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10. — Amasya Milletvekili Ahrruct De-
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ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dcngiz'in 
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11. —. Sivas Milletvekili (riyasettin Du-
man'ın, 1966 yılında 100 milyonun üstün
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nı Haldun Menteşeıoğkı'nun yazılı cevabı 
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•^«JB».. M 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

(Jantın Milletvekili Dursun Akçaoğlıı, Azot 
Sanayii T. A. Ş. ile Türkiye Çimento Sanayii: 
T. A. Ş ııin Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrika
ları İşletmesinin iştirakleri olarak gösterilmesi
nin bir zühul 'eseri olduğu mı dair gündem dışı 
demeçte bulundu. 

Adalet Bakanı I fa san Dinçer'in, Avukatlık 
kanunu tasarlısının Çallışnra ve Adalet komis
yonlarından seçilecek yedişer üyeden kurulu 
bir Geçici Komisyonda görüşülm.esine dair öner
gesi kabul olundu. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Korniş-
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yonu raporlarının görüşülmesine devam edi
lerek ; 

Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesi ile, 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve bu
na bağlı müessese ve iştiraklerin bilançoları ve 
hesap neticeleri 'kabul ve idare kurulları ibra 
olundu. 

2 . 2 . 1967 Perşembe günü saat 14,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,35 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Nurettin Oh Önol Sakar 

Kâtip 
Kars 

Muzaffer Şamiloğlu 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Eskişehir Milüetvekili Hayri Başarın, 

Türk: Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna 
bütçeden ayrılan tahsisata ve sari' yerlerine 
dair yazılı soru önergesi, Maliye, Sağlık ve Sos
yal Yardım bakanlıklarına gönderilmiştir. 
(7/314) 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'mm, 
Konya'nın Yunak ilçesinin elektrik enerjisi ih
tiyacına dair yazılı .soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar, İmar ve İskân bakanliklarııla 
gönderilmiştir. (7/315) 

3. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Yunak ilçesinde bir elektrik enerjisi 
üretiım yeri kurulmasının düşünülüp düşünülmc-
dğine dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar, Ticaret Bakanlıklarına gönde
rilmiştir. (7/316) 

4. — Çankırı Milletvekili Dursun Akça oğ
lu'nun, resmî veya özel «kul açılabilmesi için 
a'sgari şartların ne olduğuna dair yazılı soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir (7/317) 

GELEN KÂĞITLAR 

TASARİ 

1. — 3530 sajnlı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 ııci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir ek nıadde 'eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı (1/321) (Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

2. 
TEKLİF 

Konya Milletvekili M. Ziyaeddin 

erdem'in, 4753 sayılı Kanuna bir ek madde ilâ
vesi hakkında kanun teklifi (2/437) (Tarım, 
Maliye, İmar ve İskân, Adalet ve Plân komis
yonlarına) 

TEZKERU 

3. — Sivil Savunma İdar'esi Fon İşleri Say
manlığının 1965 yılı rapor ve bilançosu hak

kında Sayıştay Başkanlığı tezkereci (3/565) 
(Sayıştay 'Komisyonuna) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa), Muzaffer Şamiloğlu (Kars) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 43 ncü Birleşimini <açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN" — İsim okumak suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapı İdi.) 

BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz mev
cuttur. Müzakereye başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

j nüm ektedir. Bilfarz, Azot Sanayii T. A. Ş. nin 
sermayedarları şunlardır. Ziraat Bankası, Eti-
bank, S'ümerbank,, Makina - Kimya, Zirai Do
natım Kurumu ve Türkiye Şeker ıFaıbrikaları 
Anonim Şirketi. Türkiye Çimento Sanayii 
T. A. Ş. nin sermayedarları ise şunlardır: Sü-
morbank, Emlâk Kredi Bankası, İş Bankası, An
kara Çimento Sanayii T. A. Ş. Sümerlbank Si
vas Gimientio Sanayii Müessesesi. 

Şim'di 'muhterem arkadaşlarım, zühul en ya
pılmış Ibir tatbikatın sırf zabıtlara tescili için, 
huzurunuza çıktım. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dün

kü 'müzakere sırasında 'bu husus, sarahaten 
ifade 'edilmediği cihetle, bir karışıklık yarat
ması ihtimali mevcut idi. Bugün, zaıbıtta bu 
değişiklik bu şekliyle ifade edilmek 'üzere, iu-
tacedilecektir. Zalbıtta tashih edi'lmiyecek, dün
kü müzakerede vukübulan 'beyanlar 'bu şekilde 
tavazzuh etmiş bulunacaktır. Arkadaşımızın 
hakkı vardır. Türkiye Selüloz ve Kâğıt fabri
kaları işletmesi lolarak Ankara Çimento Sanayii 
veya diğer 'bir iç im erit o sanayii 'birilikte mai-
talâa edilemez, IÜ ibakımdan gerekli şekliyle o 
acıdan mütalâa edilecektir. 

2. — Adalet Bakanı Hasan Dineer'in, Avu
katlık kanunu tasarısının Çalışma ve Adalet ko
misyonlarından seçilecek yedişer üyeden kurulu 
bir geçici komisyonda görüşülmesine dair öner
gesi (i/143, 1/133) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Çanları Milletvekili Dursun Akçaoğ-
lu'nun, Azot Sanayii T. A. Ş. ile Türkiye Çi
mento Sanayii T. A. Ş. nin Türkiye Selüloz 
ve Kâğıt Fabrikaları İsletmesinin iştirakleri 
olarak gösterilmesinin bir zühul eseri olduğu
na dair demeci. 

DURSUN AKÇAOĞLU (Çankırı) — Sayın 
Başkanım, (bizim önergemiz vardı, okunmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — iSaym Akçaoğlu, dünkü mü
zakerelerde bir hususun zapta yanlış geçtiğini 
beyan ediyorsunuz, ızabıtta gerekli tashilhatı 
yapmak için söz istiyorsunuz. Buyurun. 

ŞADI ıPEHLlVANOÖLU (Ordu) — Gün
dem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, program -itibariyle 
gündem dışı söz vermiyoruz. 

DURSUN AKıÇAOfiLU (Çankırı) — Sa
yın Başkan, muhterem 'arkadaşlar; ibir zühu
lün 'zabıtlara tescili maksadiyle "huzurunuzda
yım. Dünkü .müzakerelerde 'bir zühul oldu. Tür
kiye Selüh'z ve kâğıt fabrikaları işletmeleri, 
kısa adı ile, SBKA'nm 1959 - 1968 yılları mu
rakabeleri hakkında görüşmelerde Azot Sa
nayii T. A. Ş. ile Türkiye Çimento Sanayii 
T. A. Ş. SEKA'mn iştirakleri 'gilbi, mütalâa 
edildi. Halıbuki bu iki şirketin sermaye 'durum
ları tetkik buyuru lduğu zaman, SEKA'nın her 
iki şirkette de ıbir kuruş iştiraki olmadığı gö~ 
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BAŞKAN — Avukatlık Kanununun geçici 
ibir komisyonda -görüşülmesine dair ibir 'teklif 
var, 'onu okutacağım. 

Millet Meşelisi Yüksek Başkanlığına 
Avukatlık ımeslekini yeni esaslara göre dü-

ıZcnliyen -ve iveidilikle kanunlaşmasında büyük 
fayda mütalâa lolunan Avukatlık 'kanunu tasa
rısının, Ihavale edilmiş bulunduğu Çalışma ve 
Adalet komisyonlarından seçilecek yedişer üye

den kurulu 'bir 'geçici komisyonda görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
Konya 

Hasan Dinçer 
BAŞKAN — Geçici komisyon kurulmasına 

dair .önergeyi /oyunuza sunuyorum. Kabul Giden
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Bir geçici 
komisyon kurulmak suretiyle mezkûr kanım ta
sarısı ıgörüşüleceiktir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında
ki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sa
yısı : 18 e 1, 2, 3, 4 ve 5 nci ek) 

H) Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve 
Telefon işletmesi 

BAŞKAN — T. Cumhuriyeti -Boşta, Telgraf 
ve Telefon İşletmesi müessesesinin denetlenme
sine dair rapor üzerindeki müzakereye başlı
yoruz. 

Gruplar adına şu anakadar yalnız C. II. P. 
Grupu 'müracaatta bulunmuştur. Şahısları -adı
na ise, ıSaym Sadi Binay, Saym Muslithiddin 
Gürer ıSaym Reşit Ülker ve Sayın Türkân Seç
kin şu anakadar söz istemişlerdir. C. II. P. Gru
pu Adına iSayın Akçaıoğlu, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA DURSUN AKÇA-
OĞLU (Çankırı) — 'Saym Başkan, Millet Mec
lisinin saym üyeleri, 

T. C. Posta, Telgraf ve Telefon işletmesinin 
1959 - 1963 yılları hesap ve blânço sonuçları 
hakkında Türkