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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, Fatsa 
ilçesinin iskele ile mendirek ve dolıaynsiyle çe
kek yerinin yaptırılıp yaptırılmıyacağ'mıa da'ir 
tsözlü sorusuna Bayındırlık Bakanı Emin Pak-
süt cevap verdi. 

Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılau-
lıoğlu'ınun Cide Ortaokulunun öğretmen ve öğ
renci kadrosuna dair Millî Eğitim Bakanından 
«sözlü sorusu, sıoru- sahibi hazır «utmadığı ttçin ge
lecek (birleşime bırakıldı. 

Çankırı Milletvekili Kâzım Arar'ın, A B C 
Kimya Müessesesinin diğer gruplarının da Çan
kırı'ya naklinin mutasavver olup olmadığına, 
her yönden geri kalmış bulunan Çankırı'nın, 
iktisada düzenini Atış Okulu derecesinde sağ-
iıyacalk bir müessesenin temanı lüzumumu dü
şünülüp düşünülimediğine dair Başbakandan 
.sözlü sorusuna Millî Savunma Bakamı îlîuami 
Sancar cevap verdi. 

Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, fındık 
kurdunu imha eden ilâca ruhsat verilip veril
mediğine, ruhsatlı ise kontrol ve tecrübe edilip 
edilmediğine ve kullanılan suni gübre ile top
rak cinsler&niln tahlillerinjiaı yapltınlmış olup 
olimadığma dair Tıarıtm Bakanından sözMi soru
su, 'Tanım Bakanı hazır olamadığı için, gelecek 
birleşime bırakıldı. -

Oırdu Millevekili Ata Topaloğlu, Fatsa. - Re
şadiye, Fatsa - Korgıan il yollarının Karayolla
rına devrinin düşünülüp düşünülimediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusunu, Ba
kanla vâki şifahi görüşmesini tatminkâr buldu
ğundan, geri aldı. 

Bolu Milletvekili Kemal Demir 'îm. Düzce'de 
30 . 6 . 1961 tarihinde vukubulmuş dlan sel fe
lâketinin sefoebolduğu hasar ile yapılan yardım 
miktarınla dair İçişleri ve Tanm (Bakanlarından 
sözlü sorusu. Tarım Bakanı. 

Kastamonu Milletvekili Osman. Oktay'ın, 
Kasıtalmıoınu Şeker Falbrikasınııı inşası için ne 
miktar1 masraf yapıldığına, ikmal edilen ve edil-
mıiyen kısım ve makinalarla, işler hale gelmesi 
içim ne miktar masrafa ihtiyaç Ibulunduğuna ve 
şimdiye ,kadar ne gibi muameleler yapıldığına 
dair Sanayii Bakanından sözlü sorusu da, Sa
nayi Bakanı hazır olmadığı için gelecek birle
şime bırakıldı. 

Çoruım Milletvekili İhsan Tomlbuiş'un, Yük
sek Adalet Divanının hangi kamun ıgereğince 
hâlâ faaliyette bulunduğuna dair Adalet Baka
nından sözlü sorusuna Adalet Bakanı Sah'ir 
Kurutluoğlu cevap verdi. 

Kırklareli Milletvekili Abdurrahımıae Al
tuğ'un, (memleketimizin tarım alanında muhtac-
olduğu fenni gübre, zıiırai vasıta ve aletllerin bu* 
günkü fiıydÜl aı).ndan daha ucuz ve kolay satıl-
miası için ne düşüiriüldfüğüne dair Tarımı Baka
randan sözlü sorusu, Tarım Bakamı haızır olma
dığı için gelecek birleşime bırakıldı. 

Çanakkale Milletvekili Kefelt Sezgin'in, 27 
Mayıs ihtilâlini takiben, idari sebeplerle top
lattırılan silâhlardan, zirai 'mücadelede muzır 
ihayvanlıarın itlafında kullanlan ve ziraaltimize 
faydalı ıolıan silâhl'aırtoı ziraalb erbabına, iadesi 
hususunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusuna İçişleri Balkanı Ahmet 
Topaloğlu cevap verdi. 

11 . 12 . 1961 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere BMeşime ısıom verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Mekki Keskin 

Kâtip 
Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Zonguldak Milletvekili Yusuf Ziya 

Yücelbıilgin'in, Zonguldak Maden Teknik Oku
lunun istanbul'a neden nakledildiğine ve ka
patılan teknik okul yerine yeni bir teknik oku] 
açılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/53) 

2. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Çankırı'da İşçi Sigortaları Kurumu tarafından 
1957 yılında inşasına başlanılmış olan otel ve 
sinema binası inşaatından vazgeçilerek işhaını 
haline getirileceğinin doğru olup olmadığına 
dalir sözlü soru önergesi Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/54) 

3. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
22 seneden beri Çankırı 'da bulunan Piyade Atış 
Okulunun Tuzlaya nakledilmesi sebebine ve 
boşalan binalardan Millî Savunma hizmetlerin
de daha büyük bir istifade sağlanımasının dü
şünülüp düşünülmediğime dair sözlü soru öner
gesi Başbakanlığa ve Millî Savunana Bakanlığı
na gönderilimiştir. (6/55) 

4. — Sakarya Milletvekili MujSİihittin Gür-
er'in, Adapazarı İmam - Hatip Okulu Yapma ve 
Yaşatma Derneği tarafından yaptırılan okul 
binasının imam - Hatip Okuluna tahsis edilme
mesi sebebine dair sözlü soru önergesi Mıillî-
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/56) 

5. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'-
nun,' Amasya'nın Yenice köyü bağ ve bahçele
rinin de Amasya Devlet Su İşlerinde mevcut 
santrifüj pampalardan 'faydalanılmak sure
tiyle sulama tesislerinden istifadelerinin müm
kün olup olmadığına dair sözlü soru önergesi 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/57) 

6. — Amasya Milletvekili Reşat Arpa-cıoğ-
lu'nun, Amasya PTT 'bimasının yapılmayışı se
bebine ve 1962 yılı »bütçesinden yapılmasının 
mümkün olup olmadığına dair sözlü soru öner
gesi Ulaştırma Bakanlığına 'gönderilmiştir. 
*6/58) 

7. —Am'asya Milletvekili Reşat Arpacıoğ-
lu'nun, Amasya Devlet Hastanesine bitişik iola-
rak *bir dernek tarafından inşasına başlanılmış 
'alan Dr. Fevzi Umul Paviyonumun 1962 yılı büt

çesinden ikmalinin mümkün olup olmıyacağırıa 
d/aıir sözlü soru önergesi Sağlık ve Sosyal Yar
dim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/59) 

8. — Amasya Milletvekilli Reşat Arpacıoğ-
lu'nun, Amasya'nın Terekan ırmağının Abdül-
gani, Yüzbeyi ve Boğaz köyleri civarında dolan 
mecrasının ele alınıp ıslah işinden sonradan 
vazıgeçikne sebebine ve ttemizletilmesıiniin düşü
nülüp düşünülmediğine dair sözlü soru öner
gesi Bayındırlık Bakanlığına gönderılimiştrr. 
(6/60) 

9. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, tü
tün Imüstahsılından alınan % 5 ve % 2 lerin taJİı-
nış gayesiyle bu gayenin tahakkuk için ne ya
pıldığına ve Ege tütün piyasasının eskiden ol
duğu gibi Aralık ayı başında açılmasının kalbil 
olup olmadığına çlair sözllü soru önergesi Güm
rük ve Tekel Bakanlığına gönderilmiştir. (6/61) 

10. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'in, 
PTT İdaresi ile telefon aboneleri arasındaki (mu
kavelenin bâzı maddelerinin PTT idaresince tek 
taraflı olarak değiştirilmek isltenmesiıne dajr 
sözlü soru önergesi Ulaştırma Bakanlığına, gön
derilmiştir. (6/62) 

.11. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın, 
Sivas'ın elektrik ihtiyacının giderilmesi husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi Sanayi ve Ulaştırma Baikaınlıklarına gön
derilmiştir. (6/63) 

12. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın, 
Sivas'ta 1961 yılında yapılması" kaııarlaştırdanı 
işçi Sigortaları Hastanesinin neden yapılmadı
ğına ve yapılacaksa ne zaıman ıbaşlıyacağ'ıııa 
dair sözlü soru önergesi Çalışma Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/64) 

13. — Amasya Milletvekili Kemal Karan'in, 
bu yıl, pancar bedellerinin zamanında ödenip 
ödenmiyeceğine dair sözlü soru önergesi Sana
yi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/65) 

14. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Muımcu-
oğlu'nun, Hükümet programında, Diyanet işleri 
Başkanlığı için vâdedilen icraatın ne suretle ve 
ne zaman tahakkuk ettirileceğine dair sözlü so
ru önergesi Devlet Bakanlığına gönderilmiştii'. 
(6/66) 

15. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba
şaran'in, Afyon'un Feleli köyü halkımdan pek 
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çoğunun dövüldüğü hakkındaki »öylehtüeıre 
dair Bakanlığa intikal etmiş bir (hâdisenin bu
lunup bulunmadığına, varisa raaiısehbipleri balk-

TekUfler 
1 . — Adana Milletvekili Kemal Sanibımh'im-

oğlu ve ikiı 'arkadaşının, Devlet (memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesi
nin daldırılması ve 3656 saylı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapıkması hakkındaki 5965 sıayılı Ka
nuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun 
telifi. (2/22) (Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe 
komisyonlarına) 

2. — Bolu Milletvekili Zeki Baltacıoğöu ve 
8 arkadaşının, öğretmenlere eğitim ve köy öde*-
neği verilmesine dair kanun teklifi (2/23) 
(Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

3. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
'kanun teklifi (2/24) (Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına) 

4. — Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 7 ar
kadaşının, İlk ve Orta tedrisat muallimlerinin 

landa ne muamele yapıldığına dair sözlü soru 
önergesi İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/67) 

terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1702 sayılı Ka
nunun ideğişik 3 ncü maddesinin değiştirilımssi 
hakkında kanun teklifi (2/25), (Millî Eğitim ve 
Bütçe komisyonlarıma) 

5. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşının, Eğitmenlere emeklilik ve özlük 
haklarının taıniınımasına dair kanun teklifi (2/26) 
(Millî Eğitilin, Maliye ve Bütçe 'komisyonlarına) 

6. —- Sinop Milletvekili Mahmut Alioanoğ-
flıı ve 8 arkadaşınım, 7238 sayılı Ordu mensupla
rı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Gümrük 
muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalı-
şıainlara verilen tayın istilhkaJklarmın artırılma
sı hakkındaki Kanunun ikinci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi (2/27) (İçişle
ri ye pütçe komisyonlarına) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, 113 Sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesi 
nin «im» bendinin kaldırılmasına dai rkanun tek
lifi i(2/28)' (Adalet Komisyonuna) 

2. - GELEN KÂĞITLAR 

I 



BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Zekâi Dorman 
KÂTİPLER : Ferruh Bözbeyü (İstanbul), Kadri özek (İzmir) 

BAŞKAN — Yirminci Birleşimi açıyorum I efendim. 

s. — YOKJLAMA; 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Giresun milletvekillerine kadar# yoklama 

japildi.) 

BAŞKAN -^Efendim, çoğunluk yardır, mü
zakereye bağlıyoruz. 

4..— BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Selim Sarper'in avdetine kadar 
kendisine, Sanayi Bakanı Fethi Çelikoaş'ın ve-

"Millik edeceğine, dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
r(3/33) 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresini , BAŞKAN 
^okutacağım» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt" dışına gidecek olan Dışişleri 

•,Bakanı Selim Sarper'in avdetine kadar kendi
line,Sanayi,Bakanı Fethi Çelikbaş'm vekillik 

. «tmesinioiy Başbakanın teklifi üzerine, muva- \ 
tık görülmüş olduğunu arz ederim. • | 

Cumhurbaşkanı \ 
Cemal Gürsel ( 

•fr-;0AŞKAN----'BdlgiedİBİlmistir. j 
<-•' •••••' > ı = î 

•rrr 2. T— Milletvekillerinden bâzılarına izin veril-j 
yneşi hakkında Başkanlık tezkeresi (3/34) f 

' -BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

. ; f Genel Kurula • 
f̂)r-,r,AşaJ;-ıda adları yazılı sayın milletvekilleri- \ 
!$&, (hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 

f^^*a-nlık .Divanının 11.12.1961 tarihlV top-
^n£ısında karaTİaştırılmıştır. 
r v Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 

••"•T.^ :•-•;.•:-.' ••> • ' Millet Meclisi Başkanı 
/ ;- • '• * Fuad Sirmen 
ı -Antalya'Milletvekili Raf et Eker, 10 gün, mâ- \ 
zeretine binaen, 8 .12 .1961 tarihinden itibaren. \ 

Gümüşahe Milletvekili Halis Bayramoğlu, 15 
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güıy mlser-etinıe binaen, 9 .12 .1961 tarihinden 
itibaren^ ., 

Manisa Milletvekili Fevzi Lûtfi Karaosman-
<oğlu, 20 gün, mazeretine binaen, 11.12 .1961 
tarihinden {itibaren. 

Sivas Milletvekili ' Ahmet »Kangal, 20 gün, 
hastalığına binaen, 10,-11.1961 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN -— Bu zevata izin "verilip verilme
mesi hususunu teker teker yüksek tasviplerini
ze arz edeceğim. 

Antalya Milletvekili Raf öt Eker, 10 gün, ma
zeretine binaen, 8.12 .1961 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar,.. Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümüşane Milletvekili Halis Bayramoğlu, 15 
gün, mâzere/tine binaen^ 9 .12 .1961 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Manisa Milletvekili Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu, 20 gün, mazeretine binaen, 11.12 .19G1 
tarihinden itibaren,. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul tedilmişJ;ir,., 
,.. Bîyaş JVIiİle|yekili;, ..Ahmet.,Kangal, 20 gün, 
^hastalığına binaen, İÖ. 11.1961 tarihinden iti
baren. " '•''"' ;''", : /,'_ /'''"" 

BAŞKAM — Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ar-
kân'ın Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiği
ne dair önergesiyle, kendisinden açılan üyelik 
için seçim yapılması (4/14) 



M. Meclisi 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

B:2Ö 11.12.1961 0 : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet,, Komisyonu üyeliğinden istifa ediyo

rum. Gereğine müsaadelerini arz ederiım. 

4.11.1961 

Mardin 
Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN — Şimdi bu zatın yerine bir arka
daş seçeceğiz. Üç kişilik bir tasnif heyeti ad
çekme suretiyle ayırıyoruz : 

Reşit önder (Tokat), (yok sesleri) 
Selâhattin Güven (Trabzon), (yok sesleri) 
İnayet Mursaloğlu (Hatay), (yok sesleri) 

Sinan Bosna (Denizli), (bur&da sesleri) 
Cevat Dursunoğlu (Erzurum), (burada ses

leri) 
Nureddin özdemir (Gümüşane) (yok sesleri) 
Necmi ö k t e n ( Çorum), (yok sesleri) 
Osman Zeki Oktay (Kastamonu), (burada 

sesleri) 
(Oy toplam'aya Siirt milletvekillerinden iti

baren başlandı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan var mı 

efendim ? 
Oylama işi tamamlanmıştır. 
Puslal^rı ayırma işine devam ederken bir ta

raftan da gündemde bulunan sözlü soruların 
görüşülmesine başlıyoruz. 

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

1. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, Cide Ortaokulunun öğretmen 
ve öğrenci kadrosuna dair sorusuna MÛlî Eğitim 
Bakam Himi İncesulunun sötslü cevabı (6/38) 

BAŞKAN — Sayın Yılantooğlu buradalar mı 
efendim. (Burada sesleri). Saym Millî Eğitim 
Bakanı buradalar mı? (Burada, dışarıda sesleri) 
Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
» Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygılarımla arz ederim. 

17 Kasım 1961 
Kastamonu Milletvekili 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

1. — Cide Ortaokulunun öğretmen ve öğren
ci kadrosunun bildirilmesi, 

2. — Bu okula naklini istiyen öğretmen var 
mıdır? Varsa niçin nakilleri yapılmamıştır? 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞİTÎM BAKANI HÎLMÎ İNCESU

LU (Çorum) — Kastamonu Milletvekili İsmail 
Hakkı Yılanboğlu'nun, sözlü sorusuna arzı ce
vap ediyorum : 

I - Kastamonu Cide Ortaokulunun durumu : 
1. Okulun öğrenci sayısı 102 
2. Okulun şube sayısı 3 
3. Serbest çalışma saati sayısı 7 

89 
1 

4. Ders saatleri yekûnu 
5. Asil öğretmen sayısı 

(Okulun Müdürüdür) 
6. Ücretli öğretmen sayısı 9 
7. Asil öğretmenle kapatılan ders 21 
8. Ücretli öğretmenlerle kapatılan ders 62 
9. Boş geçen ders (Ev-iş) sayısı 6 
I I - Bu okula ba§ka okullardan nakil için sı

ra bekliyen öğretmen yoktur. Bakanlığımızca iki 
öğretmene: bu okula tâyinlerinin yapılması için 
teklif yapılmıştır. Kabul ettikleri takdirde der
hal tâyinleri yapılacaktır. Maruzatım bundan 
ibarettir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın soru sahibi. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakana 
verdikleri izahattan ötürü teşekkür ederim. Bil
hassa bir müdürle çalışan ortaokula iki. öğret
men tâyin edeceklerim heyan ettiler. Bunun-
için de ayrıca teşekkür ederim. Yeknezarda ba
sit bir muamele gibi görünen bu sözlü sorumdaki 
hususlar için huzurunuza çıktığımdan özür dile
rim. Bir maarif derdi olduğu için arz ettim. 
Okul açılmış, müdür tek başına kalmış, Cide'den 
heyetler gelmiş, fakat Vekâletçe hiçbir muamele 
yapılmamış, şimdi ise Bakan müspet cevap ver
miştir. Sayın Bakana tekrar öğretmen tâyin ede
ceklerini beyan ettiklerinden dDİayı kendilerine 
teşekkür ederek huzurunuzdan 'ayrılıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
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5. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun, 

fındık kurdunu imha eden ilâca ruhsat verilip 
verilmediğine, ruhsatlı ise kontrol ve tecrübe 
edilip edilmediğine ve kullanılan suni gübre 
üe toprak cinslerinin tahlillerinin yaptırılmış 
olup olmadığına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/42) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Bu
rada sesleri) Tarım Bakanı istanbul'da bulun
duğundan, sözlü sorunun görüşülmesi gelecek 
Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Bolu Milletvekili Kemal Demir'in, Düz-
ce'de 30 . 6 . 1961 tarihinde vukubulmuş olan sel 
felâketinin sebebolduğu hasar ile yapılan yar
dım miktarına dair İçişleri ve Tarım Bakanla
rından sözlü sorusu (6/44) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı?' (Yok 
sesleri) Soru sahibi bulunmadığından sözlü so
runun görüşülmesi gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Oktay'ın, 
Kastamonu Şeker Fabrikasının inşası için ne 
miktar masraf yapıldığına, ikmal edilen ve edil-
miyen kısım ve makinalarla, işler hale gelmesi 
için ne miktar masrafa ihtiyaç bulunduğuna ve' 
şimdiye kadar ne gibi muameleler yapıldığına 
dair sorusuna Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'ın 
sözlü cevabı (6/45) 

BAŞKAN — Sayın Osman Oktay burada
lar mı, efendim1?.. Burada. Sayın Sanayi Baka
nı, buradalar. Soruyu okutuyorum.1 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Sanayi, Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassut 
buyrulmasını saygılarımla arz ve rica ederim, 

1. — Kastamonu Şeker Fabrikasının inşası 
için bugüne kadar ne miktar masraf yapılmış
tır? 

'2. — Hangi kısımları ikmal edilmiş, tamam
lanması için yapılması zaruri olan kısımlar ne
lerdir? 

3. — Fabrikanın işler hale gelmesi ne zaman 
mümkün olacaktır? Ve ne miktar masrafa daha 
ihtiyaç vardır? 

4. T~- Maikinaların yapılması veya ithali ihu-
«usunclş şimdiye kadar ne cins muamele yapıl
mıştır? Temini ne zaman mümkün olacaktır? 
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5. — Fabrikanın ikmalinin gecikmesi halin

de, yapılan yatırım faizi ve sair masraflar Dev
lete karşılıksız yük olmıyamak mıdır? 

21 . 11 . İMİ 
Kastamonu Milletvekili 

Osman Oktay 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHt ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Kastamonu Milletvekili, Sayın Os
man Oktay *,n suallerine cevaplarımı arz ediyo
rum. 

Bugüne kadar fabrikanın inşası için yapılan 
masraf 56 557 944 küsur liradır. Fabrikanın 
haricî siparişleri, 1 537 246 küsur dolarlık kı
sım olarak sipariş edilmiş, bunun transferlleıri 
yapılmış ve makinaları, kazan dairesinin cüzi 
bir kısmı haricolmak üzere, tamamen mem
lekete gelmiştir. Bir kısım makinalar da Şeker 
Şlirketâ Umum Müdürlüğünün Eskişehir atöl
yelerinde ikmal edilmektedir. Bunlardan 10 
milyan liralık makina ve cihazlarının % 4'5 i ta
mamlanmıştır. Fabrikanın demir konstrüksi-
yonü Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları 
Umum Müdürlüğünde yapılmaktadır. Malzeme
nin % 20 si fabrikaya gelmiştir. Sosyal (binalar 
ve sosyal tesislerin büyük bir kısmı tamam-
lanımıştır. Fabrikanın tamamlanması için te
mellerinin, montaj işlerinin ikmali ve işletme 
içki lüzumlu olan su tesislerinin yapılması lâ-
zımgelmektedir. 

Sualin üçüncü cephesi; (fabrikanın işler 
hale gelmesi ne zaman mümkün olacaktır ve 
ne miktar masrafa ihtiyaç vardır?) 

1962 yılından itibaren yatırım işlerini, tas
vip buyurduğunuz Hükümet Programında sara
haten belirttiğimiz veçhile, bir plâna bağlama 
kararındayız. Bu plânın icabından olımak üzere 
1962 yılında inşaata devam olunmıyacafetır. 
Projenin, yani fabrikanın ikmal edilmesi için 
21 milyon lira raddesinde bir paraya ihtiyaç 
vardır. 

4 ncü sual; «Makinaalrm yapılması veya it
hali hususunda şimdiye kadar ne cins muamieöle 
yapılmıştır, temini ne zaman mümkün ola
caktır?» 

Harice siparişler yapılmış olup, cüzi bir 
kısanı müstesna, maikinaların diğer Ikısmı mem
lekete getirildi. Demin de ifade etmiştim, geti-
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rileıniyen makinatath değeri 80 bin küsur do
lardır. Dahilî siparişler*.eğer. fabrikanın 1963 
yılında inşasına yatırım plânlarımız gereğince, 
rnelekeıt ihtiyaçları da nazara alınarak karar 
verilecek olursa Umum Müdürlük 1963 kam
panyasına yetigtirebiDecelk durumda bulunmak-
tadu*. 

Son sual, «Fabrikanın ikmalinin gecikmesi 
• halinde, yapılan yatırım faizi ve sair «masraf
lar Devlete karşılıksız yük olmıyacak anıdır?» 

Şimdiye kadar yatırılan paranın faiz tu
tarı 3 932 000 liradır. Türkiye'nin şeker is-
tihsalâtı yerli istihlâkimizi aştğından ve şeker 
fazlasını . dhraeetmek zorunda olduğumuzdan, 
her kilo şekerden, Şeker fabrikaları Kanunu 
gereğince, Hazineye 120 kur^ış . raddesinde bir 
bedel ödendiği için, faaliyete geçmesi halinde 
tamamının ihracata tahsis ©dilmesi dikkate alı
nacak olursa ödenecek olan faizden fazla Hazi
neye bir külfet tahmil edeceği ortaya çık
maktadır. işte bu sebeple "1960 yazında çıkan 
bir. kanun gereğince, tehir edilen işler «arasında 
bulunan Kastamonu Şeker Fabrikasının inşaa
tının ikmali, memleketin şeker ihtiyaeDmn art
ması ve şeker sanayiine verilecek politika ile 
yakînen ilgilidiir. Mâruzâtım • bundan iibarlet-
tir. 

