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si hususunda ne düşünüldüğüne dair soru
suna Sanayi Bakanı Fethi Çel'kbaş ve Ulaş
tırma Balkanı Cahit Akyar 'm sözla cevap
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6. — Afyon Karahisar Milletvekili Ve
li Başaran'm, Afyon'un Feleli köyü hal-
kındam pek çoğunun dövüldüğü hakkında
ki söylentilere dair Bakanlığa intikal 
etmiş 'bir hadisenin 'bulurup bulunmadı
ğına, varsa müsebbipleri hakkında ne 
muamele yapıldığına dair sorusuna İçiş
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baş'm sözlü cevabı (6/70) 334:335 

9. — Amasya Milletveili Kemal Ka
ran'm, memleket ziraatinde büyük ehemmi- | 
yeti olan süperfosfat gübresinin çiftçiye I 
ucuz ve bol verilmesi için ne gibi hazır- i 
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lık yapıldığına dair sorusuna Taran Baka
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bütçesinden yapılmasının mümkün olup 
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kasyonu işine dair sorusuna Sanayi Ba
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14. — Amasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Başbakan ve Bakan makam araba
larının kaldırılması hakkındaki kararın 

I askerî ve mülki mıakamfhra ait arsıbalara 
I da teşımil edilip edilmeyeceğine dair Başhv 
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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Saym milletvekillerinden bâzılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık tezkeresi okundu, izin
ler kabul edildi. 

Dilekçe Komisyonundan çekilen Tokat Millet
vekili H. Ali Dizman'm, yazısı okundu, bilgi edi
nildi. 

«4951 sayılı Bakanlıklar Kuruluşu hakkında 
ki Kanunda değişiklik yapılmasına dair T/365 
sayılı kanun tasarısında» Sanayi Bakanı veya 
Vekilinin imzası bulunmadığından Başbakanlığa 
iadesi gerektiği yolundaki Anayasa Komisyonu 
raporu okundu, bilgi edinildi. 

Zonguldak Milletvekili Yusuf Ziya Yüeöbil-
gin'in, Zonguldak Maden Teknik Okulunun İs
tanbul'a neden nakledildiğine ve kapatılan Tek
nik Okul yerine yeni bir teknik okul açılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü sorusuna 
Millî Eğitim Bakanı Hilmi İncesulu, 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çankı
rı'da îşçi Sigortalan Kurumu tarafından 1957 
yılında inşasına başlanılmış olan otel ve sinema 
binası inşaatından vazgeçilerek işhanı haline ge
tirileceğinin doğru olup olmadığına dair sözlü-
sorusuna Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 22 sene
den beri Çankırı'da bulunan Piyade Atış Okulu
nun Tuzla'ya nakledilmesi sebebine ve boşalan 
binalardan Millî Savunma hizmetlerinde daha 
büyük bir istifade sağlanmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair sözlü sorusuna Devlet Baka
nı Avni Doğan cevap verdiler. 

Sakarya Milletvekili Muslihittiıı Oürcr'in. 
Adapazarı İmam - Hatip Okulu Yapma ve Ya
şatma Derneği tarafından yaptırılan okul binası
nın İmam - Hatip Okuluna tahsis edilmemesi se
bebine dair sözlü sorusunun görüşülmesi, soru 
sahibi bulunmadığından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, 
Amasya'nın, Yenice köyü bağ ve bahçelerinin 
de Amasya Devlet Su İşlerinde mevcut santri
füj pomlarından faydalanmak suretiyle sulama 
tesislerinden istifadelerinin mümkün olup olma
dığına dair sözlü sorusuna Bayındırlık Bakanı 
Emin Paksüt cevap verdi. 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, 
Amasya PTT binasının yapılmayışı sebebine ve 
1962 yılı bütçesinden yapılmasının mümkün olup 

olmadığına dair sözlü sorusunun görüşülmedi 
Ulaştırma Bakanı bulunmadığından gelecek bir
leşime bırakıldı. ( 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, 
Amasya Devlet Hastanesine bitişik olarak bir 
dernek tarafından inşasına başlanılmış olan Dr. 
Fevzi Umul Paviyonunun 1962 yılı bütçesinden 
ikmalinin mümkün olup olmıyacağına dair sözlü 
sorusu soru sahibinin isteği üzerine geriverildi, 

Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'nun, 
Amasya'nın Tersakan ırmağının Abdülgani, Yüz-
beyi ve Boğaz köyleri civarında dolan mecra
sının ele alınıp ıslah işinden sonradan vazgeçil
me sebebine ve temizletilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine dair sözlü sorusuna Bayındırlık 
Bakanı Emin Paksüt, 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, tütün 
müstahsılmdan alınan % 5 ve % 2 lerin almış 
gayesiyle; bu gayenin tahakkuku için ne yapıldı-
dığına ve Ege tütün piyasasının eskiden olduğu 
gibi Aralık ayı başında açılmasının kabil olup 
olmadığına dair sözlü sorusuna Gümrük ve Tekel 
Bakam Şevket Buladoğlu cevap verdiler. 

İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, PTT 1 ia
resi ile telefon aboneleri arasındaki mukavelenin 
bâzı maddelerinin PTT İdaresince tektaraflı ola
rak değiştirilmek istenmesine ve ' 

Sivas Milletvekili Rahmi G-ünay'm, Sivas'ın, 
elektrik ihtiyacının giderilmesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sözlü sorularının görüşülmesi, 
Ulaştırma Bakanı hazır bulunmadığından gele
cek birleşime bırakıldı. 

Sivas Milletvekili Rahmi Günay'ın, Sivas'ta-
1961 yılında yapılması kararlaştırılan İşçi Si
gortaları Hastanesinin neden yapılmadığına ve 
yapılacaksa ne zaman başlıyaeağına dair 
sözlü sorusuna Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, 

Amasya Milletvekili Kemal Karan'm, bu 
yıl, pancar bedellerinin zamanında ödenip ©de-
nemiyeceğine dair sözlü sorusuna Sanayi Ba
kanı Fethi Çelikbaş, 

Tekirdağ Milletvekili Hayri Mıımcuoğlu'-
nun, Hükümet programında, Diyanet İşleri 
Başkanlığı için vadedilen icraatın ne suretle 
ve ne zaman tahakkuk ettirileceğine dair sözlü 
sorusuna Devlet Bakanı Avni Doğan cevap ver
diler. 
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Afyon Karahisar Milletvekili Veli Başaran'-
ın, Afyon'un Feleli köyü halkından pek çoğu
nun dövüldüğü hakkındaki söylentilere dair 
Bakanlığa intikal etmiş bir hâdisenin bulunup 
bulunmadığına, varsa müsebbipleri hakkında 
ne muamele yapıldığına dair sözlü sorusunun 
görüşülmesi, İçişleri Bakanı hazır bulunmadı
ğından gelecek birleşime bırakıldı. 

18 . 12 . 1961 Pazartesi günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili İzmir 

Ömer Zekâi D orman Kadri özek 
Kâtip 

İstanbul 
Ferruh Bozbeyli 

7. — Çankırı Milletvekili Şaban' Keskiu'in, 
asli görevi öğretmen olup da başka işlerde çalış
tırılan öğretmen adedine ve, varsa bunların öğ
retmenlikte görevlendirilerek yerlerinin öğret 
men olmıyan yeni elemanlarla doldurulmasının 
mümkün olup olmadığına ve öğretmen okulla
rından yılda ortalama kaç öğretmen mezun olup 
ve senede kaç öğretmenin istifa ederek ayrıldı
ğına ve istifa sebeplerine dair sözlü sora öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/98) 

8. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu'nun, radyolarımızda telif konuşma 
ve eserlerin beher dakikası için ne kadar ücret 
ödendiğine ve Ağustos - Eylül 1961 ayları için
de İstanbul radyosundan naklen yayınlanan 
gayrimeşru iktisaplar ile ilgili yayınlara dair 
sözlü soru önergesi, Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/99) 

9. — Bursa Milletvekili İsmail Yılmaz'm, 
Bursa - Orhaneli arasında bulunan eski ve yeni 
•şoselerin durumlarına dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/100) 

10. — Aydın Milletvekili Hilmi Aydmçer'-
in, bia' müdürden başka öğretmeni mevcudol-
mıyan Bozdoğan İlçesi Ortaokuluna biri İngi
lizce olımak üzere üç öğretmenin tâyini husu
sunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/101) 

11. — IstanJbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gölkay'ın, son senelerde toplantılarını yapmı-
yan Maarif Şûrasının yeniden toplanması ve 
günün konularını incelemesi hususunda ne dü
şünüldüğüne dair sözlü 'soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/102) 

Yiazılı soru 
1. — Ankara Milletvekili Muhlis Ete'nin, 

Devlet Havayolları İşletmesinin dış seferlerine 

Sorul 
^ Sözlü sorular 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Sağlam'-
m, İkinci Demir ve Çelik Sanayii Şirketinin ku
rulduğu tarihten itibaren Kasım 1961 sonuna 
kadar ödediği personel" ücretlerine ve yaptığı 
işlere dair sözlü soru önergesi, Sanayi Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/92) 

2. — Gümüşane Milletvekili Nurettin özde-
mir'in, Erzincan Şeker Fabrikasının, 1960 yılı 
kampanyasında, pancar bedellerinin müstahsıla 
ödenme tarihine ve miktarına ve bu sene top
tan ödeme yapılabilmesi için her hangi bir ted
bir alınıp alınmadığımı dair sözlü soru önerge
si, Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (6/93) 

3. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner-
in, 6594 sayılı Kanunla Trabzon'da kurulması 
kabul edilen Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
halihazır durumu hakkındaki sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/94) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Devlet daireleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
helediyeler ve Devlet denetimindeki müessese
lerde maaşlı, ücretli ve j^evmiyeli olarak çalışan 
emekli memurlara dair sözlü soru önergesi, 
Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/95) 

5. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'-
in, Ankara Belediyesi tarafından yol kavşakla
rına konulması zaruri bulunan ışıklı trafik ci
hazlarının temin ve tesisi hususunda ne düşü
nüldüğüne dair sözlü soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/96) 

6. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
bir orman bakanlığının kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine ve 1961 senesi içinde yanan ve 
tahrip edilen ormanların hektar olarak mikta
rına ve maddi değerinin ne kadar olduğuna dair 
sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş
tir. (6/97) 

Sorular 
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M. Meclisi B : 23 
devanı edip etmeyeceğine ve bu hususta bir Dev
let politikası olup olmadığına dair yazılı soru 

18.12.1961 0 : 1 
önergesi, Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 
(T/12) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, 
1076 sayılı Yedek sülbay ve yedek askerî me
murlar Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâvesine 
dair 97 sayılı Kanuna bir madde ilâvesi hak
kında kanun., teklifi (2/39) (Millî Eğitim, Millî 
Savunma, Bütçe komisyonlarına) 

—»— 

B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Rafet Aksoy 
KÂTİPLER : Muslih Görentaş (Van), Nurettin Ok (Çankırı) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ekseriyeti tesbit etmek üzere 
yoklama yapacağız. 

(Kayseri Milletvekillerine kadar yoklama. 

yapıldı.) 
BAŞKAN — Ekseriyet vardır, müzakerele

re başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Bai-
§aran'a izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi 
(3/38) 

BAŞKAN — İzin istiyen bir arkadaş hakkın
da Riyasetin yazısı vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Afyon Karahisar Milletvekili Veli Başaran'-

m mazeretine binaen, 18 . 12 . 1961 tarihinden 
itibaren 15 gün izinli sayılması Başkanlık Di
vanının 18 . 12 . 1961 tarihli Toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Fuad Sirmen 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar.. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Kayseri Milletvekili Nuh Mehmet Sağ-
lam'ın İkinci Demir ve Çelik Sanayii Şirketinin 
kurulduğu tarihten itibaren Kasım 1961 sonuna 
kadar ödediği personel ücretlerine ve yaptığı işle
re dair Sanayi Bakanından olan sözlü sorusunu 
geri aldığına dair önergesi (6/92) (4/16) 
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M. Meclisi B:23 18.12.1961 0 :1 
BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Mehmet 

Sağlam arkadaşımızın bir önergesi var, İkinci 
Demir ve Çelik Sanayii Anonim Ortaklığı hak
kındaki sözlü sorularını geri istemektedir, öner
geyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İkinci Demir ve Çelik Sanyii Anonim Ortak

lığı hakkında Sanayi Vekiline tevcih ettiğim 
sözlü sorumun geriverilmesini saygılarımla arz 
ederim. 15 . 12 . 1961 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 
Gündeme geçiyoruz. 

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

1. — Sakarya Milletvekili Muslİhittin Gür er'-
in, Adapazarı İmam - Hatip Okulu Yapma ve Ya-
satma Demeği tarafından yaptırılan okul bina
sının imam - Hatip Okuluna tahsis edilmemesi 
sebebine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/56) f 

BAŞKAN — Muslihittin Gürer, buradalar 
mı efendim?.... (Yok sesleri). 

İkinci defa bulunmadıkları için seraları düş
müştür. 

2. — Amasya. Milletvekili Re§at Arpacıoğlu'-
nun, Amasya PTT binasının yapılmayışı sebebi
ne ve 1962 yılı bütçesinden yapılmasının müm
kün olup olmadığına dair sorusuna Ulaştırma 
Bakanı Cahit Akyarhn sözlü cevabı (6/58) 

BAŞKAN — Reşat Arpacıoğlu buradalar 
mı efendim?.- (Burada sesleri) Ulaştırma Ba
kanı?... Buradalar. 

Soruyu okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Ulaştırma Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letinizi saygı ile rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Reşat Arpacıoğlu 

1. Birkaç sene evvel Amasya PTT binası 
hissî bir kararla yıktırılmış idareler arasında bü
yük ihtilâflara sebebolmuş mahkemelere kadar 
intikal etmişti. Bağımsız Belediye Meclisi kara-
riyle mülkiyeti belediyeye ait şehrin, en güzel, 
merkezî bir yerinde, imar plânına uygun, ucuz 
hattâ sembolik bir bedelle PTT binası inşaası 
için arsa verilmişti. Bu tarihten sonra Türkiye-
mizin muhtelif vilâyet ve kazalarında PTT bi
naları yapıldığı halde plânı hazır olan Amasya 
PTT binası yapılmayışının sebepleri? 

2. 1962 yılı bütçesinden yapılmasının müm
kün olup olmadığının açıklanmasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI CAHİT AKYAR-

(C. Senatosu Üyesi - Denizli) — Muhterem ar
kadaşlarım, Amasya'da yeni bir PTT binası in
şası maksadiyle 1956 yılında belediyeden 9 200 
liraya bir arsa satınalmmıştır. Evvelce PTT ida
resinin malı bulunan idare ve lojman binaları 
yıktırılmak üzere PTT merkezi olarak kulla
nılmak maksadiyle seneliği 13 020 liraya kira
lanan bina hali hazırda ihtiyacı karşı!anıamaık-
tadır. İdarenin bütçe imkânlarının müsaadesiz-
liğinden, satmalman arsaya bina inşaası bugüne 
kadar tahakkuk ettirilememiştir. Halen, idare
nin hazırlamış bulunduğu ve Bakanlığımca. 
henüz tasdik edilm'iyen 1962 yılı iç programın
da da yeni bir bina inşaası derpiş edilmemiştir. 
Bugünlerde Hükümetçe yapılacak gayretlerin 
sonunda bu nevi yatırımlara da malî imkânlar 
sağlamak muvaffakiyetine erişilirse Amasyada 
PTT binası inşası hususunu nazarı dikkate ala
cağımı nıulhterem arkadaşım soru sahibine arz 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Reşat Arpaei'oğ'lu, bu
yurun. 

REŞAT ARPACIOĞLU (Amasya) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Vekil Beyefen
dinin sorularıma lütfettikleri cevabı hürmetle 
dinledim. Kendilerine çok teşekkür ederim. 
Yalnız Vekil Beyefendinin 'konuşmaları ben
denizi tatmin etmemiştir. 

1956 senesinde bağımsız belediye meclisi ta
rafından sembolik bedelle şehrin en mutena ye
rinden bir arsa verilmiştir. Hattâ bu arsa bir 
sene zarfında bina yapılmak şartiylc, şarta mu
allâk olarak verilmişti. Fakat her nedense son-
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radan bu yapılamadı. 1960 senesinde Münakalât 
Vekili Amasya'ya teşrif etmişlerdi. 1960 sene
sinde projelerinin hazırlandığını ve ihaleye çı
karılacağını söylemişlerdi. Yine bırakıldı. Bu
nun sebeplerini bir türlü anlayamadık. Lütfe
derlerse bizi minnettar ederler, bahtiyar eder
ler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır,' efen
dim. 

3. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
PTT İdaresi ile telefon aboneleri arasındaki mu
kavelenin bâzı maddelerinin PTT İdaresince tek 
taraflı olarak değiştirilmek istenmesine dair so
rusuna Ulaştırma Bakam Cahit Akyar'ın sözlü 
cevabı (6/62) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar?... (Bura
da sesleri) Ulaşıtrma Bakanı da burada, 

Sayın Bakan, gündemin dokuzuncu, numara
sında bir soru takriri daha vardır, onu da okut
turuyorum, ikisine birden cevap verirsiniz. 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Göker'in, 
PTT İdaresince sabit tesisler kira bedeli adı al
tında her ay 12 lira üzerinden on binlerce abo
neden tahsil edilmekte olan ve haksız olarak tah
sil edildiği kesinleşmiş mahkeme hükmiyle sübut 
bulan meblâğın mukaveleye dercedilmek isten
mesi sebebine dair sorusuna Ulaştırma Bakanı 
Cahit Akyar'm sözlü cevabı (6/72) (1) 

BAŞKAN — Mehmet Gö'ker... Buradalar mı 
efendim1?... (Burada sesleri) 

Soruları okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tara

fından sözlü olara'k cevaplandırılmasına delâle
tinizi saygı ile rica ederim. 

4 . 12 . 1961 
tzmir Milletvekili 

Mustafa Uyar 

PTT İdaresi ile telefon aboneleri arasında
ki mukavelelerin bâzı maddelerinin, PTT İda
resi tarafından tek taraflı olarak değiştirilmek
te olduğu son bir ay zarfında (herkes tarafından 
bilinmektedir. 

Değiştirilmek istenen madde, abonelerin her 

(1) Bu husua ait görüşmeler 5 >nci sorudan 
sonra da devam fitmişiir. 
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ay niçin olduğunu bilmeden ödedikleri (sabit 
tesisler kirası) nın mukaveleye dercedilmek is
tenmesidir. 

Kanunsuz olaraik alındığı mahkeme kanalı 
ile sabit olan bu sabit tesisler kirasının, yine 
gayrıkanuni olarak alınmak istenmesi bu defa 
mukaveleye hağlanmak suretiyle gerçekleşti
rilmek istenmektedir. Muaddel mukaveleyi im-
zalamıyan abonelerin mukavelelerinin Aralık ayı 
sonunda feshedileceği abonelere ihtar edilmek
tedir. 

PTT İdaresinin bu hukuki olmıyan tasarru
fu ve bu tasarrufun tashihi hususunda Bakan
lığın her hangi bir düşüncesi var mıdır? 

