinde yanılmamamızdır. 
işte bu inançla sayın arkadaşlarım, kalkınma 
plânlarına, iktisadi gelişme çabalarımıza rağ
men, bütün memlekette müstahsil köylümüzü, 
küçük çiftçimizi, yani milyonlarca ve milyon
larca aileyi müşkül durumda bırakan tefecilik 
üzerinde durulmasını istiyorum. 

1962 yılından beri hızlı bir kalkınma sağla
mak için uygulanan ilk Beş Yıllık Plânımızın 
bu konuda getirmiş olduğu tedbirler, inönü 
hükümetlerinden sonra tatbik edilmediği için, 
müstahsil köylümüzün kalkınmasına yeteri ka
dar tesiri olmadığını üzülerek görüyoruz. 

Köylünün ürettiği malların değer fiyatla sa
tılmasını sağlamak için hükümetler elden gel
diği kadar gayret sarf ettiği ve inönü hükümet
lerinin getirdiği tedbirlerle tesbit edilen yeterli 
fiyatlar üzerinden destekleme alımı yaptığı hal
de, köylünün ekonomik hayatında bir değişme 
yaşama seviyesinde bir gelişme, maalesef görü
lememiştir. Bu kalkınma gayretlerinin köylü 
müstahsıla inikas etmemesinin elbette birtakım. 
köklü sebepleri vardır. Bu sebeplerden birisi ve 
başta geleni, bâzı faizcilerin akla ve hayale sığ-
mıyacak nisbetlerde yüksek faizle fakir köylü
ye para vermeleridir. Faiz hadlerinin son dere
ce yüksek olması fakir köylüyü ürününün satı
şından kazandığı para ile geçinme imkânından 
mahrum bırakmaktadır, öteden beri devam eden 
bu acıklı hal, Yüksek Meclisin huzurunda defa
larca dile getirilmiş, fakat meselenin üzerinde 
gerektiği ölçüde durulmadığı için derdin devası 
bulunamamıştır. Bu yüzden milyonlarca aileyi 
sefalete ve hattâ felâkete sürkliyen ve kronik
leşmiş hastalık, memleketin ekonomik ve sos
yal bünyesini bir kanser gibi kemirmektedir. 

Tefecilik yüzünden tarım kooperatifçiliği ge-
lişememekte ve beklenen faydaları sağlayama
maktadır. Çünkü bâzı tüccarların ve büyük 
toprak sahiplerinin de dâhil olduğu tefeciler, 
kooperatifleri baskı altına almanın yollarını 
bulabilmektedirler. Bu durum karşısında ikinci 
Beş Yıllık Plân devresinde de köylünün hayat 
seviyesinde bir değişiklik beklemek beyhude ola
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis araştırması 
hakındaki önergemi, bu hazin duruma bir çare 
bulunması amacı ile verdim. Faizcilik memleke
tin her tarafında vardır; Ben önergemde, Kara

deniz vilâyetlerinden üçünü örnek olarak gös
terdim; bu üç vilâyette faizcilik var da diğerle
rinde yok demek istemiyorum. Sadece Meclis 
araştırması yönünden bu vilâyetlerde araştırma 
yapılmasının isabetli bir teşhise varabilmek için 
yeterli olacağı kanısındayım. 

Kısa olmakla beraber, önergemin gerekçe
sinde durumu açıklamış bulunuyorum, işin en 
hazin yönü nedir bilir misiniz? Araştırma ya
kılması kabul edildiği takdirde tefeciliğin bü
tün yurtta ne kadar yaygın olduğu, Türk köy
lüsünü ve esnafını nasıl soyduğu, üstelik bu 
soygunun bankalar tarafından nasıl desteklen
diğini ve bâzı faizcilerin tüccar namı altında 
sermayelerinin bir kısmını Ziraat Bankasından 
ticari kredi diye sağlıyarak, bankaya ©diye
cekleri faiz de dâhil olmak üzere hepsini 
köylünün sırtına nasıl vurdukları da maatte
essüf bütün çıplaklığı ile ortaya çıkacaktır. 

Köylüye tüccar tarafından verilen gübreler 
de faiz esasına göre fahiş fiyatlarla satılmak
tadır. Veresiye satılan her mal köylüye hakiki 
değerinin iki misli üstünde bir fiyatla intikal 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; bir sene evvel bir va
tandaş - çok acı bir hatıramı arz ediyorum -
buraya geldi, Parlâmentoda beni gördü; «Sa
vın Reisicumhuruma bir mektup yazdım, Sayın 
Başbakanımı da görmek istiyorum, bana aracı 
ol>x dedi. «Nedir uğradığın felâket?» dedim, 
ağlıya ağlıya, 45 yaşında şerefli bir vatandaş, 
şunu söyledi; «bir tefeciden 10 bin lira aldım, 
gelecek sene 20 bin lira olarak verecektim. Vere
medim, üç sene geçti, 10 bin 20 bin, 40 bin, 80 
bin lira oldu, astronomik bir rakam, geometrik 
diziyle yükseliyor, 83 bin lira oldu hepsi, icra 
masrafları ile, şimdi icraya verdiler, toprakla
rımdan beni atacaklar, Başbakana da son defa 
olarak durumu arz edeceğim, çoluğum - çocu
ğum aç kalacak, icabederse silâhla kendimi mü
dafaa edeceğim, öleceğim» dedi. 

TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Başbakan 
ne yapacak?.. 

MUSTAFA KEMAL ÇlLESÎZ (Devamla) — 
Tabiî Sayın Başbakanın yapacak bir şeyi yok, 
ben arkadaşa bâzı yollar öğrettim ve bunların... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 

ESTTSTAFA KEMAL CÎLESÎZ (Devamla) — 
Teşekkür ederim Saym Başkan. 
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Bunlar hakkındaki bütün evraklar da ben
dedir, Meclis araştırması kabul edildiği takdirde 
bütün bu maruzatımı tevsik eden raporları ve
receğim. 

Tefeciler... Şimdi klâsik tefeciler şöyledir; 
bâzı bölgelerde - bunu çok iyi tetkik etmiş bir 
arkadaşınız olarak arz ediyorum - bir tabelâsı 
vardır; tüccar. Bir kasa, bir masa, iki - üç kol
tuk vardır, bu ticaretle katiyen meşgul olmaz, 
aracılar vasıtasiyle milyonlarca lirayı faize ve
rir. Faize verilen yer köylüdür. Köylünün sı
kıntılı durumunu bilir ve aracılar da seneler
den beri bunun devamlı aracısıdır; 10-20 kişi 
filân ve bunlara ne kadar para istiyorsunuz, 
der. Aracı; «Ben bu sene 700 bin lira istiyorum. 
300 bin lira istiyorum» der. Tüccardan bu 300 
bin lirayı yahut 700 bin lirayı, tüccar namı al
tında tefeciden alır, % 35-40 dır bunun üç ay
lık faizi ve bunu köylüye verir % 50 den cşağı 
olmamak üzere E£er ödemede bir gecikme ol
du mu o aracılar köylüleri son derece fena du
ruma düşürürler, katiyen acımadan gayriinsani 
imkânlarını zavallı fakir köylüler üzerinde kul
lanırlar. 

Bir de belki arkadaşlarımın bilmediği bir 
tefecilik usulü vardır, buna da % 10 derler. 
Kövlü pazara gelir, mübrem ihtiyacı vardır, 100 
lira alır bir tefeciden. «Gelecek hafta sana bu 
100 liravı ödivecegim, ödiyemediğim takdirde 
her hafta 10 lira faizini vereceğim» der. Tefeci 
kövlüye faizi peşin alır, 90 lira verir. Gelecek 
hafta kövlü gider tefeciye; «ödiyemiyorum, şu 
10 liravı alın» der ve 10X10 faizi öder, altı av 
misal olarak arz edeyim efendim; altı av bu 100 
liravı kövlü vermezse 4X6=24. 240 lira faiz 
verir ve 100 liravı da ürününün satışından ka
zandığı para ile verir. 

Yine bir de faizden korkan insanlar vardır. 
bunlar biraz dnha mütedevvindir. bunlar da ve-
resive mal vererek, üc misli veresive mal vere
rek kövlüvü müşkül duruma düşürürler. 

Bir arkadaşım önemli bir mektup yazıvor; bu 
mektnrjtan kısa olmak üzere, bâzı pasajlar arz 
edeceğim. E*re bölgesinden bahsedivor : «Bura
da kövlü ve ciftci zencin tüccarların penpeşin
dedir. Mahsul idrâk edildiğinde ödenmek üzere 
bu tüccara başvurulduğunda faizcilik müessese
si kendilisinden harekete gelmektedir. Bu önem
li bir mevzudur. Köylüye borç para verilmek

te ve ekseriya kendisine boş bir senet imza et
tirilerek - boş senet imza ettiriliyor arkadaşla
rım - «Mahsulü kaldırdığında bana getirir, bor
sa fiyatından ekseriya 40-50 kuruş noksanına 
teslim edersen, aldığım para kadar borcunu 
tutar, üst tarafının parasını veririm. Aksi hal
de bu borç senedini istediğim meblâğa doldu
rur, icraya veririm» denilmektedir. 

Yine buradv, «Bundan tek imza ile, banka
dan tek imza ile çekilen paralar fakir köylüye 
yüzde 200, hattâ yüzde 300 faizle veriliyor, bu
nu ispat ederim, resmî dosyalarla» diyor. Meclis 
araştırması kabul edildiği takdirde bu resmî 
dosyaları da araştırma heyetine arz edeceğim. 
Tefecilerin bu tutumu karsısında köylünün de
şil refaha kavuşması, kıt kanaat geçinebilmesi 
bile bir hayalden ibarettir. Torbası on liraya 
alman bir çimento yirmi liraya satıldığı za
man bir kövün veya köylünün kalkınması ba
his konusu olamaz. Sefaletin, fakirliğin menşei 
kövlünün parasızlığı, parasızlığın menşei de 
fahiş faizlerle almaya mecbur olduğu krediler
dir. Amansız ve insafsız fırsatçıların elinden 
kövlüvü veya fakir kimseleri kurtarmak ve ko
rumak ve bunlara refah yollarını açmak lâzım
dır. Yürürlükte bulunan ödünç para verme 
Kanunu cezai müeyyideler ihtiva etmesine rağ
men hiçbir zaman islememiş, ölü hale gelmiş 
bir kanundur. Arz etHoim iktisadi yaraların do
ğurduğu birçok sosyal problemler de vardır. 

Bunları ıslah edecek ekonomik tedbirlerin 
alınması için yapılacak Meclis araştırması Par
lâmentoya ve Sayın Hükümete ışık tutacak
tır. Anayasada yer alan sosyal adalet ilkeleri
nin tahakkuk ettirilmesi halkı sefalete sürükli-
yen konulara süratle el konulması ve varılacak 
neticeye göre idari veya kanuni tedbirlerin 
alınması gerekir. Yüksek Meclisimizin bu isti
kametteki tasarruf ve davranışı Türk köylüsü
nün mutluluğuna giden yol üzerindeki dar bo
ğazlara cesaretle yüklenecek ve bu dar boğaz
ların açılması ve aşılmasını sağlıyarak ferah 
günlerini yaklaştıracaktır. Tamamen memle
ketçi bir görüş ile hareket ederek iktisadi ve 
sosyal kalkınmamızın baş düşmanı tefeciliği 
iyice tanıyıp zararlarından zaruret içinde kıv
ranan milyonlarca köylümüzü kurtarmak bü
tün milletvekillerine düşen vazgeçilmez bir vic
dan borcudur. 
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Bu önergem kabul edilirse faizcilik yolu ile 
gayrimeşru servet yapanlara ve bu suretle bü
yük vergi kaçakçılığı yaparak Hazinemizi mil
yonlarca zarara sokanlara karşı yeni bir müca
dele dönemi başlıyacak ve memleketimizin efen
disi olan köylümüzün hayatında daha geniş bir 
ufuk açılarak mamur ve müreffeh Türkiye ül
küsüne bir adım daha atılmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, tefeciliğin memle
ket bünyesinde yapmış olduğu tahribatı arz et
miş bulunuyorum. Bu tahribatı önlemek bü
yük bir problem olarak karşımıza çıkmakta
dır. Gelelim bu problemin çözüm yollarına. 

Meclis araştırması yapılması hakkındaki 
önergemin anagayesi tarım ürünü ile geçinen 
yurttaşların bu üründen elde edecekleri menfa
atlerin himayesidir. Nitekim önergemde, ka
nunların sosyal ihtiyaçlara cevap vermesi, tefe
ciliğin önlenebilmesi için alınacak tedbirlerin 
Yüksek Meclisçe düşünülmesi iktiza edeceği 
ifade edilmiştir. Görülüyor ki, esas gaye yapı
lacak araştırma sonucuna göre Türk köylüsü
nün ekonomik ve sosyal durumuna bir çare 
bulmaktan ibarettir. Bu çareler daha ziyade 
Ziraat Bankası kredilerinin artırılması ve ko
laylaştırılması gibi hedefleri de kapsıyan yol
larıdır. Çünkü, tefeciliğe karşı en tesirli silâh 
Ziraat Bankasıdır. Zirai istihsalimizin gelişme
si, ve bu suretle millî gelirimizin artırılması 
memleketimizin ziraat politikasının anahedefi-
ni teşkil eder. Bilhassa kooperatifçiliği teşvik 
yolu ile müstahsil köylümüzün kalkınmasına 
tesir edecek hamleleri yapmak gerekir. Çünkü 
tefecilik sorununun çözümü tarım, kredi koo
peratiflerinin ıslahına, geliştirilmesine ve kre
diye ihtiyacı olan bütün köylülerin bu koope
ratifler vasıtasivle yeterli krediyi sağlamasına 
bağlıdır. Tefecilikle mücadelede asıl adımın 
tarım kredi koperatifleri sistemimizin ıslahı 
ile atılacağına inanıyorum. 

Şunu da arz etmek isterim ki, miras yolu 
ile toprağın parçalanması ve zirai işletme halin
den çıkması da Türkiye için toprak reformu
nu son derece zorunlu kılmaktadır. 

Bugünkü toprak rejimi Ziraat Bankasının 
mevzuatına göre köylüye yeteri derecede kredi 
vermesini zorlaştırmaktadır. Memleketimizde 
mevcut 3 500 000 çiftçiden ancak mahdut bir 
kısmı Ziraat Bankasından kredi alma imkânı

na sahiptir. Halbuki, köylünün büyük bir kıs
mının yani yüzde 85 inin toprağı 100 dönüm
den azdır, ya da toprağı tapusuzdur. Ziraat 
Bankasının bugünkü vermiş olduğu kredi tefe
ciliğe mâruz fakir köylünün kredi talebini ma
alesef karşılıyamamaktadır. Bilâkis Ziraat Ban
kasının büyük çiftçilere ve tüccarlara yönel
miş kontrolsuz kredi politikası tefeciliği daha 
da artırmaktadır. Bugünkü kredi düzenini de
ğiştirerek köylüyü tefeciden borç istemeye zo
runlu kılmıyacak bir kredi müessesesi kurmak 
şarttır. Miras yolu ile toprağın müşterek veya 
iştirak halinde mülkiyete inkılâbetmesi de köy
lünün Ziraat Bankasından kredi almasını güç
leştirmektedir. Zilyedlikle tasarruf edilen gay-
rimenkuller için kredi almaya da imkân yok
tur. Halbuki köylümüzün büyük bir kısmının 
elinde bulundurduğu arazi yıllar yılı zilyed
likle iktisabedilmiş tapuda müseccel olmıyan 
arazidir. Kadastro veya tapulaması işi uzun 
yıllara bağlıdır. Bu şartlar altında Ziraat Ban
kasının köylünün kalkınmasına yeteri kadar 
tesir edecek bir tutuma sahip bulunduğunu ka
bule imkân yoktur. Bu durum karşısında köy
lümüz yine Ziraat Bankasının ticari kredi yolu 
ile desteklediği faizcilere başvurup faiz ile pa
ra almak mecburiyetinde kalacaktır. İkinci Beş 
Yıllık Plânımızın realist bir görüşle köylümü
zün kalkınması için uygulaması dahi yapılacak 
Meclis araştırması sonucu alınması gereken 
ciddî tedbirlere bağlıdır. 

Ayrıca toprak ürünlerinin köylünün yararı
na pazarlanması usullerinin tesbiti de çok önem
li bir konu teşkil eder. tkinci Beş Yıllık Plânı
mızın köylümüzün kalkınmasına âmil olacak bir 
seviyede uygulanabilmesinin bütün şartlarını 
kapsıyan bir araştırma olumlu tedbirlerin bu
lunmasını kolaylaştıracağı kanısındayım. Radi
kal tedbirler alınmadıkça köylünün kalkınma
sından bahsetmek ve bunun edebiyatını yapmak 
zamanın boşuna harcanmasından ibarettir. Hal
ka ve bilhassa köylüye inmek, köylü ile köy 
kahvesinde sohbet etmek değil; arz ettiğim bu 
çok fecî duruma bir çare bulmaktan ibarettir. 
Yüksek Meclisimizin vereceği bir araştırma ka
rarı ile tedbirlerin realist bir görüşle ele alına
cağını ümidediyorum. 

Ayrıca orman mmtakasında yaşıyan köylüle
rimizin devamlı olarak Devletle karşı karşıya 
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bulunmasına sebebolan geçim zorluğunu da bu 
p,?33tırnuraın kapsamı içine almakta büyük fay
da mülâhaza ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu acıklı dâva, 
memleketin iktisadi kalkınmasında, sosyal geliş-
mosinda, demokratik düzenin yerleşmesinde en 
asından petrol dâvası kadar önemlidir. Milyon
larca müstahsilin tefecilere kül köle olmasını 
önlemek ve köylü vatandaşlarımızın insan hay-
siyatine göre yalamasını sağlamak büyük He
yetinizin elindedir. Her çeşit particilik görüşü
nün üstünde memleketçi ve vatanperver bir an
layış ile oy vermenizi beklediğim bu önergemle 
tefecilerin ezdiği milyonlarca köylümüze bir 
ümi*, kapısı açabilirsem bahtiyar olacağım. Hür
metlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — önerge sahiplerinden Sayın 
Hilmi. İncemin, buyurun efendim. 

HÎLMt İNCESULU (Çorum) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; zirai kredilerin daha 
iyi kullanılması ve tefeciliğin önlenmesi ama-
ciylo verdiğimiz takrir üzerindeki görüşümü 
arz etmeden evvel bir konuya temas etmekle 
fayda mülâhaza etmekteyim. Millet Meclisimiz-
do bundan evvelki oturumlardan birinde konu
şan değerli arkadaşım Aydın Milletvekili Nahit 
Msnteşo gündem dışı yaptığı konuşmasında 
milletvekilleri tarafından verilen çeşitli Meclis 
araştırma önergelerinin sayı bakımından çoğal
dığını, anormal bir durum aldığını ifade etmiş
ti, Konuşmasından anladığımıza göre araştırma 
önergelerinin kabul edilmemeleri İktidar Grupu 
Yör.etim Kurulunda söz konusu olmuş ve pren
sip itibariyle Önergelerin kabul edilmemesi yo
lunda bir temayül uyanmış olduğu kanısında
yım. Bugüne kadar ki oylamalar, uygulamalar 
bunu bize gösteriyor. Aslında Sayın Aydın Mil-
vcütili değerli arkadaşım haksız sayılmaz. An
cak, bu MDCİİS araştırması önergelerinin neden 
bu kadar çoğldığı sorusunun cevabını aramak 
da yine İktidar Grupunun Grup Yönetim Kuru
luna düşen bir görev olsa gerek. 

ABDÜLBÂRİ AKDOĞAN (Ağrı) — Şimdi
ki sıkıntınız nedir? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
HÎIMÎ İNOSSULU (Devamla) — Konumuz 

cfendim,oylamaya... 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayınız 

efendim, 

HİLMÎ İNCESULU (Devamla) — Millet ha
yatının akışını kolaylaştırmak, eskimiş ve yeter
siz hale gelmiş kanunları çıkarmak, yürürlük
teki kanunları ciddiyetle uygulamak, hâkim kıl
mak zaruret halindedir. Bu da icranın işidir ve 
sorumluluğuna dâhildir. Demek ki, hayatın akı
şına kemaliyle cevap verecek durumda değiliz 
ki, olaylar milletvekillerini bu ve benleri davra
nışlara zorlamaktadır. Bu konuyla ilgilenmek 
ve konuları kamu oyunda tartışma haline getir
mek ihtiyacını doğurmaktadır. Buna işaret et
mekte fayda mülâhaza ettim. 

Bizim tarım kredileri ve tefeciliğin kesin ola
rak önlenmesini sağlamak amaciyle verdiğimiz 
önerge de böyle bir ihtiyacın cevabıdır. Ümide-
derim ki, Sayın İktidar Grupunun olumlu oyla
rına mazhar olsun. Sayın arkadaşım itirazında 
acele davrandılar. 

Muhterem arkadaşlarım, Adalet Partisi se
nim beyannamesinde, sayfa 23 de tarım kredisi 
bölümünde şöyle bir pasaj var : «Tarım kredisi 
Türk köylüsünü kalkındırmanın en önemli va-
ııia1arından biridir. Çiftçimiz halen Ziraat Ban
kacına ağır şekilde borçlandırılmış durumdadır. 
Bunda kredinin yeteri hacımda dağıtılmamasiy-
b kullanış yerinin iyi murakabe edilmeyişinin 
büyük rolü vardır.» denilmektedir. 

Yine Sayın Demirel Hükümetinin Meclista 
tasvibinize mazhar olan programının basılı met
nin 32 nci sayfasında tanm kredisiyle ilgili ve 
seçim beyannamelerine paralel bir hüküm bu
lunmaktadır. Burada da «Ziraat Bankamızda 
halen denenmekte olan kontrollü kredi usulleri 
tsşmil edilecek, kredi konusu yeniden düzenle
necek, köylümüzün çevirme, donatım ve uzun 
vadeli yatırım kredilerine olan ihtiyaçları ye
terli bir şekilde temin edilecektir.» denilmekte
dir. 

Böylece vermiş olduğumuz önerge gerek ik
tidar grupunun seçim beyannamesinde ve garsk 
Hükümet programında ibaret edilen ve angaje 
olunan konuların gerçekleşmesinde ve aydın
lanmasında kolaylık sağlıyacak, imkân verecek
tir kanısındayım. 

Muhterem milletvekilleri, bfcim millî ekono
mimizin bünyesinde tarımın özel bir yeri oldu
ğu gerçektir. Gerek Birinci Beş Yıllık Plân
da, gerekse önümüzdeki, bütçe ile uygulama
sına başlanacak ^ olan tkinci Beş Yıllık Plân-
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da tarım sektörü için düşünülen tedbirler çok 
önemlidir. Bu terbirleri ciddî olarak gerçekleş
tirmek de zaruridir. Bunu samimî olarak temen
ni ederiz. Halen tarımın yıllık gelişmeleri ile so
nuçlan geniş ölçüde tabiat ve iklim şartlarına 
bağlıdır. Bunda da ittifak halindeyiz. Plânlar
da öngörülen tedbirler gerçekleştirildiği takdir
de dahi tabiat ve iklim şartlarının olumsuz te
sirlerini tamamen kaldırmış, gidermiş olamıya-
cağız. Yurdumuzun şartları buna imkân verme
mektedir. Bizim tarım bünyemizde tabiat ve 
iklim şartlan kadar önemli bir husus da tarım 
kredileridir. Türk köylüsü yüzyılların kendisi
ne getirdiği sosyal, ekonomik ve politik şart
larla teşkilâtsızlık dolayısiyle kendi işlerini çe
kip çevirecek kadar sermaye biriktirememiş-
tir. Bu da bir vakıadır. 

Bu sebeple, tanm kredisi veren müessesele
rin, kuruluşların davranışlarını, kararlarım, 
usûllerini, elde edeceği kredinin miktannı ken
disi için hayati önemde görür. Tarım kredileri 
Türk köylü ve çiftçisi için o kadar hayati önem 
taşır ki, ekeceği tohumdan alacağı tarlaya, ya
pacağı binaya kadar her konuda buna muhtaç
tı:*. Piyasadaki genel fiyat dalgalanmalan ile 
paranın kısa devrelerde sık değişen değeri de 
çiftçiyi tanm kredilerine büsbütün muhtaç ha
la getirmiştir. Son yıllarda bu açıkça belli ol
muştur. Bütün yurt sathında şikâyet ve huzur
suzluk konusu halindedir. Bu sıkıntı partizan 
müdahaleleri de teşfik eder niteliktedir. Elle 
tutulur hale gelen şikâyetlerle huzursuzluk üze
rinedir ki, konu bir nevi siyasi çekişme zemini 
de olmaktadır. Bu sebeple gerçeğin araştırılma
sına imkân hazırlamak amacı ile önergemizi tak
dim etmiş bulunuyoruz. 

Demin de arz ettiğim gibi olumlu oylarınıza 
mazhar olmasını tekrar istirham etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; bugün yurdumuzda 
tanm kredileri T. C. Ziraat Bankasınca idare 
edilmektedir. Ziraat Bankası ve diğer Devlet 
bankalan ve özel bankalar da ihracat konusu 
olaı tanm ürünleriyle, iç ticaret konusu tarım 
ürünleri ticareti yapanlara çeşitli ticari krediler 
açmaktadır. Bu çeşitli ticari krediler piyasa 
şartlanna, mahsul idrak zamanına göre çiftçi
den ürün satın almasında, stok yapılmasında ve 
bazan ve çok zaman spekülasyonlarda kullanıl
maktadır. Bu da bir gerçektir, Ziraat Bankası 

tarafından idare olunan zirai kredilerin çeşitli 
bölgelere ve mahsul nevilerine göre miktar iti
bariyle yetersiz olduğu inancı kredi kullanan
larda ve millete yerleşmiştir ve bu kanaat da 
umumidir. Kredi miktarlannm veriliş usulle
rinden, formalitesinden teminat arama şekille
rinden şikâyet de yaygındır. Her ne kadar Zi
raat Bankası bu yıl taban krediyi 200 liranın 
üzDrine çıkarmışsa da, çiftçilerin kullandığı 
miktarlar yine çok düşüktür, yetersizdir. Bu 
yetersizlik çiftçileri kanunla yasaklamış olma
sına rağmen zayıf müeyyideler yüzünden işliye-
miyen, açıkça tefecilik yapanlann, fırsat anyan-
larm kucağına atmaktadır. Çiftçi emeğinin, 
alınterinin karşılığının ucuz kapatılması için bir 
zsmin ve fırsat arıyanlarla kargı Çarşıya kal
maktadır. 

Sayın milletvekilleri; halen kullanılmakta 
olan tarım kredilerinin miktar itibariyle yeter
sizliği de açıktır. Fakat konu sadece bir kredi 
haomi konusu da değildir. Çiftçiye kullandın-
lan kredilerin yeter hale getirilmesi için Ziraat 
Bankası sermayesiyle ihtiyatlan, kanunlann 
Ziraat Bankasına ödenmesini emrettiği halde 
muntazam ödenmediği de Hr vakıa olan, Hazine 
ödemeleri ödenir hale getirilse de iş yine bitmi-
yecektir. Bankanın tasarruf mevduatı kaynak
lanılın tükenmesi de aynı sonucu değiştirmiye-
cektir ve değiştirmemektedir. Bütün bu kaynak-
lann artması şüphesiz ki esaslı bir tedbir mahi-
T'etindedir. Fakat başka tedbirlere de ihtiyaç 
mutlaktır. Meselâ yurdun çeşitli bölgelerine gö
re kredilerin açılması, tahsil edilmesi zamanlan 
uygun mudur? Kredinin açılması için bankanın 
öteden beri koyduğu esaslar, formaliteler daha 
sade hale getirilemez mi? Bir âmme görevlisi 
olan muhtarlann tarım kredisi ile ilgili işlem
lerinden çekilmesi sosyal ve politik huzur bakı
mından faydalı olmaz mı? Kredi alan her çiftçi 
için bir föy, hesap yaprağı açılarak işletilmesi 
sağlanamas mı? Böyle hesapların kredi alan-
lann fazla faiz ödememelerine yararlı olacağı 
gibi bankanın para durumuna, likiditesine ya
rarlı olmaz mı? Gelecek yıllar bakımından ter-
biyetkâr tesirleri araştırmaya değmez mi? Ta
rım Kredi Kooperatiflerinden alman krediler 
için kooperatif merkezleriyle banka şubesinin 
bulunduğu merkeze gelip jrritmeler dolayısiyle 
harcanan zaman, masraflar tarım kredisinin faiz 
ve masrafta dışında çiftçiye maddeten ve mâ-
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nen neye mal ofcnaktadır? Kredinin mahiyetini, 
maliyetini hangi yüzdeye yükseltmektedir Bü
tün bu işlemlerin daha ucuz, daha çabuk, daha 
kolay yapılması çareleri yok mudur? Meclisçe 
yapılacak araştırma bu konuları aydınlığa çıkar
ma bakımından çok faydalı olacaktır kanısında
yız. 

Ayrıca, kredi yetersizliğine, bilhassa küçük 
çiftçinin kredilerden yeteri kadar faydalanama
mağına, kredi açılırken aranan teminat, çoğun
lukla teminat konusu olan arazinin tapu duru
mu, değerleri, tapusuzluğun meydana getirdiği 
mahrumiyeti enlemek için yeni esaslar bulmak, 
arazisi olmadığı veya fiilen çiftçilik yapmadığı 
halde muhtarların türlü düşüncelerle kredi kul
lanma imkânı verdiği kimilerin bulunup bulun
madığı ; arazisini kiraya verenlerin faydalandığ?. 
tarım kredilerini nasıl kullandıkları konulan da 
bu araştırmayı olumlu kılacak önemdedir. 

Yine muhterem milletvekilleri, halen kulla
nılmakta olan tarım kredilerinin hem tarım, 
hem ticaret yapanlar üzerindeki dağılışı durumu 
da dikkatle araştırılacak bir konudur, özellikle 
küçük çiftçinin zor durumda kalarak başvurdu
ğu tefecilik de bu şekilde kullanılan kredilerin 
tesirini araştırmak da bir zarurettir. Tarım kre
disi yolu ile aynî olarak verilen damızlık, gübre, 
tohumluk gibi türlü malzemede küçük çiftçile
rin faydalanma durumu nedir? Bu çeşitli kre
dilerle elde edilen ayniyatın ne kadarının fiilen 
kullanıldığı, ne kadarının hangi sebep veya şart
larla ucuz olarak elden çıkarıldığı, kimlerin bu 
çeşit aynî kredilerin elden çıkmasına teşvikçi 
olduğu da araştırılması gereken önemdedir ve 
bunların hepsini kapsıyacak kadar önemli dio-er 
bir konu da tarım kredilerinin ne kadar yüz
desinin yatırım yapılmasına, daha fazla mahsul 
elde edilmesine harcandığı, ne kadar yüzdesinin 
günlük istihlâk masraflarına harcandığı konu
sudur. Görülecektir ki, bilhassa küçük ve orta 
çiftçiler tarım kredisi olarak ele geçirdikleri 
imkanların küçümsenemiyecek bir yüzdesini sa
tmalına açıklarını kapatmak için harcamakta
dırlar. Kredilerin daha çok üretime yönelmesi 
tedbirlerini bulmak icabetmez mi? Bu çeşit 
harcamalarda kredi vadelerinin yeterli olup ol
madığı, üzerinde durulacak bir konu değil mi
dir? Uzun yıllardan beri köylü borçlarının mü
temadiyen artmasında bu kısa vadelerin ve ye
tersiz kredilerin tesiri yok mudur? Borçlu du

rumu dolayısiyle tarım kredileri yenilenirken, 
köylü gerçekten mi krediyi yenilemektedir, 
yoksa çoğunlukla pazardaki tefeciye başvura
rak faiz ve masrafları ödeyip krediyi şeklen ye
niletmekte midir? Yani kredi bir nevi abonman 
kredisi halinde midir? Diğer tabirle faiz ve mas
raflarını ödiyerek devamlı erteleme yollan mı 
aranmaktadır? Sadece bu konu bile bir Meclis 
araştırmasını gerektirecek kadar önemlidir ka
naatindeyiz. Çünkü tanmın ve tarımda çalışan 
küçük çiftçilerin ekonomik ve sosyal bünyeleriy-
le doğrudan doğruya ilgilidir. 

Muhterem milletvekilleri; çiftçi ve köylü 
mahsulünün değerlendirilmesi ama3İyle kurul
muş Tarım Satış Kooperatifleri ile bunlann 
meydana getirdiği birliklerin, Tariş, Çuko Bir
lik, And Birlik, Fisko Birlik, Koza Birlik gibi 
çiftçi ile münasebetlerinde kullandıkları kredi
ler ve mahsullerin değerlendirilmesi için veri
len imkânlar da üzerinde durulmaya değer 
önemdedir. Çiftçi ve köylülerin bu birlikleri 
kuran kooperatiflere daha çok sayıda ka
tılmadıkları bugün bir vakıadır. Bunun da 
sebepleri araştırılmak lâzımdır. Bu birlikle
rin iyi işler halde olmalan istihsal kolla-
nna göre çiftçinin büyük çoğunluğunu kap
sar hale getirilmeleri, üzerinde önemle durula
cak konulardandır. 

Türkiye'de tarım bünyesinin geniş ölçüde ye
niden düzenlenmesi bir zaruret halindedir. Bu, 
her şeyden önce geniş kredi kaynaklarına bağ
lıdır. Kredilerin tanm yatırımlarına imkân ve
recek hacim ve vadide olmasını sağlamak ya
pılması gereken ve fakat geç kalmış bir vazife
dir. Bizler, bu vazifeyi yapmakta geç kaldıkça 
tarımımızın bünyesinde yüzyıllardan beri akıp 
gelen gelenek ve göreneklerden kurtulmak zor
dur ve hattâ imkânsızdır. O kadar ki, Cumhu
riyetin 45 nci yılında hâlâ bir milyondan fazla 
çiftçi ailesi karasaban kullanmaktadır. Buna 
hiç birimizin razı olmıyacağına inanmakta
yım. 

Türk köylüsü bugün tamamen, tanma bağlı
dır. 32 milyon nüfusun yüzde 72 sini, 3 500 000 
ailede 21 milyon yurttaş teşkil etmektedir. Millî 
ekonominin yarattığı değerin yüzde 42 si çift
çinin emeği ve alın terinin karşılığıdır. Buna 
rağmen gerek kredi, gerok donatım ve gerek 
diğer konularda kendi payına düşeni lâyık oh 

— 589 — 



M. Meclisi B : 31 24 . 1 . 1968 O : 1 

duğu ölçüde aldığı iddia olunamaz. Millî ekono
minin tarım dışındaki sektörleri de çiftçi ve 
köylünün satınalma gücü ile doğrudan doğruya 
ilgilidir. Devlet bütçesinin dolaylı gelirlerine ka
tılma payı da küçümsenemez. Bunların söylen
mesi, açıklanması uzun konulmalara ve tartış
malara konu olmaktadır ve olma niteliğin dedir. 

Bugüne kadar çiftçi köylünün kalkındırıl
ması için çok söz söylendi, çeşitli tedbirler ve 
metotlar üzerinde duruldu, bâzılarının da uy
gulamacına geçilmiştir. Fakat bütün bunların 
dayanak noktası, tarım kredisidir. Bu kredi, 
alın teriyle elde ettiği mahsullerin tam değeri
nin kcndtaine kalmasını sağlıyacak şekilde teşki
lâtlanmak ve rlomek zorundadır. Bu teşkilât
landırma ve iyi işler hale getirme konusu üze-
rina eğilmeden, planlardaki ve Hükümet prog
ramların dciki hedeflere varılamaz. Konan il
kelerin uygulanabilmesi ve amaçlara ulaşılabil
mesi tarım kredisiyle, zaruret içinde bulunan 
üreticiyi istismar eden tefeciliğin bir Meclis 
araştırmalı voliyle aydınlığa çıkarılmasının fay
dalı bir hizmet olacağı kanısındayım, önerge
mizi bu inançla getirmiş bulunuyoruz, iltifa
tınıza mazhar olmasını tekrar rica ederim. Araş
tırma yapılma.xna değerli oylarınızla imkân ver
diğiniz takdirde, plânda, dolayısiyle Hükümet 
programlarında yer almış olan bir konunun 
gerçekleşmesi, daha iyi düzenlenmesi için yar
dımcı olacağın'.zdan da şüphe etmiyorum. 

Oylarınızın olumlu olarak kullanılmasını is
tirham ederim, saygılar sunarım. (O. H. P. ve 
G. P. sırlaanndan alkışlar). 

BAŞKAN — C. H. P, Grupu adına Sayın Mu
ammer Erten, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Manisa) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Sayın Çilesiz arkada-ım ilk defa ola
rak bu konuyu Meclis kürsüsüne bir araştırma 
mevzuu olarak getirmekle memlekette önemli 
sosyal ve ekonomik bir yaraya parmak basmış
tır. Bu konuda bir arattırma açılması Parlâ
mentomuzdan olumlu çalnma ve kararlar bekli-
yen geniş halk topluluklarına büyük faydalar 
sağlıyacaktır. 

Kredi dağılımının, bir memleketin sosyal ve 
ekonomik düşeninde geniş etkileri mevcut bu
lunmaktadır. Bıı etkileri kısaca şöyle özetliye-
bjliriz: Bir memlekette iyi bir kredi düzeni ku-
rulmamışsa, o memlekette tarım ve sanayi sek

törü hiçbir zaman gelişemez. Çünkü, kredilerin 
büyük kir sağlıyan verimsiz alanlara akması, 
sanayiin ve tarımın ihtiyacı olan sermayeyi sağ-
lyamaz; sonuçta ekonomik kalkınma da sağla
namaz. 

İkincisi; adaletsiz bir kredi düzeni, tefeci
liğe imkân verdiği için sonuçta toprak yoğun
laşmasına ve toprağın belli ellerde toplanma
sına sebebolur, küçük ve orta aile işletmeleri 
yok olur. Bu hal sosyal ve ekonomik dengeyi 
bozar. 

Üçüncüsü; adaletsiz bir kredi düzeni millî 
gelir dağılımındaki adaletsizlik ve eşitsizliği 
daha da derinleştirir. Mahdut bir küçük züm
re zenginleşirken geniş halk kütleleri sefalete 
mahkûm edilir. Dördüncüsü; bu gerçeklerin 
sonucu olarak adaletli bir kredi düzeni kurula
bilmiş ve tefeciliği yok edebilmiş memleketler, 
hsmen hemen ilk sanayileşen memleketlerdir. 

Bugün Türk." yede krediler nasıl dağılmak
tadır? 1968 bütçe gerekçesine göre kredi dağılı
mı ezel sektörde şöyle görünmektedir; bu ge
rekçede gösterilen son rakam, Ağustos 1967 iti
bariyle: 18 600 000 000 liralık özel sektör kre
dilerinden 10 982 000 000 liraıı ticari krediler, 
4 357 000 030 lirası tarım kredileri, 993 000 000 
lira sanayi yatırım kredileri, 1 745 000 000 lira 
mesken inşaat kredileri, 523 000 000 lira küçük 
esnaf ve sanayicilere ayrılan krediler. 

1968 icra programına baktığınız zaman 
35 nci tabloda, - Haziran 1967 itibariyle alın
mış -19 407 000 000 lira tutan özel sektör kre
dilerinin dağılımı şöyle görünmektedir: Ticari 
krediler 11 657 000 000 lira, tarım kredileri 
4 576 000 000 lira, sanayi kredileri 932 000 000, 
menken inşaat kredileri 1 756 000 000 lira, es
naf ve küçük sanatkâr kredileri 433 000 000 
lira tutmaktadır. Böylece özel sektör kredileri
nin, özel sektöre ayrılan genel kredi hacminin 
% 60 ı ticari, % 23,6 sı tarım, % 4,8 i sanayi, 
% 2,5 u esnaf % 9,1 ini mesken hraat kredi
leri teşkil etmektedir. Bu rakamlar, 1964 ten 
bu yana özel sektör İvedileri içinde ticari sek
tör kredileri nisbetinin arttığını göstermektedir. 
Bu yüzde 60 ticari krediyi alan acaba kaç ki
şidir, bunu da merak edebilirsiniz. 1968 bütçe 
gerekçeaini açtığınız zaman 245 nci sayfasında 
(ki tabloda dahi mükelleflerin bu ticari kredi 
alanlarla üş aşağı beş yukarı aynı olmak gere
kir) ticari kaaznc ve mükellef sayısı 

— 590 — 



M. Meclisi B : 31 24 . 1 . İ988 Ö : 1 

1960 da 315 963 kişiden ibaret bulunmaktadır, 
12 000 000 000 lira kredi alan ve millî gelir
den yılda 15 000 000 000 civarında pay alan 
ticari sektörün ödediği Gelir Verdisi miktarı 
da aynı yıl 1 020 000 000 lira civarında bulun
maktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plân bu sektörlerin millî 
gelire katkı payını tarımda yüzde 34, sanayi 
sektöründe yüzde 25,5, ticari sektörde % 7 ci
varında kabul etmekte; buna mukabil ticari sek
töre ayrılan kredi 11 657 000 000 lirayken, eko
nomiye en büyük katkıda bulunan tarım, sa
nayi ve küçük esnaf ve sanatkâr kredilerinin 
yekûnuysa 5 994 000 000 liradan ibaret bulun
maktadır. Tarım, sanayi, küçük sanayide çalı
şan nüfus ise 25 000 000 civarındadır. Bu ra
kamlar, Türkiyede nasıl adaletsiz bir kredi dü
zeninin mevcudolduğunu ortaya koymaktadır. 

Fakat, kredi düzenindeki bozukluk burada 
bitmiyor. Kredilerin kendi sektörleri içinde de 
dağılımında büyük adaletsizlik bulunmaktadır. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının çıkardığı, son za
manlarda elimize geçen «Kcy ve köylü sorun
ları» raporunun 53 nci sayfalında; Ziraat Ban
kası kredilerinde, doğrudan doğruya Ziraat 
Bankasından kredi alanların durumu incelen
miş, Türkiye'de tarımda çalışan 3 404 699 aile
nin 1 033 723 i doğrudan doğruya Ziraat Ban
kasından kredi almaktadır. Bu tabloyu tetkik 
ettiğiniz zaman hakikaten ilgin? rakamlar or
taya çıkıyor. Hepsini okuyarak fazla zamanınızı 
almak istemem. Bu, 1 083 723 aileden 592 760 
aile (çiftçi alilerinin yarısından fazlasını teşkil 
ediyor) yekûn olarak 175 942 000 lira kredi alın
mış. Hepsini ortalama olarak nazara aldığınız 
zaman yılda 296 lira kredi düşmekte, 261 000 
aile ortalama 633 lira kredi almakta, yckân 
olarak 179 000 000 lira tutmakta. Bu tablo de
vam ediyor. Sonuçta 37 aile 625 955 lira orta
lama kredi almaktadır. Şimdi bu tablolara bak
tığınız zaman hem kredi yetersiz, hem tarım
da çalışan büyük bir çoğunluk krediden mah
rum, hem de kendi işlerindeki kredi dağılımın
da büyük bir adaletsizlik olduğu ortaya çıkmak
tadır. Bu noktaya biraz sonra tekrar değinece
ğim. 

Birinci Be} Yıllık Plân devresinde genellik
le kredi konusnda neler düşünülmüş olduğunu 
zikretmek isterim. Tabiatiyle kredileri mütalâa 

ederken kredi mevzuunu genellikle ele almak 
gerokiyor. Birinci Beş Yıllık Pliln ülkelerinde 
şunları görüyoruz. İktisadi kalkınma hızına pa
ralel olarak gelişmiyen kredi mekanizması kal
kınma hareketini yavaşlatacağı gibi, ekonomi
nin istenilen yönlerde büyümesini imkansız kıl-
rısteiadır. 

Birinci Beş Yıllık Plânda prensibolarak, şu 
esaslar üzerinde durulmuştur: Kredi müessese 
ve mekanizması tasarrufları teşvik edecek şe
kilde donatılmalıdır. Yatırımların plân hedefle-
rin3 ulaşmaya yardım edecek olanlara y'Jneltil-
mesini mümkün kılacak bir kredi mekanizması 
kurulacak ve üretimi artıncı alanlarda bilhas
sa kullanılacaktır. Bu prensiplerin ışığı altında: 

1. Kredi politikası enflâsyona yol aomıya-
caktır; gelişen ekonomik hız ve artan millî ge
lirle dengeli olacaktır. 

2. Kredilerin ekonomi içinde optimum da
ğılımı sağlanacaktır. Bu sebeplerle : 

a) Faiz hadleri ekonomik faize yakın «ola
caktır. 

b) Aynı cins krediler aynı faiz haddine tabi 
olmalıdır. 

c) Komisyon, masraf, v.s. adı altında faize 
ekknen masraflar belirli ve aynı olmalıdır. 

d) Mevduat ve kredi fahi arasındaki fark 
azaltılmalıdır. 

e) Farklı ihtiyaçları karşılıyacak şekilde 
çeşitli krediler ekonomimizin ihtyacları için 
yeterli şekilde sağlanacaktır. Yatırım kredile
rini karşılamak iğin gerekli bankalar kurulmalı 
ve mevcutlar ıslah edilmelidir. 

Kısa vadeli krediler: 1950 - 1930 döneminde 
kısa vadeli krediler orta ve uzun vadeli kredi
ler olarak kullanılmış ve kredi hacminde bu 
miktar % 18,5 u bulmuştur ki, bu tutum eko-
mide hâlâ izleri devam eden olumsuz etkiler 
yaratmıştır. 

Orta vadeli krediler: Sanayi, tarım ve tu
rizm tesislerinin döner sermaye ihtiyacını kar
şılamamaktadır. Bu krediler bahsedilen denem
de kısa vadeli kredilerin süre uzatımı suretiyle 
karşılanmıştır. 

Uzun vadeli krediler: Teşebbüslerin yatırım 
kredisi ihtiyacını karşılayan bu krediler geliş
miş ülkelerde sermaye piyasasından sağlanır. 
Ancak, az gelişmiş ülkelerde bu kredileri kal
kınma ve yatırım bankaları karşılar. Türkiye 
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Sanayi Kalkınma Bankası sanayi sektörü için 
uzun süreli yatınm kredisini kifayetsiz olarak 
sağlamaktadır. Şimdiye kadar, yani birinci dö
neme kadar uzun süreli krediler dahi kısa vadeli 
kredilerden karşılanmıştır. Tarım sektöründe de 
yatırım kredileri Ziraat Bankasının kısa vadeli 
kredilerinden karşılanmıştır. Bu suretle bu kre
diler «tahsil edilmez alacaklı» halinde donmuş
tur ve bu kredilerin malî kaynakları geniş öl
çüde mevduatla karşılanmakta, yatınm kredi
si sağlanması için öz kaynakların artırılması ge
rekmekte idi. 

Birinci Plân Döneminde İnönü hükümetleri
nin gerçekleştirdiği tedbirler şunlardır : 

a) Sanayi alanında: 

1. Sanayi Kalkınma Bankasının kaynakları 
geliştirilmiştir. 

2. Sanayi Yatırım Bankası kurulmuştur. 
3. Merkez Bankasında altı yüz milyon li

ralık ve % 5,25 faizli sanayi reeskont kredisi te
sis edilmiştir. 

4. Bir milyar lira sermayeli öael Sektör Ya
tırım Bankası kanun tasarısı Parlâmentoya sevk 
edilmiştir. 

5. Avrupa Yatmmlar Bankasiyle yapılan 
175 milyon dolarlık kredi anlaşması ile bu kre
diler bilhassa sanayi alanında tahsis olunmuş
tur. 

6. Sosyal Sigortalılardan Sümerbank eliyle 
tevzi edilen bir sanayie* fonu tesis olunmuştur. 

7. Kamu sektörünün finansmanı H n Devlet 
Yatırım Bankası kurulmuştur. 

b) Tanm alanında: 

Ziraat Bankasının sermayesi bir kanunla 
750 000 000 liradan 1 500 000 000 liraya çıka-
nlmıştır. Tanm alanında uzun vadeli yatırım 
kredileri tesis edilmiş, başlıca gübre kredisi gibi 
aynı krediler ve kontrollü kredi sistemi tesis 
olunmuştur. Tarım satış kooperatifleri vasıtası 
ile destekleme mubayaası yapabilmek ve gerek
tiğinde doğrudan doğruya ihracat yapılmasını 
sağlamak maksadiyle bu kooperatiflere geniş 
kredi imkânlan temin olunmuştur. Tariş, Fis-
kobirlik, Çukobirlik, Tekel Genel Müdürlüğüne, 
Toprak Mahsulleri Ofisine, Şeker Şirketine sağ
lanan krediler bu meyanda zikredilebilir. Tü
tün ekicisini kurtarmak maksadiyle gerek ihti
yacı olan krediyi sağlamak gerekse satışları 

ve ihracatı düzenlemek maksadiyle tütün koope
ratifleri kanun tasarısı Parlâmentoya 33vk edil
miştir. Hâlâ gündemimizde beklemektedir. 

c) Küçük esnaf ve sanatkâr kredileri ala
nında: Halk Bankasının sermayesi bir kanunla 
% 200 artırılmış, Merkez Bankasından reeskont 
imkânı genişletilmiştir. Bu yollarla küçük esnaf 
ve sanatkâr kredilerinin artırılması yönünde 
büyük gayretler sarf edilmiştir. 

Fakat 1964 yılı sonuna kadar alman bu ted
birlere devam edilmesi ve adaletli bir kredi dü
zeni sağlanabilmesi için plânın emrettiği yeni 
tedbirler getirilmesi lâzımgelirken bu gayretler 
tamamen durmuş, aksine kredi düzenini daha 
da bozacak tedbirlere iltifat olunmuştur. 

Kredi yetersizliği ve dağılımındaki adaletsiz
liğin sonuçları : 

Mevcut kredi olanaklarının yetersizliğinin ve 
kredi dağılımındaki dengesizliğin tefecilik deni
len ve tarımsal işletmelere yüksek faizle kredi 
veren müessesenin doğmasında ve yaşamasında 
önemli bir faktör olduğu görülmektedir. 

Bâzı ahvalde Ziraat Bankasınca büyük iş
letmelere ağılan kredilerin küçük işletmeler r in 
yeni bir kredi kaynağı olarak işletme temayü
lünü gösterdiği de izlenmektedir. 

Sanayi kredileri kifayetsiz olduğu gibi faiz 
hadleri yüzde 18 i bulmaktadır. Bâzı sanayi 
kuruluşlar hariç, yapılan hesaplara göre sanayi 
rantı % 15 civarında kaldığından sanayi va
tmanları cazip olmak niteliğini kaybetmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın aksine İk'nci Beş 
Yıllık Plânda kredi adaletsizliklerini gidermek 
için yeni bir tedbir gelmemktedir. Bilâkis birinci 
plânın adaletli bir kredi düzeni sağlama yolunda
ki tedbirleri ve çabalan bırakılmış, adaletsizliği 
daha da genişletecek tedbirler tercih edilmiştir. 
Kamu alanında özel sektör alanına yapılan 
transfer ve fonlann karma teşebbüslere yönel
tilmesi de zararlı sonuçlar doğuracaktır. 

Kredi dağılımındaki adaletsizlik ve Türk 
ekonomisine geniş güç katan sektörlere a,z kredi 
ayrılması Türkiye'de yaygın şeCrilde ve her alan
da tefecilik dediğimiz ve İkinci Beş Yıllık Plâ
nın «teşkilâtlanmamış kredi piyasası» adını 
koyduğu sömürü ve soygun düzenini yaratmak
tadır. İkinci Beş Yıllık Plân:n 84 nzü sayfa
sında 43 sayılı tabloda bu durum rakamlarla 
ortaya konmaktadır. 1966 yılında 6 700 000 000 

— 502 *"""* 



M. Meclisi B : 31 24 . 1 . 1968 O : 1 

lira tefecilikte kullanılmış ve bu miktarın 
3 200 000 000 lirası bankalar sisteminden 
aktarılmıştır. Yani yukarıda bahsettiğim 
11 657 000 000 lira civarındaki ticari kredinin 
3 200 000 000 lirası yüzde yüz civarında veya 
yüzde yüzün üstünde bir faizle tefecilikte kul
lanıldığı İkinci Beş Yıllık Plân etüdünde orta
ya konmuş bulunmaktadır. 

Bu sonucu doğrulıyan bir başka vesika da 
demin bahsettiğim Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın «Köy ve köylü sorunları» etüdüdür. Bunun 
56 ncı sayfasında, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
Altınözü ilçesinde bir araştırma yapmış. Bu 
arajtırmaya göre 19 köyde köylüler 696 753 
lira doğrudan doğruya Ziraat Bankasından kre
di almışlardır. Buna mukabil aynı 19 köyün te
fecilerden aldığı kredi yekûnu 990 000 lira tut
maktadır. Hele bir köy var, anlaşılan ipotek ede
cek toprağı falan yok, başkalarının toprağını iş
lediği anla}ilıyor; Toprakhisar köyü bu 19 ka
yın içinde Ziraat Bankasından ancak 1 400 lira 
kredi alabilmiş buna mukabil tefecilerden 
200 000 lira kredi almış bulunmaktadır. Bu 
Devlet Plânlama Teşkilâtının ortaya koyduğu 
etüt gösteriyor ki, Türkiye'de bilhassa tefecili
ğin tarım alanında büyük tahribat yaptığı an
latılmaktadır. 

Gene bu etüt de bu tetkikleri yaptıktan son
ra 55 nci spyfada bu kredi adaletsizliğinin, 
tefeciliğin sonucunda ;u hükümlere varmakta
dır. Mevcut kredi olanaklarının yetersizliğinin 
ve kredi dağılımındaki dengesizliğin, tefeci de
nilen tarımsal işletmelere yüksek faizle kredi ve
ren müessesenin doğmasında ve yaşamasında 
önemli bir- faktör olduğu görülmektedir. İş
letmeler kredi ihtiyaçlarını yıllık faiz oranı yüz
de 25 - 30 arasında değişen, bâzı ahvalde ürü
nün alivre satılma3İyle daha da yüksek orana 
yükselen faizlerle kredi bulmak zorunda kal

maktadırlar. Bâzı ahvalde Ziraat Bankasınca 
jüyük işletmelere açılan kredilerin küçük işlet
meler için yeni bir kredi kaynağı olarak işletil
mesi temayülünü gösterdiği de izlenmektedir. 
Kredi yetersizliğinin ve mevcut kredileme poli
tikasının meydana getirdiği diğer önemli bir so
ran da toprak yoğunlaşmasına endirekt yollar
dan sebeboluşudur. Krediye ihtiyacı olan küçük 
işletmeler Ziraat Bankasından ihtiyacı olan kre
diyi alamayınca (bunların hep3İ Devlet Plânla
ma Teşkilâtının kanaatleri) ihtiyacı olan kredi
yi yüksek faizle ve toprağını ipotek etmek su
retiyle başka kaynaklardan bulmakta, borcunu 
ödiyemediği takdirde toprağı ya tefeci tara
fından alınmakta, ya da tefeci yoliyle toprak 
almak gücüne sahip büyük inletmelere satılmak
tadır. Yüksek faizle kredi. 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten, saat 
18 de Yüce Meclisin karan veçhile sözlü soru
lara geçmek mecburiyetindeyiz. Daha uzun 
sürecekse bulunduğunuz noktada keseceğim. 
5 -10 dakikada bitirecekseniz.. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Devamla) — Yarım saat sürebilir. Gele
cek birledim konuşurum. 

BAŞKAN — O zaman istirham edeceğim, 
cümlenizi bağlayın. Gelecek oturumda kaldı
ğınız yerden devam edersiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER ER
TEN (Devamla) — Yüksek faizle kredi bul
ma yolu köylünün sömürülmesini, toprağından 
olmaya kadar götürebilmektedir. Plânlama Teş
kilâtımızın ortaya koyduğu bir kanıdır.. 

Bilâhare devam edeceğim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, saat 
18,00 olduğu için aynı noktadan devam etmek 
üzere arkadaşımızın sözünü bu noktada bağla
dık. Şimdi sözlü sorulara geçiyoruz. 

1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner? Bura
dalar. Sayın Dışişleri Bakanı? Yok. Kendisi 
namına konuşacak Bakan? Yok. Bakan bulun
madığından gelecek birleşime bırakılmıştır. 
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2. — Kars 3Iilletvekili Muzaffer Şamiloğlu-
nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte bağlı
yacağına ve hava alanı yapımının hangi yıl 
programına alınacağına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu. (6/333) 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Şamiloğlu, bu
radalar mı efendim? Buradalar. Ulaştırma Ba
kanı? Yok. Namına konuşacak Bakan? Yok. 
Bakan bulunmadığından gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Hıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu mey anda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

BAŞKAN — Sayın Ali Rıza Uzuner? Bu
radalar. Tarım Bakanı? Namına konuşacak Ba
kan? Yok. Bakan bulunmadığından gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurf-
un, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Adnan 
Şenyurt, izinli olduğu için gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

5. — Kars Milletvekili Âdil KurteVin, han
gi îktkadi Devlet Teşekküllerinin sigorta şir
ketlerine ortak olduklarına ve bu teşekküllerin 
sigorta işlerini hangi sigorta şirketlerine yaptır
dıklarına dair Başbakandan sorusu ve Ticaret 
Bakanı Ahmet Türkel'in sözlü cevabı. (6/363) 

BAŞKAN — Sayın Adil Kurtel? Buradalar. 
Sayın Barbakan veya namına konuşacak Ba
kan? Buradalar. Soru önergesini okutuyorum. 

- Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Barakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Adil Kurtel 

Kars Milletvekili 

İktisadi Devlet Tevekküllerinin önemle üzo-
rinde durulması gereken konularından birisi de 
sigorta işleridir. Bu teşekküller kendi kuruluş 
kanunları dışında sigorta şirketlerine ortak 
edilmiş oldukları gibi sigorta işlerini Devlet 
sermayesi ile kurulmuş sigorta şirketlerine yap
tırırken bile aracı kullanmakta ve milyonlarca 
lirayı bu aracılara vermektedirler. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin sigorta işleri için öde
dikleri primlerin karşılığında aldıkları tazmi
nat çok az bir yekûn tuttuğu halde iç sigor
ta fonunun artırılması cihetine gidilmekte Ve 
bu yüzden de her sene yüz milyonluk bir ya
tırım kaynağı elden çıkarılmaktadır. 

Konunun önemle ele alınması milyonlarca 
liralık yatırım kaynağının elden çıkarılmasını 
önliyeceği gibi her sene yurt dışına çıkan dö
vizin de yurt içinde kalmasını Bağlıyacağından; 
aşağıda yazılı soruların sorulması düşünülmüş
tür. 

1. — Hangi iktisadi Devlet Tevekkülleri si
gorta şirketlerine ortak olmuşlardır? Ortak ol
dukları sigorta şirketlerinin adları nedir? Ku
ruluş kanunlarına aykırı olarak ortaklık tesis 
eden İktisadi Devlet Tevekkülü var mıdır? Var
sa bu ortaklıklar hakkında ne düşünülmekte
dir. 

2. — İktisadi Devlet Teşekkülleri sigorta 
işlerini hangi sigorta şirketlerine yaptırmakta
dırlar? Bu teşekküller sigorta işlerini Devlet 
sermayesi ile kurulmuş kurumlara yaptırırken 
aracı kullanmakta mıdırlar? 1950 - 1963 yılla
rı arasında aracılara ne aracı hissesi ödenmiş
tir? Aracı hissesi, ödercsn primlerin yüzde ka
çına tekabül etmektedir. 

3. — İktisadi Devlet Teşekkülleri 1950 -
1966 yılları arasında sigorta primi olarak ne 
miktar prim ödemişlerdir? Bu yıllar arasında 
ödenen primlerin ne kadarı Devlet sermayesi 
ile kurulan kurumlara ne kadarı özel kuruluş
lara ödenmiştir? Bu yıllar içerisinde ödenen 
primlere karşılık ne miktar tazminat alınmış
tır? 

4. — iktisadi Devlet Teşekkülleri iç sigorta 
fonu ayırmakta mıdırlar? 1950 - 1966 yılları 
arasında ayrılan iç sigorta fonu tutarı nedir? 
Bu yıllar arasında gerçekleşen risk tutarı no 
kadardır? 
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5. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin, sigor
ta işlerini, iç sigorta fonunun miktarını açtırıp 
yürütmeleri düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşla
rım, Sayın Âdil Kurtelin sözlü sorusuna cevap
larımızı arz ediyorum: 

Birinci soruya cevabımızı arz ediyoruz: 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden sadece 11 i 

clgorir, şirketlerine ortak olmuşlardır. Bunlar : 
Halk Bankan : Birlik Sigorta Kooperatifi

ne, 
PTT, Devlet Demiryolları: Ray Sigorta Şir

ke* me,-
(Devlet Demiryolları ayrıca Millî Reasürans 

T. A. Ş. ye de or'ak olmuştur.) 
Etibank : Ankara Sigorta Şirketine, 
Sümorbank, Tiirk'ye Emlâk Kredi Bankası : 

Güven Sigorta Sirkatine, 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş., Türkiye Zi

rai Donatım Kurumu : Şeker Sigorta Şirkc-
tirc, 

'Toprak Mahsulleri Ofisi: Gönen Sigorta Şir
ke*ir G, 

T. 0. Ziraat Bankacı, Et ve Balık Kurumu, 
İstanbul Emniyet Sandığı : Ba^ak Sigorta Şir-
ke'ire. 

• İkinci sorularına cevap arz ediyorum : 

Ortak olmuşlardır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin durumu ve 
iştirakleri 440 sayılı Kanun hükümlerine göre 
teşkil edilmiş bulunan İktisadi Devlet Teşek
küllerini yeniden düzenleme komisyonunca tet-
kik3 tabi tutulduğundan menkûr komisyonun 
bu mevzuda hazırbyacağı raporlar gereğince 
hareket edileceği tabiîdir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu, Tarkrye Emlâk 
Kredi Bankası, Devlet Yatırım Bankası, TRT, 
T. C. Turizm Bankası harı? diğerleri i? sigorta 
fonu ayılmaktadırlar. 1963 senesinde İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin iç sigorta fonunda te
raküm eden meblâğ 323 783 848,95 Tl. dır. 

1963 senesine kadar biriken fondan ödenen 
tazminat tutarı ise 26 49? 220,78 liradır. 

Beşinci soruya cevabı arz ediyorum : 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigortalarını 

sigorta şirketler'ne yaptırmayarak bir dahilî 
s'.gorta fonu tefriki suretiyle sigorta ihtiyaçla
rının karşılanması keyfiyeti tamamen bıı te
şekküllerin ihtiyarına kalmr- bir husustur. 

Anca1:, İktisadi Devlet Teşekküllerinin bu 
r.îstemi. benimsemelerini sigortanın mahiyeti ve 
tekniği yönünden uygun görmemekteyiz. 

Teşekkür ederim. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri sigortalarını har3n şu sigorta şirketlerine yaptırmaktadırlar. 
istanbul Emniyet Sandığı Başal: Sigorta şirketine 
Et vo Balık Kurumu Başak Sigorta Şirketi jeranlıgında koasürans usu

lü ile 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. 

PTT 
T. 0. Devlet Demiryolları 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 
Türkiye Yem Sanayii T. A. Ş. 
Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş. 

Tü'kiyc Zirai Donatım Kurumu 
Etibank 
Türkiyo Kömür isletmeleri Kurumu 

Güneş Sigorta Şirketine 
Güven, inan, Ankara, Türkiye Genel Sigorta şir
ketlerine 

Ray Sigorta Şirketine 
ithalât Sigortaları Ray Sigorta Şirketine, diğer
leri dahilî fon ile 

Güneş Sigorta Şirketine 
Güven Sigorta Şirketine 
Başak jeranlıgında Güven 
beraber. 

Sigorta Şirketi ile 

Güven, Başak, Şeker Sigorta şirketlerine 
Ankara Sigorta Şirketine 
Ankara Sigorta Şirketine 
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Sosyal Sigortalar Kurumu 

İş ve façi Bulma Kurumu 
T. 0. Ziraat Bankan 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
Devlet Malzeme Ofisi 

Devlet Yatırım Bankası 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu 
Halk Bankası 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İsletmesi 
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri 
Sümerbank fc( 

TRT 
T. C. Turizm Bankası 
Denizcilik Bankası T. A. 0. 

Kendi kıymetlerini dahilî fon ile 
Ilütaahhitlere yaptırılan işçi meskenleri Anadolu 
Sigorta Şirketi jeranlığmda koasürans yolu ile 
Güven, İttihadı Millî, Güne} Sigorta şirketlerine 
Başak Sigorta Şirketine 
Güven Sigorta Şirketine 
Dış nakliyat sigortalarını Güven Sigorta Şirketi
ne, sabit kıymetlerini Güven jeranlığmda Millî 
Jigorta şirketlerine koasürans voliyle, malzem* 
yangın sigortalarını Doğan jeranlığmda Güneş 
ile 
Sabit kıymetlerini Türkiye Genel, nakil vâsıtaları 
sigortalarını Şeker, muhtelif sigortaları Güven Si
gorta Şirketine 
Güven jeranlığmda Millî Sigorta şirketlerine 
Birlik Sigorta Kooperatifine 
Güven, Şeker Sigorta şirketlerine 
Güven, Seker Sigorta şirketlerine 
Güven Sigorta Şirketine 
Güneş jeranljğmda Güven ile koasürans yoliyle 
Bısak Sigorta Şirketine 
Millî Sigorta şirketlerine koasürans yolu ile 

İktisadi Devlet Teşekküllerinden yalnız Türkiye Süt Endü-.trisi Kurumu ile İş ve İşçi Bulma 
Kurumu 1950 - 1966 devresinde sigortalarını yaptırırken araç. kullanmışlardır. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu 1964 senesinde aracı kullanmış ve bunlar vasıtasiyle 1 329,84 
Tl. prim ödemiştir. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu 1950 - 1966 devrelinde ödediği prim tutarı olan 242 774,71 Tl. yi 
aracı vasıtasiyle ödemiştir. 

Ayrıca, banka olarak teşekkül etmiş olan İktisadi Devlet Teşekkülleri, kendileri acante olduk
larından ödedikleri primlerden bir kısmını aracı komisyonu olarak geri almışlardır. 

Memleketimizde halen mer'i sigorta mevzuatım göre tek tarife rejimi uygulanmaktadır. Bu 
tarifelerin tesbit ve tasdiki H Bakanlığımızın yet'ıisi dahilindedir. Sigorta şirketleri tesbit edilmiş 
bulunan bu tarifelerin üzerinde veya altında fiyat uygulayamazlar. Tatbik edenler hakkında cezai 
müeyyideler mevcuttur. 

Sigorta şirketlerinin aracılar vasıtasiyle elde ettikleri rlerden tahsil ettikleri primlerin muay
yen bir nisbetini aracılara komisyon olarak geri ödemektedirler. 

Sigorta şirketlerinin murakabesi hakkındaki 7397 sayıh Kanunla sigorta şirketlerinin aracılara 
verebileceği âzami komisyon nisbetlerini tesMt etmek yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Buna göre 
tâyin edilen nisbetler şu şekildedir ve bu nisbetlerin fevkinde komüsyon ödenmesi memnudur. 

Yangın : 

Nakliyat : 

Kaza : 

Tekne - Etmia sigortalarında 

Navlun sigortalarında 

Ferdî kaza, cam, sirlkât sigortala
rında 

. 'ü«M 596 

Pncdüktörlero 
Acente] ere 
Prodüktörlere 
Acentelere 
Prodüktörlero 
Acontelero 

Prodüktörlero 
Acentelero 

— . m 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

25 
27,5 
20 
22,5 
17,5 
20 

22,5 
25 
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Zirai 

Hayat 

Oto malî mesuliyet, 
larında 

: Dolu, hayvan 

: Birinci sene 

İkinci sene 

Üçüncü sene 

kasko sigorta-

sigortalarında 

Prodüktörlero 
Acentelero 
Prodüktörlero 
Acentelere 
Prodüktörlero 
Acentelero 
Prodüktörlere 
Acentelero 
Prodüktörlero 
Acentelere 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

17,5 
17,5 
15 
17,5 
70 
75 

110 
15 
10 
10 

Nispetinde tkomüıayan ödeımmeıktedir. 
Üçüncü soruya cevabımı ara ediyorum : 

iktisadi Devlet Tevekkülleri 1950 - 1966 devresinde 384 358 063,43 Tl. prim ödemişlerdir. Bu 
teşekküller sigortalarım genellikle koasürans usulü ile yaptırdıklarından ödenen primlerin ne ka
darının Devlet sermayesiyle kurulan ve ne kadarının da özel teşekküllere dağıtıldığının katî ola
rak tesbiti mümkün olamamıştır, ödenen prim yekûnunun (1/4) ünden fazlasının Devlet serma
yesi ile kurulan teşekküllere aktığı söylenebilir. 

ödenen primlere karşılık alınan tazminat tutarı (Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, T. O. Ziraat 
Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Bankasının aldığı tazminatlar tesbit edilemediğinden bunlar ha
riç) 140 935 101,03 Tl. dır. 

Dördüncü soruya cevabımı arz ediyorum : 
iktisadi Devlet Tevekküllerinden istanbul Emniyet Sandığı, D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş., 

Türkiye Yapağı ve Tiftik A. Ş., Yem Sanayii T. A. Ş., Halk Bankası A. Ş., 

BAŞKAN — Sayın Adil Kurtel. 
ADİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka

daşlarım; vermiş olduğum sözlü soru önerge
sine verdiği cevaplardan ötürü Sayın Bakana 
teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin hemen hepsini önemle ilgilen
diren bir konu da, bu teşekküllere ait sigorta 
işleridir. Bu konu üzerinde, yani iktisadi Dev
let Teşekküllerinin sigorta işleri üzerinde, 
Yüksek Denetleme Kurulu ve Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporlarında 
da önemle durulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu raporlarda da 
ifade edildiği üzere, bugün için iktisadi Dev
let Teşekküllerinden birçoğu kuruluş kanunla
rına aykırı olarak gerek teşekkülü, gerekse 
teşekkül mensuplarım birçok sigorta şirketle
rine ortak etmişlerdir. Bunun neticesinde teşek
külün ortak olduğu sigorta şirketinin menfa
atleri ile iktisadi Devlet Teşekkülünün menfa
atleri çok kere çelişmiş, çatışmış ve teşekkülün 
menfaati yerine teşekkülün ortak olduğu si
gorta girketinin menfaatleri tercih edilmiştir. 

Nitekim, raporda da ifade edildiği üzere, İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin sigorta işlerini iç 
sigorta fonu ayırmak suretiyle yürütmeleri tek
lif edilmiş olduğu halde, teşekkülü sigorta 
şirketlerine ortak ettiren iktisadi Devlet Te
şekkülleri iç sigorta fonu ayırmak cihetine git
memiş ve sigorta işlerini gerek ortak olduğu 
sigorta şirketlerine, gerekse başka sigorta şir
ketlerine yaptırmak yolunu tercih etmiş ve bu
nun neticesinde de her yıl milyonlarca liralık 
bir kaynağı bu sigorta şirketlerine verme yo
lunu tercih etmiştir. Sayın Bakanın da ifade 
buyurdukları üzere, kuruluş kanunlarına ay
kırı olarak sigorta şirketlerine ortak olan ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin sayısı 11 dir. 
Raporlarda bu ortaklıkların tasfiyesi cihetine 
gidilmesi önemle tavsiye edilmiş olmasına rağ
men, bugüne kadar bu konu üzerinde durulma
mış ve bu ortaklıkların tasfiyesi cihetine gidil
memiştir. 

Muhterem arkadaşlar; konunun bir önemli 
yanı da, iktisadi Devlet Teşekküllerinin si
gorta işlerini Devlet sermayesi ile kurulmuş 
olan sigorta şirketlerine yaptırırken bile ara» 

- . 5 9 7 — 
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ya bir kısım acentaları sokmuş olmaları ve 
bu yüzden de bu aracı acentalara yine her yıl 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin imkânlarından 
milyonlarca liralık bir aracı hissesini acenta 
hissesi olarak bu aracı şirketlere ödemiş olma 
larıdıı*. 

Muhterem arkadaşlar, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonu raporlarında ve 
Yüksek Denetleme Kurulunun hazırlamış oldu
ğu mütaaddit raporlarda bu konu üzerinde de 
önemle durulmuştur. 1960 - 1983 yıllan ara
sında acentalar vasıtasiyle yaptırılan sigorta 
işlerinde bir kısım İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin ödemiş oldukları sigorta primi toplam 
olarak 72,4 milyon lira tutarındadır. Acenta 
hissesi olarak ödenen prim ise yüzde 7,5 ile 
yüzde 35 arasında değişmektedir. Muhterem 
arkadaşlarım, arz ettiğim gibi, t u acentalar 
iktisadi Devlet Teşekkülleri sigorta işlerini 
Devlet sermayesi ile kurulmuş olan sigorta şir
ketlerine yaptırırken bile aracı olarak kulla
nılmaktadır ve bu yüzden de yine milyonlarca 
lira acenta hissesi olarak ödenmektedir. Ra
porlarda bu konunun üzerinde de durulmuş ve 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta işleri
ni yaptırırken aracı acentaları kullanmamaları 
tavsiye edilmiş olmasına rağmen raporlar üze
rinde durulmamış, raporların gereği yapılma
mış ve iktisadi Devlet Teşekkülleri yine aracı 
acencalara prim ödemekte davam etmiştir. Bu 
yüzder. de arz ettiğim gibi yine her yıl mil
yonlarca liralık iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin kaynakları bu aracı acentalara ödenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, sırası gelmişken bir 
nokta ürerinde de kısaca dumak istiyorum. 
Cumhuriyetten önce sigorta Heri yabancı serma-
yanin tekeli altında idi. Fakat Cumhuriyetten 
sonra bu ya'rancı şirketlerin tesfiyesi cihetine 
gidilmiş ve çıkarılan Millî Reasürans Kanunu 
ile bu alandaki yabancı şirketlerin tekeline son 
verilmiştir. Fakat bugün sigortacılık alanı ye
niden yabancı şirketlerin tekeli altına girmek 
tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. Tür
kiye İş Bankasının öncülüğü ile Türk - Ameri
kan sermayesi ile kurulan TAM Sigorta Şirketi 
millî sigorta rirketlerinin tasfiyesi için elinden 
gelen bütün gayretleri esirgememiş ve nitekim 
T. H. Y. na ait sigorta Herini 14 millî şirketi 
atlatmak suretiyle kendi üzerine almıştır. Bu 

konuda da yine Yüksek Denetleme Kurulunun 
raporunda etraflıca durulmuştur . T. H. Y. na 
ait sigorta işleri 14 millî şirkete duyurulmuş, 
ayrıca Türk - Amerikan sermayesi ile kurulan 
bu yabancı şirket de T. H. Y. nın sigorta işlerini 
üzerine almak için teklifte bulunmuştur. 14 mil
lî şirketin Türk Hava Yollarına vermiş olduğu 
teklifler bu yabancı şirkete, Türk - Amerikan 
sermayesi ile kurulmuş olan bu şirkete bildiril
diği halde; TAM Sigorta Şirketinin, yani Türk -
Amerikan sermayesi ile kurulmuş olan bu ya
bancı şirketin Türk Hava Yollarına vermiş ol
duğu teklif 14 millî şirkete bildirilmemiş ve bu
nun neticesinde de Türk Hava Yollarına ait si
gorta işleri Türk - Amerikan sermayesi ile 
kurulmuş olan bu Sigorta Şirketine ihale edil
miştir. Raporda da bu konu üzerinde arz etti
ğim gibi, durulmuş ve sorumlular halikında ge
rekil kanuni takibatın yapılması tavsiye edilmiş 
olmasına rağmen, bugüne kadar Türk Hava Yol
larının bu sigorta islerini; 14 millî şirketi bir 
tarafa bırakarak, Türk - Amerikan sermayesi ile 
kurulmuş olan TAM Sigorta Şirketine vermiş 
olmaları konusu bir tahkikat ve takibat konusu 
bugüne kadar yapılmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; Sayın Bakanın da ver
miş olduğu rakamlar her yıl iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin asgari yüz milyon liralık bir 
yatırım kaynağı, aracı acentalara ve sigorta şir
ketlerine vermiş olduğunu açıkça ortaya koy
maktadır. Ben Yüksek Denetleme Kurulunun 
ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunun raporlarındaki rakamları kısaca arz et
mek suretiyle bu konu üzerinde durmak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; Denizcilik Bankası 
T. A. O., Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketi ve Türk Hava Yolları 
Anonim Şirketi hariç diğer iktisadi Devlet Te
şekküllerinin 1963 - 1963 yılları arasında, yani 
4 yıl içinde sigorta şirketlerine ödedikleri sigor
ta primlerinin tutarı 131,3 milyon liradır. Buna 
karşılık bu 4 yıl içinde ödenen 131,3 milyon li
ralık sigorta primine kargılık alınan tazminat 
ise 21,6 milyon Türk lirasıdır. Yine Türkiye 
Şeker Fabrikalarının bu devrede ödediği prim 
23,2 milyon liradır, aldığı tazminat ise 2 mil
yon liradır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları işletmesinin bu dönemde ödediği prim 
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15,7 milyon lira, aldığı tazminat ise 2,1 milyon 
liradır. 

Muhterem arkada}lar; bu rakamlar karşılaş
tırıldığı zaman yani İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin sigorta şirketlerine ödedikleri primler kar
şılığında almış oldukları tazminat karşılaştırıl
dığı zaman iktisadi Devlet Teşekküllerinin hiç 
gereği yokken her yıl asgari yüz milyon liralık 
bir yatırım kaynağını bu şirketlere ödedikler: 
açıkça ortaya çıkmaktadır. Raporlarda bu ya 
tırım kaynaklarının, yani her yıl asgari yüz mil
yon liranın sigorta şirketlerine ödenmemesi ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin iç sigorta fonu 
ayrımak suretiyle sigorta işlerini yürütmeleri 
teklif ve tavsiye edilmiş olmasına rağmen bu
güne kadar yine İktisadi Devlet Teşekkülleri 
nin bir çoğu bu tavsiyelere, raporlarda öne sürü
len tekliflere ve tedibrlere riayet etmemiş ve 
sigorta ilşerini yine sigorta şirketlerine yaptır
maya devam etmişlerdir. Yalnız iktisadi Devlet 
Teşekküllerinden bâzıları bu raporlarda öne sü
rülen teklif ve tavsiyelere uymuş ve iç sigort? 
fonu ayırmak suretiyle sigorta işlerini yürütmüş 
lerdir. 1961 - 1963 yıllan arasında iç sigortr 
fonu ayrımak suretiyle sigorta işlerini yürüte: 
iktisadi Devlet Teşekkülleri, iç sigorta fon-

olarak 124,4 milyon lira ayırmıştır. Buna kar 
şılık gerçekleşen risk tutarı ise 11 milyon lira 
dır. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel, konuşmanı-
15 daikka ile mahduttur, lütfen bağlayınız. 

ADİL KUP.TEL (Devamla) — Bağlıyorum 
Bu İM rakam, yani 1961 - 1963 yıllan ara 

smda aynlan 124,4 milyon liralık iç sigorta fo
nuna karşılık alınan, daha doğrusu gerçekle 
şen riskin 11 milyon lira olması ve bu iki raka 
mm karşılaştırılman, her yıl bu iç sigorta fonr 
ayırmak suretiyle sigorta işlerini yürüten İkti 
sadi Devlet Teşekküllerinin asgari 113 milyor 
liralık bir yatırım kaynağını tasarruf etmiş ol 
duklannı açıkça ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; gerek Kamu İktisad' 
Teşebbüsleri, gerekse Yüksek Denetleme Kuru
lu arz ettiğim gibi, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin her yıl milyonlarca liralık yatırım kaynak
larına bu sigorta şirketlerine vermemeleri içir 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin iç sigorta foni1 

aynmak suretiyle sigorta işlerini yürütmelerin^ 
bir tedbir olarak tavsiye etmiş bulunmaktadır 
Bugüne kadar bu tavsiyeye uyulmamıştır ve bı 

tedbirler alınmamıştır. Bundaır sonrası için İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin iç sigorta fonu 
ayırmak suretiyle sigorta iberini yürütmelerini 
bir temenni olarak arz ediyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa) — Sayın Âdil Kurtel'in tema3 ettiği 
iki hususa cevap vermek zorunluğunu duydu
ğum için tekrar huzurunuza çıkıyorum. 

Şüphesiz, burada sigorta tekniğini tartışacak 
değiliz. Ancak arkadaşımızın iddialarından bi
li bizim için önemlidir. B Ihassa yabancı sigor-
ia şirketlerinin millî sigorta şirketleri aleyhine 
gelişmesi iddiasını tekzibedecek sigorta bültc-
lini tetkik etmelerini isterim. Sigorta şirketle-
inin, yaymladıklan «Sigorta Bülteni» ni tet-
'nk ederlerse, sigorta edilen kıymetlerin, tahsil 
edilen primlerin, yerli şirketlerimizin buradaki 
->ay. ile yabancı FİrkotJsrin payım gözden geçir
dikleri zaman bu iddanın ne kadar yersiz oldu
ğu ortaya çıkacaktır. Bu, «Sigorta Bülteni» ni 
okumalarını arkadaşımdan rica ederim. 

Dahili fona ait iddiaya gelince, bu konuyu 
-zel olarak tetkik ettirdim, bir not var elimde, 
lüsaade ederseniz bunu okuyacağım. 

«Millî ekonomimizde aktif bir rol oynıyan 
ioari ve sınai sahada iktisadi hayatımızın teme-
ini teşkil eden maddelerin istihsalinde ve kamu 
>izmetbrinin bir kısmının ifa-mda özel sektörle 
Erlikte vazife gören iktbadi Devlet Teşekkül
lerinin ve bu teşekküller tarafından kurulan 
müesseselerin ve iştiraklerinin a ı̂a iştigal konu-
'•vnnı en iyi ve rasyonel bir sakilde yürütebil-
melerinde tâli ve fakat neticeye müessir tedbir
ce arasında sigortalama keyfiyetinin hususi 
>'r önem arz etmekte olduğu şüpheden vâreste-
1i?. Sermayesinin tamamı vrya yandan fazlası 
levlet tarafından karşılanmış î'ıMsadi Devlet 
T~sekkülhriyle, b\ı tevekküllerin kurmır''-ol-
Tuklan müessese ve ortaklıkların tasarruflann-
1?, bulunduklan değerler ba.̂ an kayıt kıymet
leri, bazan ikame delerleri ve baıan <??, kısmen 
'r\vıt ve ikame dağerlsri üzerinden değişik şc-
'dldc sigortalanmaktadır. Hâdise; bina. makina, 
->sisa+„ svo1f: ve şair kıymetinin s;^ortalan ya

pılırken hasar ihtimal derecelerinin tesbit- edil-
nesi ve fr.ı tesbite röre b?.^ kıymetlerin maruz 
•alacaklan zarar ve kayıplar i^in dahili fon te-
:İs etmek suretiyle sigortalanmalarının isten-



M. Meclisi B : 31 24 . 1 . 1968 O : 1 

mesidir. Devlet iktisadi kuruluklarının ve işti-
raklerinin mevcut değerlerinin, çeşitli rizikolara 
karşı gerek sigorta şirketlerine sigorta ettirmek, 
gerek tesis olunan dahilî sigorta fonları ile kar
şılanmak suretiyle teminat altında bulundurul
ması ve teminat dışı k»ymet bırakılmaması için 
hakikî değerlerinin ve hasar ihtimal dereceleri
nin tâyin edilmesinin lüzum ve zarureti bedihi-
dir. Dahilî sigorta fonlarını, sigortacılığın ge
rektirdiği teknik icaplara uygun şekilde işliyen 
bir sigortalama vasıtan olarak kabul etmeye 
imkân yoktur. Hasar vericiliğinin as olması ge
rekçesiyle iktisadi devlet kuruluklarının dahilî 
fona gitmesi veya yine kısmen bir dahilî fon 
sayılacak kendisine ait bir sigorta sandığı teş
kil etmesi ve hasarları tamamen bu sandığın 
üzarinde tutması demak, kendi kendisinin si
gortacısı olması ve binanetice sigorta yaptır
maktan sarfınazar etmesidir. 

Dahilî fona giden müesseselerin mâru:s ka
labilecekleri zararlar hakkında aşağıdaki iki 
misal verilmiştir. 

Denizcilik Bankasının sigorta ihtiyacının 
kısmen dahilî fonla karşılandığı devirlerde uğ
ranılan diğer zararlar mpyanmda, bilhassa Edir
ne vapuru yerine konulmadıktan başka, mües
seseye büyük zarar getirmiş ve bu hâdiseden 
sonra bu sistemin terkedilmesine gidilerek, ba
tan gemilerin yerine yenilerini ikame edebilmek 
imkânı hâsıl olmuştur. 

İkinci misal; D D Derayman sigortala
rını bırakarak dahilî fonla sigorta yapnuya baş
ladıktan sonra üst üste vukua gelen tren kaza
larından büyük zararla karşılaşmışlardır. 

Esasen; hesaben mevcut görünen bir para
nın tam karşılığı yoksa veya teşkil edilemiye-
cekse, dahilî fondan hiçbir netice temin edile-
miyecek ve kuruluşlarının kendi mevcut kıy
metlerinden ve aktiflerinden bir miktan zayi 
olan değerlere mahsubedilmiş olacaktır.» 

Bu İM misalle dahilî fonla bu meselenin hal-
ledilmesindeki sakıncaları huzurunuza getirmiş 
oluyorum. Bu mevzu geniş şekilde sigorta tek
niğiyle alâkalıdır. Meseleyi yalnız sigorta için
de değil, reasüre konulan ile de tartışmak ka
bildir. O bakımdan, arkadaşımın doğru yolda 
olduğumuzdan emin olmasını rica ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Âdil Kurtel. 

ÂDİL KURTEL (Kars) — Muhterem arka
daşla.*, yabancı şirketlerin yeniden millî sigor
ta şirketlerini tasfiye etmek suret;yle sigorta 
alanını tekellerine alma teşebbüsleri konusu 
üzorinde durmuştum. Sayın Bakan bu konu 
üzerinde tekrar durmak lüzumunu hissettiler vo 
bendenize sigorta bültenlerini tetkik etmemi 
tavsiye ettiler. Ben de Sayın Bakana, Yüksek 
Denetleme Kurulunun ve Kamu İktisadi Teşeb
büsleri Karma Komisyonunun bu konuda ha
zırlamış olduklan mütaa/ldit raporlan tetkik 
etmelerini tavsiye ediyorum. 

Yüksek Denetleme Kurulu raporunda, Türk 
Hava Yollanna ait sigorta işlerinin 14 millî şir
kete değil de, T Ark - Amerikan sermayesiyle ku
rulmuş olan TAM Sigorta Şirketine verilmiş 
olması konusu üzerinde önemle durulmuş ve 
bunun bir tahkikat konusu yapılması raporda 
derpiş edilmiştir. Daha önceki konuşmamda da 
a n etmiştim muhterem arkalarlar, Türk Hava 
Yollanna ait sigorta işleri ihaleyo çıkanlmış, 
14 millî şirket teklifte bulunmuş, ayrıca TUrk -
Amerikan sormayssi ile kurulmuş olan TAM 
Sigorta Şirketi de teklifte bulunmuş, Türk Ha-
vayollan, idarecileri 14 millî şirketin teklifle
rini TAM Sigorta Şirketine bildirmişler, fakat 
TAM sigorta şirketinin vermiş olduğu teklifi 
14 millî şirkete bildirmemişler ve bunun netice
sinde de Türk Havayollanna a;t sigorta işleri 
TAM Sigorta Şirketine ihale edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, an; ettiğim gibi, bu 
konu üzerinde bir tahkikat yapılması, bu konu
nun incelenmesi, Yükssk Denetleme Kurulu ra-
porlannda belirtilmiştir ve bu konu üzerinde 
durulmuştur. Bu itibarla sigorta bültenlerinin 
karşılaştırılması, bu mevzuda, yani Türk Hava
yollanna ait sigorta işlerinin 14 millî şirketten 
her hangi birisine değil de, TAM Sigorta Şirke
tine ihale edilmesi konusu ürerinde bir yolsuz
luk, bir suiistimal, bir görevi kötüye kullanma, 
bir şirketi kayırma var mı, yok mu; bu, ancak 
Yaksek Denetleme Kurulu raporunda c!a işaret 
edildiği gibi, yapılacak olan bir tahkikat ve ta
kibat neticesinde ortaya «sıkabilir. 

Yüksek Denetleme Kurulu, «bunun üzerin
de bir tahkikat yanılması, bu konunun incelen
mesi lâzımdır» dediği halde, Bakanlık bugüne 
kadar bu konu ürerinde durmamış ve bu konu 
üzorinde bir tahkikat ve inceleme yapmamıştır. 
Bu itibarla, arz ettiğim gibi, sigorta bültenleri 
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nin karşılaştırılması bu mevzuda bir yolsuzluk, 
bir suiistimal var mı, yok mu, bunu ortaya çı
karacak nitelikte değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 'ikinci konuya gelin
ce; Sayın Bakan İktisadi Devlet Teşekkülleri- I 
nin iç sigorta fonu ayırmak suretiyle sigorta iş
lerini yürütmelerinin kârlı olamıyacağını ve bu
nun anlıyabildiğim kadarı ile, mevzuatımıza da 
uygun, daha doğrusu iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin bünyesine uygun düşmiyeceğini ifade bu
yurdular. Muhterem arkadaşlar, biraz ör.ce yap
mış olduğum konulmada bâzı rakamları Yük
sek Meclisin ıttılaına arz etmiştim. Bu rakam
lar, yani İktisadi Devlet Teşekküllerinin öde
dikleri sigorta primlerine kargılık almış olduk
ları sigorta tazminatı karşılaştırıldığı zaman. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin sigorta; işlerini 
iç sigorta fonu ayırmak suretiyle yürütmeler: 
mi kârlıdır, yoksa sigorta işlerini Devlet serma
yesiyle kurulan sigorta şirketlerine yaptırırken 
büe aracı kullanmak ve sigorta Herini sigorta 
şirketlerine yaptırmaları mı karlıdır, h\\ rakam
ların karşılaştırılması bunu açık - saçik ortaya 
koymaktadır. 

Bir kere daha arz ediyorum, muhterem arka
daşlar; 1960 - 1963 yılları arasında b?.zı İktisa
di Devlet Teşekküllerinin sigorta şirketlerine 
ödemiş oldukları sigorta primlerinin tutar? 
131,3 milyon lira, almış oldukları tazminat is* 
21,6 milyon lira. 131 milyon lira sigorta primi 
ödeniyor, bunun karşılığında 21 milvon lira 
tazminat almıyor. E! iç sigorta fonu ayırma1? 
suretiyle mi İktisadi Devlet Teşekküllerinin si
gorta işlerini yürütmeleri kârlı, yoksa sigorta 
işlerini sigorta şirketlerine yaptırmaları m' 
kârlı; bu rakamlar bunu açık - seçik ortaya 
koymaktadır. Kaldı ki: Bakanlığın mütatöar 
dışında bâzı İktisadi Devlet Tevekkülleri Yük
sek Denetleme Kurulunun ve Kamn İktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonunun raporların
da öne sürmüş oldukları tavsiyelere uymuşlar 
ve iç sigorta fonu ayırmak suretiyle sigorta iş
lerini yürütme yolunu tercih etmişlerdir. Bunur 
neticesinde de 1961 - 1963 yıllan arasında 124,4 
milyon lira iç sigorta fonu ayrılmış, gerçekleşen 
risk ise 11 milyon lira olmuştur ve iç sigorta fo 
nu ayırdığı için, yani bâzı İktisadi Devlet Te
şekkülleri bakanlığın görüşü hilâfına sigorta iş
lerini sigorta şirketleriyle değil de, iç sigorta | 

fonu ayırmak suretiyle yürüttükleri i'çrndir ki, 
1961 - 1963 yıllan arasında 113 milyon liralık 
bir tasarruf sağlamışlardır. 

Muhterem arkadaşlar, bu rakamlar İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin sigorta işlerini iç sigor
ta fonu ayırmak suretiyle yürütmelerinin mi 
kârlı, yoksa sigorta işlerini sigorta şirketlerine 
yaptırmalarının mı kârlı olduğunu açık - seçik 
ortaya koymaktadır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
v?t, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, meslekî 
öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne zaman 
giderileceğine dair Tarım Baştanından sözlü so
rusu (6/388) 

BAŞKAN — Sayın Ali Riza Uzuner?.. Bura
dalar. Sayın Tarım Bakanı?.. Yoklar. Bakan ol
madığı için. sorunun görüşülmesi gelecek birle
rime bırakılmıştır. 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
1966 ekim mevsiminde yapılan tohum dağıtımın
la ne gibi esasların nazara alındığına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/429) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Bura
dalar. Sayın Tarım Bakanı?.. Yoklar. Bakan 
bulunmadığı için sorunun görüşülmesi geelcek 
birleşime bırakılmıştır. 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kar, demek 
olduğuna dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Bura
dalar. S?ym İçişleri Bakanı?.. Yoklar. Bakan 
bulunmadığı için sorunun görüşülmesi gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de dışardan yönetilen bir hıristvyanlık 
propagandası olup olmadığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Bura
dalar. Sayın İçişleri Bakanı?.. Yoklar. İlgili 
Bakan bulunmadığı için sorunun görüşülmesi 
gelecek birleşime bıralolmıştır, 
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10. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif ziraati halcim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 

•• Tarım Bakarımdan sözlü sorusu (6/434) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Bura
dalar. Sayın Tarım Bakanı?.. Yoklar. İlgili Ba
kan bulunmadığı cihetle sorunun görüşülmesi 
gblecelt birleşime bırakılmıştır. 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için v.e gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair sorusu ve Ticaret Bakanı 
Ahmzt TürkeVin sözlü cevabı (6/435) 

BAŞKAN — Spyın Nazif Kurucu?.. Burada
lar. Sayın Ticaret Bakanı?.. Buradalar. 

Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sorumun Ticaret Bakacı ta
rafından cevaplandırılmağına müsaadenizi ve 
delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Ha.Ti Kurucu 
Konya Milletvekili 

Dovlet elMe ve Devlet bankaları ile küçük 
esnafa, köylüye ve fakir vatandaşa intikal eden 
krodi çok düşük ve hiçbir ihtiyacı karşılamıya-
cak seviyededir. 

Bu durum, esnafı işini kaybedip rsiz kalma
ya; köylüyü, bilhassa düğünlerinde ve yeni. bir 
işe girişmesinde bir mislini çreçen fa^le mal ve 
para almaya sürüklemektedir. Birçok kimseler 
tarafından veresiy3 mal vermo arlı altında 
% 500 faizli şekilde satışlar yapılmaktadır. Bu 
dur.ımcla : 

1. Küçük esnafın, fa^rir zümrenin ve köy
lünün Devlet eli ile yeterli kred;y3 kavuşması 
için ne ?ibi tedbir ve hazırlıklarınız vardır? 

2. Veresiye, harmana, vadeli mbi a~Har al
tında yapılan satışlarda % 500 e varan faizci
liği önleme hususunda her har^i bir tedbiriniz 
yar mrrlır? 

3. Küçük esnaf zümresinin orsadan kalk
maması için pyn bir kredi ve destekleme düzeni 
düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayır. Bakan, buyurun. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Konya Milletvekili Sayın Nazif 
Kurucr.'nun sözlü sorusuna cevaplarımı ara 
ediyorum. 

Küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylü
nün yeterli krediye kavuşturulması için. ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ait. sorulaT.nm sı
rası ile cevaplarına geçmeden evvel bu konu
ya daha geniş şekilde Meclis araştırması içindo 
cevap vermenin mümkün olduğunu; bu sebeplo 
dalı?, geniş cevabın bu konu içinde değerlen
dirilmesinde arkadaşımdan izin rica edeceğim. 
Buna rağmen muhtasar olarak bu konuya şu 
şekilde cevaplarımı arz ediyorum: 

Zirai kredilerin, dah?. rasyonel bir halo 
getirilmesi ve çiftçinin bu kredilerden yeteri 
kadar faydalanabilmesi için mevzuatta deği
şikli-: yapıldığı, bu balamdan çevirme kredi
leri, ikraz bölümleriyle daha da artırılarak 
bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye 
çıkarıldı. Bu vesile ile Ziraat Bankan teşlri-
1 vtma 26 . 4 . 1966 gün ve 3/222 sayılı Genebro 
ile yapılan tamimde şahrs başına haddin A 000 
liradan 7 500 liraya, çeşitli mahsuller ioir. 5 030 
liradan 10 bin liraya, pamuk yetiştiricile
ri için 15 bin liradan 20 bin liraya, çeltik 
yetiştiricileri inin 10 bin liradan 15 bin liraya, 
akar yakıt 5 000 liradan 7 500 liraya, kimye
vi gübre ilk mahsul için 4 000 liradan 7 503 li
raya. kimyevi gübre çeşitli mahsuller için av-
rrr-9, 5 000 liradan 10 bin Türk lirasına yüksel
tilmiştir. Bundan. ba"ka beher dekar irin ay
rılan çevirme kredisi ikra^ primlerinde de muh
telif mahsullere göre yeni ikraz primleri tes-
bit edilmiş ve bu prim1 er yükseltilmişti:* Çift
çinin lehine tesbit edilen krediden faydalanıl
masını. saklamak, teminat gösterilen arazinin 
torcra1: değer bareminin günün icar) ve ihtiyaç
larına göre revizyonu suretiyle bugünkü kry. 
T*\e*; revivesino çıkarılmadı i^in teşkil ıtr, yapı
lan tamimlerle muhtelif vilâyetlerde bu barem 
tespitleri yeni değerlendirmelerle yükseltilmiş
t i . 

Halk Bankasının küçük esnafa yapmış ol
duğu kredilerin durumuna gelince; bunlar 
normal krediler, dokun ayr. kadar vadeli, âza
mi 5 030 lira, faiz nispetleri % 9. Meslekî kre
dilerin ekseriyetini teşkil ettiği, aynı zaman-

602 — 



M. Meclisi B : 31 24 . 1 . 1968 O : 1 

da sermaye olarak kullanıldığı taksitli kredi
lerde âzami şahıs haddi 5 000 lira olup faiz nis-
beti % 9 ve 2,5 yıl vadeli tahsilatının beş tak
sit ve altışar ay ara ile yapıldığı. Özel tertip 
tesis, kredileri ile kredili limitin 25 bin lira, 
ikrazat, borç, ticari hesap şeklinde faizi yüz
de dokuz nisbetinde, âzami vâde beş yıl oldu
ğu, altı aylak eşit taksitlerle tahsil olundu
ğu. Bundan tahsis olunan kredilerle esnaf ve 
küçük sanat erbabının işletmeleri için lüzumlu 
teçhizatın satınalındığı. özel tertip işletme 
kredileri, bu kredilerin küçük esnaf erbabı
nın muhtaç bulunduğu hammaddeleri satmala-
rak mamul hale getirip piyasaya sevk etme
lerini sağlamak maksadına matuf, âzami şa
hıs haddinin 25 bin lira ve faiz nisbetinin yüz
de dokuz olduğu ve iki eşit taksitte tahsil edil
diği. Donatım fonu kredileri: Bu kredilerden 
esnaf ve küçüf sanatkârların işletmelerini mo
dern vasıta ve imkânlarla teçhiz ihtiyacında 
bulunanların istifade ettiklerini ve 15 000 lira
lık limit dâhilinde beş yıl vâde ile verilmek
te olup ve faiz nisbetinin % 9 olduğunu. Avans 
teminat mektupları; küçük esnaf ve sanatkâr
lara münhasıran kendi meslekî faaliyetlerin
de kullanılmak üzere 15 000 liraya kadar mu
vakkat ve katî teminat mektubu ve 5 000 lira
ya kadar avans teminat mektubu verildiği. 
KSt fonu memleketimizde küçük sanayi islet
mesinin hızlanması gayesi ile AID Türkiye 
misyonunca bankada tesis olunan bu fonlardan 
bir sahsa âzami 70 000 liraya kadar tesis ve 
30 000 liraya kadar işletme kredisi verildiği. 
tesis kredilerinin vâdesinin 7 yıl ve on taksit 
işletme kredilerinin vâdesinin bir yıl ve üç tak
sit, vapıldığı, faiz nispetlerinin de % 7 olduğu, 
1964 tarihinde 240 milyon lira olan imkânların 
son durumda 612 milyon liraya ulaştığını bil
diririz. 

Ayrıca fakir zümrenin kredi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Emniyet Sandığı kanun tasa
rısını Yüce Meclise seyk ettik. Emniyet San
dığının kuruluşu yolu ile, halen mevcut bu te
şekkülün daha da gelişmesi ve sermaye im
kânlarının artırılması istikametinde yaptığı
mız çalışmaları teyiden arz ediyorum. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buyurunuz efen
dim. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş
kan ; Sayın Bakanının rakamlarla verdiği izaha
ta teşekkür ederim. Yalnız kredi konusunun ih
tiyaca kâfi şekilde işlemesi için genel kredi, 
politikasında mutlak değişikliklere zaruret var
dır. Arazi rayici azdır; değiştirilmesi için emir
ler veya tamimler gönderilmişse de azdır. Bir
çok bölgelerde normal kredi yerine mevsimde 
ziraat kredisi olarak 200 lira, 400 lira civarın
da bir para geçer ve senede bir defa bu 200 
lira, 400 lira, 500 lirayı almaya gelen köylü 
bir seneden beri çalışmakta olan aile efradının 
şeker, kumaş, ufak tefek ihtiyaçlarını ancak o 
kredi ile karşılar ve verilen zirai kredi ziraat-
te bir kalkınmayı ve gelişmeyi değil, bilâkis 
gerilemeyi neticelendirir. Çünkü, aldığı 300 -
500 lirayı ödemek için yeniden biraz önce ko
nuşulan faizle hususi piyasadan para bulmak 
mecburiyetine köylüyü iter. Her ne kadar bu
nun âzami haddinin 4 000 liradan 7 500 lira
ya çıkarıldığı söylendi ise de bu 4 000 lirayı 
veya 7 500 lirayı alacak şahıslar köylerde par
makla gösterilemiyecek kadar azdır. Ayrıca 
umum müdürlerden müdürlere kadar şahısla
rın tâyinlerinin idari kademeye aidolmasmdan 
dolayı bu kredilerin tevzii ve halka intikali 
maalesef doğru ölçülerin dışında partizan ölçü
lere dayanmaktadır. Nitekim bâzı bölgelerde 
asıl ziraata... («Eskidendi» sesleri) Efendim, 
ben 1965 te politikaya girdim, onun için benim 
zamanımda birşey yapılmadı. Bugünün netice
lerini daha iyiye götürmek için çalışmanın hak
kım olduğuna inanıyorum. 

Bu etkilerle hiç ziraatle alâkası olmıyan, 
tarlası olmıyan bâzı yerlerde DDT satan ve ya
hut saatçi veyahut arzuhalci şahısların zirai 
kredileri almak suretiyle diğer hakkı olan köy
lülerin sahasını daralttıkları görülmektedir. 
Asıl konu şudur: Zirai kredi yekûnu belli bir 
miktar olduğuna göre Türkiye'de tarım kredi
sine ihtiyacı olan kimselerin sayısı nazara alı
nırsa, para mahdut olduğuna göre 4junun muh
telif kötü etkileri kaldırılsa bile neticeye tesiri 
olmıyacaktır, şahıslara düşen parayı artırmı-
yacaktır. O halde tarım kredisini artırmak, 
Türkiye çapında kredi yekûnunu ihracat ve it
halât kredisinden, ticaret kredisinden tarım 
kredisine doğru götürmek lâzımdır. Diğer ban
kalarda toplanan mevduatların hiç olmazsa 
dörtte birinin, faizleri kendilerine gelmek üze-
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re, tarım kredisine aktarılmasında zaruret var
dır. Böyle temel bir tedbir alınmadıkça diğer 
tavsiyelerin hiçbir neticesi olmıyacaktır. Tarım 
kredisinin yetersizliğinin neticesi tefecilik o 
kadar ağırdır ki, bölgeden bölgeye ismi «vere
siye mal satıyor» olmak üzere, Konya'da ku
maş satmak, Kars'ta doğmamış kuzusunu altı 
ay önceden, bir ay önceden 1/4 bedelle satın-
almak, başka yerlerde de baharda çalıştıracağı 
insanın ücretini bugünden 1/4 vererek çalıştır
mak suretiyle çeşitli tefecilik usulleri Türkiye'
de yaygınlaşmıştır. Köylü bütün Türkiye'de te
feciliğe o kadar boğulmuştur ki, kurtarılması 
için, bir zaman sonra hiç bir kuvvetin, Devlet 
kuvvetinin yetmiyeceğinden korkuyorum. Mut
laka istihsale, üretime yararlı olmıyan kollara 
akan kredilerin üretim koluna aktarılması za
ruridir. Bâzı konularda yapılan faaliyetlere, 
cemiyete her hangi bir değer katmadığı hal
de muhtelif düzenlerle para kazanmak için kre
di verildiğine kaaniim. Birçok bankaların kü
çük kasabalarda bile bir şahsa 500 bin lira, bir 
milyon lira kredi vermeleri, bir taraftan ihti
yacı olan kimselerin hiç kredi alamamaları neti
cesini doğurmakta, diğer yönden de kötü ni
yetle ki, bu da çoğalmıştır Anadolu'da, milyon
larca lira krediyi alan insanlar kendilerini if
lâs etmiş göstererek, Devlet bankalarına veya 
başka bankalara hile yapmaktadırlar. Bu da 
meselenin başka bir yönüdür. Zirai kredi bu 
kadar kötü işlemekteyken ve bu kötülüğün 
başlıca sebebi zirai kredinin az olması iken, kü
çük esnafa kredi verecek olan müessese Halk 
Bankasıdır. Halk Bankasının şubesi gayet mah
duttur. Sermayesi de küçük esnafa göre azdır. 
Küçük esnafın ortadan yok olması, cemiyeti
mizin bünyesi bakımından tehlikelidir. Küçük 
esnafın, orta tabakanın kendi hayat şeklini de
vam ettirebilmesi yönünden olumlu çabaların 
gösterilmesi lâzımdır. Halk Bankası her ne ka
dar bâzı kooperatifler eli ile kredi dağıtıyorsa 
da bu kooperatifler Türkiye'de yaygın değil
dir. Kredilerin verilmesi de bankanın serma
yesi ile sınırlıdır. Fakir zümreye kredi vere
cek Emniyet Sandığının ise tahmin ediyorum 
birkaç taneden fazla şubesi yoktur. Bu konu
nun idari tedbirlerle, tavsiyelerle değil de it
halât ve ihracat kredisinin toptancı tüccarlara 
verilen ve çoğu zaman istihsale değil de tefe
ciliğe yarıyan kredilerin mutlaka büyük oran

larda zirai krediye, esnaf kredisine aktarılma
sı hususunda gerekli tedbirlerin alınması zaru
ridir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa) — Sayın Nazif Kurucu'nun, sözlü so
rusu vesilesiyle ortaya attığı iddiayı kıymetlen
dirmek isterim. 

Evvelâ arkadaşımız, kredi dağıtımında par
ticilik yapıldığı, saatçi arzuhalci gibi tarımla 
alâkası olmıyan kimselere tarım kredisi adı ile 
kredi verilerek, bu kredilerin köylüye gitmediği 
iddiasının teyidini istemektedir. Arkadaşım bu
nu bir ihbar olarak getirmeli, şahısların isimle
rini bildirmeli, bir tahkik konusu imkânını bize 
vermelidir. 

Dün ve bugün arasındaki mukayeseye, Mec
lis araştırması konusu içinde geniş şekilde geçe
ceğim ve arkadaşımın, bizim getirdiğimiz bu 
konudaki hizmetlerin değerini, bu cevaplarımız-
-la daha ivi alacalına inanıyorum. 

Esn*f kredileri konusunda, yalnız 1967 yı
lında Halk Bankasına, bütçe imkânları içeri
rinde yüz milyon lira verilmiştir. Bu, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde istisnai bir hizmet+iv. Bu
nu arkpdasımm bilmesi gerekirdi. 1965 ten 
"onra Parlâmento havatına girdiline göre, 1967 
hütcesi irinde bunu değerlendirebilir. 

Ayrıca Halk Bankası sermayesinin artırılma
lına ait tasarı yakın zamanda Yüce Meclise 
getirilecek ve bu suretle Halk Bankasının Ser-
»navesi 1 milyar liraya çıkarılacaktır, 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu buyurunuz. 

NAZİF KRUCU (Konya) — Sayın Başkan, 
"Avın Bakanın istediği malûmatı toplayıp ken
disine vermek için çalışacağım. Yalnız bu ko
nuda bir misal vermek istiyorum. 

Konya'da tahmin ediyorum 10 milyon lira 
Vediyi tek imza ile çeken birkaç firma vardır. 
^u firmalar manifatura eşyası üzerine tonton 
ticaret yaparlar. Manifatura eşyasını bu şahıslar 
sanayicilerden, fabrikalardan altı ay önce bir 
kısım para ödemek suretiyle, fabrikanın bütün 
yıllık istihsalini kapatırlar. Adana'da bir va
tandaş bir kumaş fabrikası açmışsa, bir milyon 
lira yatırarak bu şahsın kumaş fabrikasının bir 
senelik istihsaline bağlanır. 
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Diğer taraftan Cihanbeyli'deki köylü dü- i 
ğün yapmıştır, Kulu'daki köylü traktör almak 
istemektedir, 30 000 liraya, 40 000 liraya ihti
yacı vardır. Bu şahıs gelir, Konya'daki manifa
turacıdan kaput alır. Resmen belli bir ticaret 
şeklidir kaput ticareti, Kaputun topu 70 lira 
ise, pazarlık edilir, harman veresiyesine, yani 
harmandan mahsul kalktığı zaman ödenmek üze
re ve 70 liralık kaput o şahsa 140 - 160 liraya 
satılır. 160 liradan kaputun senedi yapılır. Ka
putu satmalan şahıs aslı 70 lira olan ve kendi
sine bir misli fazla fiyatla senet yapılarak borç
landırılan kişi kaputu gene o toptancıya bırakır. 
Çünkü kendisine, kaput değil, para lâzım. O pa
rayı elde etmek için 50 liradan kaputu bırakır, 
yahut 40 liradan bırakır. Her ne ise.. Tüccar 
parayı öder ve der ki, bu kaputu senin namına 
satavım. Som*a başka bir şahıs peşin parayla al
maya gelir, 70 liradan kaputu ona satar. Top
tancının 10 milvon lira kredivi veya daha fazla
sını almak imkânına sahibolmasından dolayı 
kazancının yüzde ikivüzü asması bir tarafa, 

- Konva'nm mrhtelif bölgelerindeki çiftçilerin 
her hanoi bir kalkınma, kendilerine fröre mühim 
bir mesela olan dü*ün veya âlet alma sebebiyle 
zp/manında ödenmiyen borçlan yıllarca devam 
eder ve bu şekilde birçok zirai isletme, hattâ 
büyük zirai istetme batar. Son zamanda bu sekil, 
«veresi» adı altında faizcilik, kredi düzeninde
ki bozukluk sebebiyle, buzdolabına, halıya, ak
tarılmıştır. 

Bir kısım din adamları, eşya alışverişinin 
faiz savılmıvacaıoını ve bunun haram olmryaca-
ğını söyledikleri için bu sekil faizcilik Konya'da 
almış yürümüştür. Halkın bugün Konya'da baş
lıca derdi faizciliktir. Bunun da sebebi, bir 
şahsın bu kadar bol krediyi alabil mesidir. Bu 
şahıs bu krediyi bu kadar bol aldığı için, kendi 
namına ne kumaş fabrikası kurar, ne de her 
han^i bir sanayi tesisi kurar. Çünkü, aldığı kre
divi muhtelif şekillerde değerlendirmekten do
layı elde ettiği kâr, sanayi dallarına atlamak 
suretiyle elde edeceği kârdan 5 - 10 misli faz- A 
ladır. "Bn sebeple devletin ve halkın malı olar 
kredi devletin ve halkın aleyhine gelişmekte
dir. 

Sayın Bakana izahatlarından dolayı teşek
kür ederim. Belki bu konuda gelişmeler de kay-
dilmiş olabilir. Yalnız, kredinin yekûnunun bir 
daldan bir dala kaydırılması, kaynağın, esas | 

j ihtiyacı olan kütleye sunulması konusunda ted
bir alınmadıkça, kendilerinin gayet iyi niyetle 
almış oldukları tedbirin asıl derdi gidermekten 
uzak kalacağını arz etmek isterim. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

12. — Konya MületeveJtili Nazif Kurucunun. 
yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Burada 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

13. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sorusu 
ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in sözlü cevabı 
(6/438) 

BAŞKAN — Sayın Nazif Kurucu?.. Burada 
Sayın Ticaret Bakam?.. Burada. Sayın Sanayi 
yi Bakanı .. Yoklar. Sayın Kurucu, yalnız Sa
yın Ticaret Bakanının cevabı ile iktifa ede
cek misiniz? 

NAZİF KRUOU (Konya) — Efendim, öbürü 
ayrıca cevaplandırılmak üzere kabul. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorunun Sanayi ve Ticaret hakan
ları tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
na delâletinizi saygı ile arz ederim. 

Konya Milletvekili 
Nazif Kurucu 

1. — Türkiye'de yabancı sermaye ile kuru
lan fabrika ve işletmelerin istihsallerinin mu
ayyen bir kısmının ihracedilmesi mecburiyeti 
hakkında alınmış tedbirler var mıdır? 

2. — İleride yabancı sermaye ile kurulan ve
ya yabancı sermayenin iştiraki olan bu işlet
melerin istihsallerinin ihracata yöneltilerek, 
memleketimiz ekonomisme zararlı olanlarının 
önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapılmakta
dır? 
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BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı buyuru
nuz efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
,'Bursa) —T Konya Milletvekili Sayın Nazif Ku
mcu'nun Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu 
hakkındaki sözlü sorusuna cevaplarımı arz edi
yorum. 

Birinci sorularına cevabım: Hükümet prog
ramında ve ayrıca Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının 1966 yılı programı uygulama esasları
na ait kısmında ve İkinci Beş Yıllık Plânda 
6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunun
dan faydalanmak suretiyle yapılan yatırımların 
değerlendirilmesi sırasında, bu kuruluşların 
bilhassa ihracata yer verip vermediklerine dik 
kat edilmektedir. Son iki senelik tatbikatta 
tamamen veya kısmen ihraca müteveccih ya
tırım teklifleri, diğer müracaatlara nazaran ter
cih sebebi sayılmaktadır. Yatırım teklifleri 
kabul edilirken, en az ithal edilen ham mad
deye tahsis olunan döviz ve transfer edilebi
lecek kâr kadar ihracat yapabilmesi şartı, 6224 
sayılı Kanunla faydalanmayı mümkün kılacak 
kararnameye dercedilmektedir. 

İkinci sorulan; ileride yabancı sermaye ile 
kurulan veya yabancı sermayenin iştiraki olan 
bu işletmelerin istihsallerinin ihracata yöneltile
rek memleketimiz ekonomisine zararlı olanların 
önlenmesi için ne gibi çalışmalar yakılmakta
dır? 

6224 sayılı Kanundan faydalanmak üzere 
yapılan müracaatların değerlendirilmesi sırasın
da yapılan teklifin ihracata müteveccih olup ol
madığı, ithalât ikamesi sağlayıp sağlamadığı, 
kurulacak işletmelerin ihtiyacı bulunan ham 
maddelerin memleketimizde mevcudolup olma 
dığı konuları üzerinde hassasiyetle durulmakta 
ve bu hususlar teklifin kabul kriterleri ara
sında yer almaktadır. Aynı konuda faaliyet 
gösteren yerli sermaye tesislerinin durumu da 
dhemmiyetle göz önünde tutulmaktadır. Ayrıca. 
bâzı teşebbüsler için müsaade verilirken faali 
ye+e geçtikten muayyen bir süre sonra, ihracata 
yönelmeleri şartı öngörülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 6224 sayılı Kamı 
nun uygulanmasında, yabancı sermaye müsaade 
si verildiği anda, yabancı sermaye yatırımında 
bulunan müteşebbisten bir taahhütname alın
maktadır. Bu taahhütname keyfiyeti 1965 ten 

sonra uygulanmaya başlamıştır. Bu taahhüt
nameyi yatırımcı teşebbüs, burada kabul anın
daki taahhütlerini ayrıca teyideder bir belge 
olarak vermektedir. Şimdi uyguladığımız tef
tiş programlarında, bilhassa yabancı sermaye 
yatırımlarının bu tarzdaki taahhütlerini yerine 
getirip getirmediği hususu da ayrıca teftiş ko
nusu olarak müfettişlerimizin salâhiyetleri için
de değerlendirilmektedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kurucu, buyurun. 

NAZİF KURUCU (Konya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; yabancı sermaye 
ile kurulan sanayi teşekküllerinin istihsalleri
nin mühim bir kısmını ihracetmeleri ve bu şe
kilde Türkiye'ye döviz kazandırmaları, bu ser
mayenin Türkiye'de kazanacağı değerlerin kar
şılanması bakımından gayet önemlidir. Muh 
telif yabancı sermaye grupları, Türkiye'deki 
ticari faaliyetlerini iyi 'hesaplıyarak kendi araş
tırma imkânlarının, dış piyasa hakkındaki bil
gi imkânlarının daha mümtaz olması dolayısiy-
le, Türk ekonomisinin daha az lehine, belki de 
aleyhine değerlendirmiş olmaktadırlar. Bu ba
kımdan bizim bu teşebbüsleri, geçmiş bağlantı
lara bağlı kalmıyarak, imkân nisbetinde ihraca 
yöneltmemiz ve bunların yeniden kuracakları 
teşebbüslerde ve müracaatlarda, bu imkânları 
sıkıştırmamız ve Türkiye'nin ihraç imkanlarını 
artırmaya çalışmamız muhakkak şarttır. Bir 
taraftan da yabancı sermaye ile kurulan ve bil
hassa bir fabrikasyon ve sanayi olmaktan ve 
Türkiye'nin mevzuatından istifade etmek iciıı 
bir düzenden öteye gitmiyen kuruluşların, Türk 
sanayiine ve dışarı ile rekabet edecek seviyeye 
gelmesi mümkün olan teşebbüslere, yerli sana
yie rekabetle, onun ilerideki şanslarını balta
lamaz hale getirilmesi lâzımdır. Bâzı yabancı 
«sermaye ile kurulmuş teşebbüslerin aynı konu
da, Türkiye'de gelişme ihtimali olan diğer sa
nayi kollarını sabote etmek gayesi güttüğü ve 
Hmun için kurulduğu zaman zaman ortaya atıl
maktadır. Yerli sanayiin bir taraftan dış pi-
vasa ile rekabet edecek hale getirilmesi, bir ta
raftan da yabancı sermayenin Türkiye'deki te
şebbüslerinin yerli sanayii baltalamasının önüne 
geçilmesi gereklidir. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sorunun Ticaret Bakanına 
aidolan kısmı cevaplandırılmıştır. 
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14. — Erzurum Milletvekili Nihat Biler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

m-» ' ~" ""~~ "" 
BAŞKAN — Sayın Nihat Diler?. Burada. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Yok
lar. Bakan bulunmadığı için gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

15. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, İş, Ziraat ve Emlâk Kredi bankaları 
tarafından yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu 
(6/449) 

BAŞKAN — Sayın Adnan Şenyurt izinli 
olduğu için soru gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

16. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'ın, 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce satmalın
ması için bir emir verilip verilmediğine dair so
rusu ve Ticaret Bakanı Ahmet T ürk el'in sözlü 
cevabı (6/452) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş?.. Bura
dalar. Saym Ticaret Bakanı?... Buradalar. So 
ruyu okutuyorum. 

14 . 11 . 1966 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafın 
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaade
lerinizi saygılarımla rica ederim. 

Fethi Çelikbaş 
Burdur Milletvekili 

İzmir'de çıkan «Ticaret» gazetesinin 11 Ka 
sim 1966 tarihli nüshasında, yağmurdan ıslan
mış üzümlerin Tariş'ce satmalınması için emir 
verdiğiniz yazılmıştır. 

1. — Tariş'e ve Hazineye zarar vereceği, ay
nı zamanda memleketin döviz kaybını intaçede-
ceği iddia olunan bu muameleye karar verme
den önce, Bakanlık müstahsil elinde henüz sa
tılmamış bu çeşit üzüm bulunup bulunmadığını 
önceden tetkik ettirmiş midir? 

2. — Tetkik ettirmişse müstalhsıl ve tüccar 
elinde ne miktar üzüm tesbit edilmiştir? 

3. — Yine Bakanlık bu ıslah üzümlerin dış 
pazarlarda satılması imkanlarını önceden araş
tırmış mıdır? 

4. — tşbu sorumun cevaplandırılması tari
hine kadar bu üzümlerden müstahsil ve tüccar 
elinden satınalınan miktarlarla ödenen paralar 
ne kadardır? Bunun ne kadarı ihraçedilmiştir. 
Bu ihracattan bir zarar tevellüdetmiş midir? 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, buyurun 
efendim. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa) — Burdur Milletvekili Sayın Fethi 
Çelikbaş'ın sözlü sorularına cevaplarımı arz 
ediyorum. 

Yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tarişce sa-
tınalınmasının Tarişe ve Hazineye zarar vere
ceği iddiası destekleme alımlarının ruhuna ay
kırıdır. Zira, destekleme alımlarını ifa etmesi 
için Tarişe, yukarıda sözü edilen kararname 
uyarınca gerekli mubayaa ve işletme kredisi 
açılmıştır. Tariş alımlarının kendi kaynakların
dan değil, bu krediden yapıldığına göre, bir 
zarara girmesi bahis konusu olamaz. Her ne 
kadar bu konu, bakanlık içinde bir tartışma 
konusu olmuş, kararnamenin şümulü içinde 
olup olamıyacağı, Hazinenin bunu kabul edip 
etmemesi hususunu kararnamenin şümulü için
de incelenmişse de, bugüne kadar halledilme
miştir. Bakanlığım bu konuda bir çalışmanın 
içerisindedir. Ve bu üzümler halen Tarişin ema
net hesaplarında Hazinenin zararını mucibol-
mıyacak bir hail şekline bağlanmak istikame
tinde müstahsil hesabında durmaktadır. Tariş 
tarafından yapılan tetkikata göre, ıslanmış 
üzüm miktarının 7 - 8 bin ton civarında olduğu 
hesaplanmıştır. Halen Tariş'te bu tarz üzümün 
mubayaa edilmiş miktarı 900 tondur. 

Bakanlıkça bu ıslak üzümlerin dış pazarlar
da satılması imkânları önceden araştırılmış mı
dır sorusuna gelince; emanet hesabında duran 
bu konuyu son durumu ile arkadaşımıza arz et
mek isterim. 

Halen Tarişin elinde eski yıl mahsulü üzüm
le beraber tahminen otuz bin ton civarında da 
üzüm mevcuttur. Bu, endüstriyel üzüm niteli
ğindedir. Ve dış pazarda alkol endüstrisinde 
kullanılmak istikametinde bir pazarlama çalış
ması içindeyiz. Muhtelif alıcılara verilmiş fi
yatlarda halen bir pazarlık safhası içindedir. Bu 
pazar araştırmaları bittiği zaman arkadaşımın 

— 607 — 



M. Meclisi B : 31 24 . 1 . 1968 O : 1 

daha tatmin edici iyi bir cevap alacağına ina
nıyorum. Cevabımı bu tarzda arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Çelikbaş, 
buyurun. 

FETHt ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; Ticaret Bakanı Sa
yın Türkel'e evvelâ teşekkürlerimi sunmak is
terim. 

Konu, kendi vekâletleri zamanında cereyan 
eden muamelelerle ilgili değildir, fakat sözlü 
soruların Mecliste cereyan tarzı o hale getiril
miştir ki, 14 . 11 . 1966 tarihinde verilen bir 
sözlü soru 24 . 1 . 1968 tarihinde konuşulur 
hale gelmiştir. Üzerinden, yıl itibariyle bir yıl
dan fazla zaman geçmiştir : 1966 nın 11 nci ayı, 
1968 in 1 nci ayı. 

Sayın bakanı dikkatle dinleyen arkadaşlar 
tesbit etmişlerdir ki, muamelenin cereyan tar
zında o tarihte vekâlet makamının mesuliye
tini deruhte eden arkadaşımızın yeter titizlik 
göstermediğinin belirtileri, işaretleri vardır. 
Bendeniz bu suali, ticaret çevrelerinin Ege 
bölgesinde günü gününe takibettiği ve İzmir'de 
intişar eden Ticaret Gazetesinin devamlı ikaz
ları üzerine tevcih ettim. Filhakika, bu gazete
de en büyük başlıkla deniyordu ki, «Parlâmen
to üyelerini vazife yapmıya davet ediyoruz. 
Bakanlar Kurulu, size soruyoruz, açıklama
larımıza rağmen Ticaret Bakanının Devlet pa
rasını dağıtan kararma iştirak edecek misiniz? 
Hazine onaltı milyon liralık bir zarara sokulu
yor.» 

E bu kadar üzerinde durulması gerekli, 
madde tasrih ederek, - hani bir var ki lokomo
tif şöyledir, telekomünisyan böyledir... Bende
niz bu mevzulara o kadar eğilmem - ama teker 
teker madde tasrih etmek suretiyle herhangi 
bir şey ileri sürülürse, hukukçu arkadaşlar 
bilhassa dikkat ederler, bunun üzerinde eğil
mek lâzımdır. Çünkü konu genel bir konu de
ğildir, özel bir karakter taşıyan ve özelliği olan 
bir konudur. Konumuz öyle bir konu. İki ko
nuyu birbirinden ayırdetmek lâzım gelir. Sua
limde bunu ayırdettim. Esasen yeni Anayasa
mız, köylü için istihsâl ettiği malların satı
şını ve bu satıştan elde ettiği geliri, fiyatını 
sosyal politika bakımından bir gelir olarak te
lâkki eder. Bu bakımdan taban fiyat politika

sı Anayasanın ruhuna ve lâfzına uygun bir po
litikadır, Tamamen desteklerim. Ama mal, müs
tahsilin elindeydi. Fakat mal, müstahsilin elin
den çıkmış, o mal üzerine ticaret yapmak isti-
yen kişilerin eline geçmişse, ticaretin bir tara
fı zarar bir tarafı kârdır, bunun rizikosuna zararı
na tüccar tahammül edecektir arkadaşlar. Bu id
dia da esasen gazetelerde söyleniyordu. Tüccarın 
eline geçtikten sonra bu muamele yapılmıştır, 
müstahsilin elinde mal kalmamıştır. Bu sebeple 
sordum, dedim ki, bakanlık, bu karara, bu mu
ameleye tevessül etmeden evvel, ikinci sualim 
tetkik edilirse, «müstahsil elinde ne miktar 
üzüm tesbit edilmiştir», şeklindedir. E, bu yok, 
bugün yok. Ben o konaatteyim ki, Adalet Par
tisinde bulunan arkadaşlarımız da, üzüm konu
sunda, aynı şekilde kâr ve zararı kendisine 
aidolan tüccarın elindeki malın desteklenmesi
ni değil, fakat müstahsilin elinden çıkmadan, 
müstahsili korumak maksadiyle, bunun destek
lenmesi taraflısıdır. Halbuki iddia odur ki, mal 
müstahsilin elinden çıkmıştır, birtakım tüccar
ların eline geçmiştir. Gazetelerin ifadesine göre, 
onu söylemek bile istemem, bir parti şeysi var
dır. Dikkat buyurursanız soruma da yazmadım. 
Çünkü, bu iddialar benim için tevsiki mümkün 
olan bir konu değildir ve ilgilenmem. Esasen Ba
kanlık konunun üzerinde duruyormuş. Müstahsıl
dan mubayaa maksadiyle kararname ile para ve
riliyor TARİŞ e. Müstahsıldan mubayaa edilen 
malların zararları bu fondan karşılanır ve so
nunda, bir kanun önümüzde esasen arkadaşlar. 
Hazineden kapatılmak suretiyle müstahsilin 
korunmasında mutabıkız. Bu arada bir itirazım 
yok. Ama mesele bu değil. Müstahsilin elin
den çıkmış, kâr etmek maksadiyle satmalan 
kişilerin elinde iken desteklendiği ifade edili
yor. Bunların himaye edildiği ifade ediliyor. 
Bundan Hazineye TARİŞ e değil, TAR1ŞLE âlâ
sı yok, ama TARİŞ tavassudettiği için, parayı 
o kullandığı için, öyle yazmış, ben ayırdettim, 
yine onun içinde de TARİŞ ne kadar zarar 
edecek, Hazine ne kadar zarar edecek? Hazine
nin zararının bekçileri değil miyiz arkadaşlar?' 
Hazineyi zarar ettirmemek bizim vazifemiz. Bu 
bakımdan ben, konu üzerinde Sayın Bakanın 
hassasiyetle durmasını temenni edeceğim. Çün
kü, böyle sorumlu davranışları yeter derecede 
murakabe etmiyecek olursak endişem odur ki, 
bunlar tevali eder, emsal teşkil eder ve buna 
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hiçbir arkadaşın rıza göstereceği kanaatinde 
değilim. Bakın, 30 000 ton toplanmış, bu müs
tahsilin hesabında duruyor. Yani, müstahsıl-
dan alınanların müstahsil hesabında durma
sı pek mühim değil, ama o, çok az bir miktar, 
900 ton kadar... İddialar ise daha fazla,. Vakti
nizi işgal edecek değilim, çünkü bakanlığın 
üzerinde durduğu bir muamele olduğu ifade 
ediliyor. Benim sadece Sayın Bakandan istir
hamım; konu üzerinde ehemmiyetle durarak, 
bu muamelenin tekevvün ediş tarzında kanuni 
yetkilerini tecavüz eden kişiler, memurundan 
bakanına kadar, varsa, Hazineye zarar iras et
tirmemek vazifesi bulunduğuna göre, bunların 
yetkili mercilerce takibedilmesini dilemekten 
ibarettir. Sayın Bakanın beyan tarzından, hâlâ 
bu işin tetkik edilmekte olduğunu öğrendiğim 
için konu üzerinde 15 dakikalık müddet içinde 
daha fazla vaktinizi işgal etmek istemiyorum. 
Ama şahsan bu kanuyu takibetmeye devam ede
ceğim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEI 
(Bursa) — Muhterem arkadaşlarım, bir iki hu
susu tavzih etmiye lüzum hâsıl oldu. 

Evvelâ sayın Çelikbaş'ın temas ettikleri gi
bi, konu çok eski ve notlar bugünkü aktüaliteyi 
ifade etmediği için değişik olarak ifade ediyo
rum. 

Şimdi o günkü ıslanmış üzümlarin mubayaa 
meselesi, bugün benim bahsettiğim 30 000 tonla 
alâkalı değildir. Tariş Üzüm Birliğinin, müstah
sil elinden o zaman alınacak kanaati içinde, bâ
zı aldıkları mallar var, bunların miktarı hafı
zamda yanlış kalmamışsa 900 tondur. Bunların, 
bu kararnamenin şümulü içinde alınıp alınma
ması tartışılıyor. Yani, mal müstahsilindir, ema
net hesabında Tariş ambarında durmaktadır. O 
günkü değer fiyat, hatırımda yanlış kalmamış
sa 130 kuruştan mubayaa meselesi kararname
nin bilinen esasları ve üzüm anlaşmasının esas
ları içinde 9 numara baz 227 kuruş taban fiya
tın esaslan içinde, bu şümulün dışında kaldığı 
için bu miktar Tariş'in emanet ambarında du
ruyor. Demin bahsettiğim 30 bin ton civarında
ki rakam Tariş'in eski, değerlendirilmemiş en-
düstüriyel ve yıllık muayyen ihraç kapasitesi
nin üstündeki mubayaa stokudur, rakam bunun 
altında da olabilir. Bizim değerlendirme çalış

malarına girdiğimiz kısım da budur. Bunu tav-
zihan arzediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın. Ba

kana tavzihlerinden dolayı teşekkür ederim. 
Bendenizin üzerinde durduğum husus, 30 

bin ton endüstüriyel alanda değerlendirilecek 
miktar. 900 ton müstahsilin emanette bulunan 
miktar, bunlar değil arkadaşlar. 

Gayet sarih olarak sorduğum sual şudur: 
Tariş'e ve Hazineye zarar vereceği, aynı zaman
da memleketin döviz kaybını intaç edeceği id
dia olunan bir muamele yapılmış. Buna karar 
vermeden önce Bakanlık, müstahsil elinde henüz 
satılmamış bu çeşit üzüm bulunup bulunmadı
ğını önceden tetkik ettirmiş midir? Kararname, 
müstahsilin elindeki mahsûllerin desteklenerek 
alınmasına âmirdir. Tüccarın değil. Evvelâ ne 
miktar müstahsilin elinde mal var M, onu des
tekliyor, bunu bir tetkik ettirmek gerekir. Bu, 
olmuş mu, olmamış mı? Bir. 

2. — Tetkik ettirilmişse, mühim bir mevzu 
çünkü, müstahsilin elinde ne kadar, tüccar elin
de ne kadar ıslanmış üzüm tesbit etmişlerdir. 
İkinci olarak bunu istiyorum. Gayet sarih bir 
sual. 

3. — Bu ıslak üzümlerin dış pazarlara satıl
ması imkânlarını, Bakanlık satmalmadan önce 
tetkik etmiş midir? 

Hattâ, bakın şuna da taraftar olabilirim. Ba
kanlığa veya Tariş'e tüccar elinde veya müs
tahsil elinde fark gözetmeden dış piyasalardan 
beklenmedik ciddî bir talep gelir. Bakanlığa 
gelmiş bir talebi Türk ekonomisi bakımından 
reddetmek de doğru değil. O zaman Bakanlık 
tüccarın ve müstahsilin elinde olan bu yaş üzüm -
lerin, millî ekonomi bakımından, değerlendiril
mesini teminen, hariçten aldığı ciddi cevabı kar
şılamak huşunda pekâlâ tavassut eder, gayret 
eder sattırır. Çünkü, tüccarın elindeki malı da 
değeri ile sattırmağa gayret etmek Bakanlığın 
vazifesidir. Böyle bir hadise var mı ki, tüccar
dan da mubayaa ediyorsunuz? Müstahsıldan 
ediyorsunuz, tüccardan ediyorsunuz, olabilir, bir 
muamele çünkü. E bu olmuş mu, olmamış mı? 

Mubayaaya tevessül etmeden evvel, birta
kım sağdan, soldan, hariçten teklifler geliyor, 
heyetler geliyor, gidiyor, muayyen anlaşma
lar içerisinde, bunun sürümünü temin etmek 
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kabil olabilir. Bu takdirde vekâlet bunu da 
yürütmekle görevlidir. Tüccarın elindeki ma
lın değeri ile ihracedilmesinde Hükümetin ça
lışması lâzımgelen noktalar da bulunabilir. 
Böyle bir örgüt var mı? Bunu da soruyorum 
ve nihayet onu da bekliyeceğiz, başka çare yok. 
Bu sorunun cevaplandırıldığı tarihe kadar 
müstahsil ve tüccar elinden satmalınan mik
tar, ödenen para ne kadardır? Bunun ne ka
darı ihracedilmiştir? Bu ihracattan bir zarar 
tevellüdetmiş midir? 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzük şöyle der : 
Soru muayyen konulara inhisar edecektir. Bir
çok arkadaşlarda görüyorum, deminden beri 
dinliyorum, bunlar soru mevzuu değil arka
daşlar. Muayyen konulara inhisar edecek, ve
kâlet de tetkik edecek, rakamlar verecek ve 
yapılan muamele hakkında bilgi verecek. Bu 
kadar sarih sualler sormuştum. Çünkü, ko
nuyu ehemmiyetli telâkki etmiştim. Türkiye'
nin mühim bir ihraç malıdır üzüm. Hükümet, 
Devlet müstahsilin korunması hususunda mu
tabıktır, ama, müstahsilin malını, riski, kâr 
ve zararı kendine aidolmak üzere satınalan 
tüccarların elindeki malını korumakla da mü
kellef değildir. Tüccarın malının değerlendi
rilmesi hakkında, hariçten ciddî teklifler var
sa, onlarda da bileteral anlaşmalar da olabilece
ği gibi, Hükümet elbette vazifesini yapacak
tır. Bu, kısım kısım, Bakanın esasen bu konu
larda bir şeyleri yok, onu başında ifade ettim. 
Suali 1966 yılının 11 nci ayının yarısında sor
muşum. Gelmişiz 1968 yılının birinci ayının 
sonuna. Şahsan devamlı takipte bulunacağım. 
Ümidederim ki, tatmin edici neticeler hâsıl 
olur ve hattâ iddialar doğru çıkmaz da bir baş
ka şekilde huzurunuzu işgal etmem. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

17. — Muş. Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
ilkokul öğretmenlerine de konut yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı îlhami Ertem'in sözlü ce
vabı (6/458) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç? Burada
lar. Sayın Millî Eğitim Bakanı? Buradalar. 
Soruyu okutuyorum. 

18 . 11 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sorumun Millî Eğitim Ba
kanından sözlü olarak cevaplandırılmasını mü
saadenize arz ederim. 

Muş Milletvekili 
Kemal Aytaç 

1. Bilhassa mesken mahrumiyeti bulunan 
Doğu - Anadolu'dan başlamak suretiyle bir plân 
ve program dâhilinde ortaöğretimde çalışan 
öğretmenlere olduğu gibi ilkokul öğretmenleri
ne de konut yapılması düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Çok muhterem arkadaşlarım, bü
yük bir vatan sevgisi, dujrgusu ile feragat için
de vazife gören öğretmenlerimizi her türlü 
huzura kavuşturmak en büyük arzumuzdur. 
Bu arada öğretmenlerimizi, vazife gördüğü 
yerlerde Devlet konutu içinde, huzurla çalışır 
görmek de yine bizim arzumuzdur. Bu mak
satla köylerde yapılan bütün binaların lojmanlı 
olması prensibimizdir ve ortaöğretimde çalışan 
öğretmenlere de her yıl artan bir imkân içe
risinde lojman yapmaya devam etmekteyiz. 
Bu arada ilkokul öğretmenlerinin şehir ve ka
sabada çalışanlarına konut yapılması da dü
şüncelerimiz arasındadır. Yalnız, büyük ölçüde 
ilköğretim yatırımını okula, okul ihtiyacına 
hasretmek zorunda kaldığımız için bu imkânı
mız biraz bizim için sınırlı kalmıştır. 

657 sayılı Kanunun 193 ncü maddesi gere
ğince İmar ve iskân Bakanlığı, Doğu bölgele
rinde, kendilerinin de arzu ettikleri büyük 
mesken sıkıntısı çekilen Ankara, istanbul gi
bi, illerde bilhassa öğretmenleri de içine alan 
bir konut yapma hazırlığı içindedir. İmkân
larımızın tahassulu, ekonomik kalkınmamızın 
ve malî imkânlarımızın verdiği güc nisbetin-
de bütün öğretmenlerimizi konuta kavuştur
mak arzumuzdur, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kemal Aytaç. 

KEMAL AYTAÇ (Muş) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim 
Bakanımıza, sözlü soruma vermiş olduğu cevap
tan dolayı teşekkür ederim. Verimli çalışma-
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lanndan emin olduğumuz Sayın Bakanımıza 
T)urada bir iki temennimi arz etmek isterim. 
Bu maksatla söz aldım. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Doğu Ana
dolu'da ve Türkiye'nin birçok bölgelerinde sağ
lık, veteriner ve ziyaret gibi hizmetler için 
yapılan binaların bitişiğinde personel için sıh
hi ve medenî lojmanlar da inşa edilmektedir. 
Yine, ortaöğretimde çalışan arkadaşlanmız 
için, tahmin ediyorum, iki yıldan beri daha 
çok hızlı bir çalışma içinde lojmanlar yapıl
maktadır. İlkokul öğretmenlerine lojman ya
pılmasını ben Anayasanın eşitlik ilkesiyle bağ
daşır görmüyorum. Bütçe imkânlarının mah-
dudolduğunu kabul ediyorum, ancak ortaöğ
retim lojman inşaatı için aynlan miktarın bir 
nisbet dâhilinde ilkokul öğretmenlerine de teş
milini arzu etmekteyim. Çünkü, ilköğretimde 
çalışan arkadaşlarımızın maaş durumu ile, or
taöğretimde çalışan arkadaşlanmızm maaş du
rumu arasında korkunç bir fark vardır. Şöy
le ki, ilköğretimde çalışan öğretmenin, eğitim 
ödeneği dâhil, aylık maaşı 482 lira 70 kuruş
tur. Ortaöğretimde çalışan öğretmenin almış 
olduğu ilâve ders ücreti sadece 480 liradır. 
Bu itibarla ilkokul öğretmenlerinin malî güç
lük içinde bulunduğunu kabul etmemiz zaruri
dir. 

İkinci bir temennim, Sayın Millî Eğitim Ba
kanından, bundan bir iki sene evvel hazırlan
mış ve tahmin ediyorum Meclisin Ticaret Ko
misyonunda kalmış bir «öğretmenler Yardım
laşma Sandığı kanunu tasarısı» vardır. Bu ta
sarının Sayın Millî Eğitim Bakanımız tarafın
dan benimsenmesi, kanunlaşması için gayret 
sarf etmesi halinde, ilkokul öğretmenleri için 
bir malî kaynak bulunacağını ve ilkokul öğ
retmenlerinin bu kaynaktan istifade ederek 
konut sahibi olmalarının imkân dâhiline gire
ceğini - Ordu Yardımlaşma gibi - tahmin et
mekteyim. Sayın Eğitim Bakanımızın bu ko
nuda da gayret sarf edeceğini ümidederek hu
zurunuzdan ayrılıyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
yurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ EBTEM 
(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, hakika
ten öğretmenlerimizi büyük bir sosyal güven
liğe kavuşturacağını kuvvetle tahmin ettiğimiz, 

sevgili ve kıymetli arkadaşımın belirttiği Millî 
Eğitim Bakanlığı mensupları yardımlaşma ka
nun tasarısı, Büyük Meclise bugünlerde su
nulmak üzeredir. Bakanlığımızca tamamlana
rak Başbakanlığa sunulmuş, kararname hali
ne getirilmiştir, birçok Bakan arkadaşlarımız 
da imzalamış haldedir. Tahmin ediyorum ki, 
diğer imzalar da bugünlerde tamamlanmış ola
rak, Yüksek Meclise sunulacaktır. Ben de 
o inançtayım ki, hakikaten Millî Eğitim Ba
kanlığı mensuplan yardımlaşma Kanunu ger
çekleştiği zaman öğretmenlerimiz hakikaten 
büyük bir sosyal güvenliğe, sosyal imkâna 
kavuşacaklardır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandınlmıştır. 

18. — Tokat Milletvekili Fethi Alacalı'nm, 
Tokat'ın Zile ilçesini Amasya, Turhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yıh 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/465) 

BAŞKAN — Sayın Fethi Alacalı? Burada
lar.. Sayın Bayındırlık Bakanı? Yoklar. Ba
kan bulunmadığı için sözlü soru gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitam Bakanından sözlü sorusu 
(6/477) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker vazifeli oldu
ğu için sözlü sorulan gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

20. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'in, 
Ankara'nın Varlık ve Gayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/489) 

BAŞKAN — Sayın Şaban Erik? Burada
lar. Sayın Çalışma Bakanı? Yoklar. Bakan 
bulunmadığı için sözlü soru gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

21. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın in, 
lise ve ortaokullardaki müdür, yardımcılarının, 
haftalık ders saatlerine ve bunların girmedik
leri dersler için, diğer öğretmenlere ödenen üc-

— 611 — 



M. Meclisi B : 31 24 . 1 . 1968 0 : 1 

retlere dair sorusu ve Millî Eğitim Bakam H-
hami Ertem'in sözlü cevabı (6/490) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın? Bura
dalar. Sayın Millî Eğitim Bakanı? Buradalar. 
Sözlü soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıma Millî Eğitim Bakan
lığının sözlü olarak cevap vermesine delâletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

Afyon Milletvekili 
Mustafa Akalın 

22 . 12 . 1966 

1. —- Halen lise ve ortaokullarda kaç müdür 
ve ne kadar müdür yardımcısı vardır. 

2. — Bir öğretmenin haftada kaç saat ders 
vermesi mecburidir? 

Mecburi ders saati dışındaki ders saatleri 
için ne kadar ücret verilmektedir? 

3. — Lise ve ortaokullardaki yardımcıların 
haftada kaç saatlik ders vermektedirler? 

Bu şahısların girmedikleri ders saatleri baş
ka öğretmenlere munzam ders saati ücreti ve
rilerek telâfi edildiği cihetle yılda kaç lira 
munzam ders saati ücreti ödenmektedir. 

4. — Müdür yardımcılarına ayda kaç lira 
makam tazminatı verilmektedir, yıllık tutan 
kaç liradır?. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Muhterem arkadaşlarım, 439 sayı
lı Kanuna göre, ortaokul öğretmenlerinin haf
tada 18 saat, lise öğretmenlerinin 15 saat maaş 
karşılığı ders okutmaları mecburidir. Mecburi 
ders saatleri dışında, bir ders saati için 10 Türk 
lirası ücret ödenir. Ancak, bir öğretmenin ma
aş karşılığı olarak ve ücretle okuttuğu ders sa
atlerinin toplamı haftada 30 saati geçemez. 
Zaruret halinde meslek kıdemi 25 yıl olmamış 
lise öğretmenleri haftada 21 saat, ortaokul öğ
retmenleri haftada 24 saat ders okutmaya mec
burdur. 

Lise ve ortaokul müdür yardımcıları maaş
ları karşılığı olarak, 6 saat ders okutmakla yü
kümlüdür. Ayrıca, haftada 12 saat ders okuta
bilirler. Müdür yardımcılarının haftalık mecbu
ri ders saatleri 6 saat olması hasebiyle mun
zam olarak ödenen haftalık ders ücreti orta

lama olarak 273 600 liradır. Müdür yardımcıla
rının makam ücretleri asgari 60 âzami 200 
Türk lirası arasında değişmektedir. Umumiyet
le çoğunluğun makam ücretleri 60 ilâ 125 lira 
arasında olduğunu bilgilerine sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon) — Muhte
rem milletvekilleri, bu önergemi daha ziyade 
müdür yardımcılarının ders verme saatlerinde 
idari hizmetler görmek suretiyle, öğretmene 
ihtiyacı olan talebelerin bu öğretmenden mah
rum kalışları sebebiyle vermiştim. Sayın Ba
kan cevap lûtfetiler, kendilerine teşekkür ede
rim. Benim üzerinde durduğum nokta budur. 
Ben istiyorum ki; liselerde ve ortaokullarda 
müdür yardımcıları ders versinler, idari hiz
metleri de öğretmenden gayrı meslekte olan 
memurlar yapsın ve bu suretle fazla mesai gi
bi, ilâve ücreti ödenmesin. Sayın Bakanın ver
diği malûmata göre, 273 620 lira haftada faz
la ders verildiğinden dolayı para ödenmekte
dir. Bu yönden bütçe bir kâr temin eder, bir 
taraftan da, esasen öğretmen kadrosu az bulun
duğuna göre, bu müdür yardımcılarının ders 
verme imkânı ve çocuklara birşeyler öğretme 
imkânı hâsıl olur. Bunun nazara alınmasını ar
zu ediyorum. Bilhassa küçük kasaba ve bâzı şe
hirlerde ortaokullarda bu hali gördüğüm için 
onun ıstırabı ile uyarmak babında bu soruyu 
verdim. Ortaokullarda, daha ziyade mecburi 
ders saatlerini doldurmıyan ortaokul müdür 
yardımcılarının girmediği derslere ilkokul öğ
retmenlerinin ders verdikleri çoğu zaman gö
rülmektedir. Bunların da pek kifayetli olmadı
ğı hepinizce malûm. Bu itibarla, müdür yar
dımcılarının ders saatlerini mecburi 6 saat de
ğil de, makam tazminatı pek fazla bir yekûn 
tutmuyor Sayın Bakanın verdiği malûmata gö
re, 60 ilâ 200 lira arasında bir makam tazmi
natı alıyor ki; bu fazla bir yekûn teşkil etmez, 
gördükleri hizmete göre de çoğumsanacak bir-
şey değil. Onun üzerinde duracak değilim. An
cak o öğretenler idari hizmetlerde zamanlarını 
harcamamaklar ve onların yerine de kifayet
li olmıyan ilkokul öğretmenlerinin ortaokullara 
ders vermeye mecbur olma durumu bulunma
malıdır. Bu bakımdan önergeme kısmen cevap 
vermiş bulunan Bakana teşekkür ederim. Say
gılarımla, 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

22. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın'ın, 
Afyon - Şuhut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Antalya yolu istikametinde değiştirilmesi
nin düşünülüp düşünülmediğine dair Bayındır
lık Bakanından sözlü sorusu. (6/491) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın? Bura
dalar. Sayın Bayındırlık Bakanı? Yok. Bakan 
bulunmadığı için soruyu gelecek birleşime bı
rakıyoruz. 

23. — Afyon Karahisad Milletvekili Mustafa 
Akalın'ın, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğuna 

dair sorusu ve Devlet Bakanı Kâmil Ocak'ın sözlü 
cevabı. (6/496) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın? Bura
dalar. Sayın Devlet Bakanı? Buradalar. Soru 
önergesini okutuyorum. 

23 .12 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanlığı ta
rafından cevaplandırılmasına ve cevabın sözlü 
olmasına delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Afyon Milletvekili 
Mustafa Akalın 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün nerelerde dinlenme tesisleri vardır. 

Bu tesislerden ne suretle istifade edilmekte
dir. 

2. — Erdek ilçesindeki genel müdürlüğü
nün mülkü olan adadaki otel ve tesislerde 
1965 - 1966 yıllarında hangi spor teşekkülleri 
istifade etmiştir? 

1966 yılında bu adada umum müdürlük 
mensuplarından kimler aileleri ile beraber ka
çar gün kalmışlardır, ne miktar ücret ödemiş
lerdir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 

DEVLET BAKANI KÂMİL OCAK (Gazi
antep) — Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri, Afyon Milletvekili Sayın Mustafa Aka
lın'ın sözlü sorularına cevaplarımı arz ediyo
rum. 

1. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
Erdek'te 26 odası bulunan çok küçük bir ada
da (Zeytinli Ada) bir dinlenme tesisi vardır. 

Bu tesislerden Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü merkez ve taşra teşkilâtı ile Spor - To
to Teşkilât Müdürlüğü mensubu personeli iaşe 
ve ibate masraflarını ödemek suretiyle istifade 
etmektedirler. Kampta yer bulunduğu takdir
de dışarıdan da iştirakçi alınmaktadır. 

2. Zeytinli Ada dinlenme tesisleri, spor 
teşekküllerinin istifadelerine sunulabilecek ni
teliği haiz değildir. 

Bu itibarla doğrudan doğruya Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü camiası mensuplarının 
bir yıllık mesai yorgunluklarının giderilmesi
ni teminen diğer Devlet sektöründe olduğu 
üzere tesis edilmiş bir dinlenme kampıdır. 

1966 yılında 20 şer günlük 4 devre halinde 
Genel Müdürlük camiası mensupları adadan 
istifade etmişler, kamp yönetimi ile ilgili ve 
yetkili komisyonun talimatı ile tesbit edilen 
esaslara göre ücret ödemek suretiyle kamptan 
faydalanmışlardır. Devreler itibariyle fayda
lananlar ile ödedikleri ücreti gösterir listeyi 
arz ediyorum. 

1. DEVRE 
Kaldığı 

Adı ve Soyadı gün 

İbrahim Bamyacıoğlu 20 gün 
Sabri Kiraz » » 
Halit Denli » » 
Osman Solakoğlu » » 
Sami Yavrucuk » » 
İzzet özgül » » 
Seyfettin Kentkuran » » 

2. DEVRE 
Ekrem Günay 20 gün 
Nedret Yücel » » 
Refik Güven 
Dr. İbrahim Ceylan 
Halim Çorbalı 
Necdet Üstünel 
Raşit G'iray 
Şinasi Görk 
Şermin Yurdakul 
Asım Kurt 
Şerafottin Kasımhocaoğlu 
Muhittin Altınbaş 
Mehmet İğnebekçilli 
Mine Koç 
Gülây Tanrıöver 

Ödediği 
miktar 

750 
750 
600 
750 
800 
750 
750 

750 
400 
750 
900 
750 

1 000 
750 
600 
600 

1 000 
800 
800 
800 
600 
600 
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Adı ve Soyadı 

Cezmi Başar 
Hurşit Güneşli 

3. 
Orhan Şeref Apak 
Nuri Gücüneyer 
Tevfik Böke 
Talât Tuncalp 
Kemal Kestelli 
Rauf Meleksoy 
Ali Abalı 
Tahsin Fıratlı 
Erol Cemsel 
Hakkı Yücesoy 
Can Sayar 
Orhan Bilgin 
Özden Alp 
Niyazi Mesta 
Yüksel Pazarbaşı 

4. 
Orhan Balkan 
Bekir Çataloğlu 
Orhan Balkan 
Nefi Güven 
Ömer Kayral 
Alâaddin Gürcan 
Abdullah Gökçen 
Fehmi Gökşen 
Mustafa Temiztürk 
inci Vaner 

Kaldığı 
gün 

20 
» 

DEVRE 
20 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

DEVRE 
20 
» 
» 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 

gün 
» 

gün 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

gün 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ödediği 
miktar 

750 
750 

1 000 
750 
750 
750 
750 
750 
750 

1 000 
800 
800 
750 
750 

1 650 
750 
750 

1 000 
400 
750 

1 000 
900 
800 
800 
650 

1 350 
600 

Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Akalın, huyu
nuz efendim. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem milletvekilleri, Sayın Bakanın ver
diği cevap, hepinizin de duyduğu veçhile, tat
min edici değildir. Ben soruyorum, diyorum ki, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün nerelerde 
tesisleri vardır?. Yani, yalnız Erdek'te değil. 
Nerelerde tesisleri varsa bana huzurunuzda di
yecek ki, Genel Müdürlüğün falan yerde şu, 
filân yerde şu, filân yerde şu tesisleri vardır. 
Ve arkasından ilâve edecek, diyecek ki, bu te
sislerde filân zamanlarda - en son vermiş ol
duğu cevap gibi - birinci devrede şunlar, ikinci 
devrede bunlar ve yine diyecek ki, bu adamlar 

sporcudur, güreşçidir, atlettir, futbolcudur, 
basketbolcudur filân. Böyle cevap olmadı. Ba
na cevap veriyor, diyor ki, 1966 yılında Erdek'-
in karşısındaki küçük adada 26 odalı bir otel 
vardır, sporculardan gayri zaman kalırsa baş
kaları da para mukabilinde orada bulunabilir, 
dört devre olmuştur, bu dört devrede de filân 
filân kesan, şu kadar para vermek suretiyle 
kalmışlardır. 

Maksadım o değil. Ben gidip gördüm, bah
settiği dinlenme evinde sporcu bulunmuyor. 
Nitekim, verdiği cevapta da görülüyor M, spor
cular değil bunlar. Kim bunlar? Şu saydıkla
rımın içinde avukatı var, milletvekili var, bili
yorum. 

Efendim, Genel Müdürlük ve Spor - Toto 
mensuplanymış. Bana söyler mi M, birinci su
alde sorduğum gibi, bu tesislerde Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün spor yerlerinden 
çok uzaklarda lüks olarak, istanbul'da veya 
sair yerlerde milyonlarca para ile kurduğu bu 
tesislerde hangi zamanda, hangi sporcular ne 
kadar kalmışlardır, nasıl dinlenme temin etmiş
lerdir? Yoksa, Beden Teribyesi Genel Müdür
lüğünün dinlenme evi adı altında ev yapılacak 
ve belli - başlı şahıslar, çok Muhterem Bakana 
veya Umum Müdür Beyefendiye çok yakın olan 
şahıslar, kart almak suretiyle, gidip orada din
lenecekler. Böyle değil. Bunlar, maksada mas
ruf olmak üzere yapılan, kurulan tesislerdir. 
Bu bakımdan Sayın Bakan birinci sualimi at
ladı. 

Ben diyorum ki, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün nerelerde dinlenme tesisleri vardır? 
Bunun cevabını istiyorum, nerelerde vardır? 
Versin bakayım bunun cevabını. Dediğim gibi, 
milyonlar sarf edilerek kurulan bu tesislerde 
kimler durmuştur, ben de gidip durabilmiş mi
yim, lâalettayin içimizden her hangi bir millet
vekili gidip durabilmiş mi? Yoksa, Sayın Ba
kana yakın olan veya Umum Müdüre yakın olan 
şahıslar mı gitmiştir. Bunların cevabını istiyo
rum. 

Ben bizzat gidip gördüm, Erdek'in karşısın
daki adada bir bina var, şimdi Sayın Bakanın 
verdiği cevaba göre, 26 odalı bir yermiş, çama
şırlar asılı, Sordum kimler var burada sporcuy
la hiç alâkası olmıyan kimselerin burada kaldık
larını öğrendim. (Soldan, «var, var» sesleri) 
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Yok efendim yok. Böyle olursa işler tabiî 
keyfi gider. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI KÂMÎL OCAK (Ga
ziantep) — Muhterem arkadaşlarım, ben sayın 
milletvekilinin sözlü sorularına, kendilerinin 
sorduğu şekilde, cevap verdim. Müsaade eder
seniz tekrar okuyayım : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün ne
relerde dinlenme tesisleri vardır? Buna karşı 
cevabım şu; Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün Erdek'de 26 odalı bulunan küçük bir 
adada (Zeytinli Ada) bir dinlenme tesisi var
dır. Bu, yegâneyi ifade eder. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Başka yerlerde de var. Afyon'da da var. 

DEVLET BAKANI KÂMÎL OCAK (De
vamla) — Başka yerde olsaydı onları da sayar
dım. 

Beyefendi, bahsettiğiniz tesis, Afyon bölge
sinin kendi imkânları ile yaptırdığı bir tesis
tir. Beden Terbiyesine intikal etmemiştir. Baş
ka yerde yoktur. Olmıyan bir şeye beni il
lâki var demeye icbar edemezsiniz. 

Yine sualde, aynen, «Bu tesislerden ne su
retle istifade edilmektedir» denilmektedir. Bu 
tesislerden Beden Terbiyesi mensupları ve 
Spor - Toto mensupları, iaşe ve ibate masrafla
rını ödemek suretiyle, istifade ederler, dedim. 
Ve bu tesisin bir sporcu tesisi, bir soporcu 
kampı olmadığını, sporcu (kampı olmak nite
liğini haiz bulunmadığını ifade ettim. Türki
ye'de o kadar klüp var. Biz bütün bu spor 
yapanları bir kamp içine toplamak mecburi-

!>•«< 
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yetinde de değiliz. Eğer millî takımlarımız 
bir kamp ihtiyacını duyuyorlarsa, bunları mü
sabaka yapacakları memleketlerin şartlarına 
göre o yerlere gönderir ve oralarda kamplarını 
yaptırırız. Dünyanın hiçbir tarafında her ku
lüp ve her sporcu için tesis edilmiş kamp yok
tur. 

Zeytinli Ada'da bulunan bu ufak tesis1 Dev
let Demiryollarının dinlenme kampı gibi, 
Şeker Şirketinin dinlenme kampı gibi, Sümer-
bank'm dinlenme kampı gibi, Halk Bankasının 
dinlenme kampı gibi, Ordu birliklerinin dinlen
me {kampı gibi, kendi mensuplarına ait bir 
kamptır. Binaenaleyh, Bakan tatmin edici ce
vap vermedi, ben gittim orada asılı çamaşırlar 
gördüm demekle bu kampa başkalarının gelme
sini veya gelmemesini mevzubahis etmek doğru 
bir hareket değildir. Ve şunu da ifade ettim, 
dedim ki eğer kâfi müracaat olmazsa dışarıdan 
da kimseler alınabilir. Muhterem arkadaşım ken
di de gitmeyi arzu ediyorsa lütfen bu sene mü
racaat etsinler, kendini de kampa kaydedelim 
ve Erdek kampından istifade buyursunlar. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Verdiğiniz isimler arasında Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü ve Spor - Toto teşkilâtından 
kimler vardır? 

DEVLET BAKANI KÂMtL OCAK (Devam
la) — Verdiğim isimlerin hepsi BTGM perso
neli veya Spor - Toto mensuplarıdır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; vakit çch geciktiğin
den 26 Ocak 1968 Cuma günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,05 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
31 NCİ BİRLEŞİM 

24 . 1 . 1968 Çarşamba 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Türkiye'deki tarihî eser kaçakçılığı 
olaylarını incelemek ve bu konuda alınması ge
rekli tedbirleri tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı yapılmasına dair önergesi (10/22) 

2. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, tefeciliğin Trabzon, Giresun ve Ordu 
illeri ile ilçelerinde yaptığı tahribatı mahallen 
tetkik ve tesibi't etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi ile İstanbul Milletvekili 
Coşkun Kırca ve Çorum Milletvekili Hilmi İnce-
suhı'nun tefeciliğe kesin olarak son vermek, 
millî üretimi artırmak ve ziraatle geçinen köy
lü ve çiftçilerin emeklerinin karşılığını almala
rını sağlamak için gerekli olan tedbirleri tesbit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/16, 10/23) 

3. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca 
ile Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Bü
yük halik kütlelerinin sağlığını tehdide-
den hile ve ihmallere kesin olarak son vermek 
amacı ile alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek 
üzere, Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/24) 

4. — Zonguldak Milletvekili Kenan Esen-
gin'in, Ereğli Kömür İşletmelerinde partizanca 
hareket edildiği ve yolsuzluk yapıldığı iddia
larını incelemek üzere, Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması yapılması
na dair önergesi (10/25) 

5. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'mn, 
orman içi köylerinin durumunu incelemek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 

Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/26) 

6. — Kayseri Milletvekili Turhan Fey-
zioğlu ve iki arkadaşının, Kıbrıs dâvasında mil
lî siyasetin tesbiti ve takibi için bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/26) 

7. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'mn, 
Kıbrıs hakkında uygulanacak millî politika
nın esaslarını tesbit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/27) 

8. —• Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve 9 arkadaşının, Millî Eğitim Bakanının 
öğretmen ve öğretmen kuruluşlarına karşı tu
tum ve davranışlarını tesbit etmek, öğretmen
ler arasındaki huzursuzluğu gidermek amacı ile 
Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi. (10/27) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
mulhalefete mensup belediye başkanları ile köy 
muhtarlarına yapılan tazyiklerin tesbit edilmesi 
için Anayasanın '88 nci maddesi .gereğince Meclis 
Araştırması yapılmasına dair öneng*eısi (10/28) 

10. — Aydın Milleıtıvtıkili Reşat Ö^anda'nın, 
Türkiye'nin ekonomik kalkıınmıasında büyük 
etkisi olacağı anlaşılan boraks madenilerinim 
ulusal çıkarlarımıza en uygun şekilde ne su
retle 'değeırleindirıilmesi için Anayasamın 88 nci 
maddesi gereğince Meclis araştırması yapılma
sına dair ömergesi. (10/29) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-

ner'in, Amerikan - Rum Ortodoksları Lideri 
Başpiskopos Yakovas'ın Şubat ayında yurdu
muza girmesine neden ve nasıl izin verildiğine 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/306) 



2. — Kars Milletvekili Muzaffer Şamiloğ-
hi'nun, Kars hava seferlerinin hangi tarihte 
başlıyacağma ve hava alanı yapımının hangi 
yıl programına alınacağına dair Ulaştırmıa Ba
kanından sözlü sorusu. (6/333) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Tarım arazisi yeterli olmıyan Doğu - Kara
deniz Bölgesinde, bu moyanda Trabzon ilinde 
hayvancılığın ıslah ve inkişafı için alınmış ve 
alınacak tedbirlerin neler olduğuna dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu. (6/335) 

4 — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
ım, Bakanlık Teşkilât Kanunu tasarısı üzerin
deki çalışmaların hangi safhada olduğuna dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu. (6/354) 

5. — Kars Milletvekili Âdil Kurtcl'in, han
gi İM'isadi Devlet Teşeıldkülierinln sigorta şir
ketlerine ortak okluklarına ve bu teşekkül]erin 
sigorta iş I erini hangi sigorta şirketlerinle yap
tırdıklarına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
'6/363) 

6. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, Trabzon Orman Tekniker Okulunun, mesle
kî öğretimle görevli eleman ihtiyacının ne za
man giderileceğine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/388) 

7. — Konya Milletvekili Nazif Kurneu'
nun, 1966 ekim mevsiminde yapılan tohum da
ğıtımında ne gibi esasların nazara alındığına 
dair Tarım Balkanından sözlü sorusu (6/429) 

8. — Konya Milletvekili Nazif Kurneu'nun, 
Türkiye'de, merkezi dışarda bulunan kaç dernek 
olduğuna, dair- İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/430) 

9. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de, dışardan yönetilen bir hristiyanlık 
propagandası olup olmadığına dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/431) 

10. — Konya Milletvekili Nazif Kurneu'nun, 
Konya ilinde sulama ile entansif zira ati hâkim 
kılmak için ne gibi çareler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu. (6/434) 

11. — Konya Milletvekili Nazif Kurneu'nun, 
küçük esnafın, fakir zümrenin ve köylünün ye
terli krediye kavuşturulması için ne gibi tedbir 
düşünüldüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/435) 

2 — 
I 12. — Konya Milletvekili Nazif Kurneu'nun, 

yeniden hazırlanmakta olan köy kanununun ne 
zaman Meclise sevk edileceğine dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/436) 

13. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Türkiye'de yabancı sermaye ile kurulan işletme
lerin istihsallerinin, muayyen bir kısmının ihra-
cedilmesi için alınmış bir tedbir olup olmadığı
na dair Sanayi ve Ticaret Bakanlarından sözlü so
rusu (6/438) 

14. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
petrol emareleri bulunduğu anlaşılan Erzurum 
ve dolaylarında petrol aranması konusunda ne 
düşünüldüğüne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

15. — Erzurum Millletvıeikıilli Adnan Şon-
yurt'ıın, İş, Ziraat ve Mm lâk Kredi bankaları 
tarafımdan yaptırılmakta olan ikramiye evleri
nin, yurdun muhtelif yerlerinde yapılması hu
susunda ne düşünüldüğüne dair Maliye, Ticaret 
ve İmar ve İskân baikanlarıdan sö'zlü sorusu 
(6/449) 

16. — Burdur Milletveikilji Fethi Çelilkbaş'ın, 
yağmurdan ıslanmış üzümlerin Tariş'ce sa
fın alınması için bir emir verilip verdim ediğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/452) 

17. — Muş Mailliötvdkilî Kemal Aytaç'm, 
İlkokul öğretmenlerine de komut yapılmalının 
liişiinülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/458) 

18. — Takat Milletvekili Fethi Alaealı'nın, 
rokat'm Zile ilçesini Amasya, Tunhal ve Ar
tova'ya bağlıyacak karayollarının 1967 yılı 
bütçe döneminde tamamlanıp tamamlanamıya-
cağma dair Bayındırlık Bakanımdan sözlü so
rusu (6/465) 

19. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Türk üniversitelerinde Hüseyin Ayan adında, 
asistan veya doçent, birinin olup olmadığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/477) 

20. — Malatya Milletvekili Şaban Erik'kı, 
Ankara'nın Varlık ve (jayret mahallelerinde, 
Sosyal Sigortalar Kurumuna ait meskenlerin, 
kimler için inşa ettirildiğine ve halen kimlerin 
oturduğuna dair Çalışma Bakanından sözlü 

I sorusu (6/489) 



21. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalm'm, 
lise vre or taokul la rdaki mudur yardımı-ılarının, 
haftal ık ders saat ler ine ve bunların girmedik
leri dersler için, d iğer öğretmenlere ödenen üc
retlere da i r Millî Eği t im Bakanından sözlü so
rusu (6/490) 

22. — Afyon Milletvekili Mustafa Akalın' in, 
Afyon - Şuh ut yol güzergâhının, kadîm İstan
bul - Anta lya yolu is t ikâmetinde değiştiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine da i r Ba
yındır l ık Bakanından «özlü sorusu (fi/491) 

23. — Afyon Karahisar Milletvekili Mus
tafa Akal ın 'm, Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün, nerelerde dinlenme tesisleri bulunduğu
na dair Devlet Bakanımdan .sözlü sorusu (fi/49(î1 

24. — B u r d u r Milletvekili Fe th i Çeliikbaş'-
m, Ticaret Lisesi mezunlarının, üniversitelerin 
sosyal ilimler tedris eden fakültelerine girebil
me imkânlar ına dair Millî Eğit im Bakanından 
sözlü sorusu. (6/504) 

25. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sa-
rıyücc'nin, Çankaya Vergi Dairesinde suisti-
mal olup olmadığına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/512) 

26. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu ' -
nun, işsizlik sigortasının ne zaman tatbik olu
nacağına dair Başbakan ve Çalışma Bakarım
dan sözlü sorusu. (G/514) 

27. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu ' -
mm memleketimizdeki işsiz sayışma ve gele
cekteki inkişafına dair Başbakan ve Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu, (6/515) 

28. — Saka rya Milletvekili A d n a n Şen-
yur t 'un , 9 - 10 Ocak 1967 tar ihinde Horasan'da 
vuku bulan hâdiselere ve or taokul müdürünün 
Erzu rum 'a nakil sebebine dair İçişleri ve Mili' 
Eği t im Bakan la r ından sözlü sorusu. (6/516) 

29. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzun-
er'in, Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihti
yaçlarına dair Millî Eğit im Bakanından sözlü 
sorusu. (6/519) 

30. — Yozgat Milletvekili Nur i Kodamanoğ-
lu 'nun, Niğde'nin Aksa ray ilçesine bağlı Kızı I -
kaya köyü sâkinlerinin iskânlar ına dair İmar 
ve İskân Bakanından sözlü sorusu. (6/528) 

31. — Yozgat Milletvekili Nur i Kodamanoğ-
lu 'nun, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı (JiL'te-
köy sakinlerinin iskânına dair İmar ve İskân 
Bakan ından sözlü sorusu. (6/529) 

3 — 
I 32. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç/m, Ma

lazgirt ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi 
ajansının silo, araç ve bina ihtiyacına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (fi/r.311 

33. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Kurban Bayramı süresince açık bulundurulan 
İstanbul müzelerine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/5321 

34. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Tü rk Tîava Kurumunun kuruluş gayesine ve 
malî kaynak la r ına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/533) 

35. — Kırklare l i Milletvekili H a s a n Tahsin 
lTzıın'un, Kırklareli 'ne bağlı lîabaeski ilçesinin 
ortaokul ihtiyacına dair Millî Eğitim Bakanın
dan söviü snmsu. (6/r»3f>ı 

36. — A d a n a Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Ceyhan nehri üzerinde bir baraj inşaası-
•ntı düşünülüp düşünülmediğine dair Enerji ve 
Tabiî Kaynak la r Bakanından sözlü sorusu. 
(fi/537) 

37. — Aydın Milletvekili Nahi t Mcnteşe'nin, 
| Aydın ili hudut lar ı içinde bulunan Bal'a gölü

nün mülkiyet ine da i r Maliye, Adalet ve Enerji 
ve Tabiî Kaynak la r bakanlar ından sözlü sorusnu 
(fi/539) 

38. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'n ım, 
Akşehir Emniyet kadrosunun takviyesine dair 
İçişleri Bakanından sö/lii «m-usu. ''6/540') 

39. — Konya Milletvekili Nazif Kurueu 'nun , 
Konya'nın ilçelerdeki jandarma, ve polis teşki
lâtına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
< (5/5411 

40. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'nun ; 

Konya'nın bâzı ilçelerindeki arazilerin sulan
masına ve hidro - elektrik enerjisi sağlanmasına 
dair Başbakan, Enerji ve Tabiî Kaynak la r ba
kanından sözlü sorusu. (6/542) 

41. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu 'nun , 
memleketimizin diplomatik temsilcilerine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/5431 

42. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzıı-
ner'in, Orman Genel Müdülüğü teşki lâ t ında ça
lışanların terfilerine dair Tarım ve Maliye ba
kan la r ından sözlü sorusu. (6/544) 

43. — Teki rdağ Milletvekili Kemal Nebioğ-
lu 'nun, memleketimizdeki petrol tevzi istasyonla
rının sayışma, tanzimine ve sattıkları petrole 
dair Ticaret ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba-

I kanlar ından sözlü sorusu. (6/545) 



44. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin bâzı ilçelerinde spor te
sisleri yapılmasının düşünülüp düşünül m ed iği
ne dair Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/546) 

45. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, 7269 numaralı Kanunun Trabzon bölge
sindeki uygulamasına, 2510 numaralı Kanunun 
yeterli olup olmadığına ve orman içi köylerin 
iskânına dair îmar ve îskân ve Köy tşleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/549) 

46. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in. 
Boraks madeninin değerine ve bu madenleri
miz için millî bir politikanın tesbit edilip edil
mediğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sözlü sorusu. (6/551) 

47. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nde Hükümet konağı inşasının düşünü
lüp düşünülmediğine dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/552) 

48. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzu-
ner'in, Trabzon'da sportif faaliyetlerin geliş
mesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu. (6/558) 

49. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eski Tokat Valisinin, Türk Kadınlar Birliği Ge
nel Merkezini den eti iyen müfettişin elinden 
zorla tahkikat evrakını alıp almadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/564) 

50. — Konya Milletvekili Nazif Kurucunun, 
Konya'nın Doğanhisar ilçesinin kalkındırılması
na dair Başbakan, Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar bakanlarından sözlü sorusu (6/566) 

5.1. — But-sa Milletvekili Sadrettin Çan-
ga'nm, Sosyal Sigortalar Kurumuna ait hasta
nelerin Devlete deviredilip edilmiyeceğine da
ir Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
larından sözlü sorusu. (6/570) 

52. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Başbakanın beyanat ve icraatına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/575) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö-
ğüş'ün, Erzurum radyosunun yayma başlatıla 
maması sebebine dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/576) 

54. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurt'un, işçilerin iş mahallini terk ederken ara
maya tabi tutulup tutulmadığına dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/577) 

55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir dergide yayımlanan milletimizi bölücü nite

l i — 

| likteki yazılara dair Adalet Bakanından sözlü 
sorusu. (6/578) 

56. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nm, 
Milkt Meclisi Teşkilâtı içinde fazla mesai ücreti 
tatbikatı olup olmadığına dair Millet Meclisi 
Başkanından sözlü sorusu (6/579) 

57. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm, 
bâzı siyasi parti milletvekillerinin devamsızlık
larına dair Millet Meclisi Başkanından sözlü so
rusu. (6/580) 

58. — Muş Milletvekili Kemal Aytaç/m, 
21 . 5 . 1967 tarihinde Bulanık Emniyet Ko-
miscrllğinee bâzı şahısların evlerinin aranması, 
dövülüp, hakerete mâruz bırakılmaları sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/581) 

59. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
\n, Trabzon'daki Fatih Eğitim Enstitüsü için 
yeni bir bina inşa edilmesine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/582) 

60. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuncr'-
in, Kara Ordusu görev malûllerine dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu. (6/583) 

61. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nın, 
Havza - Uzunköprü - Keşan yolunun düzeltilip 
asfaltlanması işinin ne zaman yapılacağına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/585) 

62. — Sinop Milletvekili Hilmi 'İşgüzar'm, 
Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı köylerde selden 
'.arar görenlere yapılacak yardıma dair Ticaret. 
Tarım, İmar ve İ sik ân bakanlarından sözlü sıo-
-usu. (6/586) 

63. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı köy-
'erin iktisaden kalkındırılması konusunda bir 
plân olup olmadığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/587) 

64. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nın Feke ilçesine bağlı köylerin 
yol ve içmesuyu ihtiyacına dair Köy İşleri Ba-
kanın'dan sözlü sorusu. (6/588) 

65. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Samsun - Gerze ile Gerze - Sinop yolunun bu-
üriine kadar normal bir işletmeye açıl mayış se
bebine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/589) 

66. — Sinop Milletvekili Hilmi İğgüzar'm, 
Trabzon ile Araklı - Varzahan ve Bayburt yo-
iunun inşasına dair Bayındırlık Bakanından söz-

I lü sorusu. (6/590) 



67. — Adana Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana ili şehir içi trafiği ile fayton ve 
yük ara'bası sahiplerinin müreffeh bir hayata 
kavuşturulması için ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/591) 

68. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Dinî bir maksatla yurdumuza 
gelen Papa'nm, Cumhurbaşkanı ve Barbakan 
tarafından karşılanmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu. (6/593) 

69. — Afyon Karahisar Milletvekili Muzaf
fer Özdağ'm, Afyon Karahisar ili köylerinden 
bâzılarının içmesuyu ihtiyacına ve orman ete
ğinde oturanların geçimine dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/594) 

70. — Aydm Milletvekili Reşat Özarda*nm, 
Marmaris - Datça yolunun inşa edilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair Turizm ve Ta
nıtma ve Bayındırlık bakanlarından sözlü soru 
su. (6/595) 

71. — Konya Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İçel'in Silifke ilçesi Cumhuriyet Savcısının Ana
yasaya aykırı tutum ve davranışlarına dair Ada
let ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu. (6/596^ 

72. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal'm, Kıbrıslı mücahitlerin yaptıkları yürüyüş 
sırasında toplum polislerinin tutum ve davra 
nışma dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/597) 

73. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün. 
Antalya'nın Elmalı ilçesinde asayişsizlik olayla
rının cereyan edip etmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/598) 

74. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Kıbrıslı mücahitler adı altında yapılan kanun
suz yürüyüşe kimlerin iştirak ettiğine dair İçiş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/599) 

75. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
kan gütme sebebiyle işlenen cinayetlerin önlen
mesine dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/600) 

76. — (Samsun (Milletvekili Yaşar Akal'm, 
Harşit Hidro - Elektrik Santralı ve tesisleri in
şaatına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/601) 

77. — Samsun Milletvekili Yunus Koçak'm, 
İtalya'dan geri çevrilen zeytinyağlarına dair 
Adalet, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/602) 

78. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
demiryolunun İzmit'in içinden geçişi için yapı
lan incelemenin bitirilip bitirilmediğine dair 
Ulaştırma, Bayındırlık Bakanlarından sözlü so
rusu (6/604) 

79. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Ankara - İstanbul yolu üzerinde halkı koruyacak 
standart tedbir ve tesislere dair İçişleri ve Ba
yındırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/605) 

80. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
İzmit'de ihtiyacı kaşılıyacak spor sahasının ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/606) 

81. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
tzmit Körfezinde Kocaeli sınırları içinde yeni 
bir araba vapurunun hizmete konup konmıya-
cağma dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

82. — Kocaeli Milletvekili Nihat Erim'in, 
Kocaeli ili Hükümet Konağı inşaatının ne zaman 
ele alınacağına dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/608) 

83. — Kocaeli 'Milletceikili Nihat Erim'in, 
tzmit Verem Hastahanesi inşaatına 1966 yılında 
yardım yapıldığı halde 1967 yılında yardım ya
pılmamasının sebebine dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/609) 

84. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nm, Başbakanın köylü sorumlarına dair beyanı 
ve Bursa Merkez ilçesine bağlı köylerden 1965-
1966 yılları içinde şehire göç edenlere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/610) 

85. — Nev.şeihir Milletvekili ıSalâfhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Nevşehir Valisinin tutum ve 
davranışlarına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/611) 

86. — Samsun Milletvekili Yaşar. Akal'm, 
[lava Kuvvetleri Kumandanının Kıbrıs konusun
daki beyanına dair Başbakan ve Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/612) 

87. — Tekirdağ Milletvekili Kemal Nehioğ-
lu'nun, Ayçiçeği ürününün 1966 ve 1967 yılı 
satış fiyatlarına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/613) 

88. — tfcstanlbul Milletvekili öoşkun Kırea'-
ııın, Harp - İş Federasyonuna bağlı sendikalarca 
uygulanan greve dair Millî Savunma ve Çalışma 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/614) 
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89. — Sakarya Milletvekili Hayre t t in U y s a l 

ın, okul larda okutulan k i tap la ra dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/61.5) 

90. — İs tanbul Mille'tvokili Ituşiıt Ülker'in, 
Parafinli zeytin .yağların sebebolduğu olaylara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardını Bakan ından söz
lü sorusu (6/616) 

91. —• Konya Milletvekili İsmet Kapı sız'm, 
Doğu illerinde yapılan mitinglere dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/617) 

93. _ ıSaıkarya Milletvekil i H a y nettin Uy-
sal'ıu, Tekniker okullarının ve tekniker le r in du
rumuna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/619) 

93. — İs tanbul Milletvekili Reşit Ülker' in, 
Ankara, Adale t (gazetesinde Yargı tay kara r la r ı 
hakk ında yapılan yayımlara dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/620) 

94. _ .Sakarya Milletvekili Hayre t t in Uysal '-
ııı, Millî Eğitim Bakanlığı ö rgü tünde pol i t ikaya 
karışan kaç öğretmen ve idareci hakkında soruş
turma. yapıldığına dair Başbakan ve Millî Kği-
t im Bakan ından sözlü sorusu. (6/621) 

95. — Konya Milletvekili NaziP Ku.rueu'nun, 
Konya 'n ın İ lgın ilçesine bağlı Ekleş köyü üze
r indeki Kemboş suyu üzerinde bir baraj inşaa-
snnn düşünülüp düşünülmediğine dai r Ener j i 
ve Tabiî Kaynak la r Bakan ından sözlü sorusu. 
(6/622) 

96. •— Konya Milletvekili Na.'zil: Kurueu ' -
nun, Konya 'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak köyü
nün başka yere nakli için yapılan çalışmaların 
ne safhada bu lunduğuna dair İmar ve İskân ve 
Köy İşleri bakanlar ından sözlü sorusu. (6/623) 

97. •— Konya Milletvekili Nazil' Kurucu ' -
nun, Konya 'n ın İlgın ilçesinin içme suyu ihtiya
cına da i r İmar ve İ skân Bakan ından sözlü sorusu 
(6/624) 

98. — K o n y a Milletvekili Najzif Kurucu ' -
nun, Konya 'n ın Kadınhanı ilçesine bağlı köyle
r in e lektr ik iht iyacına dair Köy İşleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/625) 

99. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu ' -
nun, Konya 'n ın İlgın ilçesi ve köylerinin kal
kındır ı lmasına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/626) 

100. — Konya Milletvekil i Nazif Kurueu ' -
nun, Konya 'n ın Kadınhan ı ilçesinin kalkınması 

için ne gibi tedbir ler düşünüldüğüne dai r Baş
bakan, Ticaret ve Köy İşleri bakan la r ından 
sözlü sorusu. (6/627) 

101. — Tralbzıon MilLcıtvokili Ali Rıza Uzıın-
er'in, Trabzıon fabr ikas ında elde olunan çi
mentonun tevzi ve satışının nasıl bir sistem 
dâhil inde yü rü tü ldüğüne dair Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/628) 

102. — Konya Milletvekili- Yunus Koeak'-
ın, Kuzey At lant ik Andlaşmasından , ayrı lma
nın düşünülüp düşünülmediğine dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/630) 

103. — A n k a r a Milletvekili 1. iSıtkı llla'tip-
oğlu 'nun, aynı işi gördükler i halde değişik sta
tülere tabi tu tu lan kamu hizmetlerine dai r 
Başbakandan sözlü sorusu (6/631) 

101. — K o n y a Milletvekili Nazif Kurucu ' -
mııı, Seydişehir A. P. İlçe Başkanının, Tar ım 
Bakanl ığına sattığı elmaların fiyatına dai r Ta
rım Bakan ından sözlü sorusu (6/632) 

105. — Konya- Milletvekili Nazif Kurucu ' -
nun, Akşehir E r k e k Sanat Ens t i tüsünde elek
t r ik ve motor bölümleri ilâvesi ile bir Tekniker 
Okulu açılmasına dair Millî Eği t im B a k a n ı n d a n 
sözlü sorusu (6/633) 

106. — Isıtanıibul Milletvelkili Reşit Ülker ' in, 
Kok kömürü tahsisine ve f iyat lar ına dai r Ener
j i ve Tabiî Kaynak la r Bakan ından sözlü soru
su (6/634) 

107. — Niğde Mi.lletve'kili Rumi Soyer ' in, 
Niğde ilinde inşaları 1968 icra p lân ına a l m a n 
bara j la ra ve Uluırrnak suyunun taşmasının 
önlenmesine dai r Enerj i ve Tabiî K a y n a k l a r 
Bakanımdan sözlü sorusu (6/635) 

108. — Niğde Milletvekili Rulhi Soyer ' in, Niğ
de'nin, N a r - Kötüyay la - Bozköy - Çiftlik kes
tirme yolunun inşasına dair Köy İşleri ve İçiş
leri bakanlar ından sözlü sorusu (6/636) 

109. — Aydın Milletvekilli Reşat Ozanda'nın, 
Kütahya Azot Fabr ikas ında yıllık istihsal ile 
işçi ve memurlar ına ödenen ücrete dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

110. — Aydım Milletvekili Reşat Üzarda'nın, 
Devlet Hava Yolları Genel Müdür lüğü ile ter
minal ve hava meydanlar ında çalışan personele 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/638) 

111. — Sinop Milletvekili Hilmi İşıgüızar'm, 
Sinop'un, Gerze ilçesinde t ü t ü n deposu, bakım
evi ve sigara fabrikası kurulmasına dair Güm-



rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu (6/639) 
lıl!2. — Saikarya Milletvekili Hayrettin Uy-

sal'm, Türkiye'deki orta ve yüksek dereceli 
özel okullara dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/640) 

113. — ıSinıop Milletvekili Hilmi İsıgüızar'm, 
memurlara ödenen çocuk parasına dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/641) 

114. —• Manisa Milletvekili Sami Bimieioğlu'-
nun, Suriye'de arazi ve mahsulü bulunan Türk 
vatandaşlarının durumuna dair İçişleri ve Dışiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/642) 

115. — Enzıırum Mil let: vekili Nihat Diler'in, 
Erzurum Çimento Fabrikasının inşasına dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/643) 

116. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'a bağlı ilçe ve köylerin dağlık kı
sımlarında yağmurdan zarar gören çiftçilerin 
durumuna dair Tarım Bakanından sözlü soru
su (6/644) 

117. — Enzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
dizel lokomotiflerin Erzurum Kars hattı ara
sında da çalıştırılmasına dair Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/645) 

118. — Istanibul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un Kartal Belediyesince, Hazine ve be
lediyeye ait arsaların dağıtımına dair İçişleri, 
imar ve İskân bakanlarından sözlü sorusu (6/646) 

119. — Sinop Milletvekili Niyazi Öagüç'ün, 
Ayancık Yonga Levha Fabrikasının inşasına ne 
zaman başlanacağına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/647) 

120. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
eüma ürününün ihracı ve değerlendirilmesine 
dair Ticaret ve Tarım bakanlarından sözlü so
rusu (6/648) 

121. — Maraş Milletee'kili Enver Kaplan'ın, 
Maraş'm Afşin ve Elbistan havalisinde bulu
nan linyit kömüründen ne şekilde istifade 
edileceğine dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sa
nayi, Ulaştırma bakanlarından sözlü sorusu 
(6/649) 

122. — öorıım (Milletvekili Hasan Latif Sarı-
yüce'nin, ayrı ayrı yerlerde öğretmenlik yapan 
orta öğretim öğretmenlerinin, eşlerinin de aynı 
yere nakillerinin yapılmasına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/650) 

lı23. — Mardin Milletvekili Naz/mi Oğuz'un, 
bâzı fabrikalar tarafından İzmit körfezine akı-

7 — 
tılan klorlu artık suların tesirinden, su ürün
lerimin korunmasına dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu. (6/651) 

124. — Mardin Milletvekili Nazmi Oğuz'un, 
Kocaeli'nin susuz bölgelerinin temiz içme su
yuna kavuşturulmasına dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. (6/652) 

125. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Samsun Fuarına 5 000 lira maaşla bir müdür 
tâyininden haberdar olunup olunmadığına dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/653) 

126. — Tokat Milletvekili Osman Saraç'in, 
IJ>baa Tütün Fabrikasının ne zaman inşa edi
leceğine dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/654) 

127. — 'Tokat Milletvekili Osman Saraç'm, 
Tokat - Niksar yolunun emniyetli hale getiril
mesine dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/655) 

128. — Tokat Milletvekili Osman (Saraç,'m, 
tarım araçlarının çiftçilere daha ucuz ve kt)lay 
bir şekilde temin edilmesine dair Tarım ve Ti
caret bakanlarından sözlü sorusu. (6/656) 

129. — Tokat Milletvekili Osman Saraç/m, 
kimsesiz çocukların memlekete daha faydalı 
hale getirilmesine dair, İçişleri ve Devlet ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/657) 

130. — Tokat Milletvekili 'Osman Saraç'ın, 
memleketimizdeki Hıristiyan misyonerlerinin 
yıkıcı faaliyetlerinin önlenmesine dair, İçişleri 
ve Devlet bakanlarından sözlü sorusu. (6/658) 

131. — Takat Milletvekilli Osman (Saraç'ın, 
Kuzey (İram) karayolunun ne zaman trafiğe 
açılacağına dair, Bayındırlık Bakanından söz
lü sorusu. (6/659) 

132. — Takat Milletvekili Osman Saraç'ın, 
Rr'baa ve Niksar ilçelerinin bâzı bölgelerinde 
şamfıstığı ve zeytin yetiştirilmesinin düşünülüp 
düşünülmediğine dair, Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/660) 

1-33. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Pasinler'deki Serçe Boğazı barajı ile Araş va
disindeki Söylemez barajlarının etüdüme dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakamından sözlü 
sorusu. (6/661) 

134. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Karayazı ilçesinin yollarına dair 
Bayındırlık Bakamından sözlü sorusu. (6/662) 

135. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Şenkaya - Bardız ve Yeniköy yo-



lıı güzergâhına dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/663) 

136. — 'Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Erzurum'un Nohurtap - Beyler köyü ve Hasan-
kale - Narman yoluna dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu. (6/664) 

137. — Erzurum. Milletvekili Nihat Diler'in, 
Tekman - Cfökoğlan - Keçelan ve Karlıova yo
lunun 1968 yılı programına alınıp alınmıyaca-
ğma dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su. (6/665) 

138. — Afyon Karaihisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Hazine adına tesbit ve tescili 
yapılan arazilerin topraksız çiftçi ailelerine 
dağıtılmasının düşünülüp düşünülmediğine da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/666) 

1.39. — Afyon föarajhisar Milletvekili Mus
tafa Akalın'm, Afyon Karahisar Hava Alanı 
inşası için ne kadar arazinin istimlâk edilmiş 
olduğuma dair Ulaştırma ve Millî Savunma 
Bakanlarından sözlü sorusu. (6/667) 

140. — Niğde Milletvekili Ruflıi Soyer'in, 
Niğde'nin bâzı köylerinin yol ihtiyacına ve 
Bor - Zengen yolu kenarındaki arazilerin su
lanmasına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/668) 

141. — Traibzio,n Milletvekili Ali Rıza Uzu-
•ner'in, Diyanet İşleri Başkanına ve Diyanet İş
leri teşkilatındaki atanmalara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/669) 

142. — Kır'klaneli Milletvekili Hasan 
Tahsin Uzun'un, pancar yetiştiren çiftçinin hak
larının korunmasına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/670) 

143. — Adana Milletvekili Mafbmut Bozdo-
doğam'm, Adana'nm Pozantı ilçesine bağlı 
Akça köylülerinin kullandıkları arazilere dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/671) 

144. — Adana (Milletvekili Mahmut Bozdo
ğan'ın, Adana'nm bâzı ilçe ve bucaklarına 
bağlı köylerin yol ve içme suyu ihtiyacına da
ir Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/672) 

145. —• Enzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Horasan'ın bâzı köylerle irtibatını sağlıyan yol
ların yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/673) 

146. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
İspir ilçesinin 20 köyünü ilgilendiren yol ve köp-
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rülerin yapımına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/674) 

147. — Nevşehir Milletvekili Salâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Hükümet üyelerinin yaptıkları 
dış gezilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/675) 

148. — Nevişöhir Millet vekili Salâlhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, bir Bakanın eşi tarafından Mil
letlerarası telefonla, yapılan konuşmaya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/676) 

149. — İstanlbul Milletvekili Nuri Eroğan'ın, 
İstanbul Belediye İmar ve Plânlama Müdür 
Muavinine dair İçişleri, İmar ve İskân bakanla
rından sözlü sorusu. (6/677) 

150. — Mardin Milletvekili îbraJhim Aysıoy'-
un, Urfa - Mardin yolunun ne zaman asfaltlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu. (6/678) 

151. — Ankara 'Milletvekili İ'bralhim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Etnografya müzesi önündeki 
Atatürk anıtının onarılmasına dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/679) 

1512. — Enzurum (Milletvekili Adnan Şen, 
yurt'un, Erzurum ile deprem felâketine uğrayan 
diğer yerlerin yakıt ihtiyacına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu. 
(6/680) 

153. — (Ondu Milletvekili Arif Hikmet OnatA 
111, Ordu Ziraat Bankası şubesinden istenen ve 
açılan kredilere dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu. (6/681) 

.154. - - Antvirı 'Milletvekili Turgut Altun-
kaya'nın, Fransa'daki işçilerimizin hak ve men
fa tlerinin korunmasına dair Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/682) 

155. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tah
sin Uzun'un, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Baba
eski, Pmarhisar ve Demirköy ilçelerinin Hükü
met Konağı ihtiyacına dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu. (6/683) 

156. •— İstanlbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
bir milletvekilinin Bütçe Komisyonu önünde 
oyuncak tabanca patlatıp patlatmadığına dair 
Millet Meclisi Başkanından sözlü sorusu. (6/684) 

157. — Enzurum Milletvekili öıyasettin Ka
raca 'rıııı, Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafını ya-
yımlıyan bir derginin toplattırılmasına dair 
İçişleri ve Adalet bakanlarından sözlü soıusu. 
(6/685) 
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158. — Çorum ıMilLetıvekili Hasan Lâtif Sa-

rıyüce'nin, Ankara Belediye hudutları içindeki 
ilkokullardan nakil ve tâyin yönünden sıra dışı 
tutulanlara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/686) 

159. — İBurisa (Milletvekili Sadrettin ıÇ anığa -
nm, Uluabat gölü kıyısında bulunan Karaoğ-
lan ve diğer köylerin su baskınlarından korun
masına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu. (6/687) 

160..— ıMarıdin Milletvekili İlbralhirn Aysioy'un, 
lâğvedilen vakıf memurlukları ile ihdas edilen 
müdürlüklere dair Devlet Bakanındaın sözlü 
sorusu (6/688) 

161. — Bilecik Milletvekili İsmail Selçuk 
Çakıroğlu'nun, Bozüyük'ten geçen İstanbul - Es
kişehir yolu için yapılan istimlâklere ve Eskişe
hir - Bursa yolunun kısaltılmasına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/689) 

162. — Bilecik Milletvekili İsmail Selçuk 
Çakıroğlu'num, istihsal edilen şeker miktarına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu (6/690) 

163. — Edirne Milletvekili Türkân ISeçkin'in. 
«ocuk felcine dair Sağlık ve Sosyal Yardıım Ba- | 
kanından sözlü soraısu (6/691) 

164. — 'Sinop Milletvekili Niyazi Özgüç/ün. 
Sinop ilindeki Kız Teknik ve Akşam Sanat 

Okuluna dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/692) 

165. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı So-
ğucak köyünde çıkmakta bulunan dâvâlı Pı
nar içime suyuna dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü ısıorusu. (6/693) 

166. — Kırklareli Milletvekili Hasan Tahsin 
Uzun'un, Ankara Üniversitesi Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi ile Istanlbul Edebiyat Fa
kültesinden ımezun olanlara iş teminine ve Fen 
fakültelerinde ide gece öğretimi yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/694) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

I i - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