BAŞKAN — - Sayın Osman Oktay. 
OSMAN OKTAY (Kastamonu) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Sanayi Bakanı, sözlü 
sorum 'münasebetiyle buraya kadar zahmette 
bulunup izahat vermek lûtfunda bulundukları 
için kendilerine teşekkürle sözlerime başlıyaca-
g-ım. 

Muhterem Sanayi Bakanı. 1*963 yılı kampan
yasına kadar şeker fabrikasının ikmal edilmiş 
olacağım sualime karşılık ifade etmiş oldular 
ki, bunu. senet olarak kabul etmekteyim. Yal
nız Muhterem Bakanın izahatı sırasında ifade 
buyurdukları bâzı hususları da kendi zaviyem
den tetkik etmiş olmam hasebiyle biraz tahlile 
çalışacağım. 

Muhterem Bakan dediler ki, «Türkiye 'de şe
ker istihsalinın ihtihlâkin üzerine çıkmış olması 
hasebiyle bu politikadan şimdilik, vazgeç
mek durumundayız.» Muhterem arkadaşlar, şe
ker istihsali bizim memleketimizde istihlâkin 
üzerine, çıkmış değildir. Yalnız 1960 yılında 
pancar ekiminin serbest bırakılması dolayı-
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siyle 600 bin tona yakın şeker istihsal edilmiş
tir. Bunu Sayın Bakan kıstas almak suretiyle 
istihsalin artmış olduğunu beyan etmektedir
ler. Halbuki şeker istihsali 425 bin ton civa
rında olup, bu da ancak istihlâki karşılamak
tadır. 1960 da şeker hakikaten 600 bin ton 
olarak istihsal edilmiştir. Fakat bunun elden 
çıkarılması da mümkünken yapılmamıştır. Me
selâ piyasa fiyatlarını düşürmek suretiyle istih
lâki artırmak, damping yapmak suretiyle ih-
racetmek, talkas suretiyle ihracetmelk mümkün 
idi, fakat bu yapılmamıştır. Sayın Bakanın 
bunda bir sun'u talksiri yoktur, kabul ediyo
rum. 

Şuna da işaret etimek istiyorum. İstihsal, is
tihlâkin üzerine çıkmış değildir. Türkiye, dün
ya devletleri muvacehesinde fert başına şelker 
istihlâki bakımından en düşük milletler arasın
da gelir. Biz, memleket içerisinde mümkün ol
duğu kadar şelker istihlâkini artırmak mecbu
riyetindeyiz. Bu hususun de ehemmiyetle nazarı 
dikkate alınması icabeder. 

Suallerime Saym Bakan ayrı ayrı cevap 
verdiler, vukufla izahatta bulundular. Fakat 
imeydana gelmiş, 56,5 milyon lira sarf edilmiı$ 
bir tesisi kendi kaderine bırakmak ve birkaç 
İkisinin nezareti altında muhafaza ettirmek 
«hiçbir zaman iktisadi bir görüş değildir. Ne,ma
hallî müstahisıla yardım bakımımdan, ne de hay
vancılığa yardım bakımından hiç de isabetli ol-
mıyan bir karar mesabesindedir. Bilhassa, eğer 
mümkünse 1962 yılma alırimaJk suretiyle bunun/ 
ikmaline çalışılması her bakımdan memleket 
için faydalı olacaktır, kanaatindeyim. 

Şimdi 2/1 milyon liranın sarfı meselesine ge
lelim. Kendileri izah buyurdular ki, makinalar 
Avrupa'dan getirilmiş ve depolara konmuş, di
ğer kısımları da dâhilde yapılmaktadır. Zaten 
muhterem arkadaşlar, bu fabrikanın 1957 sene
sinde inşasına başlandı. Ben o zaman Kastaimo-
nu Belediye Reisi sıfatiyle bizzat bu protokolde 
bulundum. 1959 da bitirilmiş olacaktı, olmadı. 
1960 yılında mutlaka çalışarak kampanyaya 
girecek duruma konacaktı, fakat ihtilâl dolayı-
siyle bu gibi işler durduruldu ve el kondu. Bu 
iş de sürüncemede kaldı. Bunun daha fazla sü
rüncemede kalmaya tahammülü olmadığını Sa^ 
yın Bakanın takdir etmesi lâzım. 

«Bu iş için 21 milyon liranın sarfı icaibet-
mektedir.» eleniyor. Bu 2.1 milyon liranın, yap-
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tığım tetkikata göre 2 milyonu zaten dışardan 
gelecek makinalara yatırılmış durumdadır, ge
riye kalıyor 19 000 000 lira. Bunun 7 milyon 
lirası personel ve işçi kadrosu masrafı. Bu mas
raf, fabrika yapılsa da yapılmasa da ödenecek
tir, işçiler diğer fabrikalarda istihdam edilmek 
suretiyle bu masraf zaten ödenmektedir. Fab-
rilka işletmeye açıldıktan sonra işçiler oralar
dan alınacak ve fabrikanın işçisi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, hal böyle iken demek 
, ki, arada 12 milyon lira gibi bir fedakârlığın 

yapılması kalıyor. 56,5 milyon lira sarf edilmek 
-suretiyle meydana getirilen bu tesislerin bu şe
kilde muihafaza masraflarını da hesaba katacak 
olursak, ticari bir zihniyetle kâr değil, zarar 
ederiz. Bu bakımdan Sayın Balkandan hassaten 
istirhamım bu müessesenin 1962 yılında ikmal 
edilerek işler hale getirilmesidir. Hürmetlerimle 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Sayın arkadaşımın beyanındaki 
bir noktayı evvelâ tavzih etmek istiyorum. 
Bendeniz fabrika inşaatının 1963 te ikmal edi
leceğini söylemedim. 4 ncü sual şu idi : «Maki-
naların yapılması veya ithali hususunda şimdi
ye kadar ne cins muamele yapılmıştır. Temini 
ne zaman mümkün olacaktır?» 

Dahilî siparişlere göre fabrikanın faaliyete 
geçmesi umumi, iktisadi politikamız bakımın
dan lüzumlu ve faydalı görülürse idarece 1963 
yılında ikmal edilmesi için gerekli tertibat alın
mıştır, dedim. Bu itibarla 1963 yılında çalıştı
rılacağı şeklinde beyan etmedim. Bu sözümü 
bir senet ittihaz etmeleri dolayısiyle şimdiden 
aramızda bir noktai nazar ihtilâfı bulunduğunu 
bugünden tesbit etmeyi faydalı gördüm. 

îkinci olarak, muhterem arkadaşlar fabrika
nın ikmalinin 21 milyon liranın bulunaımayışı 
sebeplerinden neşet ettiği ifade edilmiştir. De-
ımek ki, bu, beyânlarımın anlaşılmamış olduğu
nu ifade eder. Şeker istihsali - arkadaşımızın 
beyanları hilâfına - halihazır ve Türkiye'nin nü
fus artışı, nüfuş^ başına millî gelirin artışı ve 
nüfus başına şeker istihlâkinin artışı sağlan
mak suretiyle önümüzdeki yıllara aksettirile
cek istihsalimizin aynı miktarlarda olması lâ-
zımıgeldiği hakkında gereken tetkikler yapıl
maktadır. 
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1960 yılında Türkiye'nin şeker istihlâki 

297 068 tondur. Bugün 11 nci aydaki rakam
lara göre bu miktar 330 - 340 bin ton arasında 
olacağı hesabedilmektedir. İstihlâk seyri böyle 
gösteriyor. Bu itibarla önümüzdeki yıllarda bü
tün bunları nazarı dikkate alarak, yıllık istih
lâkimizi mevcut tesislerle - yalnız pancar istih
sali artışiyle değil - mevcut fabrikaların kapa
sitesi bakımından 400 000 tonun üstünde oldu
ğu hesabedilirse munzam çarelere başvurmanın 
zarureti kendiliğinden anlaşılır. İhracatta da her 
kilo başına 120 kuruş raddesinde Hazine Kanu
nu gereğince Umum Müdürlük bir para ödemek
tedir. Şeker fiyatları düşerse istihlâk elbette ar
tar. Bundan dolayı şeker fiyatları düşürülsün 
derken burada iki şeyi beraber düşünmek lâzım-
gelir. Ne miktara kadar sanayi imalât masrafla
rını kısmak mümkündür. Alınacak reorganizas-
yon ve rasyonalizasvon tedbirleri fabrikalarda 
ne derecede işlemektedir, birinci sual budur. 
îkinci mevzuda acaba şeker istihsalinin sarfiya
tını indirdiğimiz takdirde bundan almakta oldu
ğumuz İstihlâk Verdisinde ne mabette fedakâr
lık ya/nabilecefHz. Nihayet bu bir tercih meselesi
dir. Dip-er sahalardaki yatırımlar mühim inkişaf
lar kavdediyor. Şeker, memleketimizde bâzı mem
leketlere nazaran şahıs basma isabet eden miktar 
bakımından istihlâki düşük bir gıda maddesidir. 
Daha fazla vatandaşa istihlâk ettirmek için İs
tihlâk Verdisinde büvük ölçülerde fedakârlık va-
pılma^ı icabeder. Halen bu kilo basında 85 kuruş
tur. Elbette ki, şeker istihlâkinin artırılması 
mümkün olabilir ama bu, umumi politika içeri
sinde tetkik edilmesi lâzımsrelen münferit bir 
olavdır. Bu sebepten bütün bunları bir hamlede 
halledi vermenin mümkün olmadıkını bu vesile ile 
izaih edevim. 1962 vılımn Türkive'nin iktisadi po
litikasının da bir derlenir) toparlanma yılı olması 
lâv;ım<?elir. Bunlar Hükümet programında esasen 
derpiş edilmiştir. Bir taraftan istikrar politika
sına başlı kalmak, çünkü iç iktisadi politikamız 
bunu zaruri kılmaktadır, dış politikamız bunu za
ruri kılmaktadır ve beri taraftan yatırımlarımızı, 
fazla varidat olarak topladığımız resmî sektör ya
tırımı, hususi sektör yatırımını başka kanalla âza
mi hadde çıkarmak, istikrar içinde hızlı kalkınma 
politikası ve bu politikavı rasyonel bir şekilde yü
rütmek için bir plâna bağlamak keyfiyeti. 

^Muhterem arkadaşlar* sayın arkadaşımızın 
görüşü, partisinin plânlı kalkınma mevzuunda 
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(başka bir görüşe sahibolduğunu bilmiyorum. Bu 
itibarla şunu evvelâ kendimize ve milletimize mal 
ettirmek vazifesiyle mükellef olduğumuz kanaa
tindeyim. Plânlı kalkınmayı topyekûn benimse
diğimiz müddetçe eksik kalan işlerimizi ikmal et
mek mümkündür. (Bir milletvekili - Sual harici) 
ıSualin içindeyiz, sual şu 21 milyon bulunsa, 5 
milyon şuradan, 10 milyon buradan da şu fabri
ka yapılsa. 21 milyon bulunmadığı için yarım ka
lan bir fabrika mevzuubabis değildir. Ama mem
leketi umumi bir yatırım plânına bağlamak lâ
zımdır. O plân içerisinde Türkiye şeker istihlâki 
miktarı, şeker sarfiyatı meydandadır. İhracattan 
meydana gelmiş zararlar meydandadır. İki yılda 
yani 1960 - 1961 yılı şeker ihracatından mütevel
lit, Şeker Fabrikaları Umum Müdürlüğünün ödi-
yeceği miktar 548 milyon liradır, arkadaşlar. Bu 
bakımdan muhterem arkadaşımın suali geniş me
seleler ihtiva etmektedir. Ben sadece suale tatmin 
edici cevap vermeyi uygun buldum. Ama arkada
şımız bunun dışına taştığı için huzurunuzda tek
rar tatmin edici bir cevap vermeyi ve izahatta 
Ibulunmayı zaruri gördüm. Elbetteki münhasıran 
sualin içinde bulunmadığı, kendileri sualin dışı
na çıktığı andan itibaren benim vazifem hem ar
kadaşlarıma hem Umumi Heyetinize,'hem de ef
kârı umumiyeye bu konuda tatmin edici cevap 
vermek olacaktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Alkışlar). 

IBAŞKAN — Sayın Osman Oktay. 
OSMAN OKTAY (Kastamonu) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Vekil 1963 yılında yapılacak 
diye bir taahhütte bulunmadım dedi. Ben kendi
sinden teşekkürümü aynen geri alıyorum. (Alkış
lar) Sebebi şu : Biz burada konuşurken ne konuş
tuğumuzu ve ne şekilde hareket etmemiz lâzım-
geldiğini ve ağzımızdan çıkan sözün neyi istihdaf 
ettiğini bilmemiz lâzımdır. Çok rica ederim, ken
dileri 1963 yılında yapacağız diye taahhütte bu
lunmadılar mı? ( «Bulunmadılar» sesleri) («Zap
tı okuyalım» sesleri) Okuyalım hay hay. Çok rica 
ederim müdahale etmiyelim. 

Muhterem arkadaşlarım, 600 bin ton şeker is
tihsal edildi deniyor. 

Bugün mevcut fabrikalarımızın kapasitesi 
400 bin tonun üstündedir. 600 bin ton şeker is
tihsali, fabrikaları geniş mikyasta kampanyaya 
tâbi tutmak suretiyle*mümkün olur. Fabrikalar 
eğer 600 bin ton şeker istihsali düşünülüyorsa 
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yeni fabrikaların Ankara, ve Kastamonu fabri
kalarının bir an evvel işletmeye açılması zaru
ridir. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan dedi ki, 
«Eğer piyasada fiyatlar düşürülecek olursa is
tihlâkin tabiatiyle artacak ve bu suretle vatan
daş şekerden daha fazla nasipdar olacaktır. Bi
naenaleyh esas gayenin f ab likaları memlekette 
vatandaşın ihtiyacını temin birinci derecede üze
rinde ısrarla durulması lâzımgelen bir mevzu ol
duğuna göre artık şeker fiyatlarında bir tenzilâ-
tın yapılması zaruretini kabul etmemiz icabeder. 
îstihlâk vergilerinde de biraz daha fedakârlık 
yapılırsa maliyeti 180 kuruş civarında olan şe
kerin istihlâkini daha "geniş miktarda temin 
ederiz. 

Muhterem Vekil Plânlama Dairesi dedi dur
du. Biz plânlamanın, umumi şekilde, bu mem
lekette kalkınmayı esas ittihaz edeceğine kaa-
niiz. Yalnız Vekilden şunu sormak isterim: Aca
ba Plânlama Dairesi plânını yaparken Kastamo
nu Şeker Fabrikasını olduğu yerden kaldırıp 
atarak bu fabrika burada kurulamaz mı demiş
tir? Bu fabrika nasıl olsa ikmal olunacağına 
göre geciktirilmesinde acaba ne gibi bir fayda 
mülâhaza ediliyor? Ortada hiçbir sebep yokken 
ve hattâ 600 bin ton şeker istihsal edilebilecek 
bir durumda iken, istihsali fazla bir şey ifade 
etmiyen Türkiye'de, ilk defa bu fabrikanın ya
pılmaması hususunda ısrarın mânâsını anlıya-
mıyorum. 

Nitekim, 400 bin ton istihsal edebilecek du
rumda olan fabrikalarımız, kapasitelerinin üs
tünde, 600 bin ton şeker istihsal etmeleri için 
zorlanmıştır. Kapasitelerinin üstünde çalışma
ya mecbur bırakılmak suretiyle, bu fabrikala
rın, belki de elimizden daha kısa bir zamanda 
çıkmasına sebep olunacaktır. 

Binaenaleyh, Ankara ve Kastamonu Şeker 
fabrikalarının, 1962 yılında kampanyaya girme
sine çalışılması lâzımdır. Maruzatım, bundan iba
rettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Fethi Çelikbaş. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ (Bur

dur) — Muhterem arkadaşlar, yine bir husu
sun tesbiti maksadiyle huzurunuzu işgal ediyo
rum. İçinde bulunduğumuz yıl fabrikalar, zor
lanma suretiyle kapasiteleri üzerinde çalışma 
sarfeden bir politika içerisinde bulunmamışlar-
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dır. Fabrikalar bölümünde bulunan arkadaşlar 
hatırlarlar : Uzak kantarlarla, yakın kantarlar 
arasındaki piyasalar arasında, navlunun çok 
üstüne geçen büyük farklar vardır. Ben de böy
le bir bölgede bulunduğum için yakından bunu 
tetkik ettim. Ne için uzak bölgelerde bulunan 
kantarlara teslim edilen pancar fiyatları ile 
fabrikalara yakın kantarlara teslim edilen pan
car fiyatları arasında müstahsil aleyhinde bü
yük fark vardır? 'Sebebi, daha evvelki yıllarda 
forse çalışmanın büy'ü'k zararlar verdiğini sabit 
olmuş bulunmasıdır. Bu yüzden Hazine 548 mil
yon borca girmiştir. Bunda, uzak bölgelerdeki 
istihsali biraz daraltmak maksadı hâkimdir. Bü
tün bu bölgelerdeki arkadaşlar bu durumdan 
şikâyetçidirler, vaziyeti yakinen bilirler. Bu ba
kımdan bu yıl forse çalışmak durumuna fabri
kalarımız geçirilmemişlerdir. Normal olarak yıl
lık istihsalimiz 400 bin tonun üzerindedir. 600 
bin ton forse çalışıldığı zamanki istihsaldir. 
Forse çalışması eğer memleketin umumi geliri 
bakımından, yekûn hasıla bakımından kazanç, 
getirecekse, o zaman hakikaten doğrudur. Ama, 
kazandırmamış, bilâkis dünya istihsal fiyatlarının 
çok üstünde maliyetleriyle elde edilen bu şe
kerler 'harice ihracedilirken, her kilosunda Ha
zine zarara uğramıştır. 

Muhterem arkadaşım, «niçin bu kadar plân
lamanın üzerinde duruyorlar?» elediler. («Yok 
öyle şey» sesleri) Şu halde yanlış anlamışım. 
Kalkınma plânlama meselesinde mutabık ol
maktan çok memnunum. 

Bu plânlı kalkınmanın ışığı altında, elbette 
Kastamonu Şeker Fabrikasının üzerinde titiz-

" likle durulacaktır, arkadaşlar. ('Alkışlar) 

BAŞJyAN — Soru cevaplandırılmıştır. Mfen-
' dim, az evvel yapılan Adalet Komisyonu üyeli

ğinin seçim neticesini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Adalet Komisyonu Üyeliği için yapılan se

çim neticesinde (220) oy ile Balıkesir Milletve
kili Mehmet Tiritoğlu seçilmiştir., 

Arz olunur. 

Denizli 
Sinan Bosna 

Erzurum 
Cevat Dursunoğlu 

Kastamonu 
Osman Zeki Oktay 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunuldu. 

Efendim, 5 nei sözlü soru : 

5. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, memleketimizin tarım alanında muh-
tacolduğu fennî gübre, zirai vasıta ve aletlerin 
bugünkü fiyatlarından daha ucuz ve kolay satıl
ması için ne düşünüldüğüne dair Tarım Baka
nından sözlü sorusu (6/48) 

BAŞKAN — Tarım Bakanı buradalar mı 
efendim? Tarım Bakanı bulunmadığı için soru
nun görüşülmesini gelecek Birleşime bırakıyo
rum . 

6'. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nm, 
Millet Meclisi Genel Kurul Birleşim ve oturum
larının yönetiminde kullanılan terimlere dair 
sorusuna Millet Meilisi Başkanı adına Ba§kan-
vekillerinden Refet Aksoy'un sözlü cevabı (6/68) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Buradadır. Soru
yu okutuyorum. 

5 .12.1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Millet Meclisi Baş
kanlığı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını saygı ile arz ve riöa ederim. 

Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çaııga 

Millet Meclisi Başkanlık Divanının kuruluşu 
gününden itibaren yapılan Genel Kurul toplan
tılarında Başkan ve Başkanvekillerinm Birle
şim ve Oturumları, yönetirlerken baz an Türkçe 
ve bazan da Arapça terimler kullanmak suretiy
le Türkçedeıı ve dolayısiyle dil birliğinden uzak 
kaldıkları görülmektedir. 

Başkanlığın her şeyden evvel Türkçünüze ve 
bilhassa Anayasamızın diline bağlı bir dil bir
liğine kavuşması gerekir. 

Basılı olarak dağıtılan gündem ve tutanak 
özetlerinde tamamiyle Türkçe terimler kullanıl
dığı halde Birleşim ve Oturumlarda Başkan ve 
Başkanvekillerinm «Riyaset, huzuru âli, Âli He
yet, inikat, içtima, zaptı sabık» gibi ve buna 
'benzer Arapça terimler kullanmaları Türkçemi-
zin ve Anayasamızın diline ve ruhuna aykırı bir 
davranıştfr. 

Başkanlığın Genel Kurulu yönetiminde böy
le bir dil birliğine kavuşması bir geleneğin yer-
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leşmesi ve Atatürk ilkelerine bağlı oluşumuzun 
güzel bir örneğini vermek bakımından önemli
dir. 

Millet Meclisi Başkanlığının bu konuda ne
ler düşündüğünün ve bu yolda çalışmaları olup • 
olmadığının açıklanmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Efendim, bu soruya Başkanlık 
Divanından Sayın Raf et Aksoy cevap verecek
lerdir. , 

fBAŞKANVEKÎLÎ RAFET AKSOY (Ordu) 
— Bursa Milletvekili Sadrettn Çanga arkadaşı
mızın Başkanlığa tevcih 'ettikleri sualin ceva
bını bendeniz vereceğim. 

Esas itibariyle sualin konusu akademiktir. 
Bunu burada görüştüğümüz takdirde iki satt-
ten fazla sürmesi ihtimali vardır. Fakat ben 
böyle bir yola girmiyeceğim. Cevabımı şu şe
kilde vermiş olacağım: Anayasanın madde ve 
hükümlerinde yer almış terimleri gerek yazıla
rımızda gerek sözlerimizde kullanmak vazifemiz
dir ve vazifemiz olacaktır. 

Takdir buyururlar k i ; bu terimler henüz 
Türk diline malolmamıştır. Bir alışmama me
selesi vardır. Bazan toplantı-yerine inikat, otu
rum yerine celse kullanılıyor. Bunun bir alış

kanlık meselesi olduğunu düşünerek mazur gör
melerini soru sahibinden rica ederim. Bu gayet 
tabiî bir şeydir, soru sahifbinin de takdir etmesi 
lâzımgelir. Bundan böyle, bu hususlarda daha 
fazla itina edilecektir. Kendilerinin de beyan 
ettikleri gibi, yazılı kağıtlarımızda titizlik gös
teriliyor, konuşmalarda da, bundan sonra daha 
fazla itina edileceğine emin olabilirler. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın sora sahibi. 
SADRETTlN GANGA (Bursa) — Sayın ar

kadaşlarım, Başkanlığın gösterdiği ilgiye hu
zurunuzda teşekkürü bir borç bilirim. 

Ancak, şunu ilâve etmeliyim ki, bu sözlü so
ru ile bir akademik münakaşaya gitmekten zi
yade, bir geleneğin yerleşmesini hedef gözettim. 
Başkanlık, bu mevzuda hazırlandıklarını ifade 
buyurdular. Kendilerine huzurunuzda teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 
Gündemde görüşülecek başka konu bulunma

dığından 13 Aralık 1961 Çarşamba güni} saat 
15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,10 
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