1 . 12 . 1961 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Göker 

1. — PTT uzun müddetten beri «sabit tesis
ler kira bedeli» adı altında her ay 12 lira üze
rinden on binlerce aboneden tahsil etmekte bu
lunduğu meblâğın, kanunsuz bir tahsilat oldu
ğu kesinleşmiş mahkeme ilâmlariyle sübuta var
dığı ıhalde, adı geçen idarenin bu" mehlâğı, ta
rifenin bir cüz'ü olarak yeni mukavelelere derc-
etmek suretiyle ve telefonların kesilmesi tehdi
di altında, bu hükmü abonelere kabul ettirmeye 
çalıştığı anlaşılmıştır. 

2. — Türk mahkemelerinin kesinleşmiş ilâm
lariyle, haksız olarak tahsin edildiği sü'buta 
varmış olan bu meblâğın, tek taraflı olarak 
mukavelelere konularak, aibonelere. zorla kabul 
ettirilmeye çalışılması, Bakanlığınızca ne de
receye kadar hukuk ve kanun anlayışı ile bağ-
daştırılabilmektedir 1 

Ortada kanuna ve vatandaş haklarına açık 
bir aykırılık mevcut olduğuna göre, Bakanlığı
nız bu tasarrufların acilen durdurulmasını dü
şünmekte midir? 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI CAHÎT AKYAR 

(C. Senatosu Üyesi - Denizli) — Muhterem ar
kadaşlarım; Sayın izmir Milletvekili Mustafa 
Uyar ve yine bu mevzuda Kayseri Milletvekili 
Sayın Mehmet Göker'in; telefon abonelerinden 
alman sabit tesis ücreti hakkındaki soruları do-
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layısiyle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel 

Müdürlüğünün kuruluşuna ait 6145 sayılı Ka
nunun 11 nci maddesi gereğince, PTT ve mü
esseselerinin yapacağı iş ve hizmetler karşılığın
da alacağı ücretler, tarifelerle tesbit olunur. 
Bu tarifelerin tesbitinde, esas unsur olarak iş 
ve hizmetin maliyeti ve Devletin bu nevi hiz
metleri sübvansiyone etme hususundaki tutumu 
nazarı dikkate alınır. 

Takdir buyurulur ki, dünkü ve bugünkü 
Devlet iktisadi politikasına göre, Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı işletmeler, kendisine tevdi edil
miş olan hizmetleri yürütebilmek için, bidaye-
ten yanmış olduğu masrafları ve cari işletme 
masraflarım, kanunun vermiş olduğu salâhi
yetle, bir ücretle karşılamak ve gelişen iktisadi 
şartlara denkli olarak da bunlar üzerinde icab-
ettikçe konjonktüre uj^gım- ayarlamalar yapmak 
mecburiyetinde ve mevkiindedir. 

Her işletmede olduğu gibi, telefon hizmetle
rinde de, maliyete müessir unsurların başında, 
sabit tesislere muhassas yatırım ile hizmetin ge
rektirdiği, başta personel olmak üzere, çeşitli 
cari masraflar vardır. 

PTT Genel Müdürlüğü yakın zamana kadar, 
bu iki masrafın toplamını telefon konuşma üc
reti olarak tek kalemde alıyordu. Bilâhara, ta-
rifecilik prensipleri icabı ve ileri memleketlerin 
bu husustaki tatbikatı nazarı itibara alınarak, 
telefon hizmeti karşılığı da, biri santral ve şe
beke gibi sabit tesislerin- bir aboneye tahsis 
edilen devreye isabet eden kısmın yıpranma payı 
olarak (sabit tesis kira ücreti) namiyle, diğeri 
de, bu tesislerin işletilmesinde yapılan çeşitli 
cari masraflar için (telefon konuşma ücreti) na
miyle tahsil edilmesi yoluna gidilmiş olup bu 
iki ücretin toplamı ancak, (telefon hizmeti) mas
raflarını karşılıyabilmiştir. Telefon servisleri
nin, asrın icaplarına uygun ve devamlı olarak 
görülebilmesi ve yeni ihtiyaca tekabül eden ye
ni yatırımların yapılabilmesi için tesbit edilmiş 
ve iki buçuk seneden beri tahsil edilmekte bu
lunan bu ücretlerin bundan böyle de alınması
na büyük ve mutlak ihtiyacımız bulunduğunu 
arz etmek isterim. 

Halen tatbik edilen soruya mevzu sistem, 
yukarda arz ettiğim gibi, ileri memleketlerce 
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kabul olunan ve uygulanan bir' sistemdir. Bu 
memleketlerden birkaç tanesinin ücretlerini mi
sal olarak arz ediyorum. 

Fransa'da : Aylık olarak 11 - 22 lira (sabit 
abonman) namiyle, 

İsviçre'de : Aylık olarak 11 - 16 lira (Abone 
Vergisi) namiyle, 

ingiltere'de : Aylık olarak 27 lira (senelik 
kira) namiyle, 

Almanya'da : Aylık olarak 13 - 26 lira (aylık 
abone ücreti) namiyle. 

Yunanistan'da : Aylık olarak 9 - 15 lira (abo
ne Temel Vergisi) namiyle, 

Bu ücretler alınmaktadır. 
Hulâsa ettiğim bu sistem, 4 Ağustos 1958 

tarihindeki kur farkının değişmesi ve ekonomik 
alanda istikrar tedbirlerinin alınması dolayısiyle 
15 Haziran 1959 tarihinde tatbika konulmuştur. 

Tarifenin bu şekilde yapılmasına ikinci bir 
sebep de, sistemin aboneler lehine bir durum 
tevlidetmiş bulunmasıdır. 

istatistiklere göre, vasati olarak her abone 
yılda (2 000) konuşma yapmaktadır. Biz bu
nu daha asgari hadde indirerek (1 200) ko
nuşma yapan bir aboneyi ele almak suretiyle 
hesabedelim. Bu hesaba göre, bir aya (100) 
konuşma düşer. Mevcut sistemi kabul etmeyip 
de, tarife prensiplerine göre alınan sabit tesis 
kirasını, konuşma ücretlerine çevirdiğimiz ve 
ücreti de (50) kuruşa çıkardığımız takdirde; 

Meselâ - Ankara'da ve ayda, 
(100) konuşma yapan bir abone bugünkü 

duruma göre aylık vsabit tesis kira ücrielti ola
rak 12 lira, 

(100) konuşma ücreti olarak 25 lira kii, 
(25 şer kuruştan) 
Ceman 37 lira verecektir. 
(50) kuıruş üzerinden, tatbikat yapıldığı 

ta'kdirde', (100) konuşma yapan abone (50) 
lira verecektir ki, konuşma laıdödıi büyüdükçe, 
aradaki fark da bittabi abone aileyhine büyü
yecektir. 

İşin hesap ciheti böyle olmakla beraber, 
biz, beynelmilel tatbikata da uygun olaraık sa
bit tesislerin amortisman1 paylarına isabet eden 
mı'ktann ayrı olarak alınmasını, tarife, (ka
nun ve eski mukavelelerimiz gereğince:, tarife 
unsurîları içerisinde görmekteyiz. Anl'ayışımız 
bugün dahi aynı hüviyeti muhafaza leyleım'eık-
tedir. Ancak, çıkan ihtilâflar sebebiyle bâzı 
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mahkemelerce verilen ve Temyiz Mahkenıesinoe | 
de tasdik edilen kararlar muvacehesinde, ka
nım tatbikatımın nihai mercii bulunan mabke^-
melerimizin tarife anlayışına uyarak mezkûr 
ücretleri, abonman ücretlerime ithal «tmıeği ve I 
bu suretle bir tarife anlayışı ihtilâfının ortadan [ 
kaldırılmasını kararlaştırmış bulhınmaktayız. 

Yıl başından itibaren, tatbikat, arz etti- I 
ğim bu yeni esaslar içietrİsinde cereyan edecek I 
ve bu tatbikatta, bugünkünle nazaran vergi I 
ilâvesinden dolayı bir miktarda artacak olan I 
yıitık teıMon ücretlerinin bâzı kolaylıklarla 
tahsili cihetine gidilecektir. 

Gündemde buluınmanıasılna rağmen Sayın I 
Niğde Millletvteikili Asım Eren'in verdiği takri- I 
rinkle ileri sürülen bu tatbikatın bir kanunla I 
telscili yolundaki düşüncesine de, bu kararı- I 
mız muvacehesinde, artık lüzum ve ihtiyaç I 
kalmaidığını arz etmek isterim. 

Maruzatım bundan ibarettir. I 

BAŞKAN — Soru sahibi, buyurun. 
MEÖMET GÖKER (Kayseri) — Muhterem 

arkadaşlar; Mefoın idaresince aboneleırden, 
sabit tesisler ücreti adı altlında aylık olarak 
tahsil 'edilmektte olattı meblâğın usulsüzlüğü, I 
kanunsuzluğu ve mevcut PTT 'idaresi ile abo- I 
nleler arasında yapılan mukaveleye aykırılığı I 
sebebi ille bir kısım aboınelerce bu mevzu hak- I 
kında dâva ikâme edilmiş ve mahallî ımahke- I 
melerce verilen kararlar Temyi'z Mahkemesi I 
Dördüncü Hukuk Dairesinoe PTT aleyhine olla- I 
rak, (muarazanın men'ine, alman paraların I 
tahsiline) şeklinde tasdik edilmek suretiyle, bu 
kararlar kesbi katiyet eylemiştir. Bu karar
ların muhkem kaziye hailine geldiğii tarihten iti
baren P'TT idaresi, abonelerine yeni muka
vele yapmak üzere tebliğler göndermiş ve mu- I 
kavelede dercedilen hususlar bir ay içerisinde 
idareye başvurulup yenillenni'eidiği takdirde 'abo- I 
nelik hakkı'nın kaldınlacaığı ve telefonlarının I 
kesileceği kati bir şekilde ihbar edilmiş ve bu 
ihtara uyan bir kısım aboneler de telefon ida
resine giderek mukaveleyi imzalamışlardır. Bu 
hareket ve alınan mahkeme . ulamlarının nıeti- I 
eesi göstteriyor !kii, PTT idaresi ıkazaî yoldan 
haksız olduğu için, istihsali «demlediği bir ne
ticeyi cebri, alarak abonelerden tahsil etmıek 
yoluna başvurmuştur. PTT idaresinin yapmak
ta olduğu yeni mukaveleler ve yapdığı tielbliğ- | 
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îıer eski anlaşmaya, Borçlar Kanunu umumi 
hükümlerine ve yeni Anayasada kabul edilen 
esaslara, taban tabana zıttır. PTT .idaresi abo
nelerine gönderdiği yazılarda birinci madde 
olarak veraset sebebiyle abonenin devrini caiz 
görieın fıkra kaldırılmaktadır. İkincisi de; 
abonenin nezdindeki telefondan başkası fay
dalanırsa tarifedeki ücretin muhafaza edilmıe-
mıesi, en önlemlisi de; abonenin talimatma-
meleır ve tariıfeleır üzdminıde yapılacak değişdik-
liklerih tatbikini kabul ve taahhüdedeceği, 
sabit tesisler ve kira ücretleri tarifenin bir 
cüzü o'lmaHla onlara hiçbir itirazı o!lmıyaea,ğı 
hususudur. 

PTT niıı bu tebliğinde zükreldilen hususu 
hukuki bir tahlile tâbi tutalım : Zikredilen 
husus Anayasanın 36 ncı maddesiyle ilgilidir. 
Bu hüküm herkes için en tabiî bir hak olarak 
kabul edilmesi karşısında PTT idaresi emrivâ- * 
kilerle aboneye «mukaveleni feshedeceğim» şek
linde bir şart ileri sürmüş olması Anayasanın 
36 ncı maddesine mugayirdir. 

Ayrıca ikinci Mirada kalbul edilen husus 
telefonun başka kimseler tarafından istifade 
edilmemesine «ittir. (Bu husus PTT yönünden 
gerek maddi, gerekse personel bakımından 
tatbikine imkân olmıyan, olamıyacak tolan !bir 
husustur. 

Asıl üzerinde dunduğumuz mesele, tadil 
edilen mukavelede kabul edilen sabit tesisler 
kira ücretidir. (Sabit tesisler kira ücreti) diye 
bir mevzu yoktur. Bu mukavelede ileri sürülen 
sabilt tesis kira ücretinin 'alınmamasını 'bilhas
sa Borçlar Kanununun 248 nci maddesi (sarahat
le ortaya koymaktadır. Bu maddede «Âdi icar 
bir akittir iki, mucir onunla, müsteeire ücret 
mukabilinde bir şeyin kullanılmasını terk ekme
yi iltizam eder» deniliyor. Bu şartlar ialtmda 
sabit tesis maıhiytinde olan bu telislerden han
gisinin telefonu bulunan kimselere devri yapı
lıyor. Hayır hiç kimseye devri yapılmıyor. Sa
dece emir altında (bulunduruluyor. Sabit tesis
lerin aboneye devrine ait bir karar yok. Bina
enaleyh, PTT nin bu ışekildelki mülâhazası, 
Borçlar Kanununun 248 nci maddesine muga
yirdir. Demek ki, telefonun sabit tesislerin bir 
cüzüdür Idenilmesi tamamiyle hilafı hakikattir 
ve mevcut Borçlar Kanununun 248 nci madde
sine muhaliftir. 
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Ayrıca PTT albonelerini yeni bir akde icbar 

iedebilir mi; (Ay sonuna kadar gelirse gelir, 
gelmez ise, aboneliği iptal edilecektir) şeklin-
ıdeki bir ihtar, hiçbir zaman umumi hukuk 
prensiplerine uygun değildir. 

Arkadaşlar hukuk prensiplerinden birisi de 
mukavelenin tek taraflı değiştirilemiyeceğidir. 
Mukavele iki tarafın serbest irade ve ırızasiyb 
mümkündür. Aksi halde bir tarafın serbest ira
desi inzimam etmezse diğer taraf bu akdin ip
tali yoluna yidebilir. Borçlar Kanununun 19 ncu 
•maddesi; (bir akdin mevzuu kanunun gösterdi
ği hudutlar dâhilinde serbestçe tâyin olunabilir, 
der. Bu ser'bestî PTT "İdaresi tarafından gönde
rilen tebliğlerle açık olarak ihlâl edilmiş ve 
a'boneler imzaya mecbur tutulmuştur. 

Ayrıca Borçlar Kanununun ikraha mütaail-
dik 29 ncu maddesine de PTT niin yaptığı ha-
relkelt aykırıdır. Sırf bu sebeple aboneler PTT 
illo mukavele akdetmişler ve arkasından da ik
rah sebebiyle mukavelen"'n feshi içlin dâva ika
me etmişlerdir. Bu meyanda Ankara Barosunda 
yapılan anlaşma gereğince, Ankara Barosu tara
fından sabit tesisler kira ücretini iptal etmek 
üzere PTT aleyhine dâva açılmıştır. 

Fazla olarak Vekil Beyin burada izah etme
dikleri bir hususu açıklamak istiyorum : Temyiz 
Mahkemesinden tasdik edilmek suretiyle sâdır 
olan ilâmların icrasına tevessül edilmemiş, PTT 
İdaresi bu ilâmları kabul etmemiştir. Bu durum 
ise Anayasanın 132 nci maddesini açıkça ihlâl 
etmiştir. 132 nci madde arkadaşlarımın malûmu
dur : «Yasama ve yürütme organları ile idare; 

mahkeme kararlarına uymak zorundadır.. Bu or
ganlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir su
retle değiştiremez ve bunların yerine getirilme
sini geciktiremez.» Şimdi abone mahkeme ilâmı
nı eline almış ve PTT idaresine ibraz etmiş, fa
kat PTT idaresi bunu tatbik etmiyor. Bu ilâmı 
tatbik etmemesi neticesinde de savcılıklara ve 
mahkemelere şikâyette bulunulmuştur. Bu dahi 
gösteriyor ki, PTT idaresi almaması lâzımgelen 
(bir parayı abonelerden almakta ve onları icbar 
etmektedir. Vekil Beyin izah ettiği gibi, bu duru
mu başka bir şekle kalbetmek suretiyle ve «o su
retle alınacak» şeklindeki izahı kendilerinin al
makta olduğu bu sabit tesis ücreti adı altındaki 
meblâğın; borçlar kanunu ahkâmı ile aralarında- I 
İki akde tamamiyle aykırıdır. Bu şekilde abone- | 
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lerin tazyik edilmesi ve bugün zaruri ihtiyaç va
sıtası haline gelen telefonun abonelerden'zorla 
alınması yoluna gidilmesi usule uygun değildir. 
Ayrıca İktisadi Devlet Teşebbüslerine ait enerji 
müsaadesi raporu tanzim ettirilmiştir. 

PTT nin durumu, Maliye Bakanlığınca tan
zim ettirilmiş olan raporda sarahatle tahlil edil
miştir. Buna göre mütehassıslar PTT Telefon 
İdaresinin senelik kazancını tasrih etmişler ve za
rar eden bu müessesenin nasıl islâh edilmesi ieaJb-
ettiği mevzuunda fikirler serd etmişler, bu arada 
da Vekil Beyin izah ettiği gibi ücretlere bir zam 
yapılmasını tavsiye etmemişlerdir. Ancak sabit 
tesislerin muhafaza ve revizyonunu yapmak za
ruretinden bahsetmişlerdir. Evvel emirde bu ka
dar emek çekilerek hazırlanan bu raporun muh
tevasına göre gidilen yol usulsüzdür ve âmme 
menfaatine aykırıdır. Ecnebi mevzuatta kabul 
edilen telefon ücretleri bizim ücretlerimizle he
mayar değildir. Oradaki ücretler de, bunların 
(bizde de tatbik edileceği esbabı mııciıbesini ver
mez. 

PTT ye çağırılarak abonelere imzalatılan mu
kavelelerin durdurulmasını Vekil Beyden bilhas
sa rica ederim. 

BAŞKAN — Mustafa Uyar, buyurun. 
MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, sözlü soruyu verdikten sonra PTT 
Umum Müdürlüğüne giderek bu mevzu ile alâ
kalı daire mensuplariyle konuştum. Uzun boylu 
mevzuatı ve.realiteyi tetkik ettim. Netice itiba
riyle, gerek PTT Umum Müdürlüğünde ve gerek
se Sayın Bakanın burada izah ettikleri gibi, mah
keme hükmü ile alınmaması icabeden bu vergi
nin kanuna uygun olmadığı, gayrikanuni olduğu 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Esasen bizim bu mevzuu Yüksek Meclis hu
zuruna getirmemizin sebebi, idare aleyhine tecel
li eden mahkeme hükümleri karşısında idarenin 
tutumunu öğrenmek ve anlamak idi. Bu da Sayın 
Bakanın izahatiyle ve bizzat Umum Müdürlük
teki tetkikatım neticesinde, idarenin bu gayrika
nuni yoldan dönmüş olduğunu görmekle mem
nunum. 

Ancak Mehmet Göker arkadaşımın da beyan 
ettiği gibi mahkeme hükmü ile PTT İdaresinde 
abonelere aidolması lâzımgelen ve haksız olarak 
alınmış olan ücretlerin de sahiplerine iadesi hu
susunda Sayın Bakanın ilgililere emir vermesini 
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ve böylece şimdiye kadar sâdır olmuş bulunan 
haksızlıkların giderilmesini bilhassa Sayın Ba
kandan rica eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. Di
ğer soruya geçiyoruz.̂  

5. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay'm, Si
vas'ın elektrik ihtiyacının giderilmesi hususunda 
ne düşünüldüğüne dair sorusuna Sanayi Bakanı 
Fethi Çelikbaş ve Ulaştırma Bakanı Cahit Ak-
yar'm sözlü cevabı (6/63) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? (Bu
rada sesleri). 

Bakanlar da buradalar. Soruyu okutuyorum... 

27 . 11 . 1961 
y 
Millet Meclisi Başkanlığına 

1. Sivas ili Orta - Anadolunun baş yaylası 
olması ve stratejik bir önem taşıması ve birçok 
sivil ve askerî tesisleri sinesinde barındırması 
bakımından mühim bir merkezdir. 

2. Arazinin kurak, kısır ve verimsiz olması 
dolayısiyle şimdiye kadar gelen iktidarlar tara
fından Sivas ili bir endüstri mmtakası olarak 
kabul edilmiştir. 

3. Bugün medeni âlemde elektrik enerjisi 
gerek sosyal ve gerekse endüstri bakımından 
büyük mânâ ifade etmektedir. 

Sivas ili için belediye tarafından 1932 sene
sinde 400 kilovatlık bir hidro - elektrik santralı 
yapılmış bu santral yapılan fennî etüde göre 50 
bin nüfusa yetecek kapasitede ve normal nüfus 
artışı nazarı itibara alınarak 1969 senesine ka
dar ihtiyacı karşılayacak durumda düşünülmüş
tü. Halbuki son yapılan nüfus sayınımda mer
kez kazanın nüfusu anormal bir artış arz ede
rek 93 bine baliğ olmuştur. Demek oluyor ki, 
uzun senelerden beri bu ilde elektrik enerjisi sı
kıntısı hüküm sürmektedir. 

Bu durum karşısında Bayındırlık Bakanlığı 
Etüt'İşleri Umum Müdürlüğüne yapılan müra
caatlara alman cevapta Sivas Umumi Devlet 
Enerji Programına göre Almus Barajından tağ-
diye edilecek başkaca bir teşebbüse mahal olma
dığını Almus Barajı işletmeye açılıncaya kadar 
Cer Atelyesi santralından istifade edilmesi bil
dirilmekte idi.. 

4. Cer Atelyesinden şehir için bir miktar 
ceryan verilmekte ise de gerek yukarda arz et
tiğimiz tesisler ve gerekse Devletin mesken po-
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litikasma muvazi yapı kooperatifleri, aynı za
manda iktisadi bakımdan elektrik motoru ile 
müteharrik küçük esnafın durumu hattâ okul
daki çocukların, evlerdeki radyolarının işlemez 
bir hale gelmesi şehirde medeni ihtiyaç olan elek
trik enerjisinin kifayetsiz oluşuna bir delildir. 

5. Cer Atelyesi santralı için yaptığım tet-
kikat neticesinde : • 

Santral kuruluşu itibariyle 6 000 kilovatlık 
bir enerji kapasitesi üzerine kurulmuştur. Hal
buki 1955 senesinde enerji kazanlarından iki 
adedinin patlaması hasebiyle mevcut enerji 2 400 
kilovata düşmüştür ki, bundan şehir ve atelye-
nin ne derecede istifade edeceğini takdirinize 
arz ederim. 

6. Adapazarı ve Eskişehir fabrikaları Umu
mi Devlet Enerji Plânından istifade ettiklerine 
göre fabrikada mevcut 2 500 ve 4 000 kilovatlık 
enerji kazanları boş durmaktadır. Bunlardan bi
rinin Sivas Cer Atelyesine nakledildiği takdir
de bu ihtiyacımız temin edilecektir. 

Yukarıda arz ettiğim hususlardan Almus Ba
rajının bize ne zaman enerji verebileceği ve o 
tarihe kadar nasıl tağdiye edileceğinin Sayın 
Sanayi Bakanından yine Cer Atelyesi mevzuun
da arz etmiş olduğum husus nazarı itibara alı
narak bugünkü ihtiyaçlarımızın giderilmesi hu
susunda ne düşünüldüğünü Sayın Ulaştırma Ba
kanımızdan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Sivas Milletvekili 
Rahmi Günay 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı, buyurun. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur) — Sivas Milletvekili Sayın Rahmi 
Günay'm sualinin Sanayi Bakanlığı ile ilgili nok
tasına münhasır olmak üzere cevabımı arz edi
yorum. : 

• Almus Barajının inşaatı Bayındırlık Bakan
lığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürü
tülmektedir. Baraj inşa halindedir. Santralin 
makina ve saire tesisatı sipariş edilmiştir. Bu 
santrale müteferri Sivas transformotör istasyon
ları. ile enerji nakil hatları Etibank tarafından 
yapılacaktır, Etibankm 1962 -1963 seneleri plân
lama programına girmiştir ve Devlet Plânlama 
Teşkilâtı ile de şifahen mutabakata varılmıştır. 
Hava nakil hatları ve transformotör istasyonla
rının inşaatına 1962 ortalarında başlanacak ve 
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1963 yılı sonunda son verilecektir. O tarihe ka- I 
dar Sivas Belediyesinin enerji işinin halli, ma
hallî belediyenin teşebbüslerine terk edilmiş bu- I 
Ilınmaktadır. Bölge elektrik santrallerinin bu- I 
lunduğu yerlerde mahallî birtakım bırakılmış 
elektrojen grupları, dizeller falan varsa kendi 
finansman kaynaklanndan bunları sağlamak I 
suretiyle ancak Etibank ve Sanayi Bakanlığına I 
bağlı diğer teşekküllerin teknik yardımları sağ- I 
lanmak suretiyle bu işler yapılabilecektir. I 

Barajdan elektriğin şehre verilmesinden son- I 
radır ki, belediyenin mahallî elektrik ihtiyacı
nı bugünkünden elbette çok büyük ölçüde kar
şılamaya imkân hâsıl olacaktır. I 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı, buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI CAHlT AKYAR 

(C. Senatosu Üyesi - Denizli) — Muhterem ar-
ıkadaşlarım, 

ıSivas Demiryo1! Fabrikasında iki aded üçer I 
bin kil'ovathk santral mevcuttur. Bu santralîer- I 
den ancak biri devamlı olarak çalıştırılmakta
dır. Her iki santralin birden çaluştmlması müm- I 
ikün değildir. Çünkü, bir santral çalışırken di
ğerinin bakım ve tamiri yapılmakla, bir san- I 
itralin ârızalanmaısı ih'timaliyle diğeri yedökte 
tutulmakta ve ayrıca mevcut kazanların takati 
iki santrali birden çalıştırmaya kâfi gelmemek
tedir. Bu bakımdan, halen bu fabrikadaki san- I 
trallerin çalışma takati 6 000 kilovat değil, I 
3 000 kilovattır. 

1955 yılında santral kazanlarında vuku'bu- ; 

lan arıza, kısa zamanda giderilmiş olduğundan I 
santral takati 3 000 kilovata yükseltilmiştir. I 

Sivas Belediyesi ile Demiryol Falhrikası ara
sında münaki't mukaveleye göre, belediyeye I 
gündüzleri, 400, geceleri ise 1 000 kilovathk 
elektrik cereyanı ta&hıhüdedildiği halde, bugün 
istihsal edilen cereyandan gündüzleri iş günle- I 
rinde 800, tatil ve bayram günlerinde 1 000, I 
geceleri de daimî olarak 1 000 kilovat cereyan 
verilmektedir. I 

Adapazarı ve Eskişehir demiryol fabrika- I 
lan, her ne kadar Etilbank Mahdut Mesuliyetli I 
Elektrik İşletmeleri şebekesinden cereyan al- I 
(inalkta iseler de, santraller, umumi cereyan şe
bekesinin her hangi bir arıza ihtimaline binaen, I 
f a/brika ve şehirlerin ihtiyacı için ihtiyatta tutul
maktadır. Esasen bu santrallerden her hangi | 

18.12.1981 O : 1 
birinin Sivas'a nakli, asgari iki senelik bir za
mana ihtiyaç göstereceği gibi, Demiryolu İda
resi için de bir hayli masrafı gerektirecektir. 

Diğer taraftan, öğrendiğimize göre, Sivas, 
Tokat ve Amasya havalisinin elektrik cereyanı 
ihtiyacını karşılıyacak olan Almus Hidro -
Elektrik Santrali de 1964 te faaliyete geçece
ğinden, Sivas Fabrikasında/ki santraller de bu 
tarihten itibaren, fabrika ve şehrin ihtiyacı için 
ihtiyata alınacaktır. 

Bu bakımdan, Adapazarı veya Eskişehir fab
rikalarımdan Sivas'a bir santral naklinin bil-
mecburiye uygun göremediğimizi muhterem 
S/oru sahibi arkadaşıma anz ederim. 

BAŞKAN — Rahmi GKinay, buyurun. 
RAHMİ GÜNAY (Sivas)/— Muhterem ar-

kadaşlarım, Sivas'ın, ezeli ve elbodi derdi olan 
elektrik mevzuunu huzurunuza getirerek vak
tinizi aldığımdan dolayı özür dilerim. 

Ancak, Sayın Sanayi ve Ulaştırma Bakan
larının vermiş oldukları cevaplardan dolayı 
kendilerine teşekkür ettikten sonra, verilen ce
vapların beni tatmin etmediğini de arz etmeyi 
bir vaızife sayanım. Hükümet Almus Barajın
dan elde edilecek umumi, enerjinin Sivas Vilâ
yetini de kapsamı içerisine almış olduğunu ifade 
buyurdular. Sayın .Vekilin de işaret buyurduk
ları gibi, 1964 yılında /kapsam içerisine dâhil 
olan vilâyetlerde tesisler ikmal olunacaktır. Fa
kat bu üç sene içinde bu memleketim hali ne 
olacaktır? Ayrıca bu tesisleri belediyeler yap
sın, buyurdular. Belediyelerimiz bir yığın borç 
'içerisindedir, bir kuruş para verecek durumları 
yoktur. 

İller Bankasına borç almak için müracaatta, 
banka para, verecek durumda olmadığı için 
müşkül durumda kalıyor. 

3 ncü durum bu parayı her hangi bir yer
den borç bulup yatırmış olsa bile, bir belediye 
bir tüccar gibi mütalâa edilemez. Bu bakım
dan işin ortada kalmaması için bir çare bulun
malıdır. 

Sanayi Balkanımızın buyurdukları gibi, Al
mus Barajı program dâhilinde çalışılırsa 1964 
te bütün tesisleri tamamlanmış olarak işletme
ye açılmış olacak, o zaman şehir de içtimai ve 
ikfeadi şartlara kavuşmuş olacaktır. Yine Sa
nayi Bakanımızın buyurdukları gibi hakikaten -
bizde 1952 senesinden beri ufak bir hidro - elek
trik santralı kurulmaya çalışıldı. Bu santralin 
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yapılan hesaplar neticesinde normal artışla 
1959 da 50 bin nüfusu ihtiva eden şehre kâfi 
gelecekti. Falkaıt şeflıir nüfusu anormal bir ar
tışla 1961 de 93 bine çıkmıştır. Enerji takati 
ise 400 den başlayıp 1 000 e kadar yükselebil
miştir. Bugün birçok tesisi ihtiva eden şehirde 
voltaj düşüklüğünden hastanelerde operatörler 
hastalarını tedavi edecek durumda değildirler. 
Biz, bunun bir çaresini aradık ve cer atelyesi 
üzerinde durduk. «Siz Almuıs Barajı bitinceye 
kadar doğrudan doğruya cer atellyeisiııden tağ-
diye edileceksiniz» dendi. Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğü ile yaptığımız bir protokolle 
enerji alıyorduk, ancak bu da bugün hâd bir 
ısafhaya gelmiştir. 

ıSivas kısır bir memleketltiır, gelmiş geçmiş 
(hükümetler de anea'k Iburanm ihltiyaeının 
sanayi ile karşılanacağına kaani olmuşlardır. 
Bu durum karşısında, âcil bir vaziyetimiz oldu
ğu aşikâr. Vekil Beyin de işaret buyurduğu 
gibi, cer atelyesinin 6 bin kilovatlık bir san
trali vardır. 1955 senesinde yaptığımız tetki-
kat neticesinde iki buhar kazanının patlamış ol
duğu görüldü. Yapılması için teşebbüse geçil
diğinde Amerika'dan gelecek dendi. Fakat ma
alesef bugüne kadar gelmemiştir. Aşağı - yukarı 
mevcut santral miadını doldurmak üzeredir. 
6 bin kilovat takatmda olan bu santral halen 
2 400 - 8 000 kilovat üzerinden çalışmaktadır. 
Bu santral bir kısım elektriği dışarıya vermekle 
beraber, bir kısmı de fabrikada kullanılacaktır. 

Bu mevzuda Sanayi Bakanlığı umumi yet
kiye sahiptir. Memleket birtakım bölgelere ay
rılmıştır. Devlet Plânlama Dairesi bölgelerdeki 
işleri organize edecektir. Bu arada tasarruf ga
yesi de gözetilmektedir. Fakat bunun yolu be
lediyelere yatırılması değildir. Çünkü belediye
ler borç içerisindedir. Bunun tek yolu iki Ba
kanlık bir araya gelerek bu meseleyi çözmeleri 
lâzımdır. Medeni bir memleketin maddi ihtiya
cı olan, bugün ekmek kadar değeri olan, ener
jiden memleketi mahrum etmeye hakkımız yok
tur. Eğer Bakan -Bey lütfederlerse kendilerin
den bir ricada bulunacağım; Adapazarı'nda ve 
Eskişehir'de, birinde 2 500, diğerinde 4 bin 
kilovatlık buhar kazanı vardır. Bu derdin gide
rilmesi için bir çare düşünülüyorsa bu kazan
lardan birisini getirsinler. Orta - Anadolu'nun 
yaylası olan Sivas'ı bu suretle enerjiye kavuştu-
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rurlarsa kendilerine minnettar kalacağım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sanayi veya Ulaştırma Bakan
larının söyliyecekleri bir başka husus var mı? 
Yok. Soru cevaplandırılmıştır. 

Efendim, 9 ncu soru sahibi Kayseri Millet
vekili Mehmet Göker'in sözlü sorusuna, Ulaştır
ma Bakanı lâzımgelen cevabı vermişlerdi. On
dan sonra kendileri konuştular, tekrar Bakan 
söz istemedi ve Başkanlık, sorunun cevaplandı
rılmış olduğunu Yüksek Heyetinize bildirdi. 
Buna rağmen o arkadaşımız Başkanlığa bir 
önerge veriyorlar ve diyorlar ki, biz konuştuk
tan sonra Bakan tekrar konuşmadı. Bakanın 
tekrar söz alıp konuşması için icbar edemeyiz. 
Eğer verilen cevapla kendilerinin tatmin edil
mediği hususunu ısrarla beyan ederlerse ve Ba
kan da konuşmak isterlerse Bakana söz verece
ğim. 

MEHMET GÖKER (Kayseri) — Vermiş ol
duğum takririmi müsaade ederseniz kısaca, izah 
edeyim. 

BAŞKAN —Buyuran. 
MEHMET GÖKER (Kayseri) — Efendim, 

gündemin 9 ncu maddesinde yazılı bulunan 
sözlü sorumun cevaplandırılması zımmmda Sa
yın Ulaştırma Bakanından bir kısım sarih ma
lûmat istiyorum, diyorum ki : Aboneler 12 ay 
içinde yeni mukavele yapmıya icbar ediliyor, 
gelmiyenlerin mukaveleleri feshedilecek diye 
ihbar var. Mevcut mevzuat karşısında PTT nin 
bu şekilde bu ayın sonuna kadar aboneleri 
mevcut müeyyideler karşısında mukavele yap
mıya icbara devam edecek mi, etmiyecek mi? 
Zira PTT aleyhine açılan dâvalardan mütevel
lit mahkeme masrafları, ücreti vekâlet ve alı
nan sabit tesisler bedelinin istirdadı gibi ceza
lara PTT mahkûm edilmektedir. Buna rağmen 
abonelere bu , şekilde yeni müeyyideler tatbik 
edilecek "mi edilmiyecek mi? Yoksa yine her 
biri tekrar mahkemeye gidecek bu paraların 
istirdadı yoliyle geri alınmasını temin ederek 
PTT tekrar yeni masraflara sokulma yoluna gi
dilecek mi? Bir kısım aboneler mukavele im
zalamak için gitmiyorlar. PTT îdaresineve mev
cut idare mevzuatı karşısında hangi mukavele
ler muteber olacaktır? Bu bakımdan Telefon 
İdaresiyle aboneler arasındaki huzursuzluğu 
gidermek gayesiyle, Bakan Beyden bu hususla-
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rm izahını istirham ediyorum. Takririm bun- I 
dan ibaretotir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşmak isti
yorlar mı? Konuşmak istiyorlar. 

ULAŞTIRMA BAKANI CAHÎT AKYAR 
(C. S. Üyesi - Denizli) — Muhterem arkadaşlarım, 
hakikaten hukukî bir mevzu olan bu işe dair gerek 
hukukî ve gerekse diğer hususları bakımından 
daha derin izahlara girip de Yüksek Meclisi
nizi işgal etmek istemem. Konuşmamda mah
kemelerin vermiş oldukları kararlara mesnet 
teşkil eden anlayışı ile bizim anlayışımız ara
sında bir fark olduğunu tebarüz ettirmiştim. 
Belki, biz idare olarak, yüksek hâkimlerimize 
dâvayı ve mevzuumuzu kuvvetle müdafaa ede
memiş durumunda olabiliriz. Ancak mahkeme
lerin karan muteber bulunduğu için, vekâlet 
olarak, bu kararlara ittiba ettik. Ve rejimimizi, 
tarife anlayışımızı değiştirdik. 

Muhterem soru sahibi arkadaşımın temas 
ettiği, abonelerin davetle mukavele imzala
maya icbar edilmeleri" keyfiyeti, zaten demin 
arz ettim, yeni sisteme girmiş olmamız itibariyle, 
kendiliğinden ortadan kalkmıştır.' Eski muka
vele ile yeni mukavele arasında hiçbir fark 
mevcut değildir. Ve hiçbir kimsenin telefonu 
da ayın 31 ine kadar mukaveleyi temdidetmedi 
diye kesilmiyecektir. Mukavele tâbiri ve ilâve 
keyfiyeti de bugünden itibaren kaldırılacaktır. -
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba-
§aran'm, Afyon'un Feleli köyü halkından pek 
çoğunun dövüldüğü hakkındaki söylentilere 
dair Bakanlığa intikal etmiş, bir hâdisenin bu
lunup bulunmadığına, varsa müsebbipleri hak-
da ne -muamele yapıldığına dair sorusuna İçişleri I 
Bakanı Ahmet ; Topaloğlu'nun sözlü cevabı 
(6/67) 

BAŞKAN — Veli Başaran buradalar mı?.. 
Burada. İçişleri Bakanı da burada. Soruyu oku
tuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Afyon'un Çobanlar nahiyesinin Feleli kö

yünde 15 Kasım 1961 günü jandarmalar tara
fından köy halkının pek çoğuna sebepsiz 
olarak işkence yapılıp dövüldüğü söylenmek
tedir. 

18.12.1961 0:1 
Hükümet Programında «İç politikada acele 

olan bir ihtiyacımız, asayiş kuvvetlerinin ka
nun içinde başarılı bir surette çalışacak bir 
hale getirilmesidir.^ Denildiği halde bu çirkin 
hâdiselerin yeniden vukuu vatandaşlar tara
fından üzüntü ile karşılanmaktadır. 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi arz ve rica ederim. 

1. İçişleri Bakanlığına böyle bir hâdise 
intikal ettirilmiş midir? 

2. Sorumluları hakkında ne yapılmıştır. 
Afyon Milletvekili 

Veli Başaran 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPAL-

OĞLU (Adana) — Afyon'un Feleli köyünde 
bâzı vatandaşların jandarmalar tarafından 
dövülmesi olayının Vekâletime aksedip etme
diği ve etmişse ne gibi muamele yapıldığı hak
kında Afyon Milletvekili Sayın Veli Başa
ran'in suallerine arzı cevap ediyorum. 

Maateessüf üzülerek arz edeyim ki, hâdise 
vâki olmuştur. 15 Kasım günü devriye olarak 
bu köye giden jandarmalar köyde bir silâh 
atma olayından dolayı silâh arama sırasında 
köylü ile jandarma arasında bâzı hâdiseler 
cereyan etmiş ve 11 vatandaş Çobanlar Nahi
yesi Karakoluna götürülmüştür. Yalnız şunu 
da arz edeyim ki, zabıtanın bir silâh atılması 
olayındaki kanuni müdahalesine vatandaşların 
da bir mukavemet gösterdiği yapılan tahki
katla anlaşılmıştır. Zabıtaya mukavemet gös
teren vatandaşlar hakkında Türk Ceza Kanu
nunun 258 nci maddesine göre takibat icrasına 
.geçilmiş, adliyeye tevdi edilmiştir. Muamele
nin tarzı icrasında ve sert muamelelerde bulu
nan jandarma karakol kumandanı ile 4 jandar
manın haklarında Türk Ceza Kanununun 245 
ve mütaakıp maddelerine göre takibata geçil
miş ve durum hu safhasıyla adliyeye tevdi edil
miştir. Ancak bu bölgede huzurun tesisi ve bu
nun bozulmaması için Vekâletimce yukarda , 
bahsi geçen jandarma karakol kumandanı. ile 4 
jandarmanın yerleri değiştirilmiştir. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Veli Başaran. 
VELİ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — Pek 

muhterem arkadaşlar, bu sözlü sorumu, Hükü-
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ile Çobanlar Karakoluna getiriliyor. Karakolda 
48 saat müddetle ve fasılasız olarak erkek ve 
kadınlara akla gelmiyecek işlenceler yapıyor
lar. Yaşlı erkeklerin ölmelerinden korktukları 
için onlara dayak yerine sakallarından tutup 
küfür etmek ve oda içinde döndürmek suretiy
le, gençlerin arkasına binerek hayatta yapılmı-
yacak türlü işkenceler yapıyorlar. Kadınlara, 
kucaklarındaki çocuklara süt verdirmiyecek 
kadar ileri gidiyorlar. 

îşte görüyorsunuz ki arka'daşlar, 'hâdise 
mıılhterem bakanın izah ettiği gibi ço'k küçük 
ve basit bir hâdise değildir Bunlar 48 saat ka
rakolda fasılasız dayak yiyorlar. 48 saat son
ra Cumartesi geliyor, ayın 18 i olan Pazar ora
da geçiyor, ancak ayın 19 unda hâdiseyi Adli
yeye intikal ettirmek için Afyona geliyorlar. 
Hâdiseden 4 gün geçtiği halde bunlar iki gün
den 11 güne kadar rapor alıyorlar. Görüyorsu
nuz ki, hâdise Ihiçde basit değildir. Dayat hâ
disesini tesbit eden raporlar Adliye kan ali jd e 
ancak dört dün sonca geliyor. Bu hâdiseye se
bebiyet veren jandarmaların o mmtakada se-
be'boldükları hâdiselerden yalnız bu hâdiseyi 
intikal ettiriyoruz. Bu karakol gerek Göl kö
yünde, gere'k Işıklar köyünde ve gerekse Göy
nük köyünde buna benzer ufak tefek hâdiseler 
yapmıştııv Çünkü bu karakol o m mt akayı Ihara-
ea kesmiştir. 

M. Meclisi B : 2 
met Programında yer alan (huzur ve sükûnu 
temin etmek gayesine matuf iç politikayı sağ
lamak) a olan ihtiyacımız için «asayiş kuvvet
leri kanun içinde başarılı bir surette çalışacak 
ihale getirilmelidir.» görüşüne yardımcı olmak 
ve böyle hâdiselerin bir daha Türkiye'de teker
rürüne meydan vermemek üzere getirmiş bulu
nuyorum. Muhterem İçişleri Bakanının vermiş 
olduğu izahata teşekkür ederim. Fakat hâdise 
Bakanın anlattığı kadar küçük ve basit bir hâ
dise değildir. Türkiyemizde bugüne kadar böy
le bir hâdise vuku bulmamıştır. Muhterem Ba
kanın dediği gibi, köyde devriye şeklinde gezen 
jandarmalar değil, başka bir yerden vazife ica
bı gelen jandarmalardır. Hâdise 15 Kasım 1961 
günü köy âdetlerini yerine getirmek için köylü 
kadınlarının köyde hısım akrabalara düğün he
diyeleri götürürken bir tabanca sesini duyarak 
buraya gelmeleri neticesinde çıkıyor. 3 jandar
ma eri köy kadınları kafilesinin etrafını çevi
riyorlar, silâh arama bahanesiyle kadınları teh
dit ediyorlar. Fakat kadınların «biz kadınız, 
bizi ancak kadın vazifeliler arayabilir» deme
lerine rağmen Göynük köyünden başka bir va
zifeden gelen jandarmalar bıı kadınları kor
kutmak ve mutlak surette tabanca aramak ba
hanesiyle 16.30 raddelerinde havaya 7 el silâh 
atıyorlar ve arzularına muvaffak olaınıyarak 
Çc-hanlar Karakoluna dünüyorlar. Buradan 
jandarma kumandanını ve 3 - 5 jandavnayı da
ha alarak köyü basıyorlar. Biraz sonra isimle
rini vereceğim 14 vatandaşın evlerin, arama 
müsaadesi olmadan arıyorlar. Fakat arzularına 
yine muvaffak olamıyorlar. Bu vatandaşların 
Ihiç birisinde talbanca hattâ en ufak bir çakı 
dahi bulamıyorlar. Şahsen bu hâdisenin ıstıra
bını •çok yakından duydum. 

Hâdisenin meydana geldiği mıntıkaya gide
rek olayla yakından alâkadar oldum. Bizzat <> 
köye gittiğimde hâdiseyi tetkik ettim. Olay esef 
verici ve üzücü olduğu için Meclise getirdim. 
Muhterem arkadaşım, az evvel arama müsaade
si olmadan, evde arama yapılmadı diyor. Şimdi 
'bunlardan bâzılarının isimlerini söylüyorum : 
Halil Yılmaz, Eyüp Karadere, Ahmet Karade-
re, Fevzi Gözsgün, Mehmet Denet, Kadir Yıl
maz, Eşref Ilık, Ali Solak ve bunların arasın
da üç tane de kadın. Kadınların ikisinin kuca
ğında ikişer aylık çocuk, diğerlerinin kucağın
da altı aylık çocuk. Bunlar her türlü işkence 

Muhterem Bakanın şu izahatından sonra 
müsebbipler hakkında acilen karar alınmasını 
hasseten rica ederim. Böyle hâdiselerin Türki
ye'de olmamasını temenni eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı, buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ-
LU (Adana) — Çok muhterem arkadaşlarım, 
Veli Başaran arkadaşıma cevap arz ederken,-hâ
diseden duyduğum üzüntüyü belirtmiştim. Du
rumu olduğu gibi aksettirdim ama, burada ken
dileri tam bir trajedik sahne dile getirdiler. Hâ
dise adliyeye intikal etmiştir. Meclisin, adliyeye 
intikal etmiş olan bu meseleyi burada münakaşa 
etmesi doğru olmadığını, kendilerine Türk Ceza 
Kanununun maddelerinden bahsederek, bu işin 
tamamen adliyeye intikal ettiğini, benim de ken
dilerinin de bu hususta bir fikir sahibi olmamız 
lâzımgeldiğini arz etmiştim. Karakol kumandam 
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ile 4 jandarma hakkında takibata geçildiğini söy
ledim. Hükümetçe tedbir alınmaktadır. Ve sonra 
Ibu hâdise Hükümet Programının neşrü beyanın
dan evvel yani 15 Kasımda olmuştur, Ve teker
rür etmemesi için de tekrar kendilerine arz ettim, 
'bu hususta, hassasiyetle duracağız ve vatandaşla
rın dövülmemesi için gereken bütün tedlbirleri 
alacağız. Ancak bu, suç işliyenleri takip ve ceza
landırmakla mümkün olacaktır. Ama, hiçlbir hâ
dise olmıyacaktır diye bir taahhütte bulunamam. 
Bu gibi hâdiseleri yapanlar mutlaka cezalandırı
lacaklar ve takilbedileceklerdıir. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Soru sahibi, buyurun. 
VELÎ BAŞARAN (Afyon Karaıhisar) — 

Muihterem arkadaşlar, Sayın Bakanın mutlak su
rette cezalandırılacak ve böyle hâdiseler takibedi-
cektir şeklindeki sözüne çok teşekkür ederim. Be
nim üzerinde durduğum nokta, bugün Çobanlar 
nahiyesinden alınan karakol kumandanının, ken
disinin söbdbolduğu bu üzücü hâdiseden dolayı 
naklolunduğu yerde vatandaşlardan intikam al
mak gayesiyle hareket etmemesini temin etmek
tir. Bunun için de bu gibi insanları tahkikat saf
hasının bitmesine kadar mutlak surette başka bir 
yere nakledilmeleri. lâzımdır. Bilhassa bunu rica 
ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ-
LU (Adana) — Naklettiğimizi, söyledim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Ba
sın meslekinde çalışanlarla çalıştıranlar arasın
daki münasebetlerin tanzimi hakkındaki 5953 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
olan 212 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği gün
den bugüne kadar tatbik edilmiyen maddeleri 
hakkında ne yapıldığına ve işler hale getirilmesi 
için neler düşünüldüğüne dair Çalışma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/69) 

BAŞKAN — Nurettin Ok, burada, .Çalışma 
Bakanı yok. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

8. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu'-
nun, topraklarımızın muhtacolduğu kimyevi güb
relerin istihsal, ithal ve ihtiyaç miktarlarına, fi
yatlarının ucuzlatılmasının düşünülüp düşünül
mediğine dair sorusuna, Sanayi Bakanı Fethi Çe-
Hkbaş'ın sözlü cevabı (6/70) 
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BAŞKAN — Reşat Arpacıoğlu?.. Burada. Sa

nayi Bakanı da burada. Soruyu okutuyorum. 
4 .12 .1961 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletinizi say
gı ile-rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Reşat Arpaıcıoğlu 

1. Topraklarımızın verimini artırmak ve bu 
suretle süratle iktisadi kalkınmayı tahakkuk et
tirmek amacı ile işbaşına gelmiş olan Hükümeti
miz istihsali artırmak için topraklarumıızm muh
tacolduğu süperfosfat, amonyumsulfat, potas-
yumsuılfat gilbi kimyevi gübrelerin Türkiye'mizde 
ne miktar istihsal edildiğini? Hariçten ne kadar 
kimyevi gülbre itlhal edildiği? İhtiyacımızın ne 
kadar olduğu? 

2. Hulbulbat fiyatlarından, suni gülbre fiyat
larının daha yüksek olduğu malûmunuzdur. Fi
yatları ucuzlatmak hiçolmazsa mahsul fiyatları
nın yarısı niobetmde çiftçiye intikali mümkün 
müdür? Bakanlığınızın bu mevzuda teşebbüsleri 
var mıdır? Gülbre fiyatlarının ucuzlatılması dü
şünülüyor mu?.. 

BAŞKAN — Sanayi Bakana, buyurun. 
SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 

(Burdur) — Amasya Milletvekili Reşat Arpa
cıoğlu'nun sualine Sanayi Bakanı olarak, Ba
kanlığım vazifesine taallûk eden ölçülerde kal
mak suretiyle, cevap arz ediyorum. 

Birinci soru; hariçten kimyevi gübre ithali
ne ve memleket dahilindeki kimyevi gübre is
tihsali ile ziraatimizin ne kadar miktar kimye
vi gübreye ihtiyacı olduğu konusuna taallûk et
mektedir. Ziraatimizin ne ölçülerde kimyevi 
gübreye ihtiyacı olduğu konusu Tarım Bakan
lığı mevzuatına girmektedir, ithalât mevzuu 
da Ticaret Bakanlığı konusuna girmektedir. 
Bendeniz burada şeker fabrikalarının muraka
besinin Bakanlığınla verilmiş olması ve memle
ketimizde tesis edilmiş bulunan kimyevi gübre 
fabrikaları dolayışiyle istihsal ile ilgili mâruzât
ta bulunacağım. Türkiye'nin 1959 ve 1961 yılı 
fiilî istihsali le 1962 yılı kapasitesi şöyledir: 
1959 da azotlu gübre 3 340 ton istihsal edilmiş
tir. Süperfosfat miktarı ise 58 bin tondur. 1960 
da zotlu gübre 4,622, süper fosfat 5 090; 1961 
de azotlu gübre 20 bin, süper fosfat 39 bindir. 

— 834 — 



M. Meclisi B : 23 
1961-yılı kapasitesi, Azot Sanayi tesislerinin ça- I 
lışmaya başlaması ile yükselmiş bulunuyor. Şim- I 
di azotlu gübre istihsal imkânımız 500 bin ton- I 
dur. Süperfosfat fabrikalarımızın kapasitesi de ! 
230 bin ton raddesindedir. Memleketimizde kim- I 
yevî gftbre tesislerimizin kifayetle çalışmasına I 
mâni, Gümrük vergileri ve bir de ithalâttan ve I 
imalâttan almagelmekte olan İstihsal. vergileri I 
idi. Süratle bu konuda tetkiklere başlıyan Ba- I 
kanlık, tasvip buyurduğunuz Hükümet progra- I 
mmdan da ilham alarak, mevcut tesislerimizin 
tam kapasite ile çalıştırılması için teşebbüse I 
geçmiş ve vergi mevzuatımızda gerekli tadilâ- / | 
tın yapılmasını kararlaştırmış bulunuyor. 230 
bin ton kapasiteye sahibolan süperfosfat fab- I 
rikalanmız, demin arz ettim, ancak 1960 da 50 
bin ton, 1961 de 30 bin ton istihsal yapmıştır. 
Sebebi; kimyevî gübrelerin Türkiye'ye ithalinin I 
Gümrük Resminden ve ithalâttan alınan Gider 
Vergisinden muaf oluşudur. Fakat memleketi
mizde imalâta kalktığımız takdirde, süperfosfa-
tm ham maddesini teşkil eden asitsülfirik mem
lekete ithal edilirken Gümrük Vergisi ödenmek
te, İthalât Vergisi yani gider vergisi ödenmekte 
ve bir de imalâtta İmalât Gider Vergisi ödemek
tedir. Bu itibarla bu tadilleri yapmadan, bu te
sisleri rantabl olarak çalıştırmak ve dışardan 
gelen malların fiyatlarına rekabet eder bir sevi
yeye getirmeye imkân bulunamamaktadır. Bu- | 
na ilâve olarak yine ilk günlerden itibaren Eti-
bankm Murgul tesislerinde istihsal edilen asit-
sülfiriğin Isüratle iki süperfosfat fabrikasına 
naklettirilebilmesi için gerekli teşebbüslere ge
çilmiş ve Denizcilik Bankasının bu nakliyatı ya
pabilmesi için Sivas gemisini Triyeste tezgâhla
rına göndererek süratle tanker haline getirmek 
kararım almıştır. Bunda muvaffak olduğumuz 
takdirde ümidediyorum ki, Mart içinde veya Ni
san başında nakliyata geçecektir. Asitsülfirik 
dâhi kendi yerli sanayiimizin ihtiyaçlarını kar
şılayabilecektir. Bir taraftan Etibank tesisleri
nin çıkardığı gazları değerlendirmek suretiyle 
de döviz tasarruf etmek imkânı hâsıl olacaktır. 
Yapılan etütlere göre, tam kapasite ile çalıştı
rılmak imkânının sağlanması suretiyle tonu 300 
liradan fabrikadan teslimi mümkün olabilecek
tir. ..' 

Azot gübrenin fiyatına gelince : 
Biından dört ay evvel, 23 . 8,. 1961 tari

hinde iktisadi işleri süratlendirme kurulu adın-
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da ilgili bakanlılklardan teşekkül etmiş olan 
komite meseleyi tetkik etmiş ve bunun 50 ku
ruştan verilmesini kararlaştırmıştır; ancak, ara
daki zararın Devlet bütçesine konacak sübvan
siyondan karşılanması şartiyle. Çeşitli memle
ketlerde bu konuda durumun ne olduğunu tet
kik ettiğimiz zaman görüldü ki, bâzı memleket
lerde sülbvaııısiyone edilmek suretiyle müstahsı-
la verilmekte, bâzı memleketlerde ise sübvan
siyona gitmeden yani Hazinece bir yardım ya
pılmaksızın normal fiyatla müstahsıla intikal 
ettirilmektedir. Ana hedefimiz zirai istihsali
mizi süratle artırmak ve maliyet fiyatlarım 
mümkün olduğu nisbette aşağı seviyede tut
mak olduğuna, "bu mevzuda çalışmalarımızın 
ana hedefi de bu olmakla beraber, bütçe im
kânlarına bağlı bulunduğumuzu da tesbit et
mek »orundayız. 

Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Sayın Reşat Arpacıoğlu. 
REŞAT ARPACIOĞLU (Amasya) — Baka

nın izaftıatiyle tatmin olundum, teşöklkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sıoıru cevaplandırılmıştır. 

9. — Amasya Milletvekili Kemal Karan'tn, 
memleket ziraatinde büyük ehemmiyeti olan sw-
perfosfat gübresinin çiftçiye ucuz ve bol veril
mesi için ne gibi hazırlık yapıldığına dair soru
suna Tarım Bakanı Cavit Oral'ın sözlü cevabı 
(6/71) 

BAŞKAN — Sual sahibi burada, Bakan bu
rada. Soruyu okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ziraat Vekili tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
ibuyurulmasım arz ederim. 

'Saygılarımla. 5 .12.1961 
Amasya Milletvekili 

Kemal Karan 

Memleket ziraatinde büyük ehemmiyeti olan 
'süperfosfat gübresinin çiftçinin eline ucuz ve 
bol geçmesini temin için Vekâletinizce şimdiye 
kadar ne gibi hazırlık yapılmıştır, bundan son
ra neler düşünülmektedir? 

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

— Sayın Kemal Karan'm suallerine cevabımı 
arz ediyorum : 
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İ954 senedinde süperfosfat fabrikası yapıl

mam dolayısiyle ticari gübrenin memlekete gir
mesi menedilmiştir. Ancak, iptidai maddenin, 
gümrük dolayısiyle, pahalıya mal olması, müs
tahsilin l)iı gübreyi kullanmasını güçleştirmiş
tir. Kaldı ki, modern ziraatin inkişafında başlı 
başına bir faktör olan ticari gübrenin kullanıl* 
masını kolaylaştırmak cihetteki tarım politika
mızın başlıca hedeflerinden birini teşkil eder. 

'Bu balkımdan gübre fiyatının İm şekilde 
yüksek olmasını bakanlık nazarı dikkate almış 
ve tekrardan süperfoısfatm lisansa dâhil edil
mesine karar verilmiştir. Bu suretle halen ge
rek Zirai Donatımı vasıtasiyle ve gerekse fir
malar vasıtasiyle satılan gübrenin peşin para 
olarak değeri 33 - 38 kuruş arasında olduğu 
tesibit edilmiştir. . 

Ancak, vadeli ""satışlarda bu fiyatın 40 ku
ruş olduğu görülmüştür. Bu arada gene ticari 
gübrenin ucuzlatılması için 11 . 1 . 1961 tari
femden itlilbaren gübre muafiyete nıaızihar olmuş 
ve 'bu arada, ithal edilen gübre hammaddesinin 
ucuzlatılması dolayısiyle, gübre fiyatlarının 
ucuzlamasında tesir yapmıştır. Bunun dışında 
(biraz evvel arkadaşımın da temas ettiği gibi ve 
Garp memleketlerinde olduğu gltü eğer imkân 
müsaidolursa gübre istihlâkinin artırılması için 
önümüzdeki yıllarda bunun sübvansiyone edil
mesi suretiyle daha ucuza mal edilmesi ve bu 
ısuretle müstahsilin daha fazla gübre kullanma
sının temin edilmesi de ehemmiyetle göz önünde 
tutulmaktadır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyuran, Kemal Karan. 
KEMAL KARAN (Amasya) — Aziz Başka

nım, sevgili arkadaşlarım, huzurunuza getirdi
ğim mevzu Türkiye'mizin en büyük dâvaların
dan biridir. Türk ziraatiinin ve memleket top
raklarının verimini artırmak ilk gayemiz olma
lıdır. Hükümet programında da ele alındığı 
ıgibi, Türk ziraatinde toprak verimini artırmak 
Hükümetin başlıca gayelerinden biridir. O hal
de verimi artırmak bu hususta alınacak tedbir
lerle mümkündür. Verimi artırmanın büyük 
faktörlerinden birisi de gübreleme mevzuudur. 

Arkadaşlarım; Türkiye'de buğday verimi 
dönüm başına 100 kilonun altındadır. Biz görü
yoruz ki, Holânda'da bu verim 393 kilo, Dani
marka'da 375 kilo, ingiltere'de 335 kilo olarak 
tesbit edilmiştir. 
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Gene dönüm başına kullanılan gübre miktar! 
ise şöyledir : Holânda'da 7, 8 kilo, Danimarka'-
da 4, 5 kilo, İngiltere'de 3, 9 kilodur. 

f^u halde biz önce topraklarımızın verimini 
artırmalıyız, bunun için de, çiftçiye bol gübre 
vermeli, tonun daha fazla gübre kullanmasını 
teşvik etm'eliydz. Topraklamamdan fazla mah
sul alabilmek için, ona çok gübre vermek mec
buriyetindeyiz. 

Nitekim bizim topraklarımıza 'bu gübre ve
rildiği zaman verimin ne kadar yükseltildiğin t 
yapılan birkaç telerübo göstermiştir. Malatya'
da yapılan bir tecrübede;- bir tarlada dekar 
başına 3 kilogram azot, 3,5 kilogram fosfat 
1,9 kilogram potasyumun gübre dökülmüş, di
ğer bir tarlaya gübre dökülmemiştir. Elde edi
len netice şudur : 

ilk tarladan 203 kilogram buğday elde edil
miş, diğerinden 88 kilogram buğday alınmış
tı!'. Demek ki, Türkiye'de ziraatin verimini ar
tırmak için suni gübre başta gelen faktörlerden 
birisidir. O hailde mademki verimi bu kadar 
artırıyor, bu gübreyi bizim 'çiftçimiz niçin kul
lanmıyor? Bizim çiftçimiz, (bu gübreyi kullan
mıyor çünkü; bu gübre çiftçimize çok pahalıya 
imal olmaktadır;. Arkadaşlarını, Almanya'da bir 
kilogram süperfosfat alabilmek için 200, Fran
sa 'da 310, i talya'da 210, Belçika'da 330, Ho
lânda'da 366 gram fbuğday verilmektedir. Hal 
bııki Mtfde bir kilo 300 gram buğday verilmek 
tedir. Görüyorsunuz 'ki, bir kilogram süper
fosfat alabilmek liçin bizim verdiğimiz buğday 
onların verdiği ıbuğdaym 4 - 5 mislidir. O ıhal-
de çiftçimiz bunu kullanamaz, çünkü iktisadi 
değildir. Yunanistan 'm kabili ziraat arazisi bi
zimkinin 1/9 u kadardır. Halbuki Yunanistan' -
m kullandığı suni gübre 600 bin tondur. Buna 
mukabil Türkiye'nin kullandığı suni gübre 200 
bin tondur. Yani ekili arazisi bizim ekili ara
zimizin ancak dokuzda biri olan Yunanistan 
'bizden üç. misli fayja gübre kullanmaktadır. 

Bir istatistik okursam, hayret edersiniz : 
Yunanistan'ın nüfusu 7 900 000, »nüfus ba

şına kullandığı «uni gübçe 30 kilo. İtalya 
47 milyon, nüfus başına 52 kilo, İspanya'nın 
nüfusu 28 milyon, nüfus ba^ma 59 kilo, bizde 
ise bu miktar, yani bir nüfusa oran ancak ya
rım kilo 'gibi bir netice veriyor. 
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Biz toprağın verimini artırmak için suni 

gübre sarfiyatını artırmazsak, elbette biz de 
hariçten buğday almak mecburiyetinde kalırız. 
Bir ekmek dâvası ile karşı karşıya kalmakta 
devam ederiz. 

Bizim çiftçimiz bu gübreyi niye kullanmaz? 
Çünkü bu mevzu memleketimizde çok dikkatle 
ele alınmamaktadır. Donatım, gübrenin tonu
nu 25,5 dolara ithal ediyor. Bizim paramızla 
â3'0 lira eder. Kilo başına 3,5 kuruştan 35 lira 
da liman masrafı yapar ve bize 265 liraya mal 
olur, yani kilosu 26 kuruşa gelir. Halbuki Do
natım fazla masraf yüzünden gübreyi çiftçiye 
kilosu 42 kuruştan vermek mecburiyetinde kalı
yor. O halde 26 ile 42 kuruş arasındaki 155 li
ralık fark Zirai Donatımın fuzuli masrafları
dır. Bunun için çiftçi bu işe sarılmıyor. Bu iti
barla, iki Bakanın bize izah ettiği gibi, gübre
nin sübvansiyonla ucuzlatılması politikasına Hü
kümet bir an evvel başlamalıdır. Bu memleket 
topraklarından fazla randıman alabilmemiz an
cak bu suretle kabil olur. Yoksa gelecek sene-
ki ve daha sonraki bütçelerinde bu temennileri 
tekrar etmek bu işi sürüncemede bırakmaktan 
başka bir işe yaramaz. 

Bakanlardan istirham ediyorum, bu mevzuu 
bir an evvel ele alsınlar ve bu gübrenin çiftçi
nin eline ucuz geçmesini temin etsinler. Bizim 
çiftçilerimiz de diğer memleketler çiftçileri gibi 
300 - 400 gram buğdayla bir kilo süperfosfat 
alabilsinler, yoksa bir buçuk kilo ile değil. 

Bizde şimdiye kadar devam edegelen suni 
gübre politikası baştan aşağı yanlıştır. Şu ku
rulan fabrikalarımıza bir kere bakalım. Bakır 
sanayiini Murgul'da kurmuşuz. Gübre için ge
rekli olan asit sülfiriği, İskenderun ve Yarım-
ca'da kurulan süperfosfat fabrikalarına gönde
riyoruz. Yani, hammaddenin yanında değil 
fabrikalar. Hammadeyi fabrikalara" nakletme 
meselesi var. Bu konu Sanayi Bakanlığını ilgi
lendirir. O da burada, onun için arz ediyorum... 

Şimdi, acilen yapılacak şey Tarım Bakanlı
ğının sübvansiyon yolu ile, daha bol ve daha 
ucuz gübre temin etmesi meselesidir. Ben bu 
dâvanın bir an evvel halledilmesini bilhassa 
rica ediyorum. (Alkışlar) 

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

— Muhterem arkadaşınım memleket ziraatinin 
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kalkınması bakımından son derece ehemmiyetli 
ve son derece hayati olan bir mevzu üzerinde 
konuşmasını ben de takdirle karşıladım ve ken
disine canü yürekten iştirak ederim. Bizim mem
leketimizde ziraatin kalkınması için, sulu ziraat 
ve kuru gübre başta gelen faktörlerden birisi
dir. Biz bu memlekette ziraatle birlikte ve ku
ru ziraatte gübre istimaline müstahsili ne kadar 
kısa zamanda alıştıçırsak ve gübre istihsalini 
ne kadar artırırsak bundan temin edilecek fay
da o nisbette büyük olacaktır. Ancak bununla. 
beraber bir Tarım Bakanı olarak gübrenin ucu
za mal edilmesini en çok arzu eden bir insan 
durumundayım. Fakat bunun' da nihayet im
kânlar dâhilinde olduğunu kabul buyurmak lâ
zımdır. Vekâletçe gübre fiyatlarının ucuzlatıl
ması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. 
Bu hususta Sanayi Bakanı arkadaşımın bize 
yardımcı olacağını ümidediyoruz. Memleketi
mizde gübre ihtiyacı günden güne artmaktadır. 
1962 yılındaki <çeşitli gübre ihtiyacının 450 bin 
ton olacağını hesabediyoruz. Ancak muhterem 
arkadaşım takdir buyururlar ki suni gübre 
kullanılması için müstahsilin bu işi biraz bil
mesi, öğrenmesi lâzımdır. Birden bire çok mik
tarda suni gübrenin sarf edilmesi mümkün de
ğildir, 

Yaptığımız hesaplara göre, (rakamları ayrı 
ayrı vermek suretiyle başınızı ağrıtmak iste
mem) ama, önümüzdeki seneden başlamak üze
re, 450 bin tondan başlamak üzere 10 yıl sonra, 
çiftçimizin kullanacağı suni .gübre 2 milyon 
tonu geçmiş olacaktır. Bu suretle, memleketimi
zin yıllık istihsali de artırılmış olacaktır. Bu
nu bir zaruret olarak .görüyoruz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Soru sahibi. 
KEMÂL KARAN (Amasya.) — Saym arka

daşlarım, Bakanın bu mevzudaki sözlerini; mem
nunlukla dinledim. Giîbre işinin üstünHe dur
maları hepimizi memnun eder. Hemfikirim. Yal
nız, bir mevzuda Saym Bakanla aynı fikirde 
olmadığımı arz etmek isterim. 

Saym Bakanımız diyorlar ki, «Bizim çiftçi- * 
mizin gübreyi kullanmasını öğrenmesi lâzım-
dıf.^vben de diyorum ki, bizim çiftçimiz, güb
re kullanmasına alışmıştır, bilir. Kullanmayı 
da arzu eder. Fakat, gübre fiyatlı olduğu için 
kullanmamaktadır. Gübre ucuzlasın, çiftçi ga
yet bol gübre kullanacaktır, Ben temin ederim 
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ki, bu s«ne çiftçimiz bir milyon 'kilo gübre kul- I 
lanmaya hazırdır, fakat fiyatı 20 kuruştan ol- I 
duğu takdirde. 
. Size hesabını vereydin arkadaşlar : Yapılan 

istatistiklere göre, demin de bahsettiğim Malat
ya misalinde bir tarla gübreleyebilmek için bi
zim fiyatlarla 112 lira masraf ediliyor, bu tar
ladan 115 kilo fazla buğday almıyor. Fakat 
115 kilo fazla buğdayın getirdiği para 69 lira- I 
dır'. Bu durunıa göre çiftçi bir tarlaya 112 li
ralık gübre sarf eder.. Oradaki mahsul fazlası 
69 lira içsin lüzumsuz olarak tarlasına 112 liralık 
suni gübre serpmesi için deli olması lâzımdır. 
Çünkü kimse zararına iş yapmaz. O halde güb- I 
re fiyatı buğday fiyatının üçte birine, dörtte I 
birine düşürülürse Türk çiftçisi de Yunan çift
çisi, İtalyan çiftçisi gibi suni gübreyi seve seve 
kullanacaktır. Sonra, bizim ithal ett'iğdmiz güb- -I 
re toz gübredir. Çiftçimiz bunu kullanırken % I 
10 u havaya uçmaktadır. Bunun da önüne ge- I 
çerlerse memleket hesabına büyük hizmet et- I 
mi'Ş olurlar. ( I 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. I 

10. — Amasya Milletvekili Reşat. Arpacıoğ- I 
lu'nun, Amasya Adliye binası inşasına başlan- I 
maması sebebine ve 1962 yılı bütçesinden yapıl- I 
masının mümkün olup olmadığına dair sorusu- I 
na Adalet Bakanı Sahir Kurutluoğhı'nun sözlü I 
cevabı (6/73) 

BAŞKAN •— Soru sanibi burada. İlgili Ba, 
kan burada. Soruyu okutturuyorum, t 

4 Aralık 1961 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına I 

Aşağıda yazılı sorumun Adalet Bakanı tara- I 
fmdan sözlü olarak cevaplandrılmasına delâlet- I 
lerinizi saygı ile rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Reşat Arpacıöğlu 

1. Amasya Adliye binası inşası için Hel-
bis Mahallesinde Belediye civarında beş sene 
evvel 9 - 10 ev istimlâk edilmişti. Aradan uzun 
yıllar geçtiği halde bir türlü inşasına başlana
mamıştır. Sebebinin izahını rica ederim. 1 

2. 1962 yılı bütçesinden yaplimasmm mira- I 
kün olup olmadığı? I 

BAŞKAN — Buyurun Adalet Bakanı, 
ADALET BAKANI SAHİR KURUTLU-

OĞLU (O. B. ca seçilen C. Senatosu Üyesi) -^ I 
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I Amasya Adliye binası inşaatı için bütçede öde-
I nek olmaması sebebiyle, imkân bulunamamış

tır. Bayındırlık Bakanlığı ile yaptığımız te-
I mas sonunda, bütçede ödenek ayrılamadığından, 

bu yıl başlanamıyacağı bildirilmiştir. Üzülerek 
arz ederim. 

BAŞKAN —> Buyurun Reşat Arpacıöğlu. 
REŞAT ARPACIÖĞLU (Amasya) — Muk-

I terem arkadaşlarım, 5, 6 sene gibi uzun yıllar 
geçmiş 9 ev istimlâk edilmiş, vatandaşlar mağ
dur olmuş ve gayrisıhhi şartlarla karşı karşıya 
bırakılmışlardır. Benim temennim, bunları 
bir an evvel bu vaziyetten kurtaralım. Bunu Sa
yın Bakandan istirham ederim, fasıldan bir tah
sisat lütfetsinler, de bu vatandaşlar mağduri
yetten kurtulsunlar. Hürmetlerimle. 

I BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

I 11. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğ-
I lu'nun, çiftçiye pancar çapa ve söküm avans-
I lan ile pancar bedellerinin birkaç seneden beri 
I geç Ödenmesi sebebine ve 1961 kampanyasında 
I pancar bedellerinin zamanında ödenip ödene-
I miyeceğine dair Sanayi Bakanından sözlü so-
I rusu (6/74) 

REŞAT ARPACIÖĞLU (Amasya) — Muh-
I terem arkadaşlarım bu mevzuda bir arkada

şımın suali münasebetiyle Cuma günkü otu
rumda Sayın Bakanımız lütfetmişlerdi, pancar 

I bedellerinin bu sene zamanında ödenmesi için 
I 'bir formül bulduklarını ve bu mevzuda Maliye 
J Bakanı ile temasta bulunduklarını söylemiş-
I lerfü. Bu sebeple sorumu geri alıyorum. 
I BAŞKAN — Gündemde yazılıdır. Bu sora-
I nun geri verilmesini tasvibinize arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci soruya geçiyoruz : 

I 12. — Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğ-
lu'nun, Amasya'nın Zara bucağının küçük sula-

I ma tesisinin yapılıp yapılmıyacağma ve 1962 
I 'yılı bütçesinden yapılmasının mümkün ohıp ol-
I mıyacağına dair sorusuna Bayındırlık \Bakanı 
I Emin Paksüt'ün sözlü cevabı (6/75) 

I BAŞKAN — Soru sahibi burada. Baym-
I dirlik Bakanı burada. Soruyu okutuyorum : 

V 4 Aralık 1961 
I Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
I Aşağıda yazılı sorumun Bayındırlık Bakanı 
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tarafından sözlü olarak -cev&pkn&nlmasına de
lâlet buvurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Amasya Milletvekili 
Reşat Arpacıoğlu 

1. Amasya'nın Zara Bucağında birkaç sene 
evvel etütleri yapılan küçük sulama tesisinin 
yapılılp yapılmıyacağmın, şimdiye kadar ya
pılmama sebebi nedir? 

2. 1962 yılı bütçesinden bütün Zara köyü 
arazisini sulayacak bu hayırlı ve çok faydalı 
tesisin yapılmasının mümkün olup olmadığı?» 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı, buyurun. 
BAYINDIRLIK BAKANI EMİN PAKSÜT 

(Ankara) —• Muhterem arkadaşlarım, Amas
ya Milletvekili arkadaşım Sayım Reşat Ar-
pacıoğlu Amasya'yı ilgilendi'reın konulardan 
birisini de bu sualle, konu olarak seçmiştik*. 
Hemen <arz edeyim ki; • Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğünüm •elinde, geçen gün Yüksek M i 
liste bir başka soru vesilesiyle arz «İtmiş ulu
duğum gibi, etüdü ilerlemiş olan etütteki 
sayısı 810 dur. Arkadaşımın, Amasya'ya 
taallûk letnıek üzere sormuş olduğu bu soruya 
Mt etüt 49 ncu etüttür. Şimdi, Amasya 'ımaı 
15 kilometre Kuzey - Batısında Zara suyu üze-
rölndeM Geldiingeir mevkiinıe aiit bir sulama pro
jesi yapılmıştır. 

Yalnız, hemıen şunu belirteyim ki, bu pro
je, iyi bir tesadüf esen olarak, Yeşilırımak 
havzasında yapılan umumi sulama proj.esi ile 
ilgilidir. Türkiye'de böyleişine deiriinliğine, 
g.enâşlğine etüt ancak üç havzada yapı l ış
tır; bunlardan birisi de Yeşalırrmak havzası
dır. Arkadaşımın bahsettiği Geldi&ige'r pro
jesi de bunlardan biridir.. Bu havzada «ile alı
nan proje sadece burası değildir. Almus Ba
rajı ve hidro - elektrik santrali, Kazova su
lama işi de birlikte yürütülmektedir. Bu ara* 
da Kaleboğazı Barajı ve hidro - elektrik sant
rali, ve eldeki diğer işler bittikten sonra, bu 
da imkân dâhilime girebilir. 

Şimdi, Almus Barajı, Gazova sulaması, 
Turhal'a kadar giden-yerler ve sorularda nuev-
zubahsedilen Suluova ve ^(Mdilnger ovasının 
heyeti umumiyeti bu amenajman içinde mütalâa 
edilmiş; işlerdir. Yalnız, tam mânasi üe bir 
sulama akla geldiği zaman, Çekerek suyunun 
ü̂ fâridft© -Kaleboğazı tesisinün meydana geti-
riflbi'egj ile bu sulama mümkün olacaktım. 1958 
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yılı, keşiflerine göre, 209 milyon .lana bir ke
şif yapılmıştır. Bunun, 89 milyon 500 bini 
yalnız baraj ve sulama tesisleri, 119 milyonu 
hidro - el'e'ktrük santralleri içindir. Görülü
yor ki, Türkiye'de sulama mevzuunda, hav
zalar itibariyle 28 havza üzerinde yapılmış olan 
etütlerden bugüne kadar üç tanesi tam olarak 
ikmal edilmiştir. Bunlardan birisi Yeşlilırmak 
havzasına taallûk lediyor. Arkadaşımın sor
muş olduğu Zara'ya mütaallik dar mânadaki 
etüdün 1962 Martında tamamlanacağı tahmin 
edilmektedir. Geçen sene başlanmış olan bu 
etüt Tarım. Bakanlığı Toprak-Su İşleri Umum 
Müdürlüğü tarafından ele-alınmıştır. Ama sa-
dteöe bir ıslah, amellyesidir. Sadece mahdut 
bir arazinin sulama, işine yardımcı olacaktır/ 
Demek oluyor ki, Yeşilırmak tesisi tam ol-
duğuna Ve bu sahada geniş sulama işleri ya
pılmakta bulunduğuna göre mevzuu bir bütün; 
halinde mütalâa etmek zarureti vardır. Ar-. 
kadaşımım asıl mevzu'bahsettiği ıeıtüt is<e bir
kaç ay içinde neticesini verecektür. imkânlar 
çerçevesinde, 1962 yılı içinde dikkat nazarı
na :' 'alınabilecektir. Ehemmiyetli• olan suDama-
dır, bunun dışındaki projelerin gerçekleşti
rilmesi imkânlarımıza bağlı kalacaktır. (Alkış
lar) 

BAŞKAN: — Buyurun soru sahibi. 
REŞAT ARPACIÖĞLU (Amasya) — Zah

met ettiler, cevap verdiler, teşekkür «derim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır!. 
Şimdi, 13 ncü soruya geçiyoruz. 

13. — Aydırv Milletvekili Mehmet Yak>aş*mj 
Menderes nehri vadisinin elektrifikasyonu işine, 
dair sorusuna Sanayi Bakam Fethi ÇeUkbaş ve 
Bayındırlık Bakanı Emin Paksüt'ün sözlü ce
vaplan (6/76) , 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, 
burada. Soruyu okutuyorum. 

Balıan 

Ankara, 6.12.1961 
JVüllet Meclisi $ayın Başkanlığına 

Menderes nehdi vadisinin elektrifikasyonu 
konusunda aşağıdaki hususların Sayın Sanayi 
Bakanı ve Sayın Bayındırlık Bakanı tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı_ ile arz 
ve rica ederim.̂  

Menderes nehri havzasının imar ve inkişa
fının mühim tjir, safhası da Denizli'den Söke'ye 
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kadar vadinin iki yanına dizilmiş beldelerin 
elektrifikasyonu keyfiyetidir. 

Nehrin doğduğu Afyon topraklarından Sö
ke arazisinde denize döküldüğü yere kadar uza
nan bu vadi bütün tarih boyunca büyük mede
niyetlerin geliştiği ibir bölgedir. Keza bugün 
de beşerî ve iktisadi faaliyetlerin kesif ve ge
lişkin olduğu bir havzadır. Mahsul çeşitleri ve 
dekar başına mahsul miktarı 'bakımından Tür
kiye'nin en zengin havzası burasıdır. 

Nehrin bir kolu olan Akçay üzerinde inşa 
edilmiş Kemer Barajı hidro - elektrik santrali 
Ege şebekesine e bağlanmış olup Nazilli ve Ay
dın şehirleri bu şebekeden enerji almaktadır. 
Buna mukabil Söke, Ortaklar, Germencik, Ko
çarlı, Umurlu, Sultanhisar, Atça, Yenipazar, 
Ktıyucak, Sarayköy, Denizli gibi birbirine ya
kın ve nüfusça kalabalık beldeler henüz bu 
enerjiden istifade edememektedir. 

Bu itibarla : 
1. Havzanın elektrifikasyonu plânlanmış 

mıdır? Ve muhtevası nedir? 
2. Programa alınmış projeler var mıdır; 

muhteva ve terminleri nelerdir? 
3. Finansman imkânları ne durumdadır? 
4. Dış yardım veya kredi ile inşaat düşü

nülmüş veya teşebbüs edilmiş midir? 
5. Mahallî ortaklık teşkili hususunda Ba

kanlığın görüşü nedir; Bakanlığın tecrübe ve 
kanaatine göre bu bir çıkar yol mudur? 

6. Havzanın enerji istihlâk kapasitesi etüt 
edilmiş midir? Ege şebekesinde mevcut santral
lerin kapasitesi yetecek midir? Yetmediği tak
dirde havzada etüdü yapılmış başka santraller 
var mıdır, ve bunların hangi yıllarda inşası 
plânlanmıştır? 

7. Bugünkü kriterlere göre havzanın elek
trifikasyonu ve enerji kaynaklarının inkişafı, 
kaç liraya ve kaç seneye vabestedir. 

Aydın Milletvekili 
Mehmet Yavaş 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı, buyuru
nuz. 

BAYINDIRLIK BAKANI EMÎN PAKSÜT 
(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, »ora sa
hibi Sayın Mehmet Yavaş arkadaşımız, konunun ' 
tamamiyle kompetanıdır. Bayındırlık camiasın
da, bu tesislerin kuruluşunda büyük emeği geç
miştir. Mevzua tamamiyle hâkimdir. Ayrıca 
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şimdi de Bayındırlık Komisyonu Başkanlığına 
yapacaktır. 

Sayın arkadaşımızın, sorusunda mevzuubah-
settiği hususlar, geniş ölçüde çok iyi bilen bir 
arkadaşımız olmasına rağmen Meclis kürsüsün
de iki Bakan tarafından açıklanmasını istediği 
bir konuyu soru müessesesi olarak »getirince; 
her halde Meclis kürsününden umumi efkâra 
duyurmak istediği «bâzı noktalar bulunmak lâ-
zımgelir. 

Bendeniz Bayındırlık Balkanı olarak, bu ma
hiyeti içinde mütalâa ettiğimiz mevzua girmek 
istedim. Şimdi, bir defa îzmir yani Elge enter-
konnekte (bağlantılı şebeke) içinde Kemer Hid 
ro - Elektrik Santrali, Demirköprü Hidro - Elek-
trif Santrali, îzmir Termdk Santrali ve Soma 
santralleri ver. Bu eriterkonnekte (bağlantılı) 
şebekenin Batı, Kuzey - Batı şebekesiyle Balı
kesir üzerinden irtibat mevzuundaki çalışmalar 
devam etmektedir. Şebeke bulunan bu iki hid
ro - elektrik santralden Kemer 48 000 Kw. di
ğeri de 69 000 Kw. kapasitededir. 

Diğer İM termik santrale gelince, bunlar da 
kırkar bin Kw. kapasitededirler. Böylece ye
kûn kapasite 'bugünün ihtiyacına tekabül ettiği 
gibi kapasite olarak... 1970 ihtiyacını da kar
şılar görünmektedir. 

Yine bu kısımda, mulhterem arkadaşımın 
çak iyi bildiği gibi, memleketimizde 'havza ola
rak etütü tamamlanmış olan sahalardan biri île 
ilgili, 1948 de başlamış, 1952 de bitirilmiş olan 
gayet geniş bir amenajmam mevcuttur. 
Buna göre çalışmış firmalar, meselâ K. 
T. A. M. Firması, mevzuu tetkik etmiş 
ve yapılmış olan tesisler, kapasite olarak çok 
daha geniş oldukları için 1957 yılına kadar 
'kapasite darlığı çekilmiyeceği neticesine var
mıştır. Şüphesiz, mevcut kapasiteyi şehir ve ka
sabaların ihtiyaçlarına uygun hale getirmek 
ayrı bir meseledir. Bununla beraber, bu sahada 
yapılmış olan ilmî araştırmaların bir mahsulü 
olmak üzere, bilhassa 1975 yılından sonra tesis 
edilebilecek başka hidro - elektrik santraller 
var mıdır, yok mudur? Kbnuj^a arzı cevap ede
bilmek için, derinliğine araştırdım ve gördüm. 
M, Bayındırlık Bakanlığında mevcut bilgiye gö
re Çukurköy, Kayırlı, Akça'da gücü 86 200 ki
lovat 'Olarak (hidro - elektrik santrallıeriniin ku-
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ruİması 'kabildir. Kısaca arzı cevap etmek ge
rekirse bu mevzu Bayındırlık Bakanlığında en 
fazla işlenmiş mevzulardan birisidir. Tetkikler 
çok taraflı olarak yapılmıştır. Beynelmilel 
K. T. A. M. firma gruplarının eserlerine dayan
maktadır. Mevcut tesisler hali hazır durumları 
itibariyle ihtiyaca tekabül etmektedir. Araştır-
ma konusunda mulhterem arkadaşımızın sordu
ğu husus, kendisinin de çok iyi bildiği gibi, her 
iki misali göstermeye müsaittir. 

Seyhan'da Devlet Sektörü dışında, yürütül
mekte ve en azından Bakanlık zaviyesinden 
dalhi şikâyeti mucip Mr hal bulunmamaktadır. 
Buna mukabil, Hirfanlı'da kendi tarafımızdan 
ve plânlı şekilde işletildiği halde bir eksiklik 
raüşaihade etmek kabildir. Son zamanlarla Sa
nayi Bakanlığı, enerji mevzuunun, bâzı Batı 
kaynaklarından da örnekler almak suretiyle, 
bir tek kuruluş taralından yürütülmesiinin dana 
uygun olacağını bildirmiş bulunuyor. Gerek Sa
nayi Bakanlığının uzmanları, gerek diğer ilgili 
daire uzmanları, gerekse Bayındırlık Bakanlığı 
Devlet Su İşleri uzmanları böyle bir kanun ta
sarısı üzerinde çalıştırılmaya başlanmıştır. 

Bendenizin arzım-bu kadardır. Sayın Meh
met Yavaş arkadaşımızın Bakanlıktaki bâzı 
noksan cihetleri de belirttiklerini açıklamak 
benim için zevkli bir vazife 'olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — 'Sayın Sanayi -Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİŞBA^ 

(Burdır) — Aydın Milletvekili Sayın Mehmet 
Yavaş arkadaşımın, Büyük Menderes hwzt-
smın elektrifikasyonu işi ile ilgili sualinin Ba
yındırlık Bakanlığına ait kısmını Sayın Emin 
Paüjsüt arkadaşım cevaplandırmış (bulunuyor. 
Ben de Sanayi Bakanlığına ait kısmına cevap
larımı arz edeceğim. 

1. — Havzanın elektrifikasyonu plânlanmış 
mıdır ve muhtevası nedir? 

Havzanın elektrifikasyonu plânlanmıştır. 
Muhtevasına gelince : 

a) Söke, Germencik, Ortaklar, Selçuk, lıı-
cirldova, Koçarlı, Bağarasıı, Mursallı, Kuş
adası, Güllübahçe, Aydından, 

b) Umurlu, Köşk, Sultanhisar, Atça, Yeni
pazar, Bozdoğan, İnebolu, Kuyucak, Yenice, 
Karacasu, Horsunlu, Gireniz, Burhaniye. Na
zilli'den, 
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c) Buldan, Güney, Babadağ, Denizli v̂  

civarı Sarayköy'den besleneceklerdir. 

«2. — Programa alınmış projeler var mıdır Ü 
Muhteva ve temrinleri nelerdir?» 

Programa alınmış projeler şunlardır : 
a). Aydın - Söke 66 K. bık hava hattı, Söke 

ve aynı hat üzerindeki Germencik indirici pos
talan. 

b) Nazilli - Sarayköy 154 Kw. Hık ve Sa
rayköy - Denizli 66 Kw lık hava hatları* ile Sa
rayköy ve Denizli indirici postaları Etiıbank 
programına alınmış olup inşaları önümüzdeki 
yıllarda tamamlanıp hizmete gireceklerdir. 

Suallerin sonunda 1962 yılında inşa edilebi
lecek tesisleri de 'ayrıca, arz edeceğim. 

«3. —'Finasiman imkânları ne durumdadır?» 
1962 yılında inşasına karar verilmiş olanla

rın iç finansman imkânı Etiıbankça sağlanacak
tır. Dış finansman mevzuu ise İtalyan Kredi 
sinden karşılanacaktır. Geçenlerde Aydın - 'Sö-. 
ke Çimento fabrikasının inşaiaıtı ile 'ilgili bir so
ru vesilesiyle arz ettiğim gübi Aydın - Sölke 
elektrik nakili hattı ile Söke indirici transf o ̂ mo
torunun iç finansmanını Çimento Sanayii Ge
nel Müdürlüğü sağlıyacak ve inşaattı Etiıbankça 
yapılacaktır. 

«4. — Dış yardım veya fcrddi ile inşaat dü
şünülmüş veya teşebbüs edilmiş mildir?» 

Plânlanan işlerin dış finansmanları İtalyan 
Hükümetiyle yapılan kredi anlaşmasından sıağ-
lanacaktı/r. İç finansman imkânları, 1962 yılını 
takibeden yılda behemehal çalışması Hükrme'çe 
arzu edilen Türkiye Enerji Kurumu faaliyete 
geçtikten sonra, bu kurum vasıtasiyle imkânlar 
araştırılacaktır. 

«5. Mahallî ortaklık teşkili hususunda Ba
kanlığın görüşü nedir, Bakanlığın tecrübe ve 
kanaatine göre bu bir çıkar yol mudur?» 

Bu mevzuda çeşitli görüşler olmakla beraber, 
yani, mahallî şebekeler]e işin yürütülmesini uy
gun görenler olmakla beraber umumi kanaat 
bu işin mahallî şirketlere yaptırılmasının az fay
da temin edeceği merkezindedir. Şahsan, bugü
ne kadar yaptığım tetkikle%ve Türkiye'nin rea
litelerini de gözönünde bulundurursak, elektrik 
işlerinin behemehal, merkezî bir elde toplanıp 
sevkü idaresi lâzımgeldiği neticesine varabiliriz. 
Bu konu, Sayın Bayındırlık Bakanı arkadaşı
mızın da biraz evvel ifade ettikleri veçhile, ilgili 
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müesseselerden ve birinci plânda da temsilcile
rin dâhil edilmesi suretiyle Sanayi Bakanlığında 
kurulan bir heyet tarafından, ele alınmasıdır. 
Türkiye'de enerji üretim ve dağıtımının bir elde 
toplanıp, bir elden sevku idaresine muvaf
fak olduğumuz takdirde, bir taraftan şebekele
rin süratle ikmal edilmesi, diğer taraftan ras
yonel bir idareye kavuşulması ve nihayet- sana
yiin muhtacolduğu elektriğin sağlanabilmesi-
mümkün olacaktır. Bugünkü tesisler halen Ba-
tı'da intiyacm fevkinde olmakla beraber nakil 
hatları ve transformatör istasyonları kurmak 
suretiyle daha bir müddet ihtiyaca cevap verecek 
durumda olmakla beraber, Kuzey - Batı'da 
önümüzdeki yıldan itibaren şiddetli bir enerji 
darlığına duçar olacağımız, mütehassıslar tara
fından ifade edilmiştir. Diğer taraftan iki böl
ge arasında «interconnectS» bir şebekenin ihdası
na da geçilmiş bulunmaktadır. 

«6. Havzanın enerji istihlâk kapasitesi etüt 
edilmiş midir? Ege şebekesinde mevcut santral
lerin kapasitesi yetecek midir? Yetmediği tak
dirde havzada etüdü yapılmış başka santraller 
var mıdır ve bunla.rm hangi yıllarda inşası 
plânlanmıştır?» 

• Muhterem arkadaşlar; demin arz ettim. Bil
hassa Batı bölgesindeki elektrifikasyon çalış
malarımızda bâzı mütehassıslar, evlerde ay
dınlanma için yeter derecede elektrik ishilâk 
etmediğimizi, yüksek gerilim hatlariyle düşük 
gelirim hatları arasındaki farkın ileri memle
ketlere nisbetle geri olan ev ihtiyaçlarını sağla
maya matuf tesislerimizin kifayetsizliği üzerinde 
bilhassa durulmaktadır. Arkadaşımızın burada
ki izahatı eğer ev ihtiyaçlarını dikkate almadan 
bugüne kadar çalışıldığı şekilde, sanayi ihtiyaç
larını gözönünde bulundurma şeklinde ise, ha
kikaten bugünkü tesislerimiz daha bir müddet 
bu bölge ihtiyacına cevap verebilecek mertebe
dedir. Ancak yabancı mütehassısların ifadesi 
odur ki, sanayi ihtiyaçlarfna cevap vermek yanın
da ev ihtiyaçlarını da cevaplandırmak suretiyle 
bu müesseselerin verimini artırmak imkânı mev
cuttur. Bu mevzudaki raporlarını şahsan yeni 
okumuş bulunmaknıyım. Türkiye Enerji Kuru
mu çalışmaları ilerledikçe bu mevzuda yetkili
leri dinlemek suretiyle, eğer yapılan plânlar ki
fayet etmiyorsa, enerjiden sanayi işletmeleri
miz faydasını görmüyorsa, ekonomik bakımdan 
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düşük enerji nakil hatlarını ev ihtiyaçlarında 
kullanmak zarureti ortaya çıkarsa, bu ihtiyâçlar 
üzerinde Kurumca elbette durulacaktır. 

«7. Bugünkü kritiklere göre, havza'mn 
elektrifikasyonu ve enerji kaynaklarının inki
şafı kaç liraya ve kaç seneye vabestedir?» 

Bu yedinci kısmın demin arz etmiş oldu
ğum bilgilerin ışığı altında cevaplandırılması 
lâzımdır. Bugüne kadar yapılan çalışmalar is
tikametinde olmak üzere sualin cevaplandırıl
ması lâzımgelirse; Önümüzdeki yıllarda bunun 
ikmali. 50 milyon liraya baliğ olmaktadır. 
Ama arz ettiğim gibi bugünkü çalışmalar isti
kametinde gidilmekte karar kılındığı takdirde, 
yani | çalışmalar aynı şekilde devam ederse, 
Batı bölgemizde bu tarzın ekonomik olduğu 
neticesine varıyoruz. Soma Termik Elektrik 
Santrali de çalışmasını tatil etmiştir. Bu itibarla 
enerji mevzuumuz bugüne kadar, çeşitli mües
seseler elinde yürütülmüştür. Bayındırlık Ba
kanlığı DSİ Umum Müdürlüğü, Elektrik ida
resi Elektrik Enerjisi Dairesi, büyük belediye
ler, ESHOT, EGO ve İstanbul Eİektirik İşleri 
bütün bunların elinde büyük kapasitede mev
cuttur. Fakat «lnterconnecte» bir irtibatın 
Batı ile Kuzey - Batı arasında meveudolmayışı 
ve politikanın bir elden sevk edilmeyişi, çe
şitli ihtilâflara yol açmaktadır. Ezcümle İstan
bul Belediyesi, kendi termik santralini çalış
tırdığı zaman büyük bir bedel ödemek zorun
da kalmakta ve daha ucuz ve kolay olduğu 
için Etibanktan elektrik almak yoluna git
mektedir İşte bu sebeplerle ilgili mütehassıs
larımızı toplamak suretiyle bir tasarı hazırla
mak ve süratle Muhterem Heyetinize getirmek 
kararını vermiş bulunuyoruz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir, ;hepinizi hür
metle selâmlarım. -

BAŞKAN — Mehmet Yavaş, buyurunuz 
MEHMET YAVAŞ .(Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu sualimle havza ekonomisinin 
bir kısmını huzurunuza getirmiş bulunmakta
yım. Sorumda Menderes havzasının elektrifi
kasyon mevzuunun muhtelif veçhelerine rtemas 
ettim ve elde müspet bir plân^e program bu
lundurmak için bunu burada^ yetkili vekille
rimizin ağzından duymak istedim. Vermiş; ol-
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dükları izahlarından dolayı Vekil beyefendi- j 
lero teşekkür ederim. 

Sualimin bir kısmı beni tatmin edici şekil- I 
de cevaplandırlımıştır. Ancak bâzı hususlarda 
fikirlerimi söylemek istiyorum. 

Sayın Bayındırlık Bakanının da ifade et
tiği gibi, memleketimiz 26 havzaya ayrılmış I 
ve etüt edilmektedir. Bunladan bir tanesi de 
Menderes havzasıdır. Etütleri en ileride olan 
havzalardan birisidir. Bundan sonra da Men
deres havzasının diğer problemlerini ayrı so
rular olarak huzurunuza getireceğim. Bu yalnız 
elektrifikasyon mevzuudur. Toprak ve su ba-

, kımından da başka safhaları vardır. Bunları 
yeni bir soru olarak buraya getirmek tipik bir 
vadi olan havzanın Türkiye'de mahsul çeşitleri I 
ve birim toprak başına en çok mahsul veren 
bu vadinin plânını vesika olarak elde bulun
durmak ve bunun .seyrini takibetmek istiyorum. I 
Sorumun Meclise getirilmesinin' de sebebi budur. I 

Eksik olan hususlara kısaca temas edeceğini. 
Bunların başında bölgenin elektrik istihlâk du-' 1 
rumunu tam olarak ifade edilememiş olması 
var. Bizzat karakteri icabı elektrik istihlâki, 
yanıltıcı bir keyfiyettir. Bugün, tahmin edilen 
miktar yarın artabilir ve tatbikat bunun sık I 
sık arttığını ve beklenilmiyen durumlarla karşı- I 
laşıldığını da göstermektedir. Bu hususta bir I 
de misal.vermek istiyorum : I 

Seyhan Hidroelektrik Santralinde 3 ncü üni
tenin inşaattan 10 - 12 sene sonra kurulması I 
derpiş edilmiş olduğu halde, inşaat bittikten 5 
yıl sonra 3 ncü üniteyi derhal kurmak zaru
reti hâsıl olmuştur. Binaenaleyh istihlâk mer
kezi şebekeye bağlanırsa istihlâk artar ve şe
beke bunu karşılıyamaz hale gelebiliyor. Gerek I 
Ege bölgesinin, gerekse vadinin istihlâk duru- I 
mu hakkında açık rakamlar verilmemiştir. Ben 
bunu şuna hamlediyorum : Uzun boylu ra
kamlarla Yüksek Heyetiniz işgal edilmemek için I 
böyle yapılmıştır İlgili bakanlardan ve diğer I 
yetkili kimselerden hu hususta gerekli rakam I 
lan alabileceğimi tahmin ediyorum I 

Diğer enerji kaynaklarının 1975 ten sonra 
inşasının düşünüleceği ve ancak ondan sonra is- I 
tihlâkin tam. olarak karşılanacağı söylenmiş
tir.' Bunu kabul ediyorum. Ancak bu hesabın I 
bizi ilerde yanıltacağını ve çok daha evvel | 
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bu kaynakları da inkişaf ettirmek zaruretinde 
kalacağımızı tahmin etmekteyim. Bu da sevi
nilecek bir keyfiyettir. 

Benim murakabe noktai nazarından, en çok 
üzerinde durduğum husus, bir plânlama ve ' 
bunun program safhası idi. Buna da açıkça 
cevap verilmemiştir. Muhterem Heyetiniz de o 
bölgenin bir temsilcisi olarak bu havzanın elek
trifikasyon plânını harita üzerinde elimde bu
lundurmak ve bunun unsurlarını proje içindeki 
yerlerini; kemmî, keyfî ve zaman unsurları ile 
sahibolmak istiyorum. Çünkü, murakabenin en 
müspet şekli de budur. Bu verilmemiştir. Uzun 
sürebilecek bilgilerin verilmesi Muhterem Heye
tinizin uzun zamanını alacağı için bu bilgilerin 
verilmemiş olduğunu kalbul ederek, kendilerin
den bunların ayrıca verilmesini de istirham ede
ceğim. 

ıSaym Sanayi Bakanı Türkiye Enerji Kuru
mundan bahsetti. Gayet talbiîdir ki, memleke
tin bu bölgeleri kurulması mutasavver bir ku
rumu bekliyemez. Yani TEK kurulacak ve bu 
Uranım imkânları araştıracak, bu mütalâaya iş
tirak edemiyorum. Tabiî kaynaklarımızın etü
düne, in'kişafma devam edilmelidir. Kurulacak 
yeni bir kurum, bu problemlerin en rasyonel 
şekilde nasıl çözülmesi lâzumgeldiği hususunda 
edinilen tecrübelere göre kurulacak bir müesse
sedir. Bu iitilbarla bendeniz, yalnış anlamadım-
«a, «Türkiye Enerji Kurumu kurulduktan son
ra imkânları araştıracaktır.» şeklindeki beyana 
iştirak edemiyeceğim. Türkiye Enerji Kurumu 
münakaşa konusu olabilecek bir mevzudur. Bu 
kurumun kurulmasına dair kanunun çıkıp çık-
mıyaeağı da meşkûktür. Bütün ümidimiz, böyle 
bir kurumun kurulması değil, bu işlerin gereği 
gilbi yürütülmesinin teminidir. Eğer en iyi hal 
tarzı, bu şekilde ise öyle olacaktır. 

Benim üzerinde durmak istediğim mühim 
'bir husus da mahallî imkânların seferher edil
mesidir. Bu da mahallî şelbekeler kurulması ve
ya Devleti, Hükümeti mahallî sermaye ile müşr 
tereken yapacakları iş birliği için süratle ze
min hazırlanmasıdır. 

Vekil Beyefendinin de ifade ettiği gibi, 
memleketimizde işlerin tek elden ve Devlet 
eliyle yürütülmesine bendeniz tarafltar olamıyo
rum ve bunun da münakaşa götürür tarafı ol
duğu kanaatindeyim. Bu iş birliği hususunda 

- M S -



M. Meclisi S : 23 
halkımızın kabiliyetsiz davranacağına da kaani I 
değilim. Eğer Hükümet olarak gerebtiği gibi 
•muvafakat ederek gerekli doneleri ortaya ko- I 
yarlarsa, serbest teşekküllerle pekâlâ iş birliği j 
yapılalbilir. Bu bir kısım iktisadi işlerimizin de I 
düzelmesinde faydalı olacaktır. I 

Nitekim, Sayın Bayındırlık Bakanı, «Oukur-
ova'daki tecrübenin başarısızlıkla neticelendi- I 
ğini ifade edemeyiz» demiştir. Yani muvaffak I 
olmaktadır ve olacaktır. I 

Ayrı bir Sözlü soru olarak huzurunuza geti- I 
receğim bir husustan da bir nebze bahsetmek I 
istiyorum. Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi, I 
diye bir şirket vardır. Bunun meselesi, adeta I 
(bir kördüğüm haline gelmiştir. Bu gibi husus- I 
larda teşkilât ve müesseseleşme bakımından I 
Hükümet gerekli tedbirleri alır ve bunun üze
rinde ciddi olarak durursa bendeniz serbest te- I 
şdblbüisün hükümetle iş birliği yaparak bu prob
lemlerimizin daha çaibuk çözülmesinde yardımcı I 
olacağına kaaniim. I 

•(Bir iki gün önce bahsettiğimiz bölgenin kü- I 
çük bir kasabası olan Kuyucafc'tan bîr heyet 
geldi. Burası Nazilli'den 14 kilometre mesafede- I 
dir, 3 - 4 bin nüfusu olan bir kasabadır. «Biz I 
kasabamıza elektrik istiyoruz. Nazilli'den kasa- I 
baya kadar olan 14 kilometre mesafeden alınırsa I 
ve bu tesisin masrafı 200 - 250 bin liraya olursa 
biz, bu parayı halktan toplıyacağız ve bir teşki- I 
lât kurup kendimiz yapacağız» dediler. I 

Bu mevzuu tetkik ettik. Bu işin 500 - 600 
ton lira arasında yapılabileceğini öğrendik. I 
Ortada bir arzu vardır. Halk 200 - 250 bin I 
lirayı ortaya çı'karalbilrse Etilbank da bu kadar I 
(bir parayı koymak suretiyle vatandaşın bu ar- I 
zusuna cevap vermelidir. Tabiî bu* mevzuu bu- I 
rada ilmî bir şekilde, münakaşa etmek yerinde 
tor hareket olmaz. Maksat istediğimiz plânla- I 
manın elde edilmesini temindir. Ben sadece I 
şuna işaret etmek istiyorum : I 

Mahallî bir arzu mevcuttur. Beşeri halklar I 
ve iktisadi münasebetler bakımından Menderes J 
Vadisi hareketli ve tansiyonu yüksek bir böl- I 
iğedir. Tarihi de bunu göstermektedir. Bu du- I 
ırumları daha süratli bir şekilde elektrik şebe- I 
kesine bağlanmasını icabettirir. I 

Bunun üzerinde durulması ve o mahallin ar- I 
zusuna uygun bir şekilde, cevap verilmesinin I 
uygun olacağı kanaatindeyim. I 
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Sonra bir 50 milyon liradan bahsedildi; bu 

da az bir miktardır. Vekil Beyefendinin işaret 
ettiği gübi, bugünkü çalışma şekline göre, iler-
1 enemez. Bugünkü çalışma tarzı çok geri, nata
mam bir çalışma şeklidir. Ben bunun elli mil
yon değil, yüz milyon olmasını arzu ederim ve 
Öyle olacaktır. 

Netice olarak şunu arz edeyim İd; bu işler
de açık bir politikamız ve pürüzleri ayıklanmış 
mevzuatımız olması lâzımdır. Bugün bunlardan 
mahrumuz. Grerçi Bayındırlık Bakanlığının ye
tişkin kadroları vardır, Sanayi Bakanlığımızın 
aynı şekilde teşkilâtlanmış yetişkin kadroları 
vardır, fakat maalesef etüdü en ilerde olan bir 
Menderes Vadisinin elektrifikasyonu progra
mına elimizde bir vesika olarak bugün satop 
değiliz. Bütün temennimiz; burada bulunduğu
muz müddetçe çok yakından takilbedeceğiınk 
bu 26 havza ile beraber Menderes Vadisi hav
zasının da ve tabiî kaynakların bu safhasının 
da ciddî bir şekilde ele alınarak herkesin bil
diği ve herkesin takibedebileceği bir şekilde or-

• taya konmasıdır. Maruzatım bundan, ibarettir. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHÎ ÇELlKBAŞ 

(Burdur) — Saym arkadaşlar, Sayın Mehmet 
Yavaş arkadaşımız, bâzı noktalarda tatmin 
edici, bilhassa murakabe görevini mümkün kı
lıcı beyanlardan sarfınazar ettiğimize işaret 
ettiler. Bu doğrudur. Esasen, cevaba başlar
ken demiştim ki, beyanımın sonunda 1962 yı
lında yapılacak meselelere ayrıca temas edece
ğim. 

Kendileri söz aldıktan sonra tekrar huzu
runuza geldim. Niçin 1962 yılı ile yetiniyo
ruz, daha öteki yıllara geçmiyoruz? 

Sayın arkadaşlar, Hükümetinizin Programın
da açıkça belirttiği üzere, plânlı bir kalkınma 
olacaktır. 1962 yılı plânlı kalkınmanın, yani 5 
yıllık bir kalkınmanın başlangıcı olacaktır. 
Bu itibarla, saym arkadaşımızın bu yıla kadar 
bildilderinin yanında daha başkalarının da yer 
alması uzmanlarla teşriki mesai ettikten sonra 
mümkün olacaktır. Bu vaziyet karşısında 'bu 
işlerde mesuliyet taşıyan bir arkadaşınız ola
rak 1962 nin ötesine bir beyanda bulunmayı 
katiyen uygun telâkki etmemekteyim. Kemmî 
ve keyfî murakabe yapabilmek için sadece 
Türkiye'nin elektrifikasyonu mevzuunda 26 
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bölgesinden bir ianesinin plânının bilinmesi el
bette ki, kâfi değildir. Türkiye'nin umumi po
litikasında ziraat sektörü, sanayi sektörü hat
tâ - antrepolar bakımından - ticaret sektörü, 
elektrik, enerji sektörü, bütün bunlarda beş 
yıllık icraatımızın yılbeyıl neler olacağı or
taya çıktıktan sonra umumi elektrik plânla
mamız meydana çıkacak, bunun içinde de muay
yen bir bölgenin durumu meydana çıkacaktır. 
Bugüne kadar alışık olduğumuz tarzda yep
yeni bir tar£ içinde memleketin kaynaklarını 
değerlendirmeye mecburuz. Bu mecburiyetin 
yanında Türkiye'nin kalkınmasını samimiyetle 
istiyen yabancı mütehassıslar, enternasyonal 
teşekküller ve âzası bulunduğumuz İktisadi İş 
Birliği ve Gelişme Teşkilâtı, müşahhas, münferit 
plânları genel plânlama içinde gerekli gör
düğü takdirde, iktisaden geri kalmış memle
ketlerin kâffesinde tatbik edildiği gibi, Türki
ye'nin de yardım göreceğini ifade etmektedir. 

Bu sebeple memleketimizin ekonomik kal
kınması nedirf Neler müstakil dâvadır? Enerji 
dâvasında bugüne kadar olan çalışmalar bir 
bölgenin müstakil plânı halindedir... Bu kal
kınma dâvasında zaruri çalışmalar olmamıştır. 
Bahsedilen görüşün Türkiye'nin kalkınması ba
kımından daha iyi telâkki edilmesi lâzımdır. 
Çünkü, genel kalkınma plânlarının başında, 
temayül olarak bâzı şartları, az imkânları ve 
değişik bölgeleri olan bir memleket ekonomi
sinde bunun büyük hissesi olacak bir yer işgal 
edecektir. Bu gayet tabiîdir. Bu sebepten mu
rakabeyi güçleştirmek veya gayrimümkün kıl
mak maksadından külliyen uzak, bilâkis kont
rolü umumi kalkınma içinde verimli kılmak 
içindir ki; önümüzdeki 62 den öteye rakam 
vermekten sureti katiyede çekinmiş bulunu
yorum. Yoksa dairelerimizden bu rakamlar ge
liyor arkadaşlar. İhtiyaçlar elektrik mevzuu-
nun gerçekten işletmeler işlemeye başlayıp 
santrallerden hatlar çekilip istihlâke geçmeden 
evvel tahmin edilenlerin çok ötesinde bir hızla 
gerçekleşiyor. Bu doğrudur. Umumi bir artış 
nisbeti o anda bir iki yıl devam edecek gibi 
görülse dahi aradan üç sene geçtikten sonra 
bu nisbet çok artmıştır. Bu durum karşısında 
umumi plânlamanın zarureti karşısında bölge
nin ihtiyacının ne olacağını rakam halinde ifa
deden çekindim. Çünkü mütehassıslara göre 
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yüksek gerilim hatlariyle alçak gerilim hatla
rının nisbeti Türkiye 'de fevkalâde geridir. Bu 
yüzdendir ki, Soma Termik Santrali enerjisini 
istihlâk edecek kadar müstehlik bulamamış ve 
kapatılmıştır. 

Kuzey - Batı enterkonnektesinin icra edil
mesi ve küçük hatlar çekilmesi suretiyle ya
pılan bugüne kadar ki, çalışmalar, Etibanka 
sevk edilen çalışmalar, hattâ İller Bankası 
dışında kalan enerji çalışmaları daha çok ma
hallî istihlâk ihtiyaçları için değil, sanayi ih
tiyaçları için çalışmalardır Bu ikisi arasında, 
ekonomik verimi, rantabiliteyi artırıcı tertip
ler almak yolunda bir çalışma zarureti vardır 

Bâzı arkadaşlar geliyor, 7 Km. hat çekil
mesi için. Şu kadar nüfus, bu kadar nüfus, 
bu kadar istihlâk.. Bu, yapacağımız plâna dâ
hil değildir. Bu itibarla, biz bu işin merkezî 
bir otorite altında toplanması keyfiyetini el
bette huzurunuzda münakaşa edeceğiz ve Sayın 
Heyetinizin kararının en iyi bir şekilde or
taya çıkacağına eminiz. Fakat, Türkiye'de 
halihazır enerji dağıtımı ekonomik görüşlerden 
külliyen uzak, münferit, palyatif tedbirler için
dedir. Bunu reddetmeye imkân yok. Bu se
bepten böyle bir Kurum geldiğinde, etüdü, pro
jesi, tevzi şekebesi ve sairesi ekonomik görüşler 
(içinde yürütülecek ve üstelik tarifeler de iktisa
di bir görüşe göre tanzim edilecektir. Bugün 
tarife de böyledir. İmkânların araştırılması, 
arkadaşımız Türkiye Enerji Kurumu kurulduk
tan sonra sadece Kurum tarafından araştırıla
cak mânasında anlamışsa özür dilerim. Ben bu 
mânada arz etmedim. Bu enerji politikasını 
Türkiye ile İtalya arasında yapılan bir anlaşma
dan finanse ediyoruz. Bu itibarla enerji politi
kamızı dış finansman kaynaklariyle bir arada 
mütalâa etmek zarureti ortaya çıktjğı için bunu 
en iyi şekilde yapmanın yollarını evvelâ kendi 
plânımızın en rasyonel olduğunu bize yardım 

* yapacak teşekküllere inandırmak maksadiyle arz 
ettim. v 

Demin arz ettim; İstanbul'un enerjisi, arka
daşlar, süratle, 4 yıl içinde ikmal edilmek ve bu 
yıldan itibaren başlamak üzere Amerika'nın meş
hur Enesko firması ile temasa geçildi ve müna
kaşalı bir durum oldu; kuruluş Silâhtarağa'da 
mı, yoksa Trakya bölgesinde mi veya İzmit Kör
fezinde mi olsun diye tekrar uzmanlar arasında 
ihtilâf çıktı. Uzmanlar burada. 

345 
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Arkadaşlar, verimli, daha dış imkânlar geti

rici plânlan, genel kalkınma plânları içinde ras
yonel.yardıma inandırmış olmayı bu kadar arzu 
eden bizim uzman arkadaşlarımız Amerikan 
Yardım Kurulundan dış finansman imkânları 
sağlandı, şeklinde beyanlarda bulundular. Der
hal temasa geçtim, hayır, sıraya konulacak ve 
sırası, zamanı geldiğinde bu imkân karşılana
cak, dendi. Httâ hemen tavsiye etmem, çünkü 
Amerika'dan malzeme satmalmak lâzım. Yeni 
İkraz politikamız odur. Amerika'da ise malzeme 
fiyatlara yüksek, Avrupa'da daha ucuzdur. Ame
rika kırk yıl vâde ve % 2 faizle verecek. Avru
pa'da bu imkân yoktur. Bizim mütehassıs ar
kadaşlarımızın hazırdır dedikleri ahvalde dahi 
resmî şahıslardan bana söylenen şey; çeşitli 
memleketlerden gelmiş müracaatlar vardır, bu 
müracaat içinde yerini alacaktır şeklinde cevap 
verdiler. Bu itibarla bu plânlama mervzuunda 
hassasiyet göstermemizin sebebi yabancı mem
leketler enternasyonal teşekküllerin böyle bir 
(kalkınmaya gidilmesinde katî kanaat sahibi ol
malarından neşet etmektedir. Projede yer mev
zuunda ihtilâf var dedim. Yeri değişirse iş olabi
lecek. Plânlar bitti dedikleri noktalarda dahi iki 
daire arasında ihtilâf olduğunda bunu halletmek 
zarureti ortaya çıkıyor. Kaldı ki; Batı bölge
si plânında binnazariye oturulmuş, ileri etütler 
yapılmıştır. Ama sadece Türkiye'nin elektrifi
kasyonu mevzuunda 26 bölgeden biri olarak 
ele alınacaktır. Fakat bu konunun dahi bölge 
plânlamaları arasında bulunduğunu resmen hu
zurunda ifade etmek gerekiyor. Murakabe gö
revini yapacak arkadaşlarımız karşısında, me
sul makamlarda bulunanları ileride müşkül du
ruma götüreceği için, sureti katlyede bu şekilde 
beyanlardan çekindik. 

Mahallî imkânların seferber edilmesi keyfi
yetine gelince; Hükümet imkânlariyle, her halde 
resmî sektörle beraber özel sektör kaynaklarının 
seferber edilmesinde büyük fayda vardır, çün--
kü memleketimizin resmî kaynaklan esasen 
mahduttur. 

Arkadaşlar, şunu da arz edeyim: Temayül 
olarak yeni bir karara varmış değiliz. Mahallî 
imkânlann katılması suretiyle resmî sektörün 
bu konudaki çalışmaları her noktada müspet 
bir sonuca vâsıl olmuştur. 

Seyhan; mevzuunun ıslahı en son geldi. Bu 
pıevzuda çalışan arkadaşlarımızın 'tarife politi-
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kasında resmî sektörle bir ihtilâfı vardır ki, 
'bunu Bakanlığımız halletme durumunda. Bu se
bepten işin prensibi iyi olmakla beraber bu mev
zularda ihtilâfa düşmeden - çünkü âmme hizme
ti meıvcudolam bir çalışma sahasıdır - elektrik 
enerjisi âmme (hizmetine yalklaşmış bâr faaliyet 
koludur. Böyle olduğu için devamlı pürüzlerin 
ortaya çıkmasından sarfı nazar etmek bir gö
rüş; nasıl ki, mahallî imkânları seferber ede
rek onlan da resmî sektörle bir arada .çalıştır
mak bir başka görüş 'olduğu giifei. Onun için 
bu mevzuldaiki münakaşalar elbette ki tasarı ha
lindedir. Huzurunuza geldiğinde konuşulacak
tır. Ben eoıinim ki; Yüksek Heyetiniz memle
ketimiz şartlarına en uygun şekli o kanunun 
müzakeresinde vereceksiniz. Elli milyon lira
nın finansman işinde bu miktarın kâfi geüımi-
yeceği noktası cidden varidi hatırdır. Bir ıtıa-
raftam bugünkü fiyat seviyesi mahfuz kalması, 
beri taraftan elli milyona mesnet olan plânıfi-
kaşyonun harfi harfine ayni kalması şartiyle 
mümkün olabilir. Fakat, 100 metre şurada, 
100 metre orada olarak genişlettiğimiz takdir
de bu (rakamın yetmiyeceği aşikârdır. Bu da 
bir gerçektir. 

Şimdi huzurunuzda 1962 yılında inşa edile
cek olan 'gerilim enerji hatları ve trafo merkez
lerini okuyayım : 

1. Nazilli - Söke 150 kilovatlık enerji na
kil halttı ve trafo merkez tesisleri. 

2. Sarayköy - Denizli 66 kilovatlık nakil 
hattı ve trafo tesisleri. 

Bunların inşasına başlanmıştır, 1962 de. e-
vara. edecektir ve 1963 te tamamlanacaktır. 

Aydın - Söke 66 kilovatlık enerji nakil hat -
!tı ve Söke trafo merkezi. 

Sonra, Söke çimento fabrikasiyle ilgili soru
man cevabını da arz ettiğim üzere, Ağustosun 
sonumda ikmal edilecek bir nokta olarak iteısbit 
edilmiş bulunmaktayız. 1.962 Ağustos sonunda 
hattın işletmeye açılacağı hususu mütJehaıssisla-
rjmızm programına bağlanmıştır-. Mâruzâtım 
buduır. 

BAŞKAN — Ahmet Yavaş. 
AHMET YAVAŞ (Aydın) — Muhterem 

arkadaşlarım; ıte'krar huzuranüzu işgal ediyo
rum, kısa keseceğim. 

Hükümetimizin Programında da açıklandığı 
gibi, (bölge kalkınmasına büyük bir ehemmiyet 
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verilecektir. Bunu sevinçli bir hâdise olarak 
karşılıyorum. Gerçekten memleketimizin sü
ratle kalkınması için bölgelerin tarif edilmesi 
ve onun tabiî kaynaklarının inkişafı için gerek
li etütl'erin yapılması ve tedbirlerin zamtmnlda 
alınması lâzımdır. 

'Bu muhterem Heyetinizin bir üyesi olarak; 
topyekûn bu mevzu İle yalkînen ilgileneceğiz ve 
ilgileneceğim. Yalnız ben sorumu sadece bir 
Aydın Milletvekili ve Ibu Ihavza ile ilgili olarak 
sordum. İstediğimi kısaca tekrar edeceğim : 

Menderes Nehrinin iki tarafında bir teşbih 
dizisi gibi dizilenmiş kalabalık beldeler vardır. 
Bunların elektrifikasyonu mevzuubahistir ve bu
nun plânlamasını göırımek istiyoruz. 

Bu plânlamanın da program safhasını gö
rüp, onu da takilbetmek istiyoruz. Kısaca bu
dur istediğimiz. Bunun için yalnız murakabe 
bakımından değil, programlı çalışma bakımın
dan ve nihayet bu heyetin bir üyeısi sıfatiyle bu 
konuda yapabileceğimizi yapmak için bu bir 
taleptir. Eğer bu plânlama ve bu proıgraun or
tada olursa belki mahallî arzu ortaya çıkacak 
ve bu programı ele almak gerekecektir. Nite
kim, bunu küçük bir misalle belirteyim ki, Na
zilli'ye 12 Em. mesafede küçük bir kasabanın 
(böyle bir isteği var. Eğer elimizde bu plân ve 
program 'olursa bu arzu ve plânın ne derece 
telif edileceği belli olacak ve buna göre ma
hallî arzu tecelli ve tahakkuk edecektir. Bu 
bakımdan, belki bu konuların gelişmesi 1975 i 
foeklemiye/bilir.»Bu maksatla konuyu buraya 
getirdik. Yoksa, yeni kurulmuş ve uzun boylu 
çalışmaya vakit bulamamış olan Hükümetimiz
den bu şekilde büyük meseleler hakkında kısa 
«amanda esaslı cevaplar beklemek zaten doğru 
olmaz. Fakat yapılmış birtakım etütler vardır. 
(Bendenize göre bu meseleler politika mevzuu 
değildir. Bunlar millî mevızulardır. Şu, bu te
şekkülle ve bu hükümetle alâkalı değildir. Or
tada etütler var, esasen plânlama devam ediyor, 
bunların kıymetlendirilmesi, vesika haline gel
mesi matluptur. Beş yıllık, on yıllık programı 
lar plân değildir. Bunlar programdır. Nihayet 
uımumi, millî olan plân içinden muayyen bir 
«safhayı alıp bir hamleye mesnedolmak üzere 
•seneleri belirtilmiş bir hamle yapmak içindir. 
Yofesa aslında ne Menderes Vadisi ne de 26 
havza, bunların politika ile alâkası yoktur. Bun

lar nihayet millî mevzulardır. Bu hangi şartlar 
altında hangi safhada olursa olsun Menderes 
Vadisinin elektriklenmesi lâzımdır. Bu bakım
dan 19İ32 yılının ötesinde rakam verememe key
fiyetine ben pek iştirak etmiyorum. Bu belki 
kısa zamanda bu şekilde bilgi vermek için ola
cak, fakat murakabede güç duruma düşmetüek 
için veya rakamların tattbik kabiliyeti olmadığı 
için bunun verilmemiş olmasını kabul etmiyo
rum. Ciddî tetkikler vardır ve bunlar devam 
edecektir. 

Sama Santralinin-kapatılmış olmasının iza
hı istihlâk durumunun bu kadar enerjiyi yu 
tacaik kapasitede olmadığı şeklindedir. Bu da 
esasen bir plânlama ve normal seyrin takıb-
edilmemiş olmasındandır. Eğer istihlâk merkez
leri bağlanır, çalışmalar inkişaf edebilirse pek
âlâ bu enerji istihlâk edilecektir. Bunun da 
göz önüne konması lâzımıdır. 

Kaldı ki, bendeniz bu işin içinde bulunmuş 
bir kimse olarak, akademik bir teşekkülde bu-

,nun böyle uyutulmıyacağı kanaatindeyim. 

Plân mevzuunda çok fazla mubalâağaya git
memek lâzımdır. Sayısız büyük meseleleri olan 
bir memlekette plânlama ile uzun boylu vakit 
geçiremi^fcceğiz. Bir yandan plânı yapacağız, 
bir yandan da icraat yapacağız. Türkiye Enerji 
Kurumunun teşkili bu meselenin yegâne hal 
tarzı değildir. Bunun örnekleri var : Fransa 
yapmaktadır, Almanya, isviçre ve İtalya'da 
ıböyle değildir. Mahallî teşekküller de var. Mü
him olan politikanın vaz'edilmiş olmasıdır. Mâ
ruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN -~ Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELlKBAŞ 

(Burdur) — Muhterem arkadaşlar; huzurunu
zu tekrar işgal etmemin sebebi bu vesileyle de 
olsa muayyen bir konuda tam kanâate vâsıl ol
mamızı arz etmemden ileri geliyor. Sayın Meh
met "S âvaş arkadaşımız bizzat suallerinde de 
dış finansman imkânlarından bahsetmiştir. 
Zannedilmektedir ki ; sadece kendi imkânları
mızla yürütülebilecektir. Hayır arkadaşlar, cbş 
finansman imkânlarından İtalya kredisi 1955 te 
imzalandığı halde, bugüne kadar tahakkuk 
safhasına geçmedi. Ama niçin? 

Kanaate hürmet ederim, plân mevzuunda 
durumumuzu"arz ettim. 
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ÜyeM bulunduğumuz Avrupa iktisadi îş Bir

liği Teşkilâtı ile, yine İktisadi iş Birliğini Ge
liştirme Teşkilâtının Elkiın ayındaki Konsey 
toplantısında teslbit edilen yazıda, ayhen şu 
ibareler geçmektedir : Üye bulunan memleket
lerden borçlu olanlar da, alacaklı olanlar da 
iktisadi ve malî istikrar bakımından birbirine 
sımsıkı bağlı bir politika takibedeceklerdir. Aza 
memleketlerden iktisadi gelişme imkânı olanların 
elde tutulur plânlarını getirdikleri takdirde. 
umumi kalkınma plânı da dikkate alınmak sure
tiyle, kendilerine yardım yapılacaktır. Şimdi bi
zim bu mevzuda konuşmamızın amelî ne faydası 
olur. Bu itibarla fikirlerine hürmet edeceğim ama 
Türkiye'nin dış imkânlar bakımından sağlamak 
zorunda olduğu hususların yalnız bu olmadığını, 
affetsinler ben de huzurunuzda ifade etmekte ıs
rar edeceğim. Bu bakımdan muhterem arkadaşla
rım, bu mevzularda önümüzdeki yıllar için, 1962 
yılından sonra, Hükümetimiz 5 yıllık bir kalkın
ma plânı üzerinde: çalışmalarına hız vermiş bu
lunmaktadır. 

Buradaki sözlerimiz, elbette dış âlem tarafın
dan da Ijakibedilmektedir. Bir taraftan' plânlı kal
kınmanın zaruretine dair resmî ağızlar konuşur
ken bir taraftan da parlâmentoda «bunun lüzu
mu yoktur» gibi beyanlar olursa bu dış âlemde 
tereddütler yaratır. Bu ahvalde, «Türkiye'de bu 
(hususta henüz maşeri fikir teşekkül etmemiştir.» 
denmekte ve bu da yardim miktarına tesir et
mektedir. 

Bendeniz iş adamlarının çeşitli hususi toplan
tılara katıldım. Onlar plânlı kalkınmayı hususi 
teşebbüse zıt telâkki ettikleri için, aleyhinde idi
ler. Ama gördük ki, plânlı kalkınma hususi te
şebbüs içerisinde ve hususi teşebbüse faydalı ol
duğundan benimsenmiştir. Bu itibarla, bir arka
daşımız kalkar da kendi bakanlığiyle ilgili bir so
runun cevaplandırılması vesilesiyle, plânlı kal
kınmayı muvafık bulur ve çalışmaların plânlı 
(kalkınmayaldayanmasında ısrar ederse, onun 
inancının bu merkezde olduğunu kabul etmek lâ-
zımgelir. Bu müzakereleri, ilerde getirilmesi dü
şünülen Enerji Kurumuna ait tasarıya saklamak
ta daha çok fayda görürüm. 

(Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Arkada
şımızın bu görüşlerinden istifade edeceğiz, bunu 
söylemek dahi zaittir, ama bu istifade, umumi, 
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iktisadi, plânlı kalkınmanın vücudu içerisinde 
bulunacaktır. Bunları da bir kelimeyle arz etmiş 
olayım efendim. Hürmetlerimle. 

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

arkadaşlarım, sadece bir noktayı aydınlatmak 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Plân mevzuunda katî bir plânlama yapılma
sın şeklinde bir iddia mevzuulbahsolamaz. önce 
kısaca plânı tarif etmek istiyorum. 

(Plân : imkânlarla ihtiyaçların iki ayrı sü
tunda yazılması, bunların birbiriyle karşılaştırı
larak mevcut ihtiyaçların mevcut imkânlarla çö
zülmesi için esaslarının tesbit edilmesidir.) Plân 
benim anladığım mânada ve alelıtlak bu seki] de 
anlaşılır. Bu itibarla bu plânın gerçekleştirilmesi 
priyorite esasına göre ve zaman içinde sınırlan
dırılmış olan birtakım problemlerin halline ma
tuf çalışmaların bu şekilde bir programda birleş
tirilmesiyle ortaya çıkar ve imkânlara göre o za
man içinde bu tahakkuk ettirilir. Fakat esas olan 
plânlı çalışmadır. Zaten plânsız bir iş yapılmaz. 
Esasen bütün dairelerimizin, kendi çalışmalarına 
ait çok esaslı plân ve projeleri vardır. Bütün me
sele bunları bir araya getirip merkezî bir plân 
meydana getirirken çok mühim bâzı işlerin gecik
mesi endişesidir. 

Elbette, Amerika ve diğer devletler, yardmı 
için plân ve program istiyeceklerdir. Bunu en 
çok müdafaa edeceklerden biri de bendenizim, 
Bütün mesele yapılmış olan çalışmaları bir an 
cıvvel kıymetlendirmek ve mahaljî imkânlardan 
da faydalanmaktır. Mahallî bir imkân ve bir ar-
KU zuhur ettiğinde, «Yok, plân gereğince sizin ar-
Kunuz. şu kadar sene sonra yerine getirilecek.» mi. 
denecek? Arz ettiğim husus budur. Yoksa, kati
yen plânsız çalışmayı müdafaa etmedim. Plân 
mevzuunda Muhterem Vekille hemfikrim. Grayet 
tabiî plânlı çalışacağız. 

5 senelik çalışma, bizim umumi plânlamamız 
değildir. Birçok işlerimizin bir kısmının bu za
man zarfında ikmal edilmesidir. Bunu ben, böyle 
anlıyorum. -Saygılarımla. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
14. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in. 

Başbakan ve Bakan makam arabalarının kaldırıl
ması hakkındaki kararın askerî ve mülki makam
lar ait arabalara da teşmil edilip edilmiyeceğine 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/77) 
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(BAŞKAN — Nevzat Şener buradalar mı 

efendim? Burada. Başbakan veyahut Basfbakan 
namına konuşacak zat burada mı? Yok. O halde 
soru gelecek birleşime bırakıldı. Gündem bitmiş
tir. 

20.12.1961 Çarşamba günü saat 15 te yapı
lacak Büyük Millet Meclisi Birleşiminden sonra 
toplanılmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,10 




