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Üyesi Tevfik İnci'nin, İstanbul Boğazm-
daki kazalarla ilgili tedbirlere dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/372) 105 
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ney - Doğu illerine tâyin edilen 8 memu- I 
ra dair İmar ve İskân Bakanından sözlü I 
sorusu (6/379) 105 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir I 
Üyesi Ömer Ucuzal'm, 29 Mayıs 1966 Pa
zar günü Eskişehir'de oynanan Eskişe- I 
hir - Bursaspor futbol maçına dair söz- I 
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lü sorusu ve Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Nihad Kürşad'm, cevabı (6/380) 106 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özdeıı'in, İstanbul'da Sir
keci ile Üsküdar arasında bir teleferik ya-

[ pılacağı haberine dair sözlü sorusu ve 
Başbakan adına, İçişleri Bakanı Faruk Sü-
kan'ın cevabı (6/381) 106:108 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden "in, İstanbul şehrinin 
beledî ihtiyaçlarına, dair sözlü sorusu ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı Cihat Bil-
gchan'm cevabı (6/382) 108:112 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeç.liğil'in, Batı - Alman
ya'da çalışan işçilerimize dair sözlü sorusu 
ve Çalışma Bakanı Ali Naili Urdem'in 
cevabı (6/383) 112:119 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeç.ligiPin, oyun yerlerine 
dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in cevabı (6/384) 119:121 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rlfat Öztürkçine'ııin, posta telgraf 
ve telefon abonelerinden alman mükerrer 
naralara dair Ulaştırma ve Adalet Bakan
larından sözlü sorusu (6/387) 121 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Celâl. Ertuğ'un, Keban Barajı in
şaatı sebebiyle, su altında kalan köylere 
dair İmar ve İskân, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Köy İşleri Bakanlarından söz
lü sorusu (6/388) 1.21 

23. — Cumhuriyet Senatosu Bolu 
Üyesi Rahmi Arıkan'ıu, Özel öğretim Ku
rumları Kanununun uygulanmasına dair 
Millî Eğitim Bakanmdan sözlü sorusu 
(6/389) 121 

24. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Nejat Sarlıealı'nın, yemeklik zey
tinyağı standardizasyonu nizamnamesinin 
tadiline dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/390) 121 

25. — Cumhuriyet Senatosu Diyarba
kır Üyesi Selâhattin Oizrelioğhı'nun, Di
yarbakır'da kurulacak' olan Üniversiteye 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/391) 121 
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26. — Cumhuriyet Senatosu Diyarba

kır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun, 
Dicle nehrinde baraj yapılıp yapılmayaca
ğına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/392) 121 

27. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Artvin ili dâ
hilinde açılması düşünülen sağlık ocak
larına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/393) 121 

28. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, Artvin iline tah
sis edilen imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü sorusu (6/394) 121 

29. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi
dayet Aydmer'in, zirai mahsullerimiz üze
rinde büyük tahribat yapan karga müca
delesine dair sözlü sorusu ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağdaş'm cevabı (6/396) 121:124 

30. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nm 506 sayılı Sos-

Tabiî Üye Mehmet Özgüneş, üniversitelere gi-
remiyen öğrencilerin durumlarına ve bu konuda 
alınması gerekli tedbirlere, 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca, 5 Kasım 1966 
günü îstanbuliÜniversitesinde vukua gelen üzü
cü olaylara ve üniversitelere giremiyen öğrenci
lerin durumlarına dair demeçte bullundular. 

Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz, bu konuş
malara cevap vererek, üniversitelere giremiyen 
öğrencilerin durumu ve bu konuda alınmış ve 
alınmakta olan tedbirleri açıkladı. 

Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Atatürk'ün 
özel hayatı hakkında bir gazetede çıkan yazılar 
dolayısiyle teessürlerini ve bütün Türklüğü 
alâkadar eden bu yoldaki neşriyatın Basın Şe
ref Divanınca kontrol edilmesi gerektiğini bü-
diren demeçte bulundu. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri Arslan Bora ile 
Sadi Koçaş'a izin verilmesine dair Başkanlık Di-

Sayfa 
yal Sigortalar Kanununun uygulanmasına 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/397) 124 

31. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Tekniker 
Okulu öğrencilerine dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/398) 124 

32. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ze
rin Tüzün'ün, «Pamukkale» ye dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/402) 124 

33. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hi
dayet Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöp
çülerine dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/403) 124 

B - Yazılı sorular ve cevapları 124 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan 

Üyesi Sadi Koçaş'm, Personel Kanununun 
ne zaman tatbik edileceğine dair Başba
kandan sorusuna Devlet Bakanı Cihat 
Bilgehan'm yazılı cevabı (7/267) 124:125 

vanı tezkeresi okundu, Tunceli Üyesi Arslan 
Bora'ya 15 gün izin verilmesi kabul edildi. 

Sadi Koçaş, sıhhi durumu Senato toplantıla
rına katılmaya engel olmadığından hastane ta
rafından verilen istirahati kullanmıyacağını 
bildirdli. . 

Gündemin, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek 
Hâkimler Kurulunda açık bulunan üyelikler 
için seçim yapılması maddesine, geçildi. 

Gündemini bir defa görüşülecek işler madde
sindeki «Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi» bu seçimlerle ilgili bulunduğu, 
bu itibarla İçtüzük tadilâtının intacına kadar 
seçimlerin geri bırakılmasına dair Niğde Üyesi 
Hüseyin Avni Göktürk'ün teklifi üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

1 * 1 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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Yüksek Hâkimler Seçim Kurulu Başkanlığı
nın, gerek halen açık bultunan 2 asil üyenin ge
rekse 22 . 12 . 1966 tarihinde müddetleri son 
bulacak 1 asil ve 1 yedek üyenin 45 sayılı Kanu
nun 6 ve sonraki maddeleri hükümleri uyarınca 
bu tarihten önce seçilmesi gerektiğine dair tez
keresi okundu, konunun Başkanlık Divanınca 
incelenmekte olduğu Başkan tarafından Genel 
Kurulun ıttılaına sunuldu. 

Tokat Üyesi Zihni Betil'in bahis konusu ve 
gündemde (S. Sayısı : 559 a ek) ile kayıtlı 
Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap Aksu 
ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü maddesi 
sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair İçtüzük 
teklifinin diğer maddelere takdimen görüşülme
sine ait önergesi kabul edilerek, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu okundu, oylandı ve 
reddedildi. Yapılan teklifler sonunda İçtüzüğün 
114 ncü maddesinin sonuna «Genel Kurul Kararı 

üe yukarıdaki işlıemler tekrarlanabilir.» fıkra
sının eklenmesi oylandı ve kabul edildi. 

C. H. P. T. B. M. M. Grupu Başkanlığının, 
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma 
Parlâmento Komisyonunda Muğla eski Senatörü 
Muallâ Akarca'dan boşalan üyeliğe, yapılan se
çim netiesinde, Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mukadder öztekin aday olanak gösteril
diğine dair tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Vakit dolmuş olduğundan 10 Kasım 19G6 
Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere 
saat 17,25 te birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkalte 
Sırrı Atalay Nahit Altan 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin Özgül 

2. — GELEN KAĞITLAR 

RAPOR 
1. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Ban

kası Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet; Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/131, Cumhuri
yet Senatosu 1/692) (S. Sayısı : 822) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KATİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, Dördüncü Birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İ . — Atatürk'ün, 28 nci ölüm yılı dolayısiy-
le saygı duruşu 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyelerini Büyük Atatüı'k'ün aziz hatırası 
için saygı duruşuna davet ediyorum, 

(Büyük Atatürk'ün mânevi huzurunda saygı 
duruşunda bulunuldu.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu A. P. Grup Baş
kanvekili Ahmet Nusret Tuna'nın; Anayasa Hah-
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kemesi ve Yüksek Hâkimler Kurulu seçimlerine 
dair, önergesi ile Başkanlık Divanının bu konu
daki kararı 

BAŞKAN — Bu hususlarda Başkanlık Diva
nının Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına verilmiş bir önerge üzerinde alman kararı 
var. Bu önergeyi beraber okuttuktan sonra .ge
rekli işlemi yapacağız. 

Yüksek Başkanlığa 
1. Üc seneye yakın bir zamandan beri Ana

yasa Mahkemesine ve Yüksek Hâkimler Kurulu
na üye seçimi yapılamamıştır. 

2. Cumhuriyet Senatosunun 2/3 üyesi de
ğişmiş ve aday gösterememişlerdir. Ayrıca aday
ların bir kısmı seçilme niteliğini kaybetmiş, bir 
kısım eşlıar> da seçilme sıfatını kazanmıştır. 

3. Bu itibarla tüzüğümüzün 114 ncü mad
desinin son fıkrasına göre adayların müracaatını 
teminen gerekli işlemin yapılmasına, Umumi He
yetçe karar alınmasını arz ve teklif ederim. 

A. P. Grup Başkan vekili 
Kan^amonu 

Ahmet Nusret Tuna 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 
Kararı 

Karar No: 2 
Karar tarihi: 9 
Toplantı No: 2 

11 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu A. P. Grup Başkanve-
kili Ahmet Nusrot Tuna'nm Anayasa Mahkeme
si ve Yüksek Hâkimler Kurulu seçimlerinin, İç
tüzüğün 114 ncü maddesinde yapılan değişiklik 
sebebiyle yeni adayların müracaatlarını teminen 
gerekli işlemin yapılmasına dair önergesinin Ge
nel Kurula sunuş olarak arzı kararlaştırılmıştır. 

Başkan 
İbrahim Şoviki Atasağun 

Başkanvekili 
Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Nizamettin özgül 

Kâtip 
Azmi Erdoğan 

Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtip 
Nahit Altan 

Kâtip 
Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Ali Rıza Ulusman 

İdare Âmiri 
Necip Seyhan 

İdare Âmiri 
Akif Tekin 

İdare Âmiri 
Âdil Ünlü 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna Adalet Par
tisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına İçtüzü
ğün 114 noü maddesine bir fıkra eklenmiş olma
sı ve bu eklenen fıkra gereğince işlemlerin yeni
lenmesi ve tekrar yapılması hakkındaki hükme 
göre yeniden işlem yapılmasını istemektedirler. 
Cumhuriyet Senatosunda bu işlem ilk defa ya
pılmış olacaktır. Bu sebeple şayet önerge hakkın
da Umumi Heyetim karar vermesinin şu veya bu 
şekli istikametinde söz istiyenler olursa onar da
kikayı geçmemek üzere leh ve aleyhte birer kişi
ye söz vereceğim. Aksi halde önergeyi Heyetin 
kararı alınmak üzere oya arz edeceğim. 

Söz dstiyen sayın üye?... Yok. 
114 ncü maddeye eklenen fıkra gereğince iş

lemlerin yeniden yapılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Eknenen fıkra gereğince 
işlem yapılacaktır. 

3. — C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu 
Başkanlığının, kurulmuş olan C. II. P. Grup or
ganlarına dair tezkeresi 

BAŞKAN 
cağım. 

Bir tezkere var efendim, okuta-

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriydt Halk Partisi Cumhuriyet Sena

tomu Grırnu, Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Grupları İçyönetmeliği ge
reğince ekli listede bildirilen organlarını kurmuş 
bulunmaktadır. Saygılarımızla arz ederiz. 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grup 
Başkan vekilleri 

Van Artvin 
Ferid Melen Fehmi Alpaslan 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu Yöne
tim Kurulu: 

Grup Başkanvekili: Ferid Melen, Cumhuriyet 
Senaitosu Van Üyesi, C. H. P. Parti Meclisi Üyesi. 

Grup Başkanvekili: Fehmi Alpaslan, Cumhu
riyet Senatosu Artvin Üyesi, C. H. P. Parti Mec
lisi Üyesi. 

Kâtip Üye: Muammer Obuz, Cumhuriyet Se
natosu Konya Üyesi. 
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Kâtip Üye: Mehmet Pırıltı, Cumhuriyet Se
natosu Antalya Üyesi, 

Basm Sözcüsü Görevlisi Üye: Ekrem özden, 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi. 

ıSayman Üye: Zeki İslâm, Cumhuriyet Senato
su Gaziantep Üyesi. 

Üye: Cemal Yıldırım, . Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi. 

Üye: Sakıp Hatunoğlu, Cumhuriyet Senatosu 
Erzurum Üyesi. 

Üye: Fehmi Baysoy, Cumhuriyet Senatosu 
Erzincan Üyesi. 

Üye: Ali Şakir Ağanoğlu, Cumhuriyet Sena
tosu Trabzon Üyesi. 

Üye: Suphi Batur, Cumhuriyet Senatosu Si
nop Üyesi. 

C. H. P. Cumhuriyet Senatosu Grupu Hay
siyet Divanı: 

Başkan: Salih Türkmen, Cumhuriyet Senato
su Ağrı Üyesi. 

Kâtip: İbrahim Ethem Karakapıcı, Cumhuri
yet Senatosu Urfa Üyesi. 

Üye: Salim Hazerdağlı, Cumhuriyet Senatosu 
Elâzığ Üyesi, 

Üye: Hayri Muoıcuoğlu, Cumhuriyet Senato
su Tekirdağ Üyesi. 

Üye: İzzet Birand, Cumhuriyet Senatosu İz
mir Üyesi. 

Üye: Nejat Sarlıcalı, Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Üyesi. 

Üye: Ahmet Onar, Cumhuriyet Senatosu Kon
ya Üyesi. 

Üye: Mustafa Dan ekli, Cumhuriyet Senatosu 
Konya Üyesi, 

Üye: Sami 'Turan, Cumhuriyet Senatosu Kay
seri Üyesi. 

C. H. P. T. B. M. M. Grupu Denetçisi: 
Grup Denetçisi: Sadık Antukmaç, Cumhuriyet 

Senatosu Yozgat Üyesi. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 
5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/131, Cumhuriyet Sena
tosu 1/692) (S. Sayısı: 822) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bu mevzuda 
İmar ve İskân Bakanı ile Geçici Komisyon Baş
kanının ayni mahiyette iki önergesi vardır. Öner
gelerden birisini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıda ismi çıkarılan 822 sıra sayılı kanun 

tasarısı talbedilip sayın /üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 
ve ivediliMe görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Mukadder öztekin 
Adana 

Geçici Komisyon Başkanı 

(1) 822 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Kanunun ismi: 
4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası 

Kanununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

BAŞKAN — Sözü edilen kanun tasarısı ba
sılmış sayın üye]ere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Ancak aradan 48 saat geçmiş değildir. Bu sebep
le gelen kâğıtlardan gündeme alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

önergelerde sözü edilen kanun tasarısının 
gündemde bulunan diğer işlerden önce görüşül
mesi hususu da vardır. Sözü edilen kanun tasarı
sının gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın İmar ve İskân Bakanı? Burada. Komis
yon? Burada. 

Geçici Komisyonun gerekçesini okutuyorum. 
Geçici Komisyon raporu 

8 . 11 . 1966 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Millet Meclisinin 3 Ağustos 1966 tarihli 123 

ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen, 4947 sayılı Türkiye 
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Emlâk Kredi Bankası Kanununun 6143 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 4 Ağustos 1966 tarihli ve 1314 sayılı ya
zıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, Komisyonumuzun 8 Kasım 1966 ta
rihli Birleşiminde ilgili bakan da hazır bulundu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
300 000 000 liradan ibaret olan sermayesinin 
1 000 000 000 (bir milyar) liraya çıkarılmasını 
öngörmektedir. 

Gerekçede, evvelâ büyük şehirlerde kendini 
belli eden konut sıkıntısının 1935 - 1936 yılların
dan itibaren ciddî şekilde hissedilmeye başlandı
ğı ve bilhassa İkinci Dünya Harbi sırasında in
şaat faaliyetinin ihtiyaca nazaran kifayetsiz ka
lışının, gecekonduların geniş nisbette yayılması
nı intaceıderck şehirlerde ehemmiyetli bir durum 
arz etmiş olduğu ve bu vaziyette ilik tedbir ola
rak 1946 yılında teşkiline karar verilen T. Em
lâk Kredi Bankasının hemen faaliyete geçirilmiş 
olduğu belirtilmekte; fakat, başta nüfus artışı ol
mak üzere çeşitli scibcplcr yüzünden konuta olan 
ihtiyacın günden güne hızla arttığı ve Bankanın 
100 milyon lira miktarındaki sermayesinin yeter
siz kalarak konut kredisi hakkındaki müracaatla
ra cevap veremez olduğu ve bu sebeple banka ser
mayesinin 6143 sayılı Kanunla 300 milyon lira
ya çıkarıldığı ifade olunmaktadır. 

Ayrıca, 6143 sayılı Kanunun çıkışma takad
düm eden (tarihlere kadar Bankanın, mahdut sa
yıdaki şube ve ajanları île daha ziyade büyük şe
hirlerin imarına yardımcı olmak amaciyi e dar im
kânlarla çalışmakta olduğu, bugün ise yurdun 87 
muhtelif yerinde müessese şubeleriyle ve konutu 
olmıyan vatandaşların bir yuva sahibi 'Olmaları
nı temin etmek amacına yaramakta olan ve va
tandaşın şahsi tasarruflarını da konut kredileri
nin kaynakları içinde mütalâa imkânını veren 
ve bu yolla konut yapımını teşvik eden yapı ta
sarrufu sisteminin 15 yıldan beri tatbik edilegel-
diği; ancak, bu sistemlin memleketimizde ilk yıl
larda kâfi rağbete mahzar olmamasına karşılık 
bilhassa 1960, 1961 ve 1962 yıllarında çok büyük 
bir hızla geliştiği ve Bankayı zorluk içinde bıra
kabilecek büyük taahhüt rakamlarına ulaştığı da 
gerekçede belirtilmektedir. 

Nitekim, ilk 9 yılda cem'an 20 355 kişi 537 
milyon liralık sözleşme akdetmiş iken, yukarda 
sayılan 3 yılda 75 261 kişi 2 milyar 853 milyon 
liralık sözleşme akdetmişlerdir ki, bu sözleşmele
rin mer'i olanlarının ifası gereken taahhütler ola
rak 1964 ve 1965 yıllarına sirayet eden taahhüt
ler olacağını nazara alan banka almış olduğu 
bâzı tedbirlerle taahhütlerinde indirmelere vesi
le vermiş ve bu suretle bugün, 38 911 vatandaş
la 1 milyar 600 milyon liralık bir taahhüde ine-
bilmiştir. 

Bu taahhüt rakamının 900 milyon liralık kıs
mı şartlarını tamamlamamış veya müddetleri iler
deki senelerde gelecek olan hesapları teşkil et
mekte olup bakiye 700 milyon liralık taahhüdün 
bir kısmı 1965 senesinden müdevver ve bir kıs
mı da 1966 yılında talepte bulunacak olanlara 
ait bulunmaktadır. 

Banka sermayesinin 1 milyar liraya iblâğ 
edilmesi halinde bankanın eski yıllarda girmiş 
bulunduğu taahhütleri karşılıyabileceği ve bilâ-
hara ittihaz edilen tedbirlerle girmekte olduğu 
taahhütleri de kendi tahsilatı ile cevaplandırabi-
leceği anlaşılmış ve konut politikamızın yapıcı 
karakterine daha çok hayatiyet vermesini temin 
maksadiyle Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 
300 milyon liradan ibaret olan ve tamamen öden
miş bulunan sermayesinin 1 milyar liraya çıka
rılması Komisyonumuzca da uygun görülmüş
tür. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, 
Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Adana 

M. Öztekin 

Kâtip 
Manisa 

R. Ulusoy 

Balıkesir 
M. Güler 

Sözcü 
Yozgat 

1. Yeşilyurt 

Tabiî Üye 
Ş. Özkaya 

Ordu 
Ş. Koksal 

Sakarya 
O. Salihoğlu 

— 87 — 



C. Senatosu B : 4 10 . 11 . 1966 O : 1 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiycn? 
Sayın özden buyurunuz efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş-
ikan, muhterem arkadaşlarım, eski bir banka 
olan Emlâk Kredi Bankasının sermayesinin 
itezyidi hususundaki kanunu müzakere edece
ğiz. Burada Emlâk Kredi Bankasının umu
mi durumu ve vatandaşların aldığı paraların 
ne vaziyette olduuğnu biraz acı lisanla da 
olsa bu kürsüden dile getirmek mecburiyetini 
hissediyorum. Muhterem arkadaşlar, Emlâk 
Kredi Bankası, raporda da zikredildiği veç
hile 38 bin lira ve belki daha fazla vatan
daşın halkları senelerden beri takılıp kal
makta ve bunlar bir ufacık ideale dahi 
ulaşamamaktadırlar. Bilhassa yer - yurt sa
hibi olmıyan, krediye muhtaç bulunan ve 
oribin lira yatırmak suretiyle muayyen bir 
zamanda alacağı kredi ile mesken yapmak 
mecburiyetimde olan vatandaşların hayalini bu 
banka tahakkuk ettirmemiştir. Ve bilhassa 
İstanbul'da bunun ıstırabını çeken vatandaşla
rın halleri acıklıdır, çok acıklıdır. Adam on 
'bin lira vermiştir, bir sene sonra 30 000 -
40 000 lira alarak bir ev yapıp başını buraya sok
mak istemektedir. Maalesef zamanı gelmiştir. 
Emlâk - Kredi Bankası bu parayı başka yer
lere sarf etmiştir. Halkın parasını açıkça ye
miştir, suiistimal etmiştir, bu halkın ibijlyaç-
ierına cevap vermemiştir. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) 
— Ağır oldu... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Biraz mü
saade ederseniz ağır söyliyclim. Çünkü ıstırabı 
çekenler bilir ve ıstırabı İstanbul'da gelip 
bize söyliyenler çokçadır. İstanbul senatörü 
arkadaşlarımızdan buraya gelip bunu dile 
getirmelerini, bilhassa Adalet Partisi kana
dına mensup arkadaşlarımızın ifade buyur
malarını arzu ederim. 

Muhterem arkadaşlar.. Emlâk Kredi Ban-
ıkası büyük büyük binalar yapmıştır, bilhassa 
İstanbul'da. Oteller yapmıştır. Ve çıkar
dığı bu gayrimenikûllerin kıymetleri o kadar 
masrafla meydana çıkmıştır ki, inşaat tari
hinde rekor teşkil eder. Ataköy bunun 
bir misalidir arkadaşlar. 

300 bin liraya, 250 bin liraya katlar sa
tılmaktadır. Bunların, ne fiyata çıktığı na
sıl inşaa edildiği hususunda ben nıesılek sa

hibi Olmadığım için bir iddiada bulunamı-
yacağım, ama rivayetler acıdır. Ortada bu
lunan bâzı arkadaşlarımızın inşaat yapanla
rın milyonlar kazandığı rivayet olunmaktadır. 
Bu durum karşısında, hem milletten parasını 
alacaksın bankaya yatıracaksın, ona söz 
vereceksin, sana kredi vereceğim, senin mes
kenini temin edeceğim diyeceksin, bu paraları 
da başika yere yatıracaksın. Böyle bir iti
barlı banka dünyanın hiçbir yerinde görül
memiştir, arkadaşlar. Çok acı söylüyorum, 
lütfen bu acı söylediklerimin acı değil, ga
yet tatlı olduğunu şuradan ifade buyurur
larsa ben de çok mutmain olacağım. Muhte
rem arkadaşlar, ben Bankadan veya 'Genel 
Müdürden rica ederim, bu yüz milyon lira 
bir milyara çıkarıldığı zaman öteden beri pa
raları bağlanmış bulunan vatandaş]arın, en 
evvel haklan, en evvel ihtiyaçları nazara 
alınacak ve ıstırapları dindirerek midir? 
Eğer bu böyle 'olacaksa bu kürsüden temi
nat verilecekse vebiha reyimi seve seve ve
receğim. Ama yine bir Ataköy yanında, bir 
Ataköy daha yapılacaksa, bir otel yanın
da bir «otel daha yapılaacksa, rantablitesi 
olmıyan bu paraları sarf edecekse bizim 
kendilerine verilecek hiçbir şeyimiz yoktur ve 
vereceğimiz reyler haramdır arkadaşlar. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Türkiye Em
lâk - Kredi Bankasının sermayesinin 300 mil
yon liradan bir milyara liraya çıkarılmasında 
bir isabet olduğu kanısındayız. Yalnız, ben
denizde tereddüt hâsıl eden ncıkta, Konut Ka
nunu çıkmadan önce bu kredi tevzlinin usulü 
ne şekilde olacaktır? Eğer gerekçesinde olduğu 
gibi hakikaten moskensiz vatandaşları meskene 
kavuşturmak anausul ve anaprensip ise konut 
kanunu olmayan bir memlekette bunun tatbi
kat şekli hakikaten eskiden olduğu gibi lüks 
meskenlere sarfıysa, o zaman Parlâmento tari
hi vazifesini yapmadığı kanısında olacağız. Sa
yın Bakanımızdan bu limitin artırılmasiyle, 
hakikaten bu paranın nerelere sarf edileceği, 
lüks meskenlere mi, yo'ksa sosyal meskenlere 
mi sarf edileceğinin teminatını istemek .en ta
biî hakkımızdır. Vatandaşlardan bir buçuk se
ne vâde ile faizi verilmiycn ve banka kredileri-
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ne iştirak ettirilmiyen on bin liraya mukabil, 
kırtk bin lira para verilecek ve kredi temin edi-
leoeği söylenmesine rağmen belki binlerce va
tandaşımız bu krediden istifade edememek
tedirler. Acaba müddeti dolmuş kaç 'bin va
tandaşımız bu 'krediyi beklemektedirler'? Adet 
olarak rica edeceğiz. 

İkincisi, bankaya gene bir yetki ve selâbi-
yet verilmişti. Dış memleketlerde bulunan is
çilerimiz 3 200 Mark vermok suretiyle bunlar
da maskenden istifade edeceklerdi. Acaba şim
diye kadar «kaç işçi bu mevzuda iştirak et
miştir ve bunların sosyal mesken dâvaları ne 
şekilde halledilmektedir ? 

Bu durumlar aydınlanmadan hiç şüphe yok 
ki, iyi niyetlerle bir zaman 100 milyondan 300 
milyona çıkartılan limitin, yine bir milyar lira
ya çıkarıldığı zaman da, eğer yine bu lüks 'mes
kenlerde kullanılacaksa şunu samimi olarak 
söylemek isterim ki, bu 'kanuna kırmızı rey ver
mek zorundayım; çünkü lüks meskenler bu 
memlekette hiç bir zaman mesken dâvasını hal-
ledememiştir. Daha bilâkis bunlar mesken dar
lığını tevlidetmoktodir. Ve Konut Kanununun 
Meclise ne zaman sevk edileceğini de Sayın Ba-
'kandan... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEO&LU (Muğla) — Ne kanunu? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Komut 
kanunu. Çünkü komut kanunu çıkmadan bu 
kredinin tevzi şekli, usulü de lâyık] ile aydııı-
lanamıyacaktır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Mulhtercm arkadaşlar, bu büyük ihtiyacı kar
şılaması için Hükümetin aylardan'beri bunu 
mevzubahsedip de bugün getirmiş olduğu bu 
tasarıda kendileriyle beraber olmamak müm
kün değildir. 

Hakikaten, benden evvel konuşan iki muh
terem arkaadşımm ifade ettiği gibi, büyük bir 
sıkıntı içinde bu ıkredi movzuunun hallolma-
masundan dolayı ve bu yüzden banka çok müş
kül anlar yaşamış 'bulunmaktadır. Fakat bildi
ğiniz gibi, geçen seneler alman bir kararla met
re kareler •küçültülmüştür. Bunun hatalı oldu
ğu 'kanaatma varıldıktan «sonra 50 küsur, 60 
kusur metrekareler, yüz metrekareye çıkarıl
mış; hattâ, yükseklik mevzuu da yine bildiği

niz gibi, 2,40 tan 2,80 e, üçe çıkarılmış bulun
makta ise de benim gördüğüme göre, temas et
tiğim kişilerden edindiğim intibaa göre bu (kâ
fi değildir. 

Şöyle ki muhterem arkadaşlar, sosyal mes
ken mevzuunu banka halledecek, deniliyor. Ve 
bu maksatla da .'kendisine para veriliyor, tahsis 
ediliyor. Faıkat görüyoruz ki tatbikatta, bu 
sosyal meskenlerin metrekaresi ne olursa olsun 
banka bu meskenlerin bedelini tamamen vermi
yor. Muayyen, bir nisibctte, bir ölçüde bu pa
rayı veriyor. Üst tarafını vatandaş kendi baş-
ıka imkânlarından arıyor, buluyor. Eğer mese
le hakikaten sosyal meskenlerin, küçük mes
kenlerin, orta halli ve fakir kimselerin dert
lerinin devası ise, Bankanın bu kişilere tahdi-
dedıllen metrekarenin tutarı ne ise tamamını 
ödemesi lâzımgelir. Tatbikatta bu olmuyor. O 
halde muayyen bir ölçü içinde kalımak mecburi
yetini banka hissediyor. Sebep malûm, para 
mevzuu, imıkân mevzuu, kabul. Fakat, adı sos
yal mesıken olan ve bankanın verdiği para ile 
yapılması lfızımgelen bu binalar madem ki ta
mamen bununla yapılamıyor. O halde mesele
nin içıine bir başka faktör giriyor. Fakat biz 
geliyoruz, bugün tatbikatta olduğu gibi, metre
kareler 100 e indilkten sonra serbest olan bu 
kredi, taıhdidedildikten sonra, 100 metrekare
den bir sanbiımetrekare dahi fazla olsa, banka 
bir kuruş vermiyor. Bunun acı tatbikatı oldu 
muhteremi arkadaşlar, daha önce mukavele ya
pılan kimselere de, sonradan Hükümetçe alı
nan bu karar tatbik edildi. Sebebi, vaktiyle 
banka ile yapılmış olan mukavelelerde banka 
serbesttıir, denildi. Yanlıştır arkadaşlar, benim 
hukukî anlayışıma göre bunu tasvibetmeye im
kân yoktur. Daha evvel banka ile mukaveleye 
giren, anlaşmaya giren ve para yatıran kimse
lere bilâhara kararname mucibi geliniyor, sen 
talıditli krediye tabiisiniz, deniyor. Ve bugün bu 
iki şekil kredi büyük bir mevzu olarak banka
nın karşısına çıkmaktadır. Mademki, banka, 
yüzde hesabiyle muayyen bir miktar bu kredi 
sahiplerine para veriyor, tahsis ediyor; buna 
bir diyeceğimiz yoktur. Ne kadar imkânı varsa, 
ölçüsü neyse onu versin. Fazla zorlamaya, bu 
binanın tamamının bedelini ver, demeye hak
kımız yok. Ama, benim yaptıracağım metreka
re üzerine gelip bir başka anlayışla mıdır, ne
dir? bilmiyorum? illâ siz bu kadar metrekare 
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üzerinde kalacaksınız, demek ve onun üzeninde 
bir şalısın alabileceği bir gayrimenkulun, bir 
dairenin üst 'taraf parasını kendi imkânı içe
risinde vermesine dahi razı olmuyor, iptal edi
yor. Bu nasıl bir hukukî anlayıştır, ben anlatmı
yorum. Tekrar arz edeyim arkadaşlar, eğer 
bankanın gayesi, 'sosyal mesken dâvasını hal
letmek, tamamını ödemekse febiha bir diye
ceğimiz yoik. Banka muayyen bir ölçüde para 
verisin ve metrekaresini de istediği gibi tahdi-
detsin. Ama metrekaresini tahdidetmesine rağ
men tamamını vermiyor, kendi ölçüsü içerisin
de muayyen bir miktar veriyor. Mademki bu 
ölçüyü taşmıyorsun, ölçüyü taşımadıkça benim 
yaptıracağım binanın 80 metrekare, 100 metre
kare, 120 metrekare diye üzerinde durup da 
sanki onun fazlasını da kredi veriyormuş gibi 
benim diğer haklarımın üzerinde bir nevi haciz 
koyması, bir nevi bunu tahdide gitmesi, muay
yen bir kredii veriyorum, diye; bunun hukuıkan 
tervicini ben imkân dâhilinde göremiyorum. İs
tirhamımı şudur; Muhterem Hükümetimiz bunu 
tetkik etsin, düşünsün. Metre/karelerin tahdi
dinde eğer ısrar ediyorsa, muayyen metrekare
ye kadar tannanımı veririm, muayyen metreka
reden sonra şu kadarını verlirim, desin; kendisi
ni de müşkül vaziyette bırakmasın. Fakat, ken
disi ile mukavele yaparak bir gayrimenkul edi
nen kimsenin illâ şu metrekare içinde kalacak
sın deyip de onun da % 20 veya % 30 unu verip 
üst tarafını kendisi vermesine rağmen, bu krediyi 
dahi kesmiş olması, bana öyle geliyor ki, onun 
hakkına haksız yere tecavüz 'olmaktadır, bu
nun tatbikatını da sayın umum müdürümüz 
her halde bilmektedir. 'Eski serbest kredi ile, 
bugünkü tahditli kredinin doğurduğu müşkül
ler, bankanın bizden ziyade malûımulur. 

Bu vesile ile Hükümetten istirham ediyo
ruz, bu metrekareler mevzuunu daha büyük 
bir anlayış içerisinde ve ihtiyacı karşılıyaoaik 
şekilde halletmesi bir zarurettir. 

Ben bu müzakerelerin üzerinde Hükümetin 
çok dikkatli 'olmasını bilhassa istirham ediyo
rum. Zira, Türkiye'deki cemiyet Avrupa Cemi
yeti değildir, arkadaşlar. Siz, muayyen bir met
rekareyi tahdidedersiniz sosyal mesken diye 
ama, sosyal mesken dediğiniz yerde oturan ki-
sjilerin karısının yanında kaynanası, babası, 
anası da beraberdir. Hiçbirisini de dışarıya 
ayıramaz. 69, 80, 100 metrekarenin içerisine 

8 - 10 tane nüfusu büyüklü, küçüklü yerleşti
rip de «sen burada zıorla yaşıyasaksın» demek 
de bilmiyorum kendi anlayışımız ve kendi yaşa
yışımız ölçüsü içerisinde müspet mütalâa edile
bilir mi? 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ede
rim, hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu. 
ADİ ŞAKIR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa

yın Başlkan, Cumhuriyet Senatosunun Sayın 
üyeleri, Türküye Emlâk Kredi Bankasının ser
mayesinin 300 milyon liradan bir milyar liraya 
çıkarılma teşebbüsünü derin bir memnunlukla 
karşılıyoruz. Tünkiye^de mesken kredisi sağlı-
yan bu tek müessesemizi malî bakımdan ne ka
dar takviye otse'k yine azdır. Ümidediy'orum ki, 
Sayın Hükümet, çıkacak olan bu kanunu kısa 
zamanda geniş imkânlarla tatbik edebilecek, 
bir milyara çıkacak sermayeyi, yakın zamanda, 
kısa seneler içinde çeşitli kaynaklar bularak 
takviye edeibilecektir. T ürik halkının ötedenlbc-
ri bir ata sözü vardır. «Dünyada mekân, Ahi-
retıte iman» Her ailenin ideali, bu vatanda ra
hat bir meskene sahibolma'ktır. Nüfusumuz sü
ratle artıyor. Şehirlerde yıldan yıla yüzbinler-
ce vatandaş toplanıyor. Şehirlerde medenî in
sanlara yaraşır, rahat, sade, kullanışlı mesken
leri süratle inşa etmeye mecburuz. Büyük şe
hirlerimizin çevresini oturulamıyacak gecekon
dular mantar gibi kaplamaktadır. Bunlara kısa 
zamanda çare bulmaya meeıburuz. Bu büyük 
dâvnın yükünü taşıyan tek müessese Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasıdır. Bu müesseseye çok 
yardım etmeliyiz, çok imkân vermeliyiz. Bu ve
sile ile, Bankanın bağlı bulunduğu İmar ve İs
kân Bakanlığımdan birtakım ciddî dileklerimiz, 
temennilerimiz var. Türkiye'de en çok israf ko
nularımdan birisi, inşaattır. Mütevazı bir aile 
evi 50 - 60 bin liraya maloluyor. Mütevazli bir 
apartman katı 75 - 80 bin liraya maloluyor. Bu 
büyük Mr rakamıdır. Orta halli ailelerimizin ve 
hele az gelirli ailelerimizin yaklaşamayacağı bü
yük bir meblâğdır. Bütün bir ömürde ödene-
'miyccelk bir paradır. İnşaatı ne yapıp yapıp 
ucuza maletmek meciburiyetindeyiz. Medeni 
memleketlerde çak tecrübe edilmiş, birçok öl
çüler bulunmuştur. Standart inşaat şekli var
dır. Bir aile evinin ölçüleri muayyendir. Ve bir 
aile evinin zaruri yerleri, mutfağından başlıya-
rak, oturma odası, yatak odası, banyosu muay-
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yen ölçülere bağlanmıştır. Pencereler, kapılar 
prefabrike ve ucuza malolmaiktadır. Mutfakta
ki zaruri tesisler seri imal ettirilmek suretiyle 
çoık ucuza maio'lmaktadır. Temenni ediyoruz 
ikii, büyük şehirlerden kasabalara ve hattâ ka
sabalardan köylere doğru Türk vatandaşına ra
hat ve ucuz mesken sağlryacak bir yeni devre 
girelim ve bugüne kadarıki israflardan kurtu
lalım. Her inşaatta keresteden başlıyarak, cam
dan başlıyarak birçok israflar vardır. Pencere
lerin gayrimumtazaım oluşu, daha doğrusu bir 
standarda bağlı bulunmayışı yüzünden, bir san
dıktaki canın % 10 u % 15 i nisbetinde cam 
kesilerek israf edilir. Kereste de böyledir. Ka
pı ve pencerelerde, iç tesisatta da böyledir. Bun
ları mutlaka önlemek mecburiyetindeyiz, biz 
zengin bir memleket değiliz. Emlâk Kredi Ban
kasının kredi verdiği meskenlerde bilhassa bu 
ölçüleri hassasiyetle takibetmeliyiz. 

Bir diğer temennimiz de; Emlâk Kredi Ban
kasının şubesi bulunmıyan şehirlerimiz ve kasa
balarımız vardır. Buralarda da mesken kredisi 
istiyen vatandaşlarımıza, banka teşkilâtı daha 
iyi çalıştırılarak kredi temin edebilirse, birçok 
vatandaşlarımız da bundan memnun kalacak
tır. 

Kanun tasarısına bendeniz büyük bir inanç
la rey vereceğim. Şimdiden hayırlı olmasını te
menni ederıiım. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Vural. 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, kanunun müzakere
si esnasında bir, iki hususa dikkatlerinizıi çek
mek istemim. Benden evvel konuşan arkadaşla
rım, sermayenin 300 milyon liradan bir milyar 
liraya (ikanknası meselesini, âdeta bir mestken 
kredisinin tevzii şeklinde mütalâa ettiler. Hal
buki EniİTk Kredi Bankasının sermayesi, bu
günkü piyasa hacmi içinde, sürkûlâsyona müsa-
idolıuadığnıclan banka, bankacılık vazifesinin 
yanında, mesken kredisi fonunu da yürüteme
diğinden, bu zaruret bugün değil, birçok yıl
lardan beri hissedilmekte idi. Bankanın serma
yesinin artırılması ile sıfıra yakın bir vaziyette 
bulunan likiditesinin yükseltilmesi cihetine gi
dilmektedir. Bunu sadece, kredi alma imkânın
dan mahrum bulunan bâzı vatandaşların kredi
lerden istifade etmesi için verilmiş bir para ola
rak mütalâa ediyorsak, benim şahsi kanaatımca 
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hatalı bir görüş içine düşmüş oluyoruz. Eğer 
kanunun şevkinde esbabı mucibe anameselrç 
olarak bu ise yine sevk maddesi, sevk saiki ha • 
talidir. 

Bankanın, bankacılık yapabilmesi ve ayrıca 
mesken fonu kredisi ihdas etmek suretiyle 
rantaıbl bir çalışmanın içine girebilmesi imkânı
nı sermayenin tezyidi şekliyle temin etmek is
tiyor. Bunun çok geç kalınmış bir serımaye tez
yidi olduğunu belirttikten sonra bu kanunu ge
tiren değerli arkadaşlarımızı cidden tebrik ede
rim. 

Ancak, bugüne kadar görülen birçok tatbi
katlarda, arkadaşlarınım da işaret ettiği giilbi, 
metrekaresinden ve sosyal konut anlamından 
itibaren birçolk meseleler vatandaşlara zaman 
zaman sıkıntılar vermiştir. Ben bunu banka
nın bir kusuru olarak kabul etmiyorum. Ban
ka, kendi imkânlariyle yapabileceğinin ©ok öte
sinde, randımanlı bir çalışıma yapmıştır. 300 
milyon liralık bir sermaye ile başarılmasına im
kân olmıyan birçok işleri başarmıştır. Sosyal 
konut metrekare tahdidinin ötesinde lüks dai
reler diye mütalâa edilen ki, aslında sosyal ko
nut metrekare olaraik plânlamanın tesibit etti
ği ve zaman zaman değişen metrekare üzerin
deki hacmi sadece lüks kabul etmekteyiz. Tür
kiye'de. Veyahut da kaloriferi mevcudolan bir 
daireyi ki - bence hiç lüks değildir - bunu da 
lüks olarak kabul etmekteyiz ve bu kredi tah
didini âdeta başka şekilde mütalâa ediyoruz. 
Bankanın ranıtabl çalışmasının yanında, hükü
metlerin de hataları olmuştur. - Bu ve bundan 
önceki hükümeti enin - Şöyle ki; zannederim 
1938 de çıkmış olan kararname ile yıllık bütçe
lerle, resmî Devlet dairelerine tahsis edilen pa
ralar, özel bankalara yatırılmak suretiyle, öae'l 
bankalara büyük imkânlar sağlandığı halde, 
Devletin kurduğu kendi resmî bankasına, bir
çok müşkül anlarda yardım edilmemiştir. Bu 
sebeplerle, ben bilhassa Sayın İmar ve İskân 
Bakanından rica ediyorum, bundan sonralkıi 
bütçe tatbikatı neticesinde kendilerine ayrıla
cak ve resmî Devlet fonlarından muayyen bir 
kısmının bir milyar liranın ötesinde, bankanın 
bankacılık görevini kolaylıkla yapabilmesi için 
bu bankaya yatırılması, bunun sadece muay
yen bankalara yatırılması veyahut onun ötesin
de, özel teşebbüs mahiyetinde bulunan diğer 
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bankalara yatırılmak suretiyle, zaten piyasa 
hacım i geniş, rezervi fazla olan bankaları bir 
kat daha kuvvetli duruma getirmek ve paranın 
piyasada donması ve sirkülasyonuna imkân ve
rilmemesi gibi bir duruma gidilmemesi için de 
tedbir olarak bu bankanın ikinci bir şekilde 
takviye ©dilmesi iktiza eder kanaatindeyim. 

Sevgili arkadaşlarım, bankanın kudretinin 
(haricinde büyük işler başardığına samimiyetle 
inanan bir insan olarak bu sermayesinin tezyi
dine ve bültçeden yıllıık yatırımların muayyen 
bir kısmının da para olarak buraya yatırılma-
iSi neticesinde daha rantabl çalışmaların olaca
ğına ve bankayı yöneten değerli arkadaşların 
bugünkü başarılarından daha üstün başarı el
de edeceklerine kaaniim. 

Hepinizi hürmetle selâmladım. 

BAŞKAN — Saym Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Saym 

Başkan, değerli senatörler; Emlâk Kredi Ban
kasının amacı, her aileyi bir çatıya kavuştur
maktır. Bu yönden, her aileyi bir çatıya, bir 
eve kavuşturmak için kredi açacaktır. Banka
nın bu mesken politikasıdır. Emlâk Kredi Ban
kasının sermayecinin bir milyar liraya çıkarıl
masını gönülden tasvibediyoruz ve buna mem
nun oluyoruz. Ancak bu vesile ile, birtakım 
idari aksaklıkları da dile getirmek ve bunlara 
dokunmaktan kendimizi alamadık. 

Birincisi, krediler vaktinde verilmemekte, 
verdlömomektedir. Bunun sebebi belki şimdiye 
Ikadar olan banka sermayesinin düşük olmasın
dan mütevellittir. Bundan böyle, bu kredilerin 
üç mislinden fazla bir artış olacağına göre, za
manında verileceğini ümidederûz. 

İkinci husus, banka kredi hacminde çcık bü
yük formaliteler, güçlükler çıkarmaktadır. Bıil-
hassa, bu işten anlamıyan halkın önüne düşen 
komüsyoneular ve iş takipçileri halkı zarara 
sokmakta ve bu yüzden halk bizar kalmakta
dır. Bu formalitelerin daha basite irca edilme
sini rica edeceğim. 

Üçüncü husus; banıka kredisi açıldıktan son
ra binanın kontrolü ve çeşitli vesilelerle birta-
lom idarî masraflar, dosya masrafına varınca
ya kadar, eşhastan alınmaktadır. Bu masrafla
rın da mümkün olduğu kadar azaltılmasını is
tirham ediyorum. 
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Bilhassa önemle üzerinde duracağımız ve 
daha evvel söz alan muhterem arkadaşlarımı
zın değindiği, sosyal meskende tutulan yüzöl
çümü, bugünün Türk ailesinin rahatça içinde 
oturabileceği bir yüzölçümüne eşit değildir. 
Türk ailesi kalabalıktır. 60 - 70 metrekare gibi 
gayet dar bir evde oturabilmesi çok güç 
şartlara bağlıdır. Özellikle dokumacılık, triko
taj gibi birtakım küçük el sanatları ile günlük 
geç/miıini tomin eden vatandaşların evlerinin bir 
köşesinde tezgâhlarını kurabilmesi, makinaları-
nı işletebilmesi için mutlaka ok bir odaya ihti
yaçları vardır. Bu baıkıımdan bankanın bu yüz
ölçümü konusunda kısıtlayıcı bir yola gitmeme
sini rica ediyorum. Banka her şahsın yatırdığı 
orandan kredisini açsın ama, yüzölçüımünde, 
kendi mühendislerinin kontrolü altında ve aile
nin ihtiyaçları oranında bir serbesti versin. Bu
nun üst tarafını, fazla masrafı krediyi alan 
aile kendisi tomin etsin. 

Diğer -bir husus, bankanın kontrol mühen
disleri, sadece işin sağlamlığı bakımımdan kon
trol değil, aynı zamanda ucuz mesken yapmak 
için birtaikım yol göstoıticl yeni malzemeler tav
siye edici bir tutuma girmelidir. Bankanın 
merkez teşkilatındaki plânlamada ucuz mesken 
elde edobilmok için birtakım araştırmalar ya
pılmalı ve halka bunlar tavsiye edilmelidir. 

Bütün alksaıkhklara, ben küçük aksaklıklar 
diyeceğim, küçük aksaklıklara rağmen Emlâk 
Kredi Bankası bugüne kadar çek müspet hiz
metler yapmıştır. Bundan sonra da, bu dilek
lerimizi de nazarı itibara alma;k suretiyle daha 
müspet yolda hızım e t yapmasını temenni ediyo
rum. Memleket için hayırlı olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sekiz saym üye söz almıştır, 
altı saym üye konuşmuşlardır. Yeterlik öner
gesi gelmiştir. Kabul buyurduğunuz takdirde 
Hükümet ve sırada bulunan saym üyeye söz 
vereceğim. Bu sebeple yeterlik önergesini oku
tuyorum. 

Saym Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde söz isti-
yen?... Yok. Yeterliği oylarınıza sunuyorum. 

9 2 -
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Kabul edenler... Etmiyenler... Yeterlik kabul 
ediilmıiştir. Hükümet söz istiyor mu? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Evet. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Hükümetle 
komisyon blrarada, yalnız birisi olsa olmaz mı? 
Yalnız Hükümet konuşsun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İSMAİL 
YEŞİLYURT (Yozgat) — Evet. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım. Hükümet olarak bizim 
«meşkon politikamız, yoksul ve dar gelirli va
tandaştan başlıyarak bütün vatandaşlarımızı 
birer yuvaya kavuşturma hedefini ifade etmek
tedir. Bu politikanın güttüğü hedefe varabil
mek için Emlâk Kredi Bankamızın aktif bir 
müessese haline gelmesini de, Hükümet prog
ramlımızda derpiş etmiştik, ve bu konuda alı
nacak tedbirlerin başında da, büyük sıkıntılar 
içinde olan bu tarihî ve millî bankamızın ser-
nıayeainıin bir milyar liraya çıkarılmasını ifade 
ve beyan etmiş, taahhüdetımiştik. Bu taahhüdü
müze vefakârlığın icabı olarak bu kanunu hu
zurunuza getirmiş bulunuyoruz. 

Sayın Özden arkadaşım, bu banka vatan
daşların haklarını bağlı tutmuştur, paralarını 
kullanmıştır, hattâ daha ileriye giderek vatan
daşların parasını yemiştir, buyurdular. Bunu 
ıbüyüık bir üzüntü ile karşıladım. Değerli arka
daşımın, bu kadar ciddî bir mesele karşısında 
millî bankayı, millî müessesemizin birini sui
istimaller içerisinde mütalâa etmesi ve Yüce 
Heyetinize böyle takdim etmesi elbette ki mu
cibi teessürdür. Eğer bunda politik bir tariz 
güdüyorlarsa, hemen arzı ccvabcdeyiım; Emlâk 
Kredi Bankası sıkıntı içinde ise, onu biz sıkın
tıya sokmadık, sıkıntılar içerisinde teslim al
dık, sıkıntılardan kurtarmanın gayreti içerisin
deyiz ve bu gayretin ifadesi olan kanunu onun 
dçin huzurunuza getirdik. Acaba gerçek böyle 
anidir ? 

Muhterem arkadaşlar, Emlâk Kredi Banka
sı 1959 dan sonra ve 19Ö0 yılından itibaren bü
yük bir talebin karşısında kalmıştır. O kadar 
çok talebin karşısında kalmıştır ki, bunlara 
kredi verebilmesi için dört milyar liraya ihti
yaç vardı. Binaenaleyh, Emlâk Kredi Bankası 
o tarihten itibaren sıkıntının içine girmiştir ve 
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malî imkânı olmadığı için zamanında kredileri 
açamamıştır. Ama şunu kabul etmek lâzımdır 
ki... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Taşıma su 
bitti de ondan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Arz edeceğim. 
Beyefendi, sizi sükûnetle dinledim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özden rica ederim... Sa
yın Bakana müdahale etmeyin efendim. Devamı 
ediniz Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Yapı tasarru
fu sisteminin beynelmilel özelliği şudur: Mem
leketteki tasarruf eğilimlerinin istikametlerine 
göre bu müddetler, konmuş olan müddetler bir-
buçuık, iki senelik zaman fasılaları içine girilen 
şartlar karşısında uzatılabilir. Çünkü bunlar, 
sosyal toplulukların tasarruf gayretlerinin mu-
bassalasmm neticesine bağlıdır. Ve bu, dünya
nın her yerinde de böyledir. Binaenaleyh, ben 
bir mukavele yapmışım, iki sene hulul etmiş, 
ama o devletin malî imkânı yoksa, kamu kay
nağı kifayetli değilse elbette ki, o müddeti 
uzatmak mecburiyetimin içine girecektir. Bu, 
banka için mecburi bir haldir. Bunun dışında 
bir şey düşünülemez ve böyle bir mecburiyet 
karşısında kaldığı zaman da «Banka, vatanda
şın parasını yemiştir, denemez. Dense dahi bu 
ne banka mantığına, ne maliye mantığına asla 
uygun düşmez. 

Sayın Özden, bu bankanın mesken ihtiyaçla
rını karşılama istikameti dışına çıkarak, otelci
lik konularında çalıştığını, bu itibarla esaslı 
fonksiyonunun haricinde faaliyette bulunduğu
na, işaret etmek istediler. 

Halen Emlâk Bankası her hangi bir otel in
şaatı ile meşgul olmadığı gibi, otel yapmak da iş 
programında mevcut değildir. Burada arkadaşı
mız vaktiyle yapılmış ve bugün lüks diye tarif 
edilen birtakım bloklara ve dah elere işaret etmek 
istiyorlarsa, siyasi iktidar olarak bunun sorum
lusu biz olmamakla beraber, 1,»izden evvel çıkarıl
mış bir kararname ile lüks inşaat durdurulmuş 
ve bir halk standart tipi kabul edilmiş ve Emlâk 
Bankası inşaatlarını bu ölçüler içinde yürütmek
tedir. Hattâ bu konuda halk ihtiyaçlarına cevap 
veren meskenler inşaatında bu sene o kadar ileri
ye gitmiştir ki, Mesken Genel Müdürlüğümüz ile 
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müşterek olarak İstanbul Osmaniye gecekondu 
önleme bölgesinde halk tipi inşaatlar yapmış ve 
bunun için 11 milyon lira sarf etmiş ve sarf et
mektedir. Şu nalde Emlâk Bankamızın yaptığı 
mukavelelere zamanında cevap veremeyişi malî 
imkânsızlıktan doğmuştur. Bu teşhis ve tesbit 
edilmiş, huzurunuza bu kanun getirilmiştir. Mes
ken konusu karşısında Plânlamanın ortaya koy
duğu ve iktidarımızın Hükümet programı olarak 
vaz'ettiği prensiplere vefakâr bir inşa çalışması 
içindedir. 

Sayın öztürkçine arkadaşımız «Lüks inşaat 
yapılmamalıdır», buyurdular. Ona arzı cevabet-
miş bulunuyorum. Böyle bir inşaat yoktur, bu 
bir kararname ile önlenmiştir ve vaktiyle yapıl
mış olanlar da realiteye uygun icaplar içinde tas
fiye edilmekte veya ona paralel hizmetlere tahsis 
edilmektedir. 

Dış memleketlerde bulunan işçilerimizin gön
derdikleri dövizler karşılığında bu bankanın ne 
gibi bir tavır içinde bulunduğunu sordular. Bu
yurdukları konu ile Emlâk ve Kredi Bankasının 
sermayesi veya asli vazifesi olan çalışmalarla bir 
ilgisi yoktur, bu konunun. Çünkü bu konu 499 
sayılı Kanunla tanzim edilmiştir ve nasıl işi ive
ceği beyan ve tesbit edilmiştir. 

Konut kanununun ne zarcısın Meclise sevk edi
leceğini sordular. Konut kanunu hazırlanmış, ha
len Büyük Meclistedir. 

Sayın Kalpaklıoğlu arkadaşım tesbit edilen 
standardın kifayetsizliğinden ve .memleketimizin 
sosyal realitesine uymadığını beyan ettiler. Her 
fikir muhteremdir, hürmet ederim. Ama, biz 
işe başladığımız zaman bu standartlar 69,3 tü, 
ve hakikaten büyük şikâyeti er karşısında bulu
nuyorduk ve hakikaten arkadaşımızın söylediği 
gibi bu ölçü sosyal gerçeklere, uymuyordu, bunu 
100 metre kareye çıkardık. Bunun daha fevkine 
çıkarmak niyetinde olmadığımızı, bunun memle
ketimizin şartlarına uygun olduğu mütalâasını 
muhafaza etmekte olduğumuzu beyan ederim. 

Arkadaşımız, bir ev sahibi olmak ist iyen yapı 
tasarrufu sahibine o evin bedelinin tamamen ve
rilmediğini, mahdut bir miktarının verildiğini ve 
bunun doğru olmadığını beyan buyurdular. Bü
tün bu işler bir memleketin malî kaynaklarının 
kapasitesine bağlı olan bir keyfiyettir. Biz halen 
Emlak Bankası olarak yılda 8 000 ilâ 8 500 yapı 
tasarrufu sahibine kredi vermekteyiz. Eğer ar
kadaşımızın fikrini kriter olarak kabul edersek, | 
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bu miktar tabiatiyle düşecektir. Ve zaten yapı 
tasarrufu sisteminin tesis gayesi, veya bünyesi
nin özelliği; vatandaşın büyük çapta tasarrufu
nun iştirakini esas almıştır. Bunun dışında br 
yapı tasarrufu sistemi düşünmeye imkân yok
tur. 

Sayın Ağan oğlu arkadaşım, kanunu memnu
niyeti e karşıladığını beyan ettiler, arzı şükran 
ederim. Ye bir gerçeğe işaret ettiler dediler ki; 
Türkiye'de israf mevzularından biri de inşaattır. 
İnşaatın maliyetini düşürmeye çalışmak ve yapı 
malzemesinin istihlâki üzerinde gayretler sarf et
mek ve bunları birtakım standartlara bağlamak 
lâzımdır, dediler, Bu görüşlerine samimiyetle iş
tirak ediyorum. Bakanlığımızdaki Yapı Malze
me Genel Müdürlüğümüzün bu konuda bölgesel 
ciddî çalışmaları vardır. Bunların sonuçlarını 
çok kısa zamanda Yüce Hey et ir-ize arz edeceğiz. 

Sayın Vural arkadaşımız, bu kanun bankaya 
bir likidite imkânı getirmekte lir. Yoksa. 700 mil
yonluk krediler açacağız şeklinde düşünmek doğ
ru değildir, buyurdular. Bizim zaten bu kanu
nu getirmekten maksadımız Emlâk Bankasının 
mâruz kaldığı güçlükleri bertaraf etmek ve ona 
bir imkân vermek, likidite sağlamak olduğuna gö
re, görüşlerimizde bir aykırılık olmadığı meyda
na çıkmaktadır, llesmî tevdiatı ı devlet bankaları
na yatırılması ve ezcümle Emlâk Bankasının da 
bundan büyük bir hiss3 alması hususundaki te
mennilerine iştirak ediyor ve teşekkür ediyorum. 

Sayın Atmaca, aşağı • yu'kan kendisinden ev
vel konuşan arkadaşlarınım temas ettiği noktala
rı dile getirdiler, kredi zamanında verilmiyor 
dediler. Kanunun gerekçesi d? zaten budur, bu
nun için gelmiştir. Kredi açımında güçlükler çı
karılıyor veya güçlükler vardır, bunlar izale edil
melidir, dediler. Bu güçlükler, zannediyorum 
ki, arkadaşım kat mülkiyetinin ve ipotek muame
lesinin güçlüklerini ifade etmek istediler. Bu za
ten Bankanın bizatihi kendi fiillerinden doğmuş 
olan bir güçlük değil, mevcut kanunların icabı
dır. Binaenaleyh, eğer bunlar bir külfet ise, for
malite ise bunu Emlâk ve Kredi Bankasının sta
tüsü içerisinde değil, bu mevzuya ilişkin kanun
lar üzerinde düşünmek icabcdeı. Metrekare üze
rindeki beyanlarına cevabımı diğer arkadaşları
ma cevap verirken arz etmiştim. 

Ucuz mesken konusuna değindiler. Ucuz mes
ken konusu yapı. malzemesine dayanmaktadır, 
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Bu konudaki çalışmalarımızı da biraz evvel arz 
etmiştim. Bu suretle söz alan arkadaşlarıma arzı 
cevabetmis bulunuyorum. 

Bu kanun mesken ihtiyacında olan vatandaş
larımıza hizmet etmek imkânlarını getiren bir 
teşriî tasarruf olacak ve Yüce Senatonun sayısız 
eserleri arasında kıymetli bir tasarı olarak mev
kiini muhafaza edecektir. Yüksek takdirlerinize 
arz eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika, soru
lar vardır. Ve Sayın Öztürkçine'nin bir sorusu
nu cevapsız bıraktınız; bu yapı tasarrufu talep
lerinin ne miktar olduğunu mordular. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Efendim, bu 
gerekçemizde var, 130 bin dedik. Ve bunların ki
minin müddeti gelmiş, kiminin gelmemiştir. Bu
günkü tablo budur. 

BAŞKAN — Sayın Melen, sorunuz. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Bakandan 

ricam, 700 milyonluk bu ek sermaye kaç senede 
tamamlanacaktır ve ne kadarı oto - finansman 
yolu ile, ne kadarı bütçeden verilecektir, bir pro
gramları var mıdır? 

İM AK VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Maliye Bakan
lığı ile bu konudaki daha evvelki zamanlarda baş
lamış olan çalışmaları ilerlettik. Ve Maliye Bakan
lığının teknik uzmanları bunu üç sene içinde sağ-
hyabileceklcrini beyan buyurdular. Biz de bu
nu benimsemiş bulunuyoruz. 

FERİD MELEN (Van) — Ne kadar finans
man vardır? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞE OĞLU (Devamla) — Bunu yazılı ola
rak arz edeyim. Şu anda rakamları söylemek 
mümkün değildir. Biliyorsunuz malî mevzu ile 
ilgili bir konudur. Bilâhara yazılı olarak arz ede
yim. 

Evet Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Başka soru yoktur. Buyurun Sa

yın Bakan. 
Sayın Göktürk son söz sizin, söz istemiştiniz 

konuşacak mısınız, buyurun söz sırası sizde. 
HÜSEYİN AVNİ GÖKTÜRK (Niğde) — 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Türkiye'de mesken meselesi, biliyorsunuz, 2 nci 
Cihan Harbi sonlarına kadar çok yakıcı ve zor 
bir mesele halinde kendisini gösterir ve hattâ bu 

yüzden devlet gayet ağır birtakım kanuni ted
birler almak mecburiyetinde bile kalırdı. Millî 
Korunma devrinin hükümran olduğu zamanlar
da bilirsiniz, mesken zorluğundan, mesken buh
ranından mütevellit ihtilâfların haddi hesabı yok
tu. Daha sonraki idareler Türkiye'de mesken 
meselesinin biraz kolaylıkla halline bâzı adımlar 
atmak zaruretine inanarak nihayet bu Emlâk ve 
Kredi Bankamız gibi çok millî ve bu sahada ga
yet kıymetli hizmetler görmüş olan bu bankanın 
mesken kredisi bahsindeki yetkisini değiştirmek, 
artırmak istikametinde değiştirmek suretiyle bir 
ferahlığa kavuştuğumuzu büyük bir hazla tesbit 
etmiş bulunmaktayım. Yalnız, mesken kredisi 
mekanizmasının işleyiş tarzının biraz ağır ve kre 
di hacminin da gayrimüsait olması yüzünden bi
raz zor oldu, ağır oldu, çünkü o zaman konulan 
şartların, muayyen bir tediyede bulunan bir mu-
dinin alabileceği mesken kredisi, büyük ve lüks 
meskenler hesaba katılmak suretiyle tâyin edildi 
ve netice itibariyle memlekete yapılan yeni mes
kenler, aldıkları kredi ile daima lüks meskenle
re doğru gitmek temayülü gösterdiler. Bugün 
mesken kredisi sahiplerinin bidayetten beri aldık
ları kredilerle, sahibolmak istedikleri ve yahut 
da olabildikleri meskenlerin bedelleri 40 000 ve 
yahut 50 000 lira ile 150 bin lira arasında oyna
maktadır. Halbuki, sosyal mânada bu kadar pa
halı, bu kadar geniş meskenlere doğru gitmek 
her halde memleketimizin şartlarına uygun olma
sa gerektir. Bugün, Emlâk Bankasının sermaye
sinin bu kadar geniş bir ölçüde, bir milyar gibi 
büyük bir ölçüde çoğaltılması bahis mevzuu olur
ken, bendeniz bilhassa bu mesken kredisi verilme
si ile ve verilmekte daha çok gayret göstermekle 
beraber bunun şartlarının biraz daha sosyal mes
kenlere doğru takyidi taraftarıyım. Şöyle ki, 
bugün bir ailenin sosyal mesken olarak ileriye sü
rülen ölçüleri, bâzı arkadaşlarım haldi olarak 
tenkid ettiler, küçük buldular. Fakat mesiken kre
disi alıp da hiçbir kayda, tabi olmıyan ve tabi 
olmadan mesken sahibi olmak istiyenlerin, sahi-
boldukları meskenlerin ölçüsü hakikaten haddin
den fazladır. Memleketin içtimai tabakalarına 
şöyle bir göz atarsak, bugün Emlâk Kredi Ban
kasının mesken kredisinden istifade edenlerin da
ha ziyade, az - çok hali vakti yerinde ve geçimle-
i'i yerinde olan insanlara doğru akmakta olduğu 
meydana çıkar. Bu itibarla, bir taraftan Sayın 
Ağanoğlu'nun ifade ettiği gibi, meskenlerin yapı-
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mmda büyük tasarruf yoluna gidilmesi mecbu
riyetini göz önünde tutmakla beraber, diğer ta 
raftan da bu mesken kredilerinin muayyen ölçü 
deki meskenlere ancak verilmesini, yani kred 
alan mesken sahiplerinin ancak bir ölçüden faz 
la mesken alamamalarının ayrıca şart olarak ko 
şulmasını ve bu suretle içtimai adalet prensibine 
daha ziyade yaklaşılmasını bendeniz uygun bul
maktayım. Meselâ 150 - 200 metrekarelik biı 
mesken bir aile için Ankara'da mesken kredisi ile 
alınabilecek, tedarik edilebilecek bir mesken ol
maktan çıkmalıdır. 50 - 60 metremurabbamda 
bir içtimai mesken üzerinde belki münakaşa edi
lebilir ama nihayet 8 0 - 9 0 - 1 0 0 metrekareden zi
yade meskenler için de kredi verilmesi her halde 
pek isabetli olmasa gerektir. Bu suretle kred 
usulünün ıslahı yönüne gidilmesini bilhassa rica 
ederim. Maruzatım bundan ibarettir, saygılarım
la. 

BAŞKAN — Kanun tasarısının tümü üzerin
de görüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesi hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Maddelere geçil 
meşini kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 

Verilen iki önergede ayrıca ivedilik hususu 
vardır. İvedilik hususunu oylarınıza arz ediyo 
rum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... İvedilik hu
susu kabul edilmiştir. Bir defa görüşülecektir. 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka
nununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 4947 sayılı Kanunun 6143 sa
yılı Kanunla değişik 5 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilin iştir. 

«Madde 5. — Bankanın sermayesi her biri 
100 lira kıymetinde 10 000 000 hisseye ayrılmış 
olarak 1 000 000 000 liradır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, bu tasarının ifade ettiği 
mânâ kâfi derecede belirtildiği -için, o nokta
larda durmadan, açık kaldığını gördüğüm öze 
ait bir ıhususu birinci madde vesilesiyle (belirte
ceğim. Tasarının isabeti aşikârdır. Memleketin 
ıbilhassa büyük şehirleri hergün yapı tasarru
fu hesabı dolayısiyle yeni baştan imara kavuş
tuğu da bir gerçektir. Fakat, bir nciktada muh
terem Bakanı dinlediğim zaman cevabını gö

remediğim için vuzuha kavuşmaz ise Senato, 
Millet Meclisi önümüzdeki samanlarda yine 
benzeri bir taleple karşı karşıya kalacaktır ve 
üstelik bu kanunda daha önce çıkmış olmasına 
•ağmen tatbik 'edilememiş olacaktır. Sadece 

bu noktayı belirtmiş olmak için birinci madde
ye göre durumu ifade edeyim; bu ikamın çık
tığı zaman harikanın sermayesi 300 milyon li
radan 700 milyon lira ilâvesi ile bir milyara 
çıkacak. Bu para ile ne yapılacağını (bilmeliyiz 
ki, bunun, buna yetip yetmediğini ve bundan 
sonra yeni bir talobolup olnııyacağını görmüş 
olalım. Gerekçe bize şu rakamları veriyor; di
yor; diyor ki 1960 a kadar 20 355 talöbolmuş 
ve 537 milyon liralık sözleşme yapılmıştır. Fa
kat ondan sonra, bu 'konu hızlanmış 1960, 1961, 
1962 yıllarında 75 261 talebolmuş, bunun için 
2 853 000 liralık ıs özleşme yapılmıştır. Şimdi 
bu kanun çıkınca, bu para (bundan sonraya a'jt 
bir ferahlatıcı unsur olamıyaeak bu paranın 
tamamının ödenmesi halinde dahi gene gerek
çenin vuzuhla ortaya koyduğu gibi, bu para ile 
banka yalnız eski yıllarda giriştiği taahhütleri 
karşılayabilecektir. Bundan sonrası için ne ola
caktır? Bundan sonrası için de şu söızü ihtiva 
ediyor, bilâhara alman tedbirlerle girmek
te olduğu girişmekte olduğu taahıhütl erin
de kendi tahsilatı ile karşılayacaktır. 
Simidi muhterem arkadaşılarım, durum şu
dur; ıbir konu halledilirken iki unsuru 
muhterem Senato 'bilmek ister. Demek ki, bu 
700 milyon lira geçmirıte yapılmış bulunan söy
leşmelerin ancak karşılığıdır. Buradaki açi'k 
noktada şudur; >bu 700 milyon lirayı bütçeden 
her yıl ayrılacak para ile ödeyeceğiz. Sayın 
Bakan burada ifade ettiler ki, Maliye Bakanı 
ile mutabakatımız, üç senede bu paranın kar
şılanacağı noktasındadır. Şu halde bu 700 mil
yon da derhal değil, bütçenin imkânına göre 
üç senede karşılanacaktır. Bu üç senede karşı
lanacak olan para ise, üç sene önceden kesin
leşmiş olan taahhütler karşılığıdır. O halde 
b anık a eline bu paranın geçeceği üç ısene zar
fında daha önceki sözleşmeleri tamamen karşı
layacak durumda değildir. Bundan sonrası ile 
ilgili kısmında ise, tahsilat ile karşılayacaktır. 
Buradaki öz de şudur arkadaşlarım; yapı ta
sarrufu hesabı 2 - 3 sonede, 1,5 senede 10 bin 
lira alacak, onun karşılığında §u evsaftaki gay
ri menkûle, meskene 30 - 40 - 50 bin lira vere-
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cek. Tahaccüm artıyor. «Bana para verme, bu 
işe .girme» diye vatandaşa söz söylemiyeceğine 
göre, bu tahaccüm öyle bir noktaya doğru git
mektedir ki, ıbu bankanın bugünkü güç duru
munu halletmek mümkün değildir. Nasıl halle
dilir öyle ise? İşte açık kalan nokta budur. 
Vaktiyle 'bir Alman müteahhaıssısı getirilereSk 
bunun aktüel hesapları yaptırılmıştı. Ne kadar -
talebi, ne kadar zamanda, nasıl karşılanmalı
dır ki onlardan gelecek oîan tahsil ile diğerle
ri 'karşılanabilsin. O 'halde bu mütemadi bir 
şekilde daha evvel hazırlanmış olan disiplinli 
hesabın tatbikatı olduğu, bir programın tatbi
katı olduğu takdirde yürür, aksi halde ne ban
ka 700 milyon liraya .rağmen feraha kavuşur, 
ne .de bu konu kökünden halledilmiş olur. Onun 

* için Sayın Balkan birinci madde vesilesiyle aca
ba hangi tedbirleri hangi hesap ölçüleriyle al
mışlardır ki, 'bu 700 milyonu üç sene zarfında 
aldıkları takdirde, geçmiş sözleşmeleri -karşılan
mış olacak ve bundan sonra yapılmış 'bulunan 
sözleşmeler de tahsil edilerek bulunan paralar
dan öylesine muntazam ödenecektir 'ki, banka 
artık devamlı 'bir şekilde özürsüz işleyebile
cektir. 

Bu hususu aydınlatırlarsa, aslında »on dere
cede isabetli olan bu tasarıya oylarımızı verir
ken daha çok tatmin içinde oluruz. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, ben de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sıra 'ile sizden önce daıha evvel 
kâğıt göndererek söz istemişlerdir efendim. Da
ha tümü görüşülürken kâğıt gönderip söz iste
diler. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kâğıt gön
derdiklerini görmedim efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlar, banka sermayesinin bir mil
yar Hraya yükseltilmesi şayanı takdir bir 
davranıştır. Şükranlarımı bu vesile ile arz et
mek isterim. Yalnız bir cihete dokunmak isti
yorum. Bu para hangi işlerde kullanılacaktır? 
Bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bankanın 
bütün işleri üzerinde bu paranın tesiri olacak
tır. Banka mevzuuna giren hangi işler varsa, 
t>u sermaye elbettöki oralara sarf edilecektir. 
Fakat tbanka kanununa göre, bankanın anaga-
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I yesi mesıken dâvasını halletmek olduğuna göre, 
elbetteki bu miktarın büyük bir kısmı da mes
ken konusuna sarf edilecektir. Burada mes
ken kredisinden 'bahsederken, bankanın halen 
yapmakta olduğu muamelenin açıikl anmasında 
fayda vardır. Banka halen iki türlü kredi ile 

| .karşı karşıyadır. Birisi, mesken kredisi «sistemi 
dediğimiz sistemdir iki ıbu, kanununda, 'banka
nın yapmak medburiyeti vaz'edilen ıbir husus
tur. Mesken (kredisi dediğimiz zaman, banka 
ıbu krediyi isteyen' vatandaşa muayyen bir 
müddet; 20 sene müddet hatırladığıma göre 
olacak, yüzde 5 veya 6 faiz olacak ve ibunun 
şartları tahakkuk ettiği zaman banka vatanda
şa bu parayı ödemek ve meskeni yaptırmak za
ruretindedir. 

İkinci sistem, bankanın yapı tasarrufu siste
mi dediğimiz usuldür. Bu yapı tasarrufu siste
minde banka vatandaşlarla karşı karşıya gel
diği zaman plasmanı da müsaidolmazsa, «Ben 
bu parayı ödoyemiyeceğim. Zaten sizinle muka
vele yaparken de 'bu şartlar dâhilinde yapmış
tık. 2,5 sene beklememiz lâzımdı, şimdi zaru
ret hâsıl oldu. Dört sene daha beklemek zo
rundasınız» demek yetkisine sahiptir. Bunu 
arz etmekten maksadım şu oluyor iki, mesken 
kredisi açtığı zaman, banka bu kredi istekle
rini mutlaka yerine 'getirmek şartlarına uygun 
meskenleri, halk standardına uygun yaptırmaık 
veya yapılmış olanları kabul etmek (zaruretin
dedir. 

ikincisi, yapı tasarrufu sistemi dediğimiz 
sistem bir döner sermaye mahiyetini arz .eden 
bir sistem olmaktadır. Yapı tasarrufu denilen 
sisteme göre, vatandaş gelmekte «Ben 10 'bin 
lira para vereceğim» demekte, «tasarruf ede
ceğim, 2,5 sene sonra banka bana 40 - 50 »bin 
lira verirse mesken yapacağım, diye mukavele 
yapılmaktadır. Ama bu mukavele yapılırken 
Banka plasmanı müsaidolmadığı zaman «Bu 
müddeti uzatırız. Sana ben para da veremem» 
demektedir. Bu suretle şunu da ilâve etmekte
dir. Vatandaşın bu yapı tasarrufu sistemine 
göre, yatırdığı paraların heyeti umumiyesi bir 
döner sermaye mahiyetini arz ettiğine .göre, 
para o sermayede mevcut ise, mevcudu kadar 
ve sırası kime gelmişse para vermekte ve mes
keni yaptırmaktadır. Bütün bunları arz etmek
ten maksadım şu oluyor ki, banka burada mes
ken kredisi açtığı skimselere birtakım vecibeler 
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getirmek meöburiyötindedir. işte bu artırdığı
mız para bir milyar liralık paranın ıbıı mesken 
kredisine ayrılacak alan kısımların (hangisi ııe-
kadar (olacak ise, evvelemirde (mesken kredisi 
taldbinde bulunmuş, ve banka ile mukaveleye 
girişmiş olan şahıslara verilmesi onların tat
min edilmiş alması gerekmektedir. Burnun 
ötesinde yapı tasarrufu dediğimiz sistemde ıhak 
iddia ötmek ıeğer para İkalmamışsa mümkün de
ğildir. Para ımovcudise ellbetteki onlar da bir 
sıraya ıgöre paralarını almak durumundadırlar. 
Bunu Ibu şekilde arz ettikten sonra ışahsi ka
naatime göre ıbir de şunu ifade etmek isterim: 

Bu kredilerle inşaatın 'banka tarafından ya
pılmasından ziyade, masken kredisi inşaatının, 
vatandaşın kendi /tarafından (II) standartları 
tipine uygun olarak yapılmış olan binaların 
kalbulünün bir anaprensibolarak göz önünde 
tultulm asını da tavsiyeye lâyık /görmekteyim. 

Bir diğer ıhusus da, bu 1 milyar liralık pa
ranın Ikaynağı nedir? Bunu zannediyorum ki 
Sayın Ferid Melen de sordular, ben de bunu 
öğrenmek istiyorum. Sayın Bakandan (bunu da 
ifade (buyurmasını rica ederim. 

, Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem ankadaşlar; Türkiye Cumhuri
yeti 'bütçesine bir 'milyar lira 'bir külfet geti
ren bu kanunun müzalkerosi sırasında, her şey
den evvel, burada Maliye Bakanının 'bulun
masını arzu ederdim. Filhakika bugün Mali
ye Bakanlığı koltuğu münhaldir. Fakat elbet-
tdki bu koltuğa birgün muhterem bir arkada
şımız oturacalktır. Vekâletle idare edilmekte 
bulunan bu Bakanlığın Vekili gelip 'burada bu 
külfeti, bu ağır yükü Türkiye Cumhuriyeti 
Bütçesinin nasıl karşılayacağını ve. bu kanunu 
nasıl ha'kkı ile yerine getireceğini bize mukni 
'bir şekilde izah ötmesi lâzımgelirdi. Çünkü, 
yaptığım basit bir 'hesaiba göre, bu Muhterem 
Bakanın da burada ifade ettiğine nazaran, üç 
senede itfa edilecek 'bir durum ihdas edilmiş. 
Böyle bir anlaşmaya varılmış olduğu gözükü
yor, Demek ki, senede Türkiye Cumhuriyeti 
bütçesinden bu 'bankaya verilmek üzere 200 
•milyon lira gibi 'bir paranın ayrılması lâzımge-
liyor^ 
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Muhterem arkadaşlar, bugün işitiyoruz, büt-' 
çe zaten, Bütçe Komisyonunda da müşahade et
tik, 2 milyar lira açıkla geldi. Bugünkü sitü-
asyonlarm, yatırımlara aidolan sitüasyonların 
ödenemediği de rivayet edilmektedir. Bunu 
karşılamak için Başbakan ile Maliye Bakanının 
arasında ihtilâflar cereyan etmiştir. Taşıma su 
bitmiştir. Taşıma suyun faizleri ödenememök-
tedir. Üstelik 1 milyar, milyon değil, 1 milyar 
lira daha bir parayı bol keseden getiriyoruz. 
Arkadaşlar, Sayın Bakan burada benim sözle
rimi çok fenaya yordu. (Hederi beri, belki otuz 
seneden beri .tanıdığını, bildiğim bir idareci
nin benim sözlerimi kötüye tefsir etmesini yer
siz buldum. Ben millî bir bankaya hakaret mak-
sadiyle buradan söylemiyorum. Ben bankanın 
tutumunun yanlış, halk yararına olmadığını 
ifade ediyorum. Paralarımızı aldılar, beniım pa
ram yok, kırk param da ydk, alâkam da yok, 
paralarımızı aldılar, keyfi bir şekilde sarf etti
ler, vaatlerinde durmadılar, tek taraflı hare
ket etliler, hiçbir hukukçunun, hiçbir 'maliye
cinin hafızasına sığar- bir iş değildir ve banka 
bu işlerle keyfi hareket etmiştir, etmektedir. 
Ben bunu iddia ediyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşım buraya gelmeli, 
demeli ki, biz Maliye Bakanı ile görüştük, Fe
rid Bey sordu, 'ben bunu hatalı buluyorum. 
Bakan, burada bu işi bilmiyor ki, ne diye soru
yor durup dururken. Maliye Bakanı gelmiş ol
saydı, tabiî o bu işin devamızatına nüfuz etmiş 
olurdu. Bize acık açık bunların ne taraftan 
geleceğini ve nasıl 'karşılanacağını söyliyebilir-
di. Ama Ferid Bey söyleyince; tabiî Bakan bil
mediği için «sözlü cevap veremem»' dedi, yazı
lı verecek, Maliye Bakanı ile konuşacak. De
mek ki, daha iş hazırlanmış 'da değildir. Ar
kadaşlar birbirimizi aldatmıyalım. Şimdi önü
müze programsız gelmiştir 'bu 'kanun. Nereye 
sarf edileceği de malûm.,değildir. Bu kanu
nun hangi esaslar dolayrsiyle getirilip paraları
nın bulunacağı hususu da malûm değil dır. Bu 
açık 'bütçe ile nasıl itfa edecek, o da malûm 
değil d i r. Arkada ş I arını m üsa ad e 1 »uyurursanı z 
biz de tcnkidlerimizi yapalım. Ve hakikaten 
İstanbul'da ve diğer yerlerde vatandaşların ıs
tıraplarını dile getirelim. Ve bunu dile geti
rirken de hiçbir gayemizin olmadığını bir millî 
müesseseye kem nazarla bakmakta mütohclli 
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olduğumuzu düşünmiyelim, hatırınıza gelme
sin böyle şeyler ve deyiniz 'ki, buradan konu
şan her arkadaş, her mesele üzerinde nüfuz ede
rek bunun halktan ıstırabını alarak, burada 
hüsnüniyetle hiçbir kimseyi hedef ittihaz etme
den, hiçbir müesseseyi kırmak, yıkmak maksa
dına matuf olmadan söz söyler ve tenkicl ya
par. Lütfen bunu kabul buyurun. Yoksa baş
ka türlü imkânı yoktur. Ve her sözün altında 
'bir maksat, siyasi bir maksat aramayınız. Siya
si maksadımız ne olabilir? Ben bu Hükümet
ten evvelki gelen hükümetleri de tenıkid ediyo
rum. Onların da kabahatları vardır. Açık açık 
konuşalım. Onlar niye getirmemişlerdir. Bu 
kanunu kendileri mi getirmişlerdir. Yoksa da
ha evvelki hükümetler zamanında mı tanzim 
edilmiştir. Bunu da gelsin Hükümet burada 
ifade buyursun, onu da anlıyalım. Niçin bu 
tedbirler alınmadı? Ben bir şahsın şahsiyetini, 
bir müesseseyi hedef tutmuyorum. Meselenin 
esasını anlamak istiyorum. Muhterem arkadaş
larım tekrar edeyim: Özür dilerim, sizi çok 
yordum, fakat, bu kürsüden kalb rahatlığı 
ile inemiyorum, bu kanuna seve seve rey ver
mek istiyorum. Ama, hakikaten bu paralar bu-
lunaeaksa. Ama, hakikaten bu ihtiyaçlar tat
min edilecekse. Ama hakikaten bir programı
mız varsa seve seve oy vereyim, ama yoksa, 
hayal görüyorsak, «biz 1 milyona çılkardık ey 
ahali, biliniz, anlayınız işte bakın ne işler ya
pıyoruz» demek maksadiyle yapılıyorsa reyim 
yolktur, arkadaşlar, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyenl. Buyurun 
Sayın Okyayuz. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, çok değerli arkadaşlarım, Ekrem 
Bey arkadaşımı dinledikten sonra burada ko
nuşmak zaruretini duyduğumu ifade etmek is
tiyorum. 

Sayın Özden hiçbir siyasi maksadın içinde 
ve peşinde olmadığını sarahatle, vuzuhla söyle
mekle bizi hakikaten sevindirmiştir. Ancak, 
«Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz» ölçüsü 
içinde olunca Ekrem Özden'in sözlerine başlar
ken, Maliye Bakanı ile Başjbakan arasında ih
tilâf olduğundan bahsetmiş olması «taşıma su 
ile değirmenin durduğunu»' ifade etmesi, haki
katen bu beyaniyle tam bir mutabakatı müspet 
ölçüler içinde bağdaştırmaya imkân yoktur. 

Emlâk Kredi Bankası bir gerçektir ki, bu va
tan sathında, hakikaten memlekete ve bu vata
nın aziz çocuklarına müspet istikamette hiz
metler yapmıştır. Ama 'mükemmeliyetten, bah
setmek 'konusunda birlik ve beraberlik tesis 
etmek daima mümkündür. Bu getirilecejk im
kânla Emlâ'k Kredi Bankasının tâyin ettiği ve 
bugün içinde bulunduğu fonksiyonunu daha iyi 
ve 'daha mükemmel şekilde işletmek gibi, bir 
gayenin ve bir dilek ve emeğin içinde olduğu
na göre, biz bu istikametteki davranışı ve ina
nışı en müspet anlayış ve ölçüler içinde takdir 
ediyor ve beğeniyoruz. Bu istikametteki mesa
isinin memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını ha
kikaten yürekten diliyoruz. 

Sayın Özden bir milyarlık külfetin getiril
mesi yanında lütfetsinler, biraz da nimetten 
bahsetsinler. Şüphe yoktur ki, kanunlar mil
lete eziyet etmek için değil, hizmet etmek için 
getirilir. Böyle olduğuna göre bu Ikülfe'tin ya
nında getirilecek bu imkânlarla bir nimet de 
sağlıyacaklarını ifade etselerdi 'hüsnüniyetleri
nin delilini vermek 'bahsinde en mülkemmel 
şekilde bir beyan içinde 'olacaklardır. O vaı-
kit şu anda duyduğum ihtiram şu anda 
duyduğum bitaraf ölçüler içindeki1 hissiya
tım daha derin ve daha yürekten olacaktı, 
bunu arz etmek için huzurunuza geldim, ra
hatsız ettim, özür diler, hepinizi hürmetle 
selâmlarını. 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz istediniz, bu
yurun. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HADÛN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar, Sayın Bekata buyurdu
lar ki, «38 911 vatandaş mukavele yapmış, 
bunu karşılamak için 1 600 000 000 liraya ih
tiyaç vardır*. Şimdi getirdiğiniz kıanunla 
1 000 000 00O liraya çıkarıyorsunuz, bu
nunla mukavele yapmış olanların talepleri
ni mi karşılıyacaıksınız ? Eğer o talepleri1 kar-
şüıyacaksanız bundan sonrakilerinin halli 
nice olacaktır? Bu vuzuha kavuşsun» buyur
dular. 

Şimdi, bir noktayı, bâr prensibi kati
yetle ve vuzuhla bilmemiz lâzımgelir ki, me
selemizi aydınlık hatlar içinde çözelim. 

Yapı tasarrufu «istemi,; vatandaşın- t a sa r 
rufunun malî yekûnu ile, kamu kaynaikli-

— 99 — 
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kredi ile birleşerek mesken ihtiyacını sağ
lamasıdır. Ve mesken ihtiyacının içinde bu
lunan vatandaşla, yapı tasarrufu sistemimi 
tatbik eden müessese gayet serbest olarak 
iradelerini izhar öderler. Sayın Artukmaç 
arkadaşımızın gayet veciz ifade ettiği gibi 
«Sen şu kadar tasarruf yaptığın taıkdiıde, 
ben de imkânım olduğu takdirde, şu zama
nın hululünde, sana şu kadar kredi veri
rim, der. Dünyanın her yerinde yapı tasar
rufu sisteminin temel fikri, tcımol prensibi 
budur. Ve yJne yapı tasarruf sisteminin 
uygulanmasının neticeleri, vâde gelmiş olma
sına rağmen '«Kredimi verin ben evimi alaca
ğım» diyenler % 30 ilâ % 35 i geçmemiştir. 
Bu da bir realitedir. 

Şimdi biz ne diyoruz, bizim 1 milyar 600 
milyon lira çeşitli alacaklarımız var. Bu 
alacaklarımızın yıllık tahsilat yokunu 
180 - 200 CCO 000 dur diyoruz. Sermayemizin 
artırılmasından hâsıl olan malî imkân ve 
nemailer vaktiyle yapılmış mukaveleleri rea-
lize edeceğiz ve bundan sonraki talepleri bu 
1 600 000 000 liranın tahsilat miktarı olan 
180 - 200 000 000 liraya göre ayarlıyacağız 
ve mukaveleyi yapmakla bankayı sıkıntıdan kur
tarıp bir dengeli hüviyet içinde çalışması imkâ
nını vereceğiz, diyoruz. 

Sayın Artukmaç arkadaşım banka çalışma
larını iki kategoride hulâsa etti ve yapı ta-
surruf sistemlini çok güzel izah etti. Ken
dilerine teşekkür ederim. Buna da bir te
menni olarak da, mesken 'kredisi makatının 
banka tarafından değil, vatandaşlar tarafın
dan yapılmasını uygun mütalâa ettiğini beyan 
etti. Çalışmalarımızda bu fükrini dikkate ala
cağız. 

Sayın özden arkadaşımız, millî bir mües
sese olan bankamızı hakir görmediğini be
yan etmek suretiyle nezaket izhar ettiler. 
Kendilerine teşekkür ederiz. 

Şimdi değerli arkadaşlar, ilk konuşmasın
da cevap arz etmiştim, dediler ki, banka tek 
taraflı hareket etmiştir, vatandaşın hakkına 
hürmet etmemiştir. Bendeniz bu iddia ve beya
na yapı tasarruf sisteminin hususiyetiyle, bu 
evet böyle olmuştur, sıkıntı içindedir, çünkü 
malî imkânı yoktu, işte o imikânsızlığı »bertaraf 
etmek için ıbu kanunu getiriyoruz bu tedbiri 

alıyoruz, dedim. Kendileri diyorlar kî, «Bu Hü
kümetten evvelki Hükümetler do bunu düşün
dü». Ben düşünmemiştir, demedim. Ama kendi
leri büyük güçlükler içindedirler. Vatandaşın 
parası yenmiştir, ağır sıkıntılar ve ıstıraplar 
içindedir, diye tarif ettiler. Ben de dedim ki, 
eğer burada ıbir siyasi tariz varsa, bu bankayı 
sıkıntıların içine sokan iktidar sizsiniz diyorsa, 
hâşa, biz bu ıbankayı böyle teslim aldık dedim. 
Böyle ikeınuşmak benim tabiî hakkımdır ve bir 
gerçeği ifade etmek vazifemdir. 

Sonra, Maliye Vekili arkadaşım da burada 
bulunmasını arzu ettiler ve dediler ki, «Ben iki 
yüz milyon lirayı nereden bulacaklar? Sayın 
Melen Bakana sordu, o da sarih bir ecvap ver
medi, sorması -zaten doğru 'değildi, bunu Maliye 
Bakanına sormak lâzımdı. Kendisi bilmez, ko
nuşmuşlar üç senede vereceklermiş. Ama nasıl 
verecek, ne zaman verecek bunlar da muallâk
ta. Binaenaleyh, bu gerçekler ortaya çıkarıl
madan, şimdi işte biz bu bankanın sermayesini 
bir milyar liraya çıkarıyoruz, büyük bir hizmet 
yapıyoruz,'pozisyonu içinde .kendilerini takdim 
etmek istiyorlar; bu doğru değildir» dediler. 
Arzı cevabedeyim. 

Değerli ankadaşlar; evvelâ Sayın Özden 
arkadaşım şunu «bilsin k i ; !biz iktidara geldiği
miz andan itibaren sadece yapabileceğimizi ta-
ahhüdettİk ve taahhütlerimizi de yerine getir
mekteyiz ve getirmeye devam edeceğiz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Yapabilir
seniz alkışlarız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — O günleri in
şallah göreceğiz. Alkışınızı bekleriz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bütün eme
limiz budur. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devanda) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım; .Sayın Melen arkadaşı
mız, «Bunu 'bütçeden mi karşılıyacaksınız, oto 
finansman olarak mı karşılayacaksınız, ne ka
dar zamanda karşılıyacaksınız» dedi. Ben de 
Üç «senede bunu itfa edecektir, Maliye ile bu 
prensibin üzerinde anlaştık, dedim. 

Zaten eski bir Maliye Vekili olması itibariy
le bunun nasıl karşılanacağını yakinen bilmiş 
olmasına rağmen, bana böyle bir sual tevcih 

I etti, iben de (kendisine daha detaylı bilgi vere-
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Ibilmek için yazılı cevap arz edeyim, dedim, 
«peki» dedi. Sayın Melen de hüsnüniyetle sual 
sordu, ben de kendisine hüsnüniyetle cevap ver
dim. Çünkü, bizi böylece eğer «yazılı cevap ve
receğim» sözünden tutarak, malî imkânları he
saplamamış] ardır, hükmüne bağlıyorlarsa, isa-
ıbetli ve insaflı bir davranışın içinde değiller
dir. Ben kesin olarak şimdi buradan ifade edi
yorum. Maliyemiz bunu 3 senede sağlayacak
tır. Bütçeden sağlayacaktır. Bütçeden sağlan
ması için 1965 senesinde 704 sayılı Kanun çı-
Ikarılmıştır. Bunu Saym Özden de bilir, Sayın 
Melen de bilir. Ama ben arkadaşıma «yazılı 
izahat vereyim» dödim. Bu bir idraksizliğin ve 
meseleyi hafife almış olmanın bir delili olarak 
kullanılmamalıdır. Biz her işimizi bir hesa'ba, 
ıbir ölçüye göre ve memleket imkânlarım kul
lanarak yapmaktayız. Ve yapmaya devam ede
ceğiz. «Eğer ıbu parayı temin* etmek imkânları 
yoksa, vatandaşı yanlış yola sevk etmiıyelim, 
onu aldaıtmıyalım» dediler. Çok üzülerek beyan 
ederim ki; bizim iktidarımızda vatandaşı aldat
mak diye bir şey yoktur. Vatandaşı aldatmak 
istiyenlerle mücadele etmiş olmanın vşerefi var
dır. Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Başka söz is'tiyen. Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜttKÇlNE (İstanbul) — Efen

dim Saym Vekilimiz sorulara cevap verdi. So
rulara cevap verildikten sonra son söz bitti. 

BAŞKx\N — Arkadaşımız söz istedi. Daha 
yeterlik önergesi yaktur. O tümü hakkında idi 
Sayın Öztürkçine. 

HÜSEYİN KALPAKLTOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, ben Sayın Vekilimizin yanlış anla
dıkları konuşmamı tavzihan huzurunuza çık
tım. Uzaıtmıyacağım, kısa arz ediyorum. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Saym 
Kalpakboğlu, 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) 
— Efendim, yanlış <bir anlaşılma olmasın Sa
yın B akkanım. 

Efendim ben hiçbir zaman «Banka kendi 
imkânının dışında bir taahhüde girsin, deme
dim. Bunu Saym Vekilimiz yanlış anladılar. 
Verecekleri miktar ne ise o tesbit edilsin, de
dim. Yalnız buraya gelmişken şunu ifade ede
yim ki, eğer yüz metrekare üzerinde Hükümet 

hakikaten 'kararlı ise, ben kendileri gibi dü
şünmüyorum fikrimde ısrar ediyorum. Ama 
bunun için Vekil beyden şu hususun cevaplan» 
dırılraasmı istirham edeceğim. Yüz metrekare
yi lüks kabul eden bugünün sistemi içinde Saym 
Vekilimiz bu lüks inşaatların bedellerini, 100 -
150 bin lira dahi olsa verecek. Çünkü kanun 
öyle. Ama 120 metrekare veya 101 metrekare 
oldu mu inşaat değil 100 metrekare lüks inşaa
tın belki yarı fiyatına veya üçte i'ki fiyatına, fa
kat bunu bir santimetrekare geçti diye, vermi-
yecek. Bunu nasıl tasvibediyorlar bilmiyorum. 
Hieolmazsa, şunun tatbikatına geçtiklerinde 
desinler ki, «lüks inşaata verilmez, 100 metre
kare de olsa verilmez, 80 metrekare de olsa 
verilmez» Bunun sistemini 'koyarlarsa memnun 
olurum. Ben hakikaten bankanın kendi imkâ-
nmı düşünerek sözümde yanlış anlamaya va
ran bir noktayı tavzihan izah etmiştim. Banka
nın kendi imkânı içerisinde verebileceği yüzde 
miktarı ne ise onu geçmesin ve böylece verece
ği kredi imkânı âzami hadde çıksın. Şahıs iti
bariyle, aded itibariyle ne kadar verebilirse o 
kadar verilsin. Fakat muayyen noktanın ötesi
ne gitmemek suretiyle bunu tahdit ve tesfoit 
mümkündür, dedim. Sayın Vekilimiz bunu 
yanlış anladı ve tuttu «biz bu tahdidi sırf daha 
çok kişilere, daha çok mudiye imkân vermek 
için kabul ettik» dediler. Bu vesile ile de ken
dilerine teşekkür ederiz-. Hakikaten büyük 'bir 
boşluğu dolduracaktır. Bugüne kadar ki, şu 
konuşmalardan da aüiaşddığı veçhile büyük sı
kıntıda olan bu bankaya büyük imkânlar' ve
rildiğinde daiha fazla mesken yaptırma imkâ
nını sağlamış olacaklardır. Onnn için de Hü
kümete ve "bu hususta yakın ilgisi ve hizmeti 
olan adı geçen bankaya teşekkür ederiz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 



C. Senatosu B : 4 10 . 11 . 1966 O : 1 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Ydk. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sözlü sorulara geçiyoruz. ] 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'tn, hasında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek 
var mı efendim? (Yok sesleri) Yok. Soru gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

2. —: Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, İstanbul, Ankara ve Eg& 
Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerine dair söz
lü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'-
in cevabı (6/300) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı? (Burada 
sesleri) Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularıma Millî Eğitim Bakanı 

tarafından sözlü olarak cevap vermelerini say
gı ile dilerim. 

19 . 11 . 1964 
İstanbul Senatörü 
Rifat Öztürkçine 

İstanbul - Ankara ve Ege Üniversitesi Tıp 
Fakültesi kliniklerinde: Aynı fakültede: 

1. Ne kadar aynı cins 'tıbbi al ât ve edevat 
mevcuttur? 

2. Bu aletler, her 'klinikte kaç defa kulla
nılmıştır? 

3. Kliniklerde kaç- hasta yatarak tedavi 
görmektedir? 

4. Her klinikte: Öğretim üyesi, asistan, 
hemşire, hastabakıcı ve hademe adedleri nedir? 

5. Bir hasta : Aded ve maliyet bakımından | 
üniversiteye kaç liraya mal oluyor? I 

6. Döner sermaye talimatnamesi Üniversi
teler Kanununun 55 nci maddesine uygun bir 
şekilde mi hazırlanmıştır. Bu 55 nci maddenin 
ber üniversitede ayrı ayrı tatbik edilmesinin se
bepleri nelerdir? 

Kanun tasarısının tümü üzerin'de söz istiyen? 
Yok. Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 

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

S CEVAPLAR 

S VE CEVAPLARI 

7. Üniversite kliniklerinin 'daha rantabl 
olabilmesi hususunda ne gibi tedbirler alınması 
düşünülmektedi r ? 

BAŞKAM — Buyuran sayın Balkan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ORHAN DEN

GİZ (Uşak Milletvekilli) — Çok. Sayın Başkan 
ve sayın senatör arkadaşlrım, İstanbul Sena
törü Sayın Rifat Öztürkeine arkadaşımızın, 
İstanbul, Ankara ve Ege üniversitelerinin 
Tıp fakülteleri kliniklerine dair söz'K'ı so
rularına cevaplarımı arz ediyorum. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kli
niklerinde 180 çeşit 2 555 aded tıbbi alet 
vardır. 

Bunların, (2 421) i daimî, (13) ü lüzumu 
halinde, (18) zi haftada, 3 gün ve (2) si bin 
hastada (30 bin) seans kullanılmıştır. 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi kli
niklerinde ise (48) çeşit (9 263) aded tıbbi 
alet vardır. 

Bu aletlerin, çalışmalarda ve araştırmalar
da devamlı kullanılmalarından dolayı, her 
klinikte kaç defa kullanıldığının tesbit edil
mesine imkân olmadığı fakültece bildiriılm.iştir. 

Ego Üniversitesi Tıp Fakültesi kliniklerin
de ise (144) çeşit (38.1) aded tıbbi alet var
dır. 

Bunların (254) ü daimî, (86) sı sık, sık, 
(13) ü lüzum oldukça, (4) ü vak'aya göre ve 
(241) i de günde 25 ile 250 arasında olmak 
üzere kullanılmıştır. 

Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesinde klinikler, lâbaratuvar ve enstitüler 
tam olarak merkezi sistem usulüne göre çalıştık
ları için, kliniklerde aynı cins aletlerin bu
lunmadığı, röntgen cihazlarının Radyoloji 
Bölümünde, elektro kardiyografi cihazlarının, 
Kardiyoloji Bölümünde ve cerrehi aletlerin de 
ameliyathalerde olduğu ve hastanede mevcu
diyetinden istifade edil m i yen alet bulunmayıp 
hepsinin devamlı kullanıldığı adı geçen Fakül
tece bildirilmiştir. 
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Kliniklerde kaç hasta yatarak tedavi gör
mektedir ? Diye bir soru vardır. Buna cevabımı 
ar 'ediyorum. : 
Ankara Tıp Fakültesi Miniklerinde 17 100 
Ankara Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesinde 12 000 
İstanbul Tıp Fakültesi kliniklerinde 30 646 
Ege Tıp Fakültesi kliniklerinde de 12 347 

Toplam 72 093 
hasta yataralk tedavi gömmüştür. 

4 'ncü sorularına cevabımı arz ediyorum ki, 
bu soruda her klinikteki öğretim üyesi, asistan, 
hemşire, hastabakıcı ve hademe adedleri nedir? 
deniliyor. 

Fakültesi 

Ankara Tıp 
Hacettepe Tıp ve Sağ. 
Bilimleri 
İstanbul Tıp 
Ege Tıp 

Öğ. üyesi 

100 

48 
106 

30 

Uzman 

37 

54 
2 

— 

Asistan 

289 

144 
322 
134 

Hemşire I 

42 

118 
254 

50 

[astalbakıcı 

191 

41 
222 
32 

Hademe 

111 

373 
306 

62 

Toplam 284 93 889 464 486 852 
vardır. 

Soru 5. Bir hasta, aded ve maliyet bakımından üniversiteye kaç liraya (mal oluyor? buyu
ruyorlar. 

Bir hastanın 
fakülteye bir 
günlük mali-

FaJkültesi yeti Tl. 

Ankara Tıp Fakültesi 
İstanbul Tıp Fakültesi 
Ege Tıp Fakültesi 
Ankara Hacettepe Tıp ve Sağlık 
Bilimleri Fakültesi 

30,60 
22,75 
19,60 

21,86 (Nöroşirurji, açık kalb, ortopeidik cerrahi ve be
beklerde kan değiştirilmesi gibi çok masraflı mü
dahale ve tedaviler bu miktarın dışındadır.) 

6 ncı 'soru 
— «Döner Sermaye Talimatnamesi Üniversi

teler Kanununun 55 nci maddesine uygun bir 
şekilde mi hazırlanmıştır? Bu 55 nci maddenin 
her üniversitede ayrı ayrı tatbik edilmesinin se
bepleri nelerdir? 

Cevap : 
— Tıp fakülteleri Döner Sermaye Talimatna

mesi, Üniversiteler Kanununun 55 nci maddesi 
gereğince (hazırlanmıştır. 

Ancak : Kanunun bu maddesine göre, alına
cak ve verilecek ücretlerin takdiri Senatolara 
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(bırakıldığından ve üniversite adedi kadar da se
nato ımevcudolduğundan, takdirler de farklıdır. 
Her Senato takdir hakkini müstaikill'cn kullan
maktadır. 

7 nei soru : 
— Üniversite kliniklerinin daha rantabl ola

bilmesi hususunda ne gibi tedbirler alınması dü
şünülmektedir? 

Cevap şudur : Üniversite kliniklerinin daha 
rantabl çalışması, demok evvelemirde, bir has
tanın en ıkısa zamanda doğru olarak teşhisini 
(koyabilmek ve sonunda da tıbbî ve cerrahî teda
visini yapabilmek, 'böylece hastanın hastanede 
yatma süresini asgariye indirmek, demektir, bu 
maksada ulaşmak için de aşağıdaki tedbirlerin 
alınması gereklidir. 

a) Her bakımdan kalifiye teknik persone
lin artırılması. (Udimin, hemşire, laborant, has
tabakıcı v.s.) 

b) Kliniğe yatan hastaların tetkiklerinin 
süratle yapılalbilmesi için gerekli her cins lâbora-
tuvarları daha verimli olabilecek şekilde âlet, ec
za, malzeme ve uzmanlarla teçhiz ve takviye et
mek, icaböden mahallerde yeniden lâboratuvar 
kurmak, 

c) Kliniklerin Tasyonel çalışabilmesi için, 
dağınık durumdan kurtarılıp, biraraya topla
mak, lâlboratuvarları mümkün mertebe santra-
lize letmek ve böylece klinikler arasında sıkı 
işbirliği temin ederek çalışmaya hız vermekle 
mümkündür. Sayın Rifat Öztürkçine'n'in soru
larına vereceğim cevaplar taunlardır. Saygıla
rımla arz ederim. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan sayın 
üye ? yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, 'muhterem arkadaşlarım. Bu soruyu 
sormamın sebeplerinden bir tanesi de, üni
versite kliniklerinde birbirine benziyen o kadar 
alet ve edevat vardır ki, bugün bu alet ve ede
vatlarla birkaç tane daha tıp fa/kültesi, büt
çeye yük tahmil etmeden açılabilecek durum
dadır. Sorum ıbu gaye ile sorulmuştur. Üzün
tü ile tekrar etmek isterim ki, bugün İstanbul 
Üniversitesinde maalesef hademe kadrosunda 
çalışan eylemsiz doçentler mevcuttur. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Ey
lemsiz ne demektir, izah eder misiniz? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ey
lemsiz, «kadrosuz» demektir efendim. 

Profesörler de vardır, eylemsiz, yani kad
rosuz profesörlerde vardır. Onlar da kadrolu 
doçentlerin yerlerini işgal etmektedir. Halbuki 
bu alet ve edevatlarla rahatlıkla İstanbul'da 
ikinci bir tıp fakültesi açmak imkânı varken, 
maalesef nedense her devrin Hükümeti bu hu
susun 'hassasiyetle üzerinde durmakta fakat bir 
adım dahi ileriye atamamaktadır. Bugün bir 
kadavra üzerinde elli talebe durmaktadır. Bun
lar bir arterin, bir verin, bir sinirin vücut üze
rindeki seyrin takibin şöyle bırakalım, bir 
kemik üzerinde adalenin nereye yapıştığını 
dahi tetkik etmeden yetişmektedir. Halbuki, 
mütaaddit fakülteler açılmış olsa bu kadavra 
başında bulunan çocuklarımız rahatlıkla grup
lara ayrılacak ve daha iyi yetişmiş olacaktır. 

İstanbul Tıp Fakültesinin öğretim üyeleriy
le talebe durumunu kısaca mukayese ettiğimiz 
zamanda, 1965 yılında 150 öğretim üyesine mu
kabil 3 950 öğrenci vardır. 100 öğrenciye dü
şen öğretim üyesi ise 3,8 dir. Bu rakamın dün
ya tıp fakültelerinde 'en düşük bir rakam oldu
ğunu gene büyük bir üzüntüyle söylemek iste
rim. Zira, İran'da 5 tıp fakültesine mukabil, 
280 öğretim üyesi 2 580 öğrenci 100 öğrenciye 
mukabil 10,8 öğretim üyesi düşmektedir. 

Birleşik Amerika ile mukayese ettiğimiz 
zaman da, 81 fakülte vardır. 34 581 öğretim 
üyesine mukabil 27 879 öğrenci vardır. 100 öğ
renciye 124 öğretim üyesi düşmektedir. 

Kore'yi misal alarak alalım. Altı fakültesi
ne mukabil 451 öğretim üyesi, 2 017 öğrencisi 
yüzde 100 öğretim üyesine mukabil 22,4 öğre
tim üyesi vardır. Görüyoruz ki, dünya üniversi
teleri arasındaki durumumuz malesef en ıgeri-
dedir. Sayın Hükümetten ricamız Beş Yıllık 
Plân bunu bu rakamlar üzerinde öngörmek 
zorundadır, tstanbulda da yeniden bir Tıp Fa
kültesinin açılmasının zaruri olduğu kanaatin
deyiz. Zira biz Türk olarak artık tesadüfen ya
şama sisteminden uzaklaşalım, diğer milletler
de olduğu gibi tesadüfen ölme şekline gelelim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sora görüşülmüştür. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
KöksaVın basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Raşbakandan sözlü sorusu (6/280) 
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BAŞKAN — Başbakan adına cevaplandıracak 
ıhısınız? 

DEVLET BAKANI CİHAT B1LGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Koksal yok. Sayın Kok
sal 19 Nisan 1966 tarihli birleşimde de sorusu 
için bulunmamıştır. Bu sebeple sözlü soruları 
yazılı soruya çevrilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi T ev et oğlunun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6/307) 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanı yerine Sayın 
Bilgehan burada. Sayın Tevetoğlu... Yoklar. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

d. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi Fet
hi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna dair 
Turizm ve Tanıtma ve Maliye hakanlarından söz
lü sorusu (6/308) 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanı bu
rada. Sayın Tevetoğlu yoklar, gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'nın, 1966 programına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/340) 

BAŞKAN — Hükümet adına cevap verilecek. 
Sayın Pırıltı yok. 19 Nisan 1966 tarihli birle
şimde de Sayın Pırıltı bulunmadığı için sözlü so
rulan yazılı sosuya çevrilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman Kök-
saVın, Asgari geçim indirimi Kanununa dair Ma
liye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı yok. Sayın Kok
sal da yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin 
olunan eski Maraş Valisine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/365) 

BAŞKAN — leilşeri Bakanı yok. Soru sahi
bi yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

BAŞKAN — Devlet Bakanı cevap verecekler. 
Soru sahibi yok. Bir defaya mahsus olmak üze
re gelecek birleşime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ıri, İzmir'e getirilen uranyum madenine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/369) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Bakan yok, 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yhdız'm, Bulgaristan'a gönderilmesi düşü
nülen sanatçıya dair Millî Eğitİ7n Bakanından 
sözlü sorusu (6/371) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı buradalar, 
Sayın Yıldız yok. 12 Nisan 1966 tarihli birle
şimde de Sayın Yıldız bulunmadığı cihetle söz
lü soruları yazılı soruya çevrilmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik tnci'nin İstanbul Boğazı'ndaki kazalar
la ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/372) 

BAŞKAN — Sayın İnci yok, Sayın Ulaştırma 
Bakanı da yok, gelecek birleşime bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

BAŞKAN — Bakan yok, soru sahibi de yok, 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza TJlusman'ın, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/376) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı burada. Söz
lü soru sahibi yok. Bir defaya mahsus olmak 
üzere gelecek birleşime bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin Ipar Transport Ltd. 
Şirketine ait dört ticaret geınisine dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/378) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı burada. Söz
lü soru sahibi yok. Gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat'ın, Doğu ve Güney - Doğu illeri
ne tâyin edilen 8 memura dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/379) 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı yok. Söz
lü soru sahibi yok; Gelecek birleşime bırakılmış
tır. 
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16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer VcuzaVın, 29 Mayın 1966 Pazar günü Es
kişehir'de oynanan Eskişehir - Bıırsaspor futbol 
maçına dair sözlü sorusu ve Nihat Kürşad/ın ce
vabı (6/380) 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanı bu
rada. Sayın Ucuzal burada. Soruyu okutuyo
rum. , 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda arz edilen sözlü sorunun Turizm ve 

Tanıtma Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
saygı ile arz ederim. 

13 . 6 . 1966 
Eskişehir Senatörü 

Ömer Ucuzal 

Soru: 29 Mayıs 1966 Pazar günü Eskişehir'de 
oynanan Eskişehir - Bursospor futbol maçının 
her türlü tertibat alınıp tesislerin kurulmasına 
rağmen Ankara Radyosu tarafından naklen neş-
redilmemesi sebebinin açıklanması? 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, buyurun. 
TURİZM VE TANİTMA BAKANI NİHAT 

KÜRŞAT (İzmir Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler, bizim Hükümet ola
rak 359 sayılı Kanuna göre, Türkiye Radyoları
nın yayınları üzerinde bir tasarruf yetkimiz yok
tur. Bu itibarla bir mesuliyetimiz de mevzuu-
bahis olamaz. Ancak, bir muhterem senatörün 
sualini cevapsız bırakmamak için T R T Genel 
Müdürlüğünden aldığım bilgiyi burada naklet
mekle iktifa edeceğim. 

Filhakika, maç günü TRT Genel Müdürlüğü, 
Eskişehir Valiliği ile işbirliği yaparak maçın nak
len yayını için teknik tertibatını almışsa da, Ku
rumda kadrolu olmayan, kaşeli bir spikerin maç 
saatinde stada yetişememesi sebebiyle böyle bir 
netice doğmuştur, arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın izaha
tına teşekkür ederim. Aslında biz mesul bir ma
kam aramak mecburiyetindeyiz. Gayet tabiî ki, 
Hükümetin içinde bulunan Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığını bu işle vazifeli gördük. Değerli arka
daşım 359 sayılı T R T Kanunu özerklik şariı 
.altında kendisine düşen vazifeleri yerine getirme
diği kaııaat inde olduğum için bu soruyu Sayın 
Bakana tevcih ettim. 

Hâdise hepinizin bildiği gibi, maalesef Bursa 
Sporla Eskişehir Spor arasında geçmişte bir 
üzüntülü duruma girmiş, bunun neticesi ikinci 
maç Eskişehir'de yapılırken, Türkiye'de futbolu 
seven sporcuların da endişe ile o gün bir hâdise 
çıkıp çıkmıyacağı üzerinde bir düşünceleri vardı. 
Bunun vaktinde ve zamanında temin edilmesi için 
de Eskişehir Valiliğinin her türlü tedbiri alarak, 
Türkiye'de bu durumu izleyecek vatandaşların 
da haberdar olması için maç günü olan 29 Mart 
tarihinden evvel müracaat etmiş, T R T İdare
si maçın, o gün başka bir maçın yayını da bu
lunmadığı için 29 Mayıs Pazar günü Ankara 
Radyosundan naklen yayınını kararlaştırmıştır. 
Teknik elemanlarım da Eskişehir'e göndermiş ve 
statta gerekli tesisat kurdurmuştur. Herkes heye
canla maçın naklen, yayım beklerken maç nakle
dilmedi. Bunu araştırdık. Sayın Bakanın da 
ifade buyurdukları gibi spiker bulunmadığı için 
maçın naklen yayınının yapılamadığını öğren
dik. 

Değerli arkadaşlarım, bünyesinde 2 bine ya
kın kadrolu memuru istihdam eden ve Devletin 
milyonlarca, lira parasını sarf eden TRT İdaresi
nin Türkiye'de spor severlerinin beklediği bir ha
beri yerine getirememesi ve bunun sebebi olarak 
da, kadrolu spiker istihdam etmediğini, muayyen 
maçlarda bu vazifeyi ifa eden spikerlere muayyen 
bir ücret ödediğini ileri sürerek bir mazeret içi
ne giriyor. TRT İdaresi bu mazereti Türk Mil
leti katiyen kabul etmez. Binlerce memur istih
dam eden bir idare, kadrosunda 3 - 5 tane veya 
daha fazlasını istihdam etmek mecburiyetindedir. 
Tüı'kiye'dc senede yüzlerce mat;, Anadolu'nun ge
rekse İstanbul'un o nisbette sahalarında yapılıp 
nakledildiği gibi, Türk futbolcularının ecnebi 
memleketlerin sahasında da yaptığı maçların nak
ledilmesini de vatandaşın istemesi bir haktır. Bu 
bakımdan «kaşelidir, kadrosuzdur» gibi bir lâu
balilik içine girmesini, Anayasanın kendisine ver
diği bir özerklik iddiası içinde ileri süren bir ku
ruma yakıştıramadığımı ifade ederek huzurunuz
dan ayrılırım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'da Sirkeci ile Üskü
dar. arasında bir teleferik yapılacağı haberine da
ir Başbakandan sözlü sorusu ve Başbakan adına 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın cevabı (6/381) 



C. Senatosu B : 4 10 . 11 . 1966 O : 1 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki bu sözlü soruyu 
Sayın İçilşcri Bakam cevaplandıracaklardır. Sa
yın Özden burada. Soruyu okutuyorum efen
dim. 

16 . 6 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Barbakan tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurul
masını arz ve rica ederim. 

İstanbul Senatörü 
Ekrem Özden 

İstanbul'da Sirkeci ile Üsküdar arasında bir 
teleferik yapılacağını gazetelerden öğrenmiş bu
lunuyorum. 

1. Bu havadis doğru mudur? 
. 2. Bu işi İstanbul Belediyesi mi, yoksa Dev

let mi yapacaktır1? 
3. İstanbul'un güzelliği bakımından Hükü

met bu konuda gerekli tetkikleri yaptırmış ve mü
tehassıslardan mütalâa almış mıdır? 

4. Bu işin ihalesi hangi esasa göre yapıla
caktır? 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın İçişleri 
Bakanı, buyurunuz. 

BAŞBAKAN ADINA İÇİŞLERİ BAKANI 
FARUK SÜKAN (Konya Milletvekili) — Sayın 
Başkan, kıymetli Senato üyeleri; İstanbul Sena
to Üyesi Sayın Ekrem Özden'in sorularına cevap
larımızı arz ediyorum. 

İstanbul, her geçen gün bir kat daha büyü
yen ve süratle ıgelişen turistik değer kazanan ve 
dünya çapında mühim bir şehrimizdir. Bu gü
zel şehrimizin iki yakasını birleştirmek gayesiyle 
çalışmalar yapılmaktadır. Vücuda getirilecek te
sisin İstanbul'un tarihî değeri, tabiî güzellikleri 
ve dünya çapındaki turistik şöhretiyle mütenasi-
bolması bakımından etüdler yapılmaktadır. 

İki yakanın birleştirilmesi hususu, bilhassa 
bir köprü ile bağlanması, Hükümet programımız
da da derpiş edilmiş bulunmaktadır. Bu husus
ta yer tesbiti ve diğer teknik hususat salahiyetli 
teknisyenler ve alâkalılar tarafından halen tetkik 
konusudur. Bahis konusu Teleferik konusu da, 
İstanbul II Genel Meclisi tarafından alınmış bir 
kararla temenni mahiyetindedir. Henüz kesinleş
miş- bir durum mevcut değildir. Esasen mevcut 
mevzuata göre, tdarei Umumiyei Vilâyat Kanu

nunun 78 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre, 
«Özel idareler, belediyeler bu gibi tesisi yapmals 
yetkisini haiz bulunmamaktadırlar. Bütün bun 
lar muvacehesinde, teleferik konusu halen Istan» 
bul İl Genel Meclisi tarafından bir temenni ve 
tetkik mahiyetinde bir etüt konusu olarak el(î 
alınmıştır. Hükümet tarafından bu hususta ha^ 
len yapılmış bir tetkikat ve bu hususta bir karar 
mevcut bulunmamaktadır. İstanbul'un arz etti > 
ğim iki yakası, İstanbul ve Üsküdar kısmının 
köprü ve diğer tesislerle donatılması hususunda
ki tetkikat ikmal edildikten sonra en uygun şe
kil tesibit edilecek ve ona göre bir karara bağla
nacaktır. Arz ettiğim gibi, Hükümet Programı
mızda köprü problemi vardır ve köprü hususun
daki çalışmalarda, birçok firmalar tarafından tek
lifler yapılmak suretiyle yapılan çalışmalar he
nüz neticelenmemiştir. Bu tekliflerin tetkiki neti
celendirildikten sonra bu husus realize edile
cektir. 

Mâruzâtım bu kadardır. Hürmetlerimle du
rumu arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Aziz Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; sözlü soruma Başbakan 
adına cevap veren sayın İçişleri Bakanı Sükan'a 
arzı teşekkür ederim. Cidden meseleyi bir Hükü
met meselesi olarak ele aldıklarını ve meseleye 
çok vukufla eğildiklerini anlıyorum. Bundan do
layı da çok mütehassis oldum, tekrar tekrar te
şekkür ederim. Çünkü İstanbul, biliyorsunuz dün
ya çapında bir beldedir. Bu beldenin her bir par
çasına yapılacak olan bir inşaat, bu beldenin her 
bir köşesine kondurulacak bir bina ve bu belde
nin en güzel yerlerinden olan Marmara sahilleri, 
Boğaz ve Haliç, yalnız İstanbulluların değil bü
tün Türkiye'yi seven, Türklerin ve dünya vatan
daşlarının malı telâkki edilmek lâzımgelir. 

Turistik bakımdan da hâdise böyledir. Sirke
ci veya Sarayburnu ile Üsküdar arasında kuru
lacağı rivayet edilen teleferik tesisini yapmak 
istanbul'un bu güzel yüzüne çirkin bir yara aç
maya benzer. Bu şekilde tabiî güzelliğini Tan
rı'nm sadece İstanbul'a bahşettiği mükemmel ve 
gıbtaya şayan tabiatı bozmaya hiç birimizin hak
kı yoktur. Meselâ, Kız Kulesinin mimarî şeklini 
değiştirmek, kimsenin aklına gelemiyeceği gibi, 
İstanbul'un panoramik şeklini basit ve kaba tesis
lerle kirletmeye de haddimiz olmamak lâzımgelir. 
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Bu tesislerin yapılırken hiç şüphesiz İstanbul'un 
panoramik manzarasının nazarı dikkate alınması, 
güzelliğinin üzerine eğilinmesi kadar tabiî birşey 
olamaz. Ben bunu belediyeden ve ilgili arkadaş
lardan sordum; hiç kimse bana malûmat verme
di. Şimdi anlıyorum ki, 11 Genel Meclisi bir te
menni kararı izhar etmiş. Bu Vr temenni kararı 
olmak gerekir. Bunun üzerinde Hükümetin ciddî 
olarak eğildiğini gördüm. Bunu teleferik müte
hassıslarına da sordum. Bunun, şehrin güzelliği
ne halel vereceği gibi, üstelik hava cereyanları 
itibariyle her zaman kazaya ve felâkete mâruz 
olacağının da muhakkak olduğunu bana bildirdi
ler. Kilometrelerce uzak Boğaz'ın bir kısmına böy
le birçok fennî etütlerin icabettiği bir tesisi kon
durmak cidden güçtür. En doğrusu ya denizin 
altından Beylerbeyine karşı sahile bir tünel aç
mak veya büyük bir asma köprü yapmak kadar 
zarif bir şey olamazdı. Ve bunu da Hükümet 
programında görüyoruz. İnşallah tahakkuk etti
rilir. Ve bunu da memleket için bir kazanç ola
rak telâkik ederim. Tekrar Bakana teşekkür 
eder, hepinizi sevgiyle selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, İstanbul şehrinin beledî ihti
yaçlarına dair Başbakandan sözlü sorusu ve Baş
bakan adına Devlet Bakanı Cihat Bilgehan'ın 
cevabı 

BAŞKAN — Soruya Sayın Bilgehan cevap 
vereceklerdir. 

Soruyu okutuyorum. 
16 . 6 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından söz

lü olarak cevaplandırılmasına delâlet Duyurulma
sını arz ve rica ederim. 

İstanbul Senatörü 
Ekrem özden 

1. İstanbul şehri beledî ihtiyaçlarının bir 
Hükümet meselesi olarak ele alınacağına dair 
vaiıtlerin ne .şekilde ve ne zaman tahakkuk edece-

2. İstanbul'un su ve elektrik meselelerine na
sıl bir çare bulunacağı. 

3. İstanbul Belediyesine ait hastanelerin Dev
lete devrinde faide olup olmadığı ve bu hususta 
etütler yapılıp yapılmadığı. 

BAŞKAN — Başbakan adına Sayın Devlet 
Bakanı buyurunuz. 

BAŞBAKAN ADTNA DEVLET BAKANI 
CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Sayın Cumhuriyet Senatosu üye
leri; değerli İstanbul Cumhuriyot Senatosu Üyesi 
Ekrem Özden'in sorularına arzı cevap ediyorum. 

İstanbul'un su ve elektrik dâvası ehemmiyet
le ele alınması icabeden bir durum arz etmekte
dir. Hükümet olarak bu iki konuyu çözümlemek 
üzere gerekli plân ve program hazırlanmış ve 
tatbikine geçilmiştir. 

Bu plân ve programları aşağıda arz edece
ğim. 

Su: 
A) Halihazır içme, kullanma ve endüstri 

suyu durumu: 
İstanbul'a halen su veren tesislerin potansi

yeli yılda 96 milyon metre küp (günde 265 000 
metre küp) tür. Bunun 14 milyon metre küpü 
Anadolu yakasına aittir. 

Bu miktarın kaynaklara göre dağılımına ba
kacak olursak : 

Terkos gölünden, bentlerden ve taksim suları, 
çırpıcı kuyuları, Elmalı Bentlerinden bir gün
de 225 000 m3, 

Özel sektöre ait kuyulardan 40 000 m3, bir 
günde, 

Toplam 265 000 m3 eder. 
Halihazır ihtiyaç ise, yılda 190 milyon metre 

küp olduğuna göre, şehre bugünkü ihtiyacın an
cak yarısı kadar su verilebilmektedir. 

İhtiyaçların karşılanması iein bilhassa Terkos 
gölü, Alibey ve Riva derelerinden faydalanılması 
plânlanmış olup, bu maksatla aşağıdaki tesislerin 
inşaı gerekmektedir. 

a) Alibey Barajı ve Terkos derivasyonu te
sisleri: Alibey deresi üzerinde inşa edilecek, ba
rajı ile kendi drenaj sahasında 32 milyon ve 
Terkos gölünden aktarma suretiyle de 120 mil
yon m3 olmak üzere toplam 152 milyon m3 su dü
zenlenecektir. Bu suyun 148,5 milyon m3 ü içme 
kullanma ve endüstri .suyuna tahsis edilecektir. 

Bu ünite içinde inşaı düşünülen tesisler şun
lardır : 

Terkos gölünün yükseltilmesi, Terkos - Alibey 
derivasyonu ve pompa tesisleri, Alibey barajı, 
Alibey - Kâğıthane isâle hattı ve pompa tesisleri, 
tasfiye tesisleri. 
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Alibey barajı için, 65 milyon Tl. 
Terkos - Alibey derivasyonu için, 58 milyon 

Tl. 
Alibey - Kâğıthane isalesi için, 73 milyon Tl. 

harcanacaktır. 
b) Ömerli barajı ve tesisleri : 
Anadolu yakasında Riva deresi üzerinde in

şa edilecek Ömerli barajı ile yılda 180 milyon m3 

su düzenlenecek ve bu su ile Anadolu yakasının 
bütün ihtiyacı karşılandığı gibi Boğaz hattının 
inşaı suretiyle Rumeli yakasına da su aktarılmış 
olacaktır. 

Bu ünitede teklif edilen tesisler: 
Ömerli barajı, Ömerli - istanbul isâle hattı, 

pompa tesisleri, tasfiye tesisleri ve Enerji san
trali, Boğaz geçidi olmak üzere, 

Ömerli Barajı için, 88 milyon Tl. 
Ömerli - İstanbul isalesi için, 96 milyon TL.; 

Boğaz hattı için, 22,5 milyon TL. ki, 1980 yılı
na kadarki ihtiyacı karşılamak üzere plânla
nan bütün tesislerin toplam maliyeti 402,5 mil
yon TL. sidir. 

Bu cümleden olarak Birleşmiş Milletler Özel 
Fon Teşkilâtından 1 222 000 dolarlık hibe şek
linde bir kredi temin edilmiş olup, İstanbul ile 
Adapazarı arasındaki sahada meskûn topluluk
ların ve sanayim âcil kısa ve uzun vadeli içme 
»kullanma ve endüstri suyu ile kanalizasyon iş
lerine ait Master Plân ve Fizibilite etütleri ya
pılacaktır. Bu maksatla İstanbul'da bir Plân 
lama Amirliği kurulmuştur. Sözü geçen proje 
DSİ, İstanbul Belediyesi ve WHO ve yabanc 
müşavir mühendislik firmalarınca müştereken 
yürütülecektir. 

Ayrıca İstanbul ve Ankara şehirlerinin gün
den güne müzmini eşen içme, kullanma ve en
düstri suyu işlerinin belediyelerinin mahall' 
imkânlariyle çözülemiyceeğini düşünen Hükü
metimiz bu iki şehrin kısa vadeli su ihtiyaçla
rını karşılamak üzere malî portesi 890 000 00C 
TL. olan bir kanun tasarısı hazırlamış bulun
maktadır. 

Halen Meclise sevk edilmiş bulunan tasarı
ya göre İstanbul için 540 ve Ankara için 350 
milyon TL. sarf edilecek ve bu meblâğ ile ba
rajlar isal e hatları, pompa istasyonları, tasfi
ye tesisleri depolar ve şebeke tevsii yapılacak
tır. 

Elektriğe gelince; 
Bugün Türkiye'de yılda sarf edilen elektrik 

miktarı 5 milyar kilovatsaat civarındadır. Bu 
elektriğin 2 milyar 850 milyon kilovatsaati Ku
zey - Batı Anadolu bölgesinde, bunun da 1 mil
yar 340 milyon kilovatsaat istanbul Belediye 
hudutları içinde kullanılmaktadır. İstanbul'da 
bugün gerçekten bir elektrik sıkıntısı vardır. 
Bunun için, enerji ihtiyacını karşılamak üze
re halen aşağıdaki tedbirler üzerinde ehemmi
yetle durulmuştur : 

Bir müddet için, Tunçbilek'de 65 000 kilo-
vatlık, Sanyar'da 45 000 kilovathk üniteler
de bir arıza vukubulmuştu. Bu arızalar gide
rilmiş ve bu iki ünite servise sokulmuştur. 
Silâh'tar'da 20 000 kilovathk ünite 3 - 5 gün 
içinde servise girecektir. 

Yıldıztepe Trafo İstasyonu 15 Kasım 1966 
günü 80 000 Kw. servise girecektir. 

Sarıyar Santrali 2 nci ünitesi 18 Ekim 1966 
da servise girmiştir. 

Ambarlı Santralinin birinci ünitesi 18 Ara
lık 1966 günü servise girecektir. 

İhalesi yapılamıyan Sakarya ü^er'nrleki 
G-ckçekaya Barajının ihale kararı verilmiştir. 
Tasdik edilmek üzere muamelesi derdest bulun
maktadır. 

Ayrıca, kömür havzasının ticari kıymeti ol-
mıyan yakıtlarını değerlendirmek, İstanbul ve 
civarının elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 
Kütahya'da Seyitömer'de 300 000 Kw. lık Se-
vitömer Santralinin ekonomik raporu üzerinde 
çalışılmaktadır. Bu santralin inşasına bu yıl 
İçerisinde karar verilecektir. 

Bunların halli ile - öyle ümide'diyoruz ki -
İstanbul'un su ve elektrik işi halledilmiş olacak
tır. 

Diğer bir konu; 
Halen Cerrahpaşa ve Haseki hastaneleri ile 

Zeynep Kâmil Doğum Evi İstanbul Belediyesi
ne ait bulunmaktadır. 

Bu müesseselerin İstanbul halkının sıhhi 
ihtiyaçlarını karşılamakla beraber, aynı zaman
da diğer illerden İstanbul'a gelen veya gön
derilen vatandaşların muayene ve tedavilerini 
sağlamakta olması ve belediye bütçesinin ki
fayetsizliği karşısında 1961 yılında İstanbul Va
li ve Belediye Başkanı Sağlık Bakanlığına mü-

— 109 — 
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racaatla bunun Sağlık Bakanlığına devrini is
temiş. Maliye Bakanlığına yazılan bir yaziyle 
jbunun mümkün olup olmadığı sorulmuş, M'ali-
ye Bakanlığının 2 . 8 . 1961 tarihli cevabında: 
«Yıllık asgari 20 000 000 lira olan bir kanun 
tasarısının hazırlanması, malî imkânsızlık ba
kımından doğru görülmemektedir.» Denilmiş 
ve o tarihten sonra bu konu üzerinde her han
gi bir işlem yapılmamıştır. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özden, 'buyurunuz efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; günün geç saatinde 
büyük bir beldenin en mühim ihtiyaçlarını di
le getirmek hakikaten çok müşkül. Sayın Ba
kan, Sayın Başbakan adına bâzı izahat verdi
ler, kendilerine çok teşekkür ederim. Yalnız, 
büyük büyük paralardan bahis buyurdular. Ne
dense bugün kısmetimiz hep paralardan açıldı. 
Bu paralar nereden bulunacak. Ben bunu bir 
türlü tahmin edemiyorum. Bana kızıyorlar, çok 
rica ederim, Sayın Bakan da bana kızmasın
lar. Ben bu paraların nereden ve nasıl temin 
edileceğini bir türlü anlamıyorum. 

Görüşmemize mevzuumnzun en son maddesi 
olan hastaneler kısmından başlıyalım: 

İstanbul'da, Cerrahpaşa, Haseki, Zeynep Kâ
mil hastaneleri belediye tarafından idare, edil
mektedir. Fakat bu hastanelerden yalnız İs
tanbul halkı istifade etmemektedir. Taşradan 
ta Van'dan, Erciş'ten, Edirne'den, Halkkâri'den 
buraya çok insanlar gelir. Ve maalesef hasta
neler tıklım tıklım doludur. Gerekli tedbirler 
almamaımaktadır. Devletin idare ettiği hasta
nelerle, belediyenin idare ettiği hastaneler ara
sında farklar vardır. Belediye kısır 'bütçesiyle 
hastaneleri idare edememektedir. Şu kadar-
cık bir şey sö.yliyeyim, kırılmayınız, İstanbul 
Belediyesi bâzı hastanelerin ekmek mütaahhi-
dinin parasını verememektedir ve bu yüzden 
bazan 'ekmekleri, yoğurtları 'kesilmektedir. Böy
le bütçesi zayıf 'olan ve milletin yalnız sıhha
tine taallûk eden bir dâvanın üzerine eğilme
mek mümkün değildir. Ben, Kemal Demir 
Balkan olduğu zaman kendisinden rica ettim. 
«Bu hastaneleri alınız, Devlet idare etsin, be
lediyenin işi değildir. Belediye çocuk bahçesi 

yapar, belediye hastane yapar, işletir, belediye 
tiyatro yapar, işletir. Belediye konservatuvar 
yapar, işletir, belediye elektrik, belediye su, be
lediye otobüs, belediye troleybüs işletir... Bele
diyenin yapmadığı iş yoktur. Her şey belediye
nin üstündedir. 

Arkadaşlar, sizi sıkını yayım. Çok müşkül 
vaziyettedir İstanbul Belediyesi... Başkanlığına 
kimi getirirseniz getirin, hangi partili gelirse 
gelsin İstanbul Belediyesinin elinden Hükümet 
tutmadıkça ayağa kalkamaz. Ben bunu vaktiyle 
Sayın İnönü'ye de söylemiştim. İstanbul dâvası 
Türkiye davasıdır, Ankara dâvası Türkiye dava
sıdır, İzmir dâvası Türkiye davasıdır. Bu büyük 
milyonluk, birisi iki milyonu aşıyor. Diğeri 1,5 
miyonluk bir şehir, diğeri 1 milyondan fazla 
olan bu üç şclıire hükümetler el uzatmadıkça, 
âmme hizmetlerini ele alıp da yardım etmedik
çe kısır ve iflâs etmiş belediyeler bütçeleriyle 
bu şehirlerin idare edilmesine halka hizmet et
mesine, turistik şehir olmalarına imkân yoktur. 
Ama bunu hükümetlere anlatmak hakikaten 
müşküldür. Bunu takdir ediyorum. 

İstanbul turistik bir şehirdir. Bu belde ta
biî ve şahane güzelikleriyle yalnız Türkiye'nin 
değil, bütün dünyanın eşi ve emsali olmıyan, 
insanları mesteden bir cennet köşesidir. İki 
cihanın müntekasmda ve ebediyen Türk kala
cak olan, 500 seneden beri Türk olan bu şehir, 
bugün büyük ve pek mühim dertlerle karşı kar
şıyadır. Bütün Anadolu ve Trakya halkı sade
ce eğlenmek ve gezmek için değil, tedavi ol
mak ve kültürünü genişletmek için de buraya 
akın eder. Onun için İstanbul'un dertleri her 
zaman söylediğimiz gibi, ayrı ayrı birer Hü
kümet meselesi olarak ele alınmalıdır. Bunu 
Hükümetten bilhassa rica ediyorum. 

Daireler arasındaki ihtilâflar, (kesin olarak 
beldenin ve halkın menfaatine olarak 'halledil
melidir. 

Arkadaşlar; bir şey söyliyeyim. Bütün bun
ların yanında, İstanbul 665 000 kişinin gece
konduda yaşadığı bir şehirdir. Öyle bir şehir 
ki, 550 Km. lük kısmın topraklarına Fatih 
Devrinden beri kazma girmemiştir. Bugün be
lediyenin fiilî geliri 380 milyon lira civarında
dır. Buna mukabil 600 milyon liraya çıkmış 
olan ihtiyaçlarını bu gelirle tatmin etmek müm-
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kün değildir. Ve istimlâk borçları, nıütaahhit 
borçları lebaleb doludur ve iflâs halindedir. 

Arkadaşlar, elektrik meselesinde, çok mü
him bir konu, Etibank ile î. E. T. T. arasında
ki ihtilâftır. Etibank ile İ. E. T. T. arasındaki 
ihtilâf ve Etibankm' haksız hareketleri yüzün
den İstanbul şehri yakın bir gelecekte âmme 
hizmetlerinin felce uğraması felâketiyle karşı 
karşıya kalacaktır. Belki, Sayın Bakan bu 
mevzuu, bakir mevzu olarak nazarı dikkate 
alabilir. Üzerine eğilmesini hassaten rica ede
ceğim. 

İ E. T. T. elektrik, gaz, tramvay, tünel oto
büs ve troleybüs işletmelerinden müteşekkildir. 

Elektrik işletmesi temeldir. Diğer işletme
lerin inkişafını sağlamıştır. Zararlarını telâfi 
e'timiştir. Yeni hizmetlerin kurulması da Elek
trik İşletmesinden gelen gelirle kabil olabilir. 
Meselâ elektrikte 1 kuruş abonelere zammedil-
se 10 milyon lira temin edilebilir, İstanbul'da. 
2 kuruş zammedilirse 20 milyon lira gelir te
min edilebilir. Bu kadar elektrik velûd bir va
ziyettedir. . Bu suretle, Elektrik İşletmesi diğer 
işletmelerle 'beraber kül halinde İstanbul halkı
na ve taşradan gelen yüzb ini erce insanın mede
ni ihtiyaçlarına cevap vermek imkânını sağla
yıcı bir vaziyet iktisabetmiş olacaktır. 

Hal böyle iken, Etibank Mahdut Mesuliyet-
li Elektrik İşletmeleri Müessesesi, Elektrik İş
letmesinin imtiyaz hudutları içine girerek, ev
velâ Kartal Anadolu Çimento Tüık Anonim 
Şirketine cereyan vermeye başlamıştır. Şunu 
derhal ifade edelim ki, kanun lıükümlcrme gö
re, işletmenin hudutları içinde bulunan her han
gi bir yere Etibankm cereyan vermesine 'ka
nunen imkân yoktur. Resmî ihtarlara rağmen 
Çayırova ile Kartal arasında 35 Kw. hk bir ha
va hattı inşa edilmiştir. Bunun üzerine, Eti
bank lehine Kartal Asliye Hukuk Mahkemesi
ne müracaat olunmuş, 66/117 numaralı bir 
men-i müdahale dâvası İ. E. T. T. tarafından 
ikame olunmuştur. Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Etibank lehine Danıştaydan istişari 
bir mütalâa istemişse de Danıştay, İşletme le
hine karar vererek. Etibankm imtiyaz hudutları 
içine müdahale etmesinin doğru olamıyacağı so
nucuna varmıştır. 

Etibank İstanbul'un ihtiyaçlarına cevap ver
mediği gibi, idare ile rekabete girmiş, onu kötü 

duruma düşürmeye gayret sarf etmiştir. İstanbul 
hudutları içinde az bedelle cereyan verme yolunu 
tutmuştur. 

Değerli arkadaşlar, bir tarafta bir banka var, 
Devlet sermayesi ile kurulmuş bir banka. Ve elek
trik vermekle mükellef. Diğer tarafta da İstan
bul Belediyesi; 1. E. T. T. içerisinde Elektrik İş
letmesi. Elektrik İşletmesinin elektrik abonele
rinden aldığı paralarla, troleybüs, otobüs, tünel 
v. s. işletmelerinin aldığı kârı zannederek onla
rın işletmesinde muvaffak olmaktadır. Demek 
ki, Elektrik İşletmesi ortadan. kaldırıldığı tak
dirde, diğer âmme hizmetleri inkıtaa uğrayacak
tır. Bu vaziyette nasıl bir rekabet olabilir? Elek
trik İşletmesinin 3645 sayılı Kanunla tahakkuk 
eden imtiyaz, hak, vecibe ve salâhiyetleri adeta 
zorla Etibank tarafından tecavüze uğramaktadır. 
İstanbul'un talepleri imkânsızlıklar ileri sürüle
rek reddedilirken, Etibank'm sadece bir müşte
riye tasdikli tarifenin altında bir ücret alarak ve 
belediye ile rekabete girerek, 30 000 Kw. takatli 
direkler alarak, bu suretle cereyan vermesi sami
miyeti ile kabili telif değildir. 

Şimdi, bir de Sayın Bakan İstanbul'u tenvir , 
için Silâhtarağa Fabrikasından bahis buyurdu
lar. 

Bu Silâhtarağa elektrik enerjisini vücuda ge
tiren fabrikada çalışan makinalar, 1923 - 1929 
yıllarından beri boyuna işlemektedir. Bir mala
na ki, boyuna işliyor, onun daima değiştirilmesi 
lâzımdır, bunun bir miadı vardır. Bunlar eski
miştir. Yani makinalar ile tebdil edilirse İ.E.T.T. 
vılda 20 milyon liralık kömürden tasarruf edecek
tir. İdare ile Bakanlık arasında, 24 . 5 . 1966 
tarihinde müzakereler cereyan etmiştir. Bu müza
kerelerin iyi bir şekilde neticeye varması ve Eti
bankm, Hükümetin Silâhtarağa Fabrikası tesis
lerini değiştirilmesine gayret sarf etmesini rica 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, kısaca arz ediyorum, 
zaman ilerledi. Biraz da su meselesinden bahse
deyim. 

İstanbul'un suyu taa Fatih devrinden beri me
seledir. Fatih beııdlcr yapmıştır. Birtakım yol
lar yapmıştır. Kanuni devrinde de tekâmüle ge
tirilmiştir. Biliyorsunuz Kırkçeşme suları ve 
bendler Kanuni ve diğer padişahlar zamanında 
inşa edilmiştir. Kanuni zamanında da her yer
de olduğu gibi onun büyük dehası - haşmetli pa
dişah zamanında - Sapanca'dan su getirilme me-
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Selesi ele alınmıştır. Şimdi görüyorum ki, Muh
terem Bakanın bu projenin üzerine eğildiği an
laşılıyor. Hakikaten Türkiye Kanuni devrinden 
beri cidden büyük merhale sarf etmiş, su mese
lesinde Sapanca'dan buraya kadar hiçbir adım 
atılmadığı anlaşılıyor. 

Muhterem arkadaşlar, Terkos Gölü'nün Kâ
ğıthane'deki tesislerinden istifade etmek ve Ter-
kos'tan şehre suyu getirebilmek için beton boru
larda üçüncü izale hattının inşası zaruridir. Bu 
üçüneü izale hattını temin edebilmek için Baka
nın dediği gibi, o zamanki tarihle ve benim elim
deki resmî vesikaya göre, 140 milyon liraya ih
tiyaç vardır. 

İkinci mesele Alibey Deresi Barajı meseledir. 
Bu da 45 milyon rezervuar hacımda bir baraj 
olacaktır. Alibey Deresi Barajı da tahminin 40 
milyon liraya çıkacaktır. 

Şimdi, Ömerli Barajı hakkında da muhterem 
arkadaşım beyanda bulundular. Bunun da ka
pasitesi 150 milyon kadardır. 

Şimdi muhterem arkadaşım bana cevap lütfe
derken anladığıma göre, bir kanun tasarısı hazır
lanmış ve bu kanun tasarısına göre, 540 milyon 
istanbul'a, 340 milyon da Ankara'ya verilmek için 
bu konuda yer alacak ve buraya getirilecek. Çok 
memnu oldum, sevindim. Bütün arkadaşlarım 
da hemşehrilerim de bundan dolayı seviniyorlar 
ve sevinecekler. Ama, bu paralar nasıl bulunacak 
o ayrı bir dâva. Ben rica ediyorum, ben istir
ham ediyorum. Ufak tedbirler almak iktiza ede
bilir. Etibank ile belediye arasındaki ihtilâf hal
ledilebilir. Bu kanun meselesi değildir. Etibank 
Devletin elindedir, bir müessesedir. Bakan bir-
şey söylerse halleder: «Gel buraya Belediye Rei
si, gel buraya meclis azaları, gel buraya Eti-
bankm Umum Müdürü, nedir bu dâva, mahke
melere düşmüşsünüz. Nedir bu sizin elinidzen hal
kın çektiği» der ve bunu halledebilirsiniz. Hallet
mek sizin elinizdedir. Yani bunu halletmek için 
kanun getirmeye hacet yoktur. Elektrik mese
lesi, Silâhtarağa'daki tesisleri yenilemek lâzım
dır. 

Diğer tesislerle Trakya'ya vereceğimiz enerji 
ile İstanbul enerji alamıyacaktır. Bundan uzun 
uzun bahsetmiyeceğim, zaman yok. Ama Silâlı-
tarağa'daki tesisleri takviye ederseniz, Silâh-
tarağa'daki makinaları yenilerseniz o zaman İs
tanbul'un hiç olmazsa üç, dört senelik ihtiyacı 
giderilmiş olacaktır, Ve arkadaşlar, buradan 
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riya ile söylemiyorum, buradan bir hakikati di
le getireyim; İstanbul Belediye Başkanı, bele
diye üyeleri, parti nazarı dikkate almadan söy
lüyorum, Adalet Partüiler, Halk Partililer hep
si müttefiktirler. İstanbul pek yakın bir zaman
da susuz ve elektriksiz kalacaktır, tedbirler alın
mazsa. Ama tedbirlerini alırsanız bunu halle
dersiniz, o zaman ona bir diyeceğim yok. İşte 
Belediye Reisinin Başbakana beyanı vardır. 
Burada kestim, okumuyorum, Başbakan beyan 
buyuruyor, kendi itiraflarıdır. «İstanbul'un ih
tiyaçları behemehal nazarı itibara alınacaktır.» 
buyuruyorlar. Ben de bir İstanbullu olarak, 
280 senelik bir ailenin evlâdı olarak, Başbaka
nın bu va'dini yerine getirmesini rica ediyorum. 
Gayet basit bir meseledir. Muhterem arkadaşlar, 
bu ihtiyaçların enerjik bir hamle ile kısmen -ol
sun, hiç olmazsa üç, dört seneye aidolmak üze
re halledilebileceğine kanaatim vardır. Ama, 
üzerinde parti düşünülmeden, «Parti başkanı 
filân partinin adamıdır, benim adamım gelsin 
o zaman yaparım.» demeden, hiçbir suretle şa
hıs ve parti düşünülmeden bu meseleler ele alı
nırsa, ihtiyaçlar tatmin edilir, yoksa ele alın
mazsa ihtiyaçlar tatmin edilmez arkadaşlar. Ben 
bir meseleyi, bir İstanbul meselesini hattâ İs
tanbul'a taallûk etmekle beraber bir Türkiye 
meselesini size buradan dile getirmiş oldum, be
ni dinlediniz, lütfettiniz, saygılarımı sunarım 
efendim. Sağolun. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, Batı - Almanya'da çalışan 
işçilerimize dair sözlü sorusu ve Çalışma Bakam 
Ali Naili Erdem'in cevabı (6/383) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil?- Burada. 
Sayın Çalışma Bakanı? Burada. Soruyu 

okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakam tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassut
larınızı rica ederim. Saygılarımla. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

1. — Batı - Almanya'da çalışan işçilerimiz, 
komünist civar ülkelerin radyoları tarafından 
menfi yayınlarla zehirlenilmek istenilmekte mi-
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dir? Ve bundan işçilerimiz müşteki bulunmakta 
mıdır? Bu 'keyfiyetler vâritse ne gibi tedbirler 
alınmak istenilmektedir? 

2. — Bu arada, dış ülkede çalışan kadın 
işçilerimizin bâzılarının durumlarının Türk 
umumi efkârını rencide etmiş olduğuna kaa-
ni misiniz? Kaani iseniz tedbirleriniz neler ola
caktır? 

3. — Ve yine bu arada, Batı - Almanya'da 
çalışmakta bulunan işçilerimizin döviz tasar
ruflarını firesiz olarak yurdumuza sokmak ve 
ilerde iş güçlerini değerlendirmek için, şimdi
den düşünülmüş olan bir tedbiriniz var mıdır? 
Bilhassa ve bu arada otomobil sanayii yatırımı
na Hükümetimizce işçilerimizin ortak edilmesi 
gibi bir düşünce mevcut mudur? 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı buyu
runuz. 

ÇALIŞMA BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler, Sayın Dikeçligil tarafından 
tevdi edilen sözlü soruda üç 'maddede dile 
getirilen hususlara arz cevapta bulunacağım. 

Evvelemirde dışarda çalışmakta bulunan 
işçilerimizin komünizm cereyanın veyahut te-
sirleri altında kalıp kalmadığı hususunda 
vâki sorularına şöyle cevapta bulunmak iste
rim. 

Yalnız Almanya'da değil dünyanın her 
yerinde yaşıyan insanlar bu tarz cereyan
ların tazyiki veya tesiri altındadırlar. Al
manya'da çalışan işçilerimize de bu yolda taz
yikler yapılmaktadır. Fakat 'bu tazyiklerin 
dışarda çalışan işçilerimiz üzerinde her hangi 
bir etkisi yoktur. Dışarda 'bir ay sür-; n 
seyahatimiz, sırasında ve o günden bugüne ka
dar almış olduğum raporlarda, bu tarzdaki 
çalışmaların işçilerimizin bulunduğu .muhite 
giremediğini, bunların hiçbir şekilde itibar 
görmediğini, gerek mahallinde yaptığım kendi 
tetkiklerimde, gerekse 'bize gönderilen ra
porlarla tesbit edilmiş bulunmaktadır. Esas 
itibariyle, dışarda bulunan işçilerimiz, memle
ket hasretlerini, ananelerini örf ve adetlerini, 
memleketle ilgili haberler hususundaki ihtiyaç
ları giderme hususunda radyo haberlerine ih
tiyaçları olduğunu ifade etmişlerdir. Ve bizim
le yapmış oldukları konuşmalarda. Ankara Rad
yosu'nun kifayetsiz olduğunu ve bununda Tür
kiye'den haberlerin yeterli derecede alamadık

larını belirtmektedirler. Bu itibarla daha çok 
Bükreş Radyosunda istedikleri radyo musiki 
programlarını dinlediklerini, ve bu ihtiyaçları
nın Türk radyolarından karşılanmasını iste
diklerini, sözlerine ilâve etmişlerdir. Bu 
ihtiyaçlarına cevap vermek içindir ki, 
geçen M'ayıs ayı içersinde Ankara 
Gölbaşı semtinde 250 Kw. takatinde kısa 
dalga verici istasyonunun temeli atılmış olup 
yakın bir tarihte çalışmaya bağlıyacaktır. 
Çalışmaya başladığı anda ümidediyoraz ve 
inanıyoruz ki dışarıda bulunan işçilerimiz 
yabancı radyodan şarkı istek arzusunda bu
lu nmıyacaklardır ve bu istekleri bu radyo
dan karşılanacaktır. 

Bu arada yaptığımız ikinci bir husus, Köln 
Radyosundan haftada iki defa ve 15 er daki
kalık, yapılan Türkçe yayınlar, haftanın her 
günü otuz dakikaya çıkarılmak suretiyle 
işçilerimizin ihtiyacı karşılanmış bulumıknak
tadır. Yine yapmış -olduğumuz temaslar netice
sinde, televizyonda ikinci istasyonda ayda 
iki program Türk neşriyatına, Türk progra
mına hasredilmiş bulunmaktadır. Bunların ya
nında, yine çalışmalarımızla bu sene ikmal 
ettiğimiz bir husus, Almanya'da altmış der
nek vardır. Bu dernekler... Arbeiler Von Wart 
ile birlikte çalışır. Ve Türk Danış olarak 
adlandırılan derneklerin Mayıs ayı içinde ak
tif durumda 'olanları 42 aded idi. Bugün 
60 dernek faaliyet halindedir ve bu dernekle
rin her ibirine ayrı ayrı 90 ar takım kitaib gön
derilmiştir. Bu kitaplar, Millî Eğitini Bakan
lığı, Turizm (Bakanlığı, ve Çalışma Bakanlığı
nın yetkili şahısları tarafından hir tesıbite tabi 
tutulmak suretiyle ayrılmıştır. Böylece her 
Türk Danış'm kitaplığında, kendi duyguları
mızı dile getirecek kitaplar işçilerin istifade
sine terk edilmiş ıbulunulmaıktadır. Bunun ya
nında dışarda 'bulunan işçilerimizin -okuma 
çağma gelmiş olan çocuklarının bu tarz yahan-
eı cereyanlardan tesirlerinden kurtarılması hu
susunda, Millî Eğitim Bakanlığında 24 tane 
öğretmenin tesbiti yapılmış, ayrıca Devlet Ba
kanlığınca 9 aydın din adamının tosbiti yapıl
dıktan sonra, 9 aydın din adamı ile 24 öğretmen 
Almanya'da çalışan işçilerimizin ihtiyacına ce
vap vermek suretiyle gönderilmiştir. 

Ki'saca hülâsa etmek lâzımgelirse, dışarıda 
çalışan işçilerimize muhtelif yollardan ister ba-
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sın, ister televizyon ve ister radyo marifeti ile 
olsun, Doğu Bloıkundan bâzı tesirler yapılmak
tadır. Ama ıbu tesirlerin hiçbiri, hiçbir işçide 
hcrlhangi bir tesir ikâ etmemektedir'. Bunu ra-
ratlıkla ifade edebilirim. 

Dış (ülkelerde çalışan kadın işçilerimizin. 
Hayatlarının Türk efkârı umumiyesindc her
hangi bir kötü ve menfi bir hava yaratıp ya
ratmadığı hususundaki sorularına cevabım 
derfhal «Ihayır» olacaktır. Bilâkis, aksine «unu 
ıbelirlııiök isterim. Dışarda çalışan işçilerimizin 
büyük bir kısmının (yanlarında hanım işçileri
nin de (bulundurulması keyfiyeti, bilhassa ora
da iş verenler tarafından istenmiştir. Keza, ha
nim işçilerimizin adedini bir misal vereyim, Te-
ılcfunken Fabrikasında çalışan hanım işçilerin 
ibüyük ibir çoğunluğu Türk hanımlarıdır ve 
adedi diğer yaibancı işçilerden fazladır. «Niçin» 
diye sorduğumuzda, bize cevaben «Herlbiri ayrı 
ayrı bir namus timsalidir. İffetlerini, namus ve 
haysiyetlerini bir büyük Milleti düşünmek su
retiyle t e misil etmektedirler. Bu itibarla, kapı
lınızın önünde hiçibir yaibancı erkek, Türk ka
dınlarının .olduğu yerlerde yabancı erkekler 
dol aşmamaktadır, demişlerdir.» Binaenaleyh, 
<Sayı,n Dikeçiiğil'in sualinde bir endişe halinde 
dile getirdiği hususun vâridolmadığmı ifade 
etmek isterim. Ancak, bir vakıadır ki, dışarı 
giden işçilerimiz içerisinden İbir kısmı, orada 
daha rahat, daha ayrı bir hayat düzeni içinde 
•kendi hayatlarını yaşama gayretinde bulunmak
tadırlar. Biz son defa İçişleri Bakanlığı ile 
yaptığımız temaslarda dışarıya gitme talebinde 
'bulunan hanımların, içinde şüpheli gördükleri
mizin ayrıca tahkikini İçişleri Bakanlığından 
rica etmişizdir. Ve ıbu husus da İçişleri Bakanlı
ğınca kalbul edilmiştir. 

Batı Almanya'da çalışmakla bulunan işçi
lerimizin döviz tasarrufu hususunda yapılan 
çalışmaları kısaca belirtmek isterim. Evvelâ (me
seleyi iki yönü ile mütalâa etmek ieaıbeder, 
Birisi kooperatif yolu ile dışarıya giden işçile
rimizin dövizlerinin değerlendirilmesi. 

Muhterem senatörle!', 1965 yılın ikinci ya
rısında uygulanmaya ibaşlayan ve bugün mik
tarı 300 e varan kooperatiflerin içinde yer al
mış (şahıslardan talhminen 1 680 kişi dışarıya 
gönderilmiş durumdadır. Bunlar dışarıya gön
derilmeden evvel ortak oldukları kooperatife 

her ay kazançlarından muayyen bir kısmını 
göndermeyi taahhüt etmişlerdir. 13u ortaklık 
hisse nislbeti 5 bin Türk liradır. Bugüne ka
dar aldığımız rakamlar hakikaten bütün or
takların taahhüt ettikleri rakamı ayniyle te-
kaibtbül ettikleri ve bunu gerçekleştirmek için 
çalıştıklarını 'göstermektedirler. 

Bir de, 'bu arada 499 sayılı Kanun, yurt dı
şında çalışan işçilere konut ve küçük esnaf kre
disi açılması ve ödünç para verilmesi hakkın
daki ikamın dolayrsiyle Ekim 1966 aylarında 
gelen nisibet, işçi dövizi 78 milyon 45 'bin dolar
dır. Bu diişbel 1966 yılının tüm 12 ayının 69 
milyon dolar idi ki, ondan 10 milyon dolar da
ha yukardadır. 1964 yılında ıbu rakam, sekiz 
milyon dolar idi. Binaenaleyh, her geçen yıl 
(biraz daha artan 'bir nisbettedir. Ancak bir 
şey vardır. O da Esnaf kredisinin ve mesken, 
konut 'fonunun istenilen şekilde işlemediği bir 
vakıadır. 

'Bunun sebebi de, esasen işçiler bunun ne dere
ceye kadar faydalı olduğunu henüz öğrenmemiş
lerdir. Yalnız son yaptığımız bir tamimle dışarı
da bulunan bütün derneklere ve çalışma ataşe
liklerine konsolosluk, Başkonsolosluk ile ıBüyü'k 
Elçiliklere İm 499 mcıı maddenin işçilerimize 
ve esnafa sağladığı kredi yolundan istifade et
meleri hususunda kendilerinde birer şüphe ha
linde belirtilen hususları tenvire matuf bir 
genelge yayınlanmış ve İm genelgenin yayınlan
masından bugüne kadar da müsbet neticelerinin 
alındığını görmekteyiz. Dışarıda çalışan işçile
rimizin tasarruflarının değerlendirilmesi husu
sunda Bakanlıklar arası koordinasyon Komite
sinin çalışmaları 21 Mart 1966 tarihinde ıbit-
mişltir. Koordinasyon komitesinin almış olduğu 
bu kararda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı ile, Sanayi Bakanlığına proje yapması hu
susu emredilmiştir. Yapılan .projeler üç ayrı ka-
tagoride teshil edilmiştir: Büyük yaıtırımkıra 
ait projeler orta yatırımlara ait projeler kü
çük yatırımlara ait projeler vardır. Bu proje
ler hazırlandıktan sonra Devlet Plânlama Dai
resine verilmiştir. Ye Devlet Plânlama Dairesin
de de uzmanlarca fizibilite, rantabilite .hesap
ları yapılın aktadır. 

Böylece, meselenin, projeye mütaallik olao 
hususları Hükümetimizin içerisinde hal yoluna 
yaklaşmıştır, diyebilirim ki, karar safhasında-
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dır. Dışarıda bulunan şirketlerin buraya gön
derecekleri şahısların mukavele yetkisi husu
sunda, bu ayın altısında Köln'de Türk Daniş'in 
genel kurul toplantısı yapılmış. Ye genel kuru
lun 'Seçtiği idare heyetine Türkiye'ye geldiğin
de Hükümotle birlikte yatırımlar yapmak hu
susunda yetki tanımıştır. Türk Daniş'in yetki
lileri Türkiye'ye geldiklerinde, istedikleri temi
nat anlaşması, istedikleri proje anlaşması daha 
evvel Hükümetle mutabakata varılmış .olduğun
dan sadece imza merasimine kalmıştır. Böylece 
tasarrufların değerlendirilmesi hususunda ça
lışmalarımız da üç safhanın içerisinde müsbet 
istikâmette seyreltmektedir, arz ederim. 

Hürmetle riml e. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikecligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; bu so
ruyu bendeniz soralı (bir sene oldu. Aradan bir 
sene kadar bir zaman geçtikten sonra cevapla
rını almış bulunuyorum. Ye işçilerimizin komü
nizm propagandasının tesirinde kalıp kalmama
ları meselesi; ellbetıte Türk İşçilsinin ecdadına 
yakışır bir liyakati, kanı, ruhu vardır. Ben 
bunu yakînen müşahade ettim. 1961 de Parlâ
mento heyeti ile beralber gittik. Hattâ Köln'-
deki işçilerimiz 'oradaki Türk Bayrağının yırtık 
.olmasından endiğe duydular ve «Niçin bu bay
rak yırtık. Alman dostlarımız buna bigâne ka
lıyor1?» dediler. Ama, orada tahsilde bulunan 
gönçlerimiz böyle bir hareketin içinde bulun
muyorlardı, ben kaaniim buna. Yalnız ortada 
bir nokta var. Oradaki İşçi 'Scndikesma mensup 
bir arkadaşımdan mektup aldım. «Hükümet 
adeta bizi ihmal etti, unuttu» diyor. «Biz kendi 
memleketimizdeki radyolarımızı d ini ey emiyo
ruz» diyor. İsrterse Sayın Bakana, ben bu mek
tubu verebilirim. Ben üzüldüm, arkadaşıma mek
tup yazdım: «Bunun üzerinde Parlâmento'da 
duracağız.» dedim. Aradan seneler geçti. Öbür 
Hükümetlerin zamanında bunun tenkidini yap
tık. Şimdi de yaptık. Fakat, Muş'un bir şarkısı 
var: «Giden 'gelmiyor, acap ne iştir.» Biz ora
ya gönderdikten sonra tedbirleri ahi'aya baş
lıyoruz, aradan zaman geçtikten sonra tedbir 
alıyoruz. Taıbiî iş elden çıkıj^or. Bu tedbirler, 
işçiler oraya 'gönderilirken bir programa, bir 
plâna bağlanır, .düzenlenir; ne ihtiyaçları var, 
ne ihtiyaçları var, neleri var, diye hesaba ka

tılır ve öyle gönderilir. Ye ondan sonra «Iütim 
arkasından gelsin» tabirinden bu Hükümetler 
kurtulur ve kendini kurtarır. 

Şimdi, «Bükreş Radyosunu dinliyoruz» di
yor. Bakınız aradan seneler .geçmiş, altı sene. 
Biz kısa dalga radyosunu yeni kuruyoruz. 'Hat
tâ, bendeniz ıBütçe müzakerelerinde dert yan
dım, Turizm iBakanlığı Bütçesinde. Yalnız, de
ğil Batı Almanya, bütün Türkiye'deki halkı
mız Türk Radyolarını dinleyeniiyor, bilhassa 
Doğu Anadolu halkı. Söyledik bunu, Doğu 
Anadolu halkı, işin garibi, başka radyoların 
tesirinde kalıyor. Biz kendi Türkiye'mizin için
de radyomuzun sesini duyamıyoruz da bugüne 
kadar daha yeni Almanya'daki işçilerimize Tür
kiye'mizin sesini duyuracağız radyodan. 

Arkadaşlar, halkımızın millî hissi kuvvetli, 
çok yerinde. «Tesirinde kalmaz» edebiyatına 
kendimizi kaptırnııyalım. Propaganda büyük 
şeydir. Propagandanın tesirinde kalmıyan in
sanlar gözükemez. Bırakalım onu, Türkiye'mi 
zin halkı bugün sağlam halktır. Acaba karşı 
akımdan olan, yani aşırı solcuların tesirinde 
kalıyor mu, kalmıyor mu? Radyolardaki seçim 
nutuklarına dikkat buyurun. O seçim nutukla
rını dinliyen halk bile onun tesirinde kalıyor. 
Ye değil, dış memleketlerde olanlar. «Kalıyor, 
kalmıyor» diye bence Hükümet adamları - ar
kadaşımı severim, Devlet adamıdır - bunun ede
biyatını yapmamalı. Dünyanın her tarafında 
kalacağı bir vakıa, komünizmin baş ve silâhı 
propagandadır, propaganda cihazıdır, bunu ya
pacaktır, yapıyor. O halde, bunun tedbirini 
çok önceden almak lâzımdır. Köln'deki iki saat 
Türkçe neşriyat, radyo, doksan yere gönderilen 
kitap. Ne dereceye kadar bu kitaplar onları tat
min ediyor, etmiyor. Biz onu da bilmiyoruz. 
O bakımdan ben şahsan oradaki işçilerimizin mil
lî duygusuna, millî hasletlerine, bilhassa Ana
dolu çocuklarının dindar oluşu dolayısiyle bu 
tesirde kalmıyacaklarma eminim. Yalnız, orta
da bir vakıa var, yazılar alıyoruz ve gelenlerden 
dinliyoruz. Diyorlar ki; «Öyle ihmal edildik ki, 
bizim, çocuklarımız yemekte artık hristiyanlar 
gibi dua yapıyorlar.» İşçimin çocukları bunu 
söylüyor. Beyefendiler, biraz hayale kapılmı-
yalım, bu söyleniyor. Tam biz bu sene gönde
riyoruz 24 öğretmeni. Ama hangi vasıfta? Tam 
9 din görevlisini yeni gönderiyoruz. Sene 1963 tü 
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arkadaşlar. Aradan ne kadar zaman geçiyor, 
hiçbir Hükümet bunun üzerinde ciddiyetle dur
madı. 

Köln'de oturuyoruz. Nüvit Yetkin arkada
şımız ve öbürleri de var. Almanya da, Türki
ye'de çok kalmış, bir Türk dostu Alman arkada
şımız bize şunu söyledi : «Buraya işçileriniz ge
liyor. Sizin için iki büyük mesele var. Biliyor 
musunuz bunlar nedir?» dedi. Bir Almanın ru
huna bakınız, ne kadar güzel ifade ediyor, bu 
arkadaşımız : 

«Birincisi; Avrupa'ya işçileriniz geliyor. 
Bunlar bizimle mukaveleli. Yarın bir iktisadi 
kriz olursa geri göndereceğiz. Burada çalışma
sını (iğrendi. İçmesini biliyor. Garp hayatını 
gördü. Yarın Türkiye'ye döndüğü vakit bunlar 
aylak, boş kalırsa ne yapacaksınız? Bu, büyük 
bir problemdir, düşünmüyor musunuz?» dedi. 
Ben ilâve ettim : «Alman dostlarımıza kalifiye 
Türk işçileri geliyor. Yatırım yapacaklar, bir 
kısmını onlar, bir kısmını da buradaki kalifiye 
işçilerimize göre bizim şimdiden düşünmemiz, 
sanayi tesislerini kurmamız lâzımdır.» dedim. 

İkinci sorusu da gayet enteresan : 
«İkincisi; İtalya'dan, Yunanistan'dan, İs

panya'dan işçiler geliyor bize. Bunların dinle
ri bizim dinimiz gibi, kiliseye gidyorlar. Sizin 
çocuklarınız bizim dinimizden değil. Ne yapa
caksınız bunlar, mânevi ihtiyaç ihmal edilir 
mi? Ve bir komünizm propagandasına karşı 
mânevi kuvvet olmazsa o ortadan kalkabilir mi?» 
dedi. Biz bunu bütçe müzakeresinde ve bu kür
süde bütçe zabıtlarında, vardır, aktardık. «Ne 
oldu bu iş?» dedik. Şimdi yine bakıyoruz ki, 
benim Hükümet de tam mânasiyle bunda ka
rarlı ve plânlı değil, daha yeni gitmiş dokuz ta
ne din görevlisi. İhtiyaç... Beyefendi ama, bir 
İtalya dahi, bir Yunanistan dahi işçisini gön
derirken papazını beraber gönderiyor. Hattâ 
yiyeceği ve diğer ihtiyaçları için orada mağa
zalar kuruyor. Bu döviz tasarrufu, onların 
memleketi ile irtibatını kesmemek, tarhanası, 
hattâ yiyeceği ona göre bir ayarlama sistemi 
elbette olmalı, olması da iktiza eder, olmadı. 
Şu halde, bu işlerin üzerine kanaatimce ciddi
yetle eğilmek mükellefiyetindeyiz. Daha çok 
durmalıyız, artık işimiz budur. Türkiye'de ka
dın işçi var. Arkadaşlar, ben şunu, bunu dinle
yip, kadınların çalışmasının aleyhinde değilim. 
Bilhassa benim hanımım da tarih öğretmenidir. 

Ya'nız, şunu da itiraf etmeliyim ki, Türkiye'
de aile çatıları yıkılıyor. Ben Bakan arkadaşım 
gibi düşünnıüy orum. 

Seçim bölgelerinde çok doluştum. 'Dolaştığım 
yerlerde batın ilk sual, olarak «Almanya'daki 
çalışan T'ürlk .kadın işedi etlinin yüz -ki/arıtıcı hal
lerini] ne valkit önliyece'ksiniz» dediler. Bugün 
halkım betui radyodan dinliyor. Ben onların 
ruhuna süzlerime nıâkeıs oluyorum. «Ne vakit 
öuliyec'eı'ks'kı'iız» dediler. Genci, ihtiyarı... Ben 
işçinin ailesiyle beraiber gitımesiine taraft/nrım. 
1< .aka'l, yalnız bir İcadın işç:itslin;im teik batsın a, ko
casını ve ç.ıoeulkhırını tetik ederek, oranın para
sına tamah elde re k, ya Almanya'ya giden işçile
re ne demeli? Otum. evinin çatısının çöktüğü
nü müşahede eHmiyor mu bu halk? Plebisit va
lilisin Türkiye'de. Eğer ben a'ld anıyorsam setıa-
tör'lüktıon istifa ederim. Türlk halicinin yüzde 
sekseni, doksanı bu yaradan mutamrrırdır. Ve 
kendisimin şereflinin, bayisiye!linin korunmasını 
işitiyor. Türk -kadınlarımuzsn hepsi de böyle mi? 
Değlill. Ama- gazetelerde dkuyoruz, Hürriyet Ga
zetesinde, getirmeye unuttuım. Bugün Baıkanın 
geleceğimi bilmedim. Ivüportajmı gördük, rc-
sdımle r/ini göndük. Hattâ biziiını ora ibikli işçileri
ni tizden meiktup aidıarı. O kendilerinin onurunu 
klorum ak için çeteler kurduğunu ve bumu önle
mek için tedbirler aldılkl arını gazetelerde ve 

j mektuplarda hop görüyoruz. Var böyle bir va
kıa. Şu halde Tüılk Milleti tarihi boyunca izze
tli nefsine, haysiyetine düşkün. Atı, hanımı, si
lâhı. kılıcı... O, bumdan başlka birşey düşünmez. 
Bu değerler manzumesini yıktığımız gün, hticihir 
şeyimiz ortada kalma!/. Ve istediği gün düşıman, 
ruhlara, işçilere gelir, girer. Ben halkımla temas 

ettıiıkten sonra, söylüyoruım. HallaoiL bundan ıstı
raplıdır. Blizdmı Hükümet imiiz bu işin üzenine 
eğilmeli. 'Türlk iVrilleıt'inin şerefi ve haysiyeti nü 
rencide edecek kimiler varsa onları önadan bu
raya getürltt i ilmesini d.(? bilmelidir; bilmelidir, 
kim bunlar? Blihette orada SelJa ret imiz var, iş
çi semdilk ali anımız var, filân tülün değil, çalışan-
lan, namusu ile çıalişanları takviye ederiz. Tünk 
amalarıma hürmetim vardır, yine diyorum, be-
mim lıamımıını 'Tarih öğrctimemidir. Bize gerici 
diyenler, haddizatında gerdel. Kendilerime ha
lam olmıyanlar hilımiiyor bunu, Biz Türk Mille
tinin haysiyetimi, omurumu, vakarını, örf ve âde
timi, değer'lerlimi ıumhıafaza ederek yükselin emin 
ve bir millet olmamın, dede]erlimize has bir mil-
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let olmanın haysiyetini, onurunu muhafaza et
mek istiyoruz ve bunu savunuyoruz. Oradan 
Hükümet olarak,- benim Hükümetim, Türk Mil
letinim izzeti nefisini kıran kadınları derhal ala
bil melıi ve buraya gdtıirdMlım'Cİli, vardır böylesi. 
Yoktur, deyip edebiyatını yapımıyalım. Ve do-
.1 ay isiyle Türk Halkı bunu işitiyor. Ben isterse 
Sayın Bakana söyliycytiım. Türkiye'de bir anket 
açsın, açılsın. Hangimiz haklı isek meydana çı
kacaktır. Bunu da böyle kapatmış oluyoruz. 

Üçüncü meseleye gelince : 
BAŞKAN — Sayın Dikeçtigil iki dakikanız 

kalıdı, bağ kıyınız efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Komış-

maım yazılı değil. 
BAŞKAN —• Sayın Diıkeçliigil, sorular 15' 

dakikadır. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 

Başkanım. 
Arkadaşlar, kooperatif, yukarıda da savun

dum. Gayet iyi. Fakat son zamanda, bu koope
ratiflerden işlerimiz rast gitmiyor. Meselâ be
nim bölgemde kooperatif kuruldu. Halı yapma
sı için bir kız çocuğunu ben teşvik ettim. 5 li
raya çalışırken şiimdi 12 liraya çalışıyor. Bu iş
çilerimizin gönderdiği para ile beraiher. Ben 
komünizmi böyle önliyeoeğimize kaaniim. Hal
kın refahını ve saadetini yükseltmekle mükel
lefiz. Bunun üzerinde İsrarla çok konuştum, yu
karıda durdum. Amıa bugün koopcratifleriiımiz 
adına giiden miktarı azdır. Şu var ki, iktisat 
kooperatifi kurulmasına taraftarım. Müstahsi
lin cebine çok para girmesine taraftarım. Yal
nız Köln'dc dolaşırken Fabrika Müdürü dedi-
kl, «Türkler geldi randıman arttı» Aşağıyı do
laştım Göğüslerinde Türk Bayrağı, Ayyıklızlı 
Türk Bayrağı var fabrikada. Silâhı harbte kav
rar gibi Mıeıhmcltçsifc işi kavramış. Nasıl iftihar 
öttüm. Ama benim o çocuklarım dört seneden-
beri orada arkadaşlar. Bir otomobil almak için 
harıl harıl etek dolusu vaıgonlarla tütün veriyo
ruz. Türkiye kalkınmaz başka türlü. 

Ben orada 4 bin işçimi değerlendirmek için 
zaman geçirmiyeeeğim. Ve bu işçilerimi ortak 
etmek suretiyle, Türkiye'nin, Anadolu'nun gö
beğinde süratle bir otomıabil fabrikası kurmak 
meciburliyctimdeyiz. Geç kaldık. Koç kurar, bu 
kurar, fakın kurar, o beni ilgilendirmez. Fa
kat benim işçimin ortak olduğu ve Türkiye'de 
komünistlere karşı «bak, benim iş çile raimin or

tak olduğu fabrikayı kurdum, işletiyorum» de
mek zarurebindeyim. Mücadelemiz böyle ola
cak ve 4 bin arslanı müdür methediyor. «Türk
ler geldi randıman arttı» eliyor. Hem onları yü
zünden nasıl tanıyorsun, dedim. Türk Milleti
ni nasıl sevmezsin. Yüzleri pırıl pırıl. Selâmün-
aloyküm, dedin mi, merihaba dedin mi, gülü
yor, Türk olduğunu biliyorsun. Niye bu mille
tin geri kalması? Geri kalamaz S a nayileş elli
dir, her şey var. Fakat idare edenlerin çok va
zifesi var, ç/ok fazla vazifesi var. Edebiyatı bu-
raıkıp, realiteye inmeli, hakikate eğilmeli, der
hal siisteımleştirmeli, ve bu gençlere diyeceksi
niz M, dörtlün işçi arkadaşım ortaksın, gel fab
rikayı kuralım beraber. Devlet bunda önderlik 
eder, nasıl kurar ve o zaıman benim partimin 
yüzünden işte işçimin reyini alıyorum, halkı
nım reyini alıyorum, sermayesinin kuvvetini 
nasıl değe ilendiriyorum, alnım açık olarak ba
ğırırım. Çalışıma Bakanının bu işin üzerine eğil
mesini ve ciiddiyetle, cidden artık edebiyat dev
rinden geçip, realist olup realitelere eğilmek 
devrinin çoktan geldiğinii beyan eder, cümleni
zi himmetle selâmlarım.' 

BAŞKAN — Sayın Dİkeçlügil'ln Millî Eği
tim B akanından... 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Mille*vekili) — Müsaade ederseniz arzı 
cevaibeideyim. 

BAŞKAN — Oevap ver es eksiniz. Peki buyu
run. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler, eğer sözlü sorularda bir sene 
gecikme oldu ise bunun günah ve vebaılnSin bi
ze aidokmadığmı sayın sözlü soru sahibi 
arkadaşımın bilmiş olması lâzımıdır. Her sözlü 
soru toplantısında şuraya gelmiş, şu sıralarda 
ibelkleımiş olan bir arkadaşiıiııziim. Eğer gelmiş 
de bulunmamış ve o sebeple gelmiş isek ve bu
güne kadar bir sene gecikmiş ise buna karşı 
bir dıiyeceğlim yoktur. Ama, zannediyorum ki, 
ımuihtcreım arkadaşım insaf ile şu eümleyii kul-
lanmalıdılar. 

«Koımüniizimıle mücaidelle nasıl olacaktır1?» Sa
yın söızlü soru sahibine arz edeyim. Bu mevzu 
üzerinde, ilmî, fikrî ve hissî yapısiyle çalışan 
bir insanız. Hükümet olarak da bu mevzu üze
rinde durmaktayız. Gelmiş geçmiş paırlâmento-
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]ar da bunun üzeninde Iıaıssa'siiyeitle durmuşlar
dır. 13u mevzuun üzeriııddkl çalışmalar neler ol
muştur, meselenin uzun detayına inmeden sıizo 
kısaca beliintöyim. Şunları deidim: 18 biin kitap 
gönderıillmiştir. Bir seneye yafklaşiik bir zaman 
içinde, iktidarda bulunan Hülkümeıtiiımliz tara
fından göndelilmiiışıtir. 

Haftada sadece 15 er daikikalık olan Köln 
raldyoLsundaki konuşmalar her akşam yarım sa
ate çıkarılmıştır, dedliım. Televizyon prıoigramla-
nnda, istediğimiz anda sizin her hangi bir üc
ret ödemeden yer almamıza, imkân yoktur. Sa
yın sözlü soru salhibinin bunu bilmiş olimsaisı lâ
zımdır. Biz oradaki vâki müracaatımız netice
sinde 2 numaralı televizyondan ayda i/ki gün 
Türkiye'ye ait, Türkiye'nin çal ışımasına alit 
prıoigrıaımlar bizlim bu taileibimiz üzerine konmuş
tur, dedim. 

Yiine cev.albi.mda şunu beiirfmeye çalıştım. 
24 öğretmen gönde riiımiştir, dedim. Sayın söz
lü soru sahibi gayet iyi bilir bir öğretmen ola
rak; giden öğretmenleri (Jalışma Bakanlığı tes-
hit etmez. Evvelâ öğretmenler topyekûn bü
tün bir- öğretmen camiasından tesbit edilir. 
Sonra Millî Eğitim Bakanlığının içerisinden 
ayırımı yapıltır. «Bu ayrım yapılmıştır ve bu 
24 öğretmen gönderilmiştir» dedim. Bunun he
sabı gönderilmesi Çalışma Bakanlığına ait 
değildir. 

Dokuz aydın din adamı. Bunları Devlet Ba
kanlığı gönderir ama, gönderilmiştir. Bugü
ne kadar olan bir şey değildir ama olmuştur. 
Bunun yanında Türkiye'de münteşir anti-komü-
nist neşriyatında bu gönderdiğimiz kitapların 
dışında ayrıca gönderildiği de bir vakıadır. Bi
naenaleyh, komünizm ile mücadelede zannedi
yorum ki bugüne kadar alimması icabeden ted
birler alınmıştır. Bunlar kâfi değildir, evet 
doğrudur. Şunları yapacaksınız, mecvut olan 
televizyon programlarına ayda iki defa yarım 
saatlik seansın yerine, her akşam yarımşar saat
lik seans temin edebilmek. 

Köln radyosundan yapılan neşriyatın ya
nında, bunun dışında Frankfurt 'ta yapılması, 
Berlin'de, yapılan radyo neşriyatında da Türk 
programlarını ilâve ettirmek. Buradan gönder
diğimiz 18 bin kitaba ilâve ki, bunlar gönderi
lecektir. 

Ayrıca orada kurulmuş olan derneklere, 
hemen hemen her derneğe 10 bin lira isabet 

edecek tarzda para, gönderilmiştir. Bu dernek
lere para gönderilmesinin sebebi orada, işte 
sayın sözlü soru sahibi arkadaşımın ifadelerin
de yer verdikleri gibi bu tarz cereyanlardan 
korumaya matuf bir iştir. 

Bir ikinci husus, buna gene katiyetle söy
lemek' isterim; Almanya'da çalışan 26 800 Türk 
hanım işçi vardır. Bu 20 800 Türk hanını işçi
sinin içinde, Türk efkârı uıuilmiyesinin izzeti 
nefsini, haysiyetini rencide edecek rakam, sayın 
sözlü soru sahibi arkadaşımızın söylediği nisbet-
te ve derecede değildir. Orada. Münih'te yapı
lan toplantıda iki hanımefendinin benim riya
set ettiğim toplantıda çıkıp yaptıkları konuş
mada bendenizin de bildiği bir husustur. Sayın 
sözlü soru sahibi aldığı mektupların adedini dile 
getirdiler. Lûtfensinler. Orada çalışan ataşe
lerden mektup almaktayız, rapor almaktayız. 
Orada bulunan konsolosluk, başkonsolosluk ve 
hariciye mensuplarından biz de rapor almakta
yız. derneklerden rapor almaktayız. Ye yine 
müsaade etsinler orada çalışan işçilerden de 
Bakanlığımıza her gün yüzlerce mektup gel
mektedir. Yo biz de o mektuplardan tesbit et
mekteyiz. Ama ifade edilen şeyi, ka.dm işçilerin 
yüz kızartıcı hayatını katiyen kabul etmiyo
rum, hayır. Vardır, ama bu hayat Almanya'ya 
gitmezden evvel de yok muydu"? Sualini sorar
sanız, vardı diyorum size. Onu da rahat olarak, 
«Yandır» diyorum. Yapılabilecek şey, bu tarz 
şüpheli olan insanların gitmesine mani olabil
menin yollarını tesbit edebilmektir ki, «İçişleri 
Bakanlığı ile yapmış olduğumuz konuşmada bu 
hususta mutabakata vardık» dedim. 

Bir ikinci husus şu; sayın sözlü soru sahibi 
Hüsnü DikeçligiFc cevap vereyim. Bu tarz ha
reketi tesbit edilmiş olan şahsın mukavelesi hi
tama erince orada polis oturmaya ikamet mü
saadesi vermez. Yapmış olduğumuz çalışma
larda da bu hususları tesbit edilmiş ve temin 
edilmiştir. Bu bakımdan müsterih olsunlar. 

Kooperatif mevzuuna gelince; kooperatif 
işlemiyor dediler. Muhterem arkadaşlarım, Muh
terem Senatoya belirtmek isterim, Almanya'yı 
ziyaretimiz sırasında Alman Hükümetinin yet
kililerinden 1966 yılında bizden talebedecekleri 
işçi miktarının ne olduğunu sorduğumuz zaman, 
bize verdikleri cevapta «Âzami 30 000 işçi ola
bileceğini» söylediler. Bu tavan had idi. Ekim 
ayı sonuna kadar Almanya'nın bizden iste-
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aiği i§ei sayısı bu rakamın da üstüne çıkmıştır. 
Böylece Almanya'ya giden işçi sayısı 1966 yılın
da 31 200 e çıkmıştır. Bunun yanında Holân-
da'ya 1 600, Avustralya'ya 3 000, ayrıca gönde
rilmiştir. Ayrıca İsveç'e de gönderilmiştir. Bel
çika'ya kömür ocaklarımın kapatılması sebebiyle 
gönderilmemektedir. Yalnız bâzı rakamları 
Muhterem Senatonuza hatırlatmak isterim. 

Sırada ferdî müracaat etmiş, bekleyen işçi 
adedi 725 bindir. Tabiî âfetlere yüzde yüz uğ
ramış - ki, bunlar üç yer kabul edilmektedir • 
Varto, Hınıs ve Karlıova rakam, Almanya'ya 
işçi olarak gitmek isteyenler 14 867 dir. Yüzde 
15 zarara uğramış olanlar adedi 14 567 dir. 322 
kooperatif kurulmuştur. 322 kooperatifteki sı
rada bekleyenlerin nisbeti 16 bindir. Almış 
olduğumuz karara göre, zelzelie fekâlctine uğ-
rıyan Varto, Hınıs ve Karlıova'da zelzele felâ
ketine uğrıyanların öncelik kazanması ve peşi
nen buııliarın gönderilmesi maksadı ile ayda 500 
er kontenjan ancak kabul edilebilmiş ve her ay 
ancak 500 insan dışarıya işçi olarak gönderile
bilecektir. Bu itibarla, kooperatiflerden bugüne 
kadar gönderilenlerin miktarı, bu zelzele felâ
ketine uğrıyanlara öncelik tanınması sebebiyle 
durdurulmuştur. Yoksa Sayın Dikeçligil'in 
ifadelerinde yer verdikleri gibi, kooperatiflerin 
işletilmesi en güzel yoldur. İsterdim ki burada 
zaman bir hayli geniş olsun. Kooperatiflerden 
yalinız Ankara'nın 3 köyünü örnek vermek is
terim; Ankara'nın 3 köyünden birisinde su, bi
risinde elektrik, birisinde biçer döver makine
si alınmıştır, yanlız bu kooperatifler sayesinde, 
bunları bilmekteyiz. Elbette bu kooperatifçili
ğin ilerletilmesi ve buna yeniden bir hız veril
mesi gerekmektedir. Sayın sözlü soru sahibi ar
kadaşımla bu konuda ittifak halinde olduğumu 
arz ederi teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, oyun yerlerine dair sözlü 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
cevabı. (6/384) 

BAŞKAN — Soru sahibi ve Bakan burada
dır soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına tavas-
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sutlarınızı rica ederim. Saygılarımla. 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil , .-<•' 

1. — Millî Eğitim Bakanlığının gençliğin 
terbiyesiyle yakından ilgilenmemesi, gençliği de
jenerasyona götüren salgınlardan korunması 
başta gelen vazifeleri arasında olsa gerekir. 
Halbuki, gazetelerimizde tetkike müstenit yazı
lar intişar etmesine rağmen; günün meselesi 
haline gelen, bir nevi asri kumar mahiyetinde
ki oyun yerlerinin üzerinde Bakanlığın hiçbir 
hareket ve teşebbüse geçtiğine şahit bulunma
maktayız. Bu hususta gerek Hükümet nezdinde 
ve gerekse Bakanlığınızca ne gibi tedbirlerin 
alınması düşünülmektedir ?. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 

(Uşak Milletvekili) — Sayın Başkan, Sayın 
senatör arkadaşlarım; Kayseri Senatörü Hüs
nü Dikeçligil'in oyun yerlerine dair sorduğu 
soruya cevaplarımı arz ediyorum. 

Çocuklarımızı oyun salonlarından çekmek 
için, okul çevrelerinin, çocuklarımızın boş za
manlarını değerlendirmek üzere seve seve ge
lebilecekleri tesislerle cazip hale getirilmesi lâ-
zımgelmektedir. Ancak, okul çevreleri bu tür
lü tesislere kavuşursa çocuklarımızı sokaktan 
veya iyi olmıyan oyun yerlerinden kurtarmak 
imkânına sahip olabileceğiz. Bu konu şüphesiz, 
çok süratle artan nüfusumuz karşısında, Hü
kümetin yelıi okullar yapmak veya mevcut okul
ları bu türlü tesisler ile takviye etmek gibi bir 
durumla karşı karşıya getirmektedir. 

Yeni yapılan okullarımızda bilhassa bu hu
susa dik'kat edilmektedir. Böyle olmakla bera
ber, çocuklarımızın boş zamanlarını değerlen
direcek şekilde okullarda boş yer bulmak me
selesi kolayca halledilebilir durumda değildir. 
Bununla beraber, bu konu Bakanlığımızca çok 
dikkatle ele alınmış ve bundan böyle yapılacak 
bütün okullarda bu tesislerin ön plâna alınma
sı kararlaştırılmıştır. 

Bundan başka, çocuklarımızı zararlı yayın
lardan korumak için yürürlükte bulunan 1117 
sayılı Kanun, günün ihtiyaçlarına cevap vere
memektedir. Bunun için de zararlı yayınlarla 
birlikte, plâk, film, tiyatro, radyo - televizyon 
yayınları ki, - ileride televizyon kurulduğu za
man nazarı itibara alınacaktır - ve oyun salon-
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lan gibi çocuklarımızı her türlü zararlı tesis
lerden koruyacak şekilde yeni bir kanım tasa
rısı hazırlanmış ve çok yakında Büyük Meclise 
sunulacaktır. Teşekkür ederini. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçügil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Bakanı 
hürmetle selâmlarım. Kısa olacak konuşmam. 
Yalnız Sayın Bakan demin benim hakkımı gas-
betti. Bu hususta serzenişte bulunmak benini 
hakkım, fakat sevdiğim için vezgeçiyorum. Sa
yın Bakana teşekkür ederim, yalnız Sayın Ba-
kana hatırlatırım ki, bu işte geç kalıyoruz. Oku
lu bir fabrika olarak kabul etmek mecburiye
tinde değiliz. Okuldan çocuklarımızı mütema
diyen mezun edip çıkartıyoruz. Fakat istediği
miz şekilde, bir değerler manzumesi sistemi 
içerisinde çocuklarımızı çıkarmadığımız müd
detçe bu bize bir fayda temin etmez, ziyan tev-
lideder. İyi bir maarif sistemi kurulmuş değil 
o zamandan bu zamana kadar. Bu yük bana 
mı diyecek Maarif Bakanı? Amma ben yalnız 
Sayın Maarif Bakanının devrini değil., Türkiye 
Cumhuriyetinin Maarif Vekâletinin ilk günün
den bugüne kadar geliş sistemini tenkidetmek 
mecburiyetindeyim. Çünkü ilerisi düşünülecek, 
artan nüfus hesaba katılacak ve. bunlara göre 
öğretmen okulları kurulacak. Öğretmen buna 
göre yetiştirilecek. Kütüphaneler buna göre ku
rulacaktı 1961 de ben Kayseri'den ayrıldığım 

.zaman dokuz çocuk kütüphanesi kurdurmuş-
tunı. Şimdi 9 dan üçe indi, geriye dönüşe ba
kın arkadaşlar. Çocuk miktarlarının artışına, 
okuyuş nisbetine bakınız. Çünkü çocukları oku
ma hevesine sevk etmemiz, muzır neşriyattan 
korumamız için her okul açıldığı zaman bir de 
çocuk kütüphanesi açılır ve çocuklarımız bu
rada okurlar. Biz her okulda bir çocuk kütüp
hanesi açılmasını düşünmeliyiz. Bunlar zor bir 
şey değil beyefendiler. Her okul yapıldığı vakit 
içinde bir tane de mutlaka çocuk kütüphanesi 
yapılır. Çocuklar boş zamanlarında burada 
okurlar. Ben bunu, gözümle gördüm, 'çocuklar 
dışarıda dolaşmıyor. Şimdi bakınız çocukları
mız, Ankara sokaklarında hangi kitaplar oku
nuyor, kuyruğa girmişler. Bütün veliler bundan 
şikâyetçi. 

Eğer Türkiye'de - İçişleri Bakanı da buna 
dikkat etsin - çocuk çeteleri kuruluyor, hırsızlık
lar oîuyo;---;), şu Langırt oyunları var yy onların 
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yüzünden oluyor. Ve çocuklar burada çok kötü 
itiyatlar ediniyor/hattâ esrara varıncaya kadar 
alışıyor. Kanun çıkacak gelecek, e, bugünkü ka
nun kifayetsizmiş, bunda, geç kalındı^ kifayetsiz 
ama, Devletin nizamını iyi korursak, bu kanuna 
göre de .18 yaşını bitirmemiş insanlar kahvele
re giremez, girmemesi iktiza eder. Ben Maarif 
Müdürlüğümde dolaştım ve böyle talebeleri yaka
larından tutup ayrı ayrı çıkardım kahvelerden. 
Samimiyetle söylüyorum, İskenderun'da ortaokul 
müdürlüğüm ve Kayseri'de Maarif Müdürlüğüm 
vardır. Sorunuz nasıl uğraşmışımdır. Bu haki
kattir. Çocukları okula bir bağlayış keyfiyeti de 
var, şimdi maarif sistemimizde - Sayın Maarif 
Vekilinden ben istirham edeyim - sadece öğret
men bilgi vermeyi kabul ediyor. Bunun dışında 
terbiye sistemini bırakıyor, hemen dersi bitirir 
bitirmez dışarıda özel dershaneleri var, oraya ko
şuyor. Çocuğun terbiyesi okul içerisinde ihmal 
ediliyor. Okula bağlanmıyor ve dolayısiyle ço
cuk dışarıda deşarj olmak istiyor, enerjisi var, 
oraya doğru gidiyor. 

İkinci bir nokta, bilhassa bunun üzerinde ken
disi beyanat verdi, «Yakında kaldırttıracağız» 
dedi. Maalesef, Devlet Şûrası da bunun kumar 
okluğunu kabul etmemiş, bozmuş. Çocuklar na
sıl zihinlerini yoruyor oralarda beyefendiler? 
Hayret ederiz Türk çocuğunun bu durumda bı
rakılması hepimizi mahvü perişan ediyor. 

Şu dıştaki kitapçıları dolaşınız. Dünyanın 
hiçbir yerinde o kadar müstehcen kitaplar satıl
mıyor, acık mecmualar satılmıyor, «peri» midir, 
bilmem ne zırva mecmualar. Tenzih ederim. Bir 
devre buraya getirmiştim sözlü olarak , ne açık 
neşriyat. Ve Amerika'nın satılmamış pazarların
daki o mecmualar kaçak olarak da Türkiye'ye 
geliyor. O müstehcen resimli neşriyat, bunu Sa
yın Maarif Vekili şöyle bir dolaşsa görür. Hattâ 
beş lira, altı liraya, soruyorum bunlar satılıyor 
mu?, diye. Hiçbir tane kalmıyor, diyorlar. Ana
dolu'da benim Kayserim'de, yıkıyoruz, mahvedi
yoruz gençliği ve çocukları. Millî Eğitimin vazife
si kısaca arz edeyim ki, sadece çocuğa okuma ve 
yazma öğretmek değildir. Milliyetçi gençlik yetiş
tiriyorum, diyorsa sadece okuma ve yazma ile 
milliyetçi gençlik yetişmez. Ancak, çocukları
mıza millî terbiyemizi verebilmek için onların za
manı, mekânı hazırlanmalı ve çocuklar cemiye
tin kontrolü altında bulundurulmalı. Ve 'bütün 
bakanlıklar ile teşriki mesai yapılmalıdır. Bun-
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lar vaktiyle ele alınır, bütün meseleleri Bakan
lar Kurulunda açıkça, konuşur, İçişleri Bakanı 
ile filânla, filânla, Ziraat Vekili ile teşriki mesai 
eder. Hattâ çocuklarımıza yazın yaz kampları 
kurulabilir. Ben komisyonda da söyledim, çift
liklerde. Mükemmel en çocuklarımız eğitilebilir. 
Boş duruyor, bunlar. Hülâsa Sayın Bakandan bu 
meseleyi Bakanlar Kuruluna getirerek, Bakan
lar Kurulunda gençlikle ilgili hususları açıkça 
ortaya koymasını ve bunu Hükümet olarak bir 
programa bağlamasına gayret etmesini istirham 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, posta telgraf ve telefon 
abonelerinden alınan mükerrer paralara dair 
Ulaştırma ve Adalet bakanlarından sözlü soru
su (6/387) 

BAŞKAN — Ulaştırma ve Adalet bakanla
rı? Yoklar. Soru sahibi"? Yok. Gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, Keban Barajı inşaatı sebebiyle su 
altında kalan köylere dair İmar ve İskân, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/388) 

BAŞKAN —- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı? Burada. Sayın Ertuğ? Yoklar. Bir defaya 
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış
tır. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'ın, Özel Öğretim Kurumları Kanunu
nun uygulanmasına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/389) 

BAŞKAN — Sayın Arıkan? Yok. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime kahnış-
tır. 

24. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarhcah'nın, yemeklik zeytinyağı standar-
dizasyonu Nizamnamesinin tadiline dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/390) 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı burada. 
Sayın Sarlıcalı yok, bir 'defaya mahsus olmak 
üzere gelecek birleşime kalmıştır. 

25. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da ku
rulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/391) 

BAŞKAN — Sayın Cizrelioğlu? Yok. Sayın 
Başbakan adına cevap verecek Sayın ilgili Ba
kan? Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

26. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde 
baraj yapılıp yapılmıyacağrna dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/392) 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Cizrelioğlu? 
Yok. Sayın Bakan? Yok. Gelecek birleşime bı-" 
Takılmıştır. 

27. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin ili dâhilinde açıl
ması düşünülen sağlık ocaklarına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/393) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan? Yok. Sayın Ba
kan? Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

28. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin iline tahsis edilen 
imam kadrolarına dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/394) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan? Yok. Sayın 
Devlet Bakanı? Yok. Gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

29. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, zirai mahsullerimiz üzerinde büyük 
tahribat yapan karga mücadelesine dair sözlü so
rusu ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın cevabı 
(6/396) 

BAŞKAN —• Sayın Aydıner burada. Sayın 
Bakan burada. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Zirai mahsullerimiz üzerinde büyük tah

ribat yapan karga mücadelesi hakkındaki 
aşağıdaki sorumun Tarım Bakanlığınca sözlü 
olarak cevaplandırılması için gereken işlemin 
yapılmasına delâletlerinizi rica ederim. Say
gılarımla. 

19 . 8 . 1966 
Senatör 

Hidayet Aydıner 

Birleşik Amerika'nın bile sınai terakki
sinin zirai terakkiye dayandığı bugünkü eko
nomistler tarafından beyan edilmektedir. 
Bunun en bariz delili, Birleşik Amerika'nın 
büyük nüfus kütlesine rağmen zirai mubsul-
lere muhtaç zirçok milletlere büyük yar
dımlar yapmasıdır. Memleketimizde tarımın 
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teraJkkisi iyin gayretler sarf edildiği ma:•um
dur. Ancak, bin müşkülât ile elde edilen zi
rai makullerin ne miktarının telef olduğu ko
nusu çok önemlidir. Zirai mahsullerimizi it
laf eden hayvanların başında kargalar gelmekte
dir. Kargalarım tehlikesi çok büyüktür. Çünkü 
bunlar yüz sene yaşarlar, uçucu kuşlar oldu
ğundan mahsulleri havadan kontrol ederek he
men hemen hepsini yerlerler, telef ederler. 
Hububat, kiraz, elma, vişne, üzüm ve diğer 
meyvaların hepsini yiyip sahiplerine ancak 
sapını ve çöpünü bırakmaktadırlar. Etleri 
de yenmediğinden hiç kimse bunları avlama-
maıkta, öldimmemektedir. Bu sebeple 'mil
yonlarca üremektedir. Bir vakitler her karga 
getirme aded başıma muayyen bir para veril
mesi usulü tatbik edilmiş, bundan niçin vaz
geçildiğini bilmiyoruz ve niçin vazgeçildi
ğini sayın Bakanlıktan 'soruyoruz. Bizce zirai 
mahsullerin, bâzı yerlerde yüzde seksenini 
'bâzı yerlerde yüzde ellisini ve bâzı yerler
de de yüzde yirmisini telef eden 'kargaların 
'bu müthiş tahribatının önlenmesi her karga 
getirene aded başına 'muayyen bir 'bedel ve
rip karganın satınalmması ile mümkündür. 
Başka türlü mücadele sistemi asla faydalı 
değildir. Ezcümle bugün karga öldürmek 
istiyenlere mermi verilmesi usulü tatbik edi
liyormuş. Bunu yapan ve yapacak olan kimse 
hemen hemen yoktur. Kargayı itlaf edene 
•muayyen bir para verip kargayı satmalarak 
karganın insanlarca yenilmiycn etinin Yem 
Sanayii Kurumuna verilip yem içine karıştı
rılması mecburi «lan proteinin karga eti ile 
temin edilmesinde büyük fayda olacağı zan-
mndayum. Bu suretle Tarım Bakanlığı karga 
itlafı için yaptığı masrafın mühim bir kıs
mını Yem Sanayimden elde etmiş olacaktır. 
işin başka türlü, yani bu işe tavzif edile
cek memur veya müstahdemler marifetiyle 
temin edilmesi imkân ve ihtimali yoktur. 
Çünkü memur ve müstahdemlerin muayyen 
mesai saatleri vardır ki o saatler içinde kar
galar yerlerinde ve yuvaları civarında değil
dir. Bunlaırm avlan m as öldürülmesi ancak 
akşam veya sabah yuvalarına girip çıkar
ken yapılacak mücadele ile sağlanabilir. 
Memurların" bu saatte iş başında olmaları 
ve aynı mücadeleyi yapmaları mümkün de
ğildir. Zirai mücadele müdürlüğünden aldı

ğım malûmata göre mücadele enstitülerinin 
bâzısı kargalara bayıltıcı yem yedirip on
ları baygın halde toplayıp itlaf etmek oldu
ğunu ileri sürınıüşlerdir. Bu da yukarıda 
söylediğim aynı mahzurları havi olmakla be
raber insana mâruf olan hir fıkrayı 'hatırlat
maktadır. Bu fıkraya göre; Yemicamide bir 
satıcı pire tozu satıyorum diye bağırıyor-
muş. Pireden bizar olan bir kadın «Oğlum bu 
sattığın pire tozu nasıl kullanılacak» diye 
sormuş; «Valdeeiğim, pireyi tutarsın, gözüne 
bu tozu serpersin, pire ölür» demiş. Yaşlı 
'kadın da buna cevabolarak «Ay oğlum, pi
reyi tuttuktan sonra gözüne senin tozu süre
ceğim yerde, ezer öldürürüm, daha iyi» demiş, 
pire tozu satıcısı da buna karşı «öyle de olur 
validem» demiş. 

Kargaları bayıltsak bile onu elde etmek, 
gece veya gündüz toplamak işi memur ve 
müstahdemlerin yapacağı bir iş değildir. Bu 
iş ancak şahsi menfaat motoru ilei hareket 
eden fertlerin işidir. Avrupa'da suçları bile 
şahsi menfaat ve ücret mukabilinde hareket 
eden dedektiflerle meydana çıkarırlar. Bizim 
Diyarbakır vilâyetimizde büyük bir âfet olan 
akreplerin itlafı ancak teklif ettiğimiz veç
hile her bir akrep basma muayyen bir parayı 
verip alının ak suretiyle sağlanabilmiştir. Ve 
sağlanmaktadır. Şu hale göre, yukarıdaki 
hususlardan maada aşağıdaki noktaların 
Bakanlıkça tavzihini rica ederim. 

a) Şimdiye kadar kargalarla yapılan mü
cadelenin tarihçesi nedir ve hangi usuller tat
bik edilmiş ve ne neticeler alınmıştır? 

b) Bilhassa geçen beş sene içinde her se
ne karga mücadelesi için ne sarf edilmiş ve 
buna mukabil her sene 'kaç karga itlaf edil
miştir. 

e) 1967 bütçesinde karga mücadelesi için 
ne sarf edilecektir ve bütçeye bunun için ne 
miktar para konmuştur veya konacaktır? 

d) Teklif ettiğimiz sistemin uygulama 
kabiliyeti yoksa niçin yoktur? 

e) Kargalar hangi çeşit mahsulden mem
leket ürünlerine ne miktar zarar ver im ektedir ? 

Yukarıdaki soruların sözlü olarak cevap
landırılması için şimdiden gereken inceleme-
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leri yapmak üzere işbu sorumun Tarım Ba
kan] gına hemen tevdiini dilerim. Payida
rımla. 

Senato:' 
Hidayet Aydmer 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
TAKİM BAKANI BAHRİ DAĞ D AŞ (Kon

ya Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun muhterem üyeleri; zirai mahsuller üzerin
de tahribat yapan kargalar ile mücadeleye dair 
Sayın Hidayet Ay diner'in sorularına arzı ce-
vabedlyorum. 

Karga mücadelesine aşağı - yukarı karganın 
türemesinden beri başlanmış bulunmaktadır. 
Yurdumuzda çok eskiden beri karga mücadele
si yapılagelmektedir. Bunun bir kısmını bizzat 
bağ, bahçe sahibi halkın kendisi yapmakta; 
eğer karga senesine göre çok zuhur etmiş, çok 
türemiş ise Devlet müdahale etmiş, halk ile iş
birliği yapmış, halka av fişeği tevzi etmiş, bu 
suretle mücadeleye girişmiştir. Bu rutin müca
dele yanında, son zamanlarda sözlü soru sahibi 
sayın Senatörün de belirttiği gibi, bunu cazip 
bir hale sokmak için bâzı araştırmalar yapılmak
tadır. Karga hakikaten iyi bir protein mem-
baıdır. Ancak, esaslı bir etüt yapılmadan mik
tar üzerinde esaslı bir surette bir tesbit yapıl
madan geniş çapta bir mücadeleye girişilip gi
rişilin iyeceği etüde değer. O bakımdan sözlü so
ruyu alır almaz ilgili umum müdürlüğe bu ko
nuda talimat verdim. Yem sanayiinin kargala
rın değerlendirilmesi konusu üzerinde durulma
sı gereken bir konudur. Yemin tadı, yemin 
hayvanlar tarafından daha iştahla yenip yen
memesi konusu da ayrıca eleştirmeye değer bir 
konudur. Karga etinin, yemin içinde balık 
unu gibi ve diğer hayvanların; koyun, sığır eti 
kemikler gibi değer taşıyıp taşımadığı konusu 
ayrıca üniversitenin üzerinde duracağı bir ko
nudur. Onu da ben ilgili hocadan rica ettim, 
konuyu ele almış durumdadır. 

Ayrıca, Zirai Mücadele Umum Müdürlüğü 
önümüzdeki seneden itibaren bu mihraklar üze
rinde duracak ve kesafet peyda eden yerlerde, 
ister ilâç yoliyle, ister av tüfeği ve sair aletlerle 
karga mücadelesine mutlak surette hız verece
ğiz. Hakikaten karga çok şer bir hayvandır. 
Her türlü mahsule musallat olur. Bunun mü
cadelesi, zarar çok olmuşsa, bunun yapılma

sında mutlak zaruret vardır. Bakam olarak da 
şunu söylivebilirim. 1961 - 1965 yılları arasın
da, beş senede, karga mücadelesinden aldığımız 
neticeler şöyledir : 

196J de 98 394, 8-4 480 fişek kullanılmıştır. 
1962 de 160 134, 217 959 fişek kullanılmıştır. 
1963 te 171 375, 170 312 fişek kullanılmış, 1964 
yılında 181 782. Kullanılan fişek 124 598, 1965 
yılında 1.5.1. 542. Kullanılan fişek 120 345 tir. 

1967 de umumi mücadele işlerimiz arasında, 
bütçemizde bu konuda da tahsisat konulmuştur 
ve demin de arz ettiğim esaslar dâhilinde etütle
rine de başlanmıştır. Ancak 5 - 10 tane karga 
avlanması zarureti vardır. Bu kış döneminde 

•bunlara ait laboratuvar tahlillerinin neticesi 
alındıktan sonra Yem Sanayiinin de mubayaa 
voliyle yani avcılara yahut diğer ilgililere tü
fek dağıtmak suretiyle, avlatmak suretiyle ve 
yahut da zehirle mücadele edildiği takdirde, 
hangi zehirlerin karganın etine tesir etmiyeceği 
tetkik edilecektir. Gayet tabiîdir ki, sözlü so
runuzda da belirtiğiniz gibi zehiri atıp da boş 
duracak değiliz. Bunların mihrakı tesbit edi
lir, zehir atılır, kollanır, zehir tesirini gördük
ten sonra toplanılır. Yalnız zehiri atıp başıboş 
bırakacak değiliz. Diğer memleketlerde bunun 
örnekleri vardır. İkazınıza teşekkür ederim. Bu 
konu üzerinde hassasiyetle duracağız. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayım Aydmer. 
HİDAYET ALDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Bakana verdikleri izahattan do
layı teşekkür ederim. Zaman çok dardır. Uzat
maya lüzum yok. Yalnız, hâlâ benim istediğim 
cevap verilmedi. Ben hâlâ «Memurların sabahın 
saıat 5 inde gidip de bu kargaların yuvaların
dan çıkarken vurup zehirlemesi mümkün değil
dir. Gargalar sabah namazından evvel uyanır
lar bunlar 've 'herkesi uyandırırlar. Haıttâ Reisi
cumhur Hazretlerini de Köşkte uyandırdıkları 
için de silâh kullanmış, - biliyorsunuz. Gazete
ler yazdılar - niye bu Diyarbakır'daki akrepler 
hakkındaki usulü niçin tatbik edilmiyor hâlâ 
anbyamadım ve cevapsız kaldı bu nokta. 

Diğer hususlarda çok derin tetkikatı var
dır. Benim de naçizane ikazım üzerine birçok 
şeylere tevessül etmişlerdir. Efendim, ben kar
gaların etlerinden Yem Sanayiinde istifade edil
sin, diyorum. Tetkik ettireceklerini söylediler. 
Ama, kargaların eti hiçbir şeye yaramasa dahi 
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ıbu karga gibi muzır mahlûk uzun sene yaşar, 
namütenahi doğurur, kimse öldürmez. Ancak 
bunun para ile hakkından gelinir. Ve menfaati 
şahsiye meselesi yapılırsa bu olur. Bir avcı gru-
pu profesyonel avcılar meydana çıkacaktır. 
Bir avıcı günde elli -tane karga avlıyacak, ta
nesi iki liradan yüz lira para alacaktır. Her 
işçi Almanya'ya gidemez ya. Biraz da memle
ketin hayrına ıbu işte çalıştırılsın. Vekil beye 
çok rica ederim. Diyarbakır'daki akrepler için 
tatbik edilen usul takibedilsin. Memurlar saat 
beş demeden fırlarlar saat 9 da on da zor teş
rif ederler. 'Gidip de taş yuvalarında, ağaç baş
larında karga nerededir, diye aramayı memur
dan h eklemiydi iım. 

Zöhire 'gelince; zehir zaten işe yarayan hay
vanlarımız da gelip o zehirden alıp zehirlene-
çeklerdir. O serçeler, diğer kuşlar vesaire. Ben 
zehirden hayırlı buluyorum. Onun için madem 
ki, mesele üzerine eğileceklerini ve çalışacak
larını vadetti'ler. Kendilerine çok teşekkür 
ederim. Yalnız Diyaribakır usuMınün tatbikini 
istiyorum. Neticesini de yarın göreceğiz. Yani 
böyle memurlarla ıbu iş olmaz. Memur eliyle 
bu iş olmaz. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN •— :Soru görüşülmüştür. 

30. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, 506 sayılı Sosyal Sigor

talar Kanumuıun uygulamasına dair Başbakan
dan sözlü sorusu ((i/397) 

•BAŞKAN — İlgili bakan yok, soru sahibi 
yok, hir defaya .mahsus olmak üzere gelecek 
birleşime bırakılın ış'tır. 

31. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın Tekniker Okulu öğrenci
lerine dair Millî Eğitim Babanından sözlü soru
su (6/398) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı yok, soru 
sahibi yok, bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek birleşime 'bırakılmıştır. 

32. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin 
T üzün'ün, «Pamukkale» ye dair Turizm ve Tu
numa Bakanından sözlü sorusu (6/402) 

BAŞKAN — Bakan yok, Sayın Tiizün bura
da, soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

33. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'in, İstanbul'un- çöp ve çöpçülerine da
ir İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/403) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, ilgili ba
kan yok, gelecek birleşime bırakılmıştır. (.Jüıı-
demde görüşülecek başka bir şey olmadığı için 
15 Kasım 1966 Salı günü saat i5,00 te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR 

Yazılı sorular 

1. •— Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Sadi Koçaş'ın, Personel Kanununun ne zaman 
tatbik edileceğine dair Başbakandan sorusuna 
Devlet Bakam Cihat Bilgehan'ın yazıh cevabı 
(7/267) 

28 . 5 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başibakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına müsadelerini 
saygılarımla arz ederim. 

Sadi Koca/ş 

Malî portesi yüksek olan bir kanunun tat
bik edilebilmesi, Devletin malî imkanlarının 
müsaidolması ile mümkün dür. Bunun için, 
artırıcı her kanun karşısında, daima Hükümet 
ve bütçe' komisyonu kararlarını destekli em iş ve 
bunu prensibedinmiş bir grupa mensubum. 
Devletten Hükümetten imikfuılan dımınla hiç
bir talepte bulummaınak kararındayız. An
cak, başta Personel Kanunu olmak üzere, bir 
çıok masraf artırıcı kanunun görüşülmesi sıra
sında iktidar sözcüleri, vatandaş için cazip ge
lecek her türlü teklifi büyük bir heyecanla ge
tirmiş, desteklemiş, başta Başbakan olmak üze
re bir çok ilgili bakanlar evvelâ Martta, son-
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ra, da Marttan muteber olmak üzere en geç Ha
ziranda Personel Kanununun tatbik edileceğini 
mütaaddilt deraiar ilân etmişlerdir. 

En yetkili ağızlardan ibu teminatı alan va
tandaşlar, Haziranda kavuşacakları İm imkânı 
ve ellerime geçecek toplu maaş farkım hesaba 
katarak zaruri ve hayati ihtiyaçlarını borç ve 
taksitle temin yoluna gitmişler w borçlanmış-
lardır. 

Buna muvazi olarak da kontrol altına alı im
in ıy an piyasada en zaruri maddelerde, bıu gün 
itiraf edilmelinden dahi korkulan derecede 
yüksek bir fiyat artışı başlamış ve hâlâ devanı 
etmektedir. 

Memurlar için bu giıu aldıkkrı maaşla ge
çinme imkânı kalmamıştır. Hükümet hu du
dum karşısında ne tedbir düşünmektedir? üer-
sonel Kanının ne zaman tatbik edilecektir? 

Devlet Bakanlığı 
Savı : 1424 

4 . 1.1 . 1966 

( kimhuriyet Senatosu Başkanlığımı 
Cuınıhurly;'! Senatomu Kontenjan Üyesi Sadi 

Koç aş'm Başbakana yönelttiği Devlet Memur
ları Kanununum ne zaman tatbik edileceğine 
dair yazılı soru önergesinin cevaplandırılması 
Sayın Başbakanımızca tarafıma verilmiştir. 

Hazırlanan cevap iki nüsha, olarak ilişikte 
takdim edilmiştir. 

S4*.l \ r n ' i >:ı i ' aygınının la arz enerim. 
Devhıt Bakanı 

üihat Bilgehan 

657 sayılı Dovlet Memurları Kanununun 
malî hüküm! eninin 1 .Mart 1906 tarihinde ine ni
yete gireceği! 657 sayılı Kanunun 238 ncd mad
desi hükmü ieıaibıdır. 

Sınıf tüzükleri ikmâl edilerek Kadro Kanıı-
nımım aşağıda belirtilmiş bulunan sebeplerle 
hazırlanmasının gecikmesi karsısında Barlâmen-

•to 1966 yılı Bütçe kanunu ile bilfiil uygulaima 
işleniıinii gerli bırakmış'tır. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
39 ucu maddeci aynen «Bu kanuna taıbi kurum
larda sınıflar dışımda memurluk kadroları ihdıas 
edilemez» şeklindedir. 

657 sayılı Kanunun bu hükmüne uygun ola-
ralk sınıf tüzükleri üzerimde çalışılmakta iken 
Anayasanın 120 nci maddesindeki hüküm kar
şısında Üniverailteler kendilerimin 657 sayılı Ka
nunun dışında oldukları iddiası ile Anayasa 
Mahkemesinde açtıkları dâva neticelenmiş ve 
Resmî Gazetenin 8 Haziran 1966 tariih ve 12317 
sayılı nüshasında neşredilmiştir. 

Adı geçen kanalda Üniversitenin 657 sayılı 
kanunun diişm'da alaeıağı karara bağlanırken 
Anayasanın 417 nci madd es indeki meimurların 
nitelikleri, atanılmadan, ödev ve yetlöilerii, hak 
ve yükümlülükleri ile aylık ve ödenekleri ve 
diğer özlük işlemlerinin kanunla düzenlenece
ğine dair hülkmü nmvacühesinde memurların 
maaş, atanma, halk ve göreivlerii ile diğer özlük 
işlenilenimin tüzükler ile tespitinim mümkün ol
madığı, böyle bir davranışın Anayasanın 117 nci 
maddesine aykırı olacağı beliıldhnâştir. 

Bir taraftan bu, diğer taraftan kanıtımın 
bünyesindeki sair aksaklıklar karşısında daha 
pratik ve gerçekçi ölçüler açışımdan 657 sayılı 
Kanunun yeniden ele alınması öngörülmüş ve 
Devlet Personel Dairesi Maliye Bakanlığı ile 
Âmini e Enstitüsü uzmanlarından müteşekkil bir 
komisyon kurularak: çalışmalara başlatılmış bu
lunmaktadır. 

Komisyonun 657 sayılı Kanunda yapılacak 
değişikliklerin tespitini mütaakıp, kanunda ya
pılacak değişâkliklori havi tasarı hazırlanarak 
Yüce Meclise arz edilecektir. 

657 sayılı Kanumda yapılacak değişikliklere 
ait tasarının kabulünü 'mütaakıp âzami bıirbu-
çuk ay içimde Genel Kadro Kanunu tasarısı 
Meclise sunulacaktır. 

Saygılarımla arz edenim. 

-et<i 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

.1. — Anayasa Malık om esine bir asıl üye se
çimi. 

2. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl 
üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Oumlhuniyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksal'in, basımda neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair Başjbakandan sözlü, sorusu ('6/280) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztümkçime'nin, İstanbul, Ankara ve Ege 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Miniklerâne dair Mil
lî Eğitim Balkanımdan sözlü sorusu ('6/300) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fetıhıi Tevetoğlu'nun, elçiliklerimize gönderilen 
günlük gazeteye dair dışişleri Balkanından 
sözlü sorusu ('6/80'7)ı 

4. —• Cuımhurıiyet Somatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye bakanlarm-
<dan sözlü sorusu (6/308) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet Pırıltı'ııın, 1966 programına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/340) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
•Koksal'm, Asığari geçim indirimli Kanununa 'da
ir Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/349) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osmian Allihocayil'in, Merkez Valiliğine 'tâyin 
olunan eski Mıaraış Valisine dair İçişleri Balka
nımdan sözlü sorusu (6/365) 

'8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alibioıcagiil'in, Erzurum Kayakevine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/366) 

9. •— Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, İzmir'e getirilen uranyum made
nine dalir İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/369) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, Bulgaristan'la gönderilm-eslL düşü
nülen sanatçıya dair Millî Eğitim Bakanımdan 
süzül siorusu ('6/371) 

1.1. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tcvflik İnci'nin İstanbul Bıoğazı'ndalki kaza
larla ilgili tedbirlere dair Ulaştırma Balkanın
dan sözlü, sorusu ('6/372)' 

12. —• Cumhuriyet Senatosu İsitanlbul Üye
si Erdoğan Adalı'nın, Büyükadalda Tarım Ba
kanlığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapıl
madığına dair Tarım Bakanımdan sözlü sorusu 
(6/373) 

lo. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'ın, bir öğretmene karşı yapı
lan ithamlara dair Millî Eğitim Balkanından 
sö'zlü sorusu (6/376) 

.1.4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege'nin, Ipar Transport Ltd. 
;Şirketine ait dört ticaret ıgemisfoıe dair Ulaş
tırma Bakanımdan sözlü siorusu (6/378) 

15. —• Cumhuriyet Seniatıoisu TaMî Üyesi 
Haydar Tumçkanat'ın, Doğu ve Güney - Doğu 
illerine tâyin edilen 8 memura dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/379) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üye
si Ömer Ucuza!'m, 29 Mayıs 1966 Pazar günü 
Eskişehir'de oynaman Eskişehir - Bursaspor 
fulbol maşına dair,.. Turizm ve Tanıtma Balka
nından sözlü sorusu (6/380) 

17. — Cuımhmriyat Senatosu İstanbul Üye
si Ekrem. Özden'fin, İstanibul'da Sirkeci ile Üs
küdar arasında bir teleferik yapılacağı habe
rine dair Barbakandan sözlü sorusu (6/381) 
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18. — Cumhııriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Ekrem. Özden'in, İstanbul şehrinin beledî ihti
yaçlarıma dair Başbakandan sözlü sorusu 
UV 382) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Batı - Almanya'da çainşan 
isçilerimize dair, Çalışma Balkanından sözlü, so
rusu (6/383) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Diıkeçligil'in, oyun yerlerine dair Millî 
Eğitim Balkanından sözlü sorusu (6/384) 

21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztüükçine'nin, posta telgraf ve telefon 
abonelerinden alman ımükerrer paralara dair 
Ulaştırana ve Adalet Balkanlarından sözlü soru
su (6/387) 

22. •— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Entuğ'un, Keban Barajı inşaatı sebebiyle 
su altında kalan köyleır'e dair İmar ve İsıkân, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri ba
lkanlarından sözlü sorusu (6/388) 

23. — Cumhuriyeit Senatosu Bolu Üyesi 
Rahmi Arıkan'm, Özel Öğretim Kurumları Ka
nununun uygulanmasına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sıorusu (6/389) 

24. — Cumhuriyeit Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıealı'nın, yemeklik zeytinyağı srtan-
dardizasyonu niizamnamıesiinin tadiline dair Ta
rım Bakanından sö:zlü soırusu (6/390) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattıin Cizrelıloğlu'nun, Diyarbakır'da 
kurulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan 
sö:zlü sorusıı 06/391)' 

26. — Cuımhuriyelt Sona tosu Diyarbakır 
Üyesıi Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrin
de baraj yapılıp yapılmıyaeağma dair Başba
kandan sözlü SOT.USU ('6/392) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehımi Alpaslan'ın; Artvin ili dâhilinde açıl

ması düşünülen sağlıik ocaklarına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Baklanından sözlü sorusu 
16/393) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Atftvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin iline tahsis edilen 
imam kadrolarına dair Devlelt Bakanından söz
lü sorusu ('6/394) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydıner'ıin, zirai mahsullerimiz üzeninde büyülk 
•tahribat yapan karga mücadelesine dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/396) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atımaca'nın, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun uygulanmasına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/397) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyeisıi 
Hüseyin Atmaca'nın, Tekniker Okulu öğrenci
lerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/398) 

•32. — Cumhuriyeit Senatosu Üyesi Zerin 
Tüzün'ün, «Bamuıkkale» ye dair Turizmi ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu (6/402) 

o3. — Cumihuriyot Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, İstanbul'un çöp ve çöpçülerine da
ir İçişleri Balkanından sözlü sorusu (6/408) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 6143 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/131; Cumhuriyet 

Senatosu î / 6 9 2 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 91) 

Millet fiîeclisi 
Genel Sekreterliği 4 . 8 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1314 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 3 . 8 . 1966 tarihli 123 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla ' 
değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Nurettin Ok 

Not : Bu tasarı 14 . 2 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 1 ve 3 . 8 . 1966 tarihli 122 ve 123 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 91) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 8 . 11 . 1966 
Karar No: 2 

Esas No: 1/692 
YÜKSEK BAŞKANLIĞA. 

Millet Meclisinin 3 Ağustos 1966 tarihli 123 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kanununun 6143 sayılı Kanunla 
•değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 4 Ağus
tos 1966 tarihli ve 1314 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komis
yonumuzun 8 Kasımı 1966 tarihli Birleşiminde ilgili bakan da hazır bulunduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

I - Tasarı, Türkiye Emlâk. Kredi Bankasının 300 000 000 liradan ibaret olan sermayesinin 
1 000 000 000 (bir milyar) liraya çıkarılmasını öngörmektedir. 

Gerekçede, evvelâ büyük şehirlerde kendini belli eden konut sıkıntısının 1935 - 1936 yıllarından 
itibaren ciddî şekilde hissedilmeye başlandığı ve bilhassa İkinci Dünya Harbi sırasında inşaat fa
aliyetinin ihtiyaca nazaran kifyetsiz kalışının, gecekonduların geniş nisbette yayılmasını intacederek 
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şehirlerde ehemmiyetli bir durum arz etmiş olduğu ve bu -vaziyette İlk iedıbir olarak 1946 yılında 
teşkiline karar verilen T. Emlâk Kredi Bankasının hemen faaliyete geçirilmiş olduğu belirtilmekte; 
fakat, başta nüfus artışı olmak üzere çeşitli sebepler yüzlünden konuta olan ihtiyacın günden güne 
hızla arttığı ve Bankanın 100 milyon lira miktarındaki sermayesinin yetersiz kalarak konut kredisi 
hakkındaki müracaatlara cevap veremez olduğu ve bu sebeple banka sermayesinin 6143 sayılı Kanun
la 300 milyon liraya çıkarıldığı ifade olunmaktadır. 

Ayrıca, 6143 sayılı Kanunun çıkışına takaddüm edem tarihlere kadar Bankanın, mahdut sayı
daki şube ve ajanları ile daha ziyade büyük şehirlerin imarına yarumıeı olmak amaciyle d a r 
imkânlarla çalışmaikta olduğu, bugün ise yurdun 87 muhtelif:" yerinde müesses şubeleriyle ve ko
nutu olmıyan vatandaşların bir yuva sahibi olmalarını temin etmek amacına yaramakta oları ve 
vatandaşın şahsi tasarruflarını da konut kredilerinin kaynakları içinde; mütalâa imkânını veren 
ve bu yolla konut yapımını teşvik eden yapı tasarrufu sisteminin 15 yıldan beri tatbik edilcgel-
diği; ancak, bu sistemin memleketimizde ilk yıllarda kâfi rağbete mazhar olmamasına karşılık 
bilhassa 1960, 1961 ve 1962 yıllarında çok büyük bir hızla geliştiği ve Bankayı zorluk içinde bıra
kabilecek büyük taahhüt rakamlarına ulaştığı da gerekçede belirtilmektedir. 

Nitekim, ilk 9 yılda cem'an 20 355 kişi 537 milyon liralık sözleşme akdetmiş iken, yukarda sayı
lan 3 yılda 75 261 kişi 2 milyar 853 milyon liralık sözleşme akdetmişlerdir ki, bu sözleşmelerin 
iner'i olanlarının ifası gereken taahhütler olarak 1964 ve 1905 yıllarına sirayet eden taahhütler 
olacağını nazara alan banka almış olduğu bâzı tedbirlerle taahhütlerinde indirmelere vesile vermiş 
ve bu suretle bugün, 38 911 vatandaşla 1 milyar 600 milyon liralık bir taahhütle inebil mistir. 

Bu taahhüt rakamının 900 milyon liralık kısmı şartlarını tamaımlamanuş veya müddetleri iler
deki senelerde gelecek o'lan hesapları teşkil etmekte olup, bakiye 700 milyon liralık taahhüdün bir 
kısmı 1965 senesinden mü dev ver ve bir kısmı da 1966 yılında talepte bulunacak olanlara ait bu
lunmaktadır. 

Banka sermayesinin 1 milyar liraya iblâğ edilmesi halinde bankanın eski yıllarda girmiş bulun
duğu taahhütleri karşılıyabileceği ve bilâhara ittihaz edilen tedbirlerle girmekte olduğu taahhüt
leri de kendi tahsilatı ile eevaplandırabileceği anlaşılmış ve konut politikamızın yapıcı karakterine 
daha çok hayatiyet vermesini temin maksadiyle Türkiye Emlâk Kredi Bankasının 300 milyon lira
dan ibaret olan ve tamamen ödenmiş bulunan sermayesinin 1 milyar liraya çıkarılması, Komisyonu
muzca da uygun görülmüştür. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Adana Yozgat Manisa Tabiî Üye 

M. Öztekin t. Yeşilyurt R. Vlusoy Ş. Özkaya 

Balıkesir Ordu Sakarya 
M\, Güler Ş. Koksal O. Salihoğlu 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 822 ) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka
nununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 4947 sayılı Kanunun 61.43 sa
yılı Kanunla değişik 5 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — Bankanın sermayesi her biri 
100 lira kıymetinde 10 000 000 hisseye ayrılmış 
olarak 1 000 000 000 liradır.». 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Ü-EÇlOİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

4947 sayılı Türkiye Emlâk Kredi Bankası Ka
nununun 6143 sayılı Kanunla değişik 5 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE I. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 neü madde aynen kabul edilmiştir. 
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C. Senatosu ( S. Sayısı : 822 ) 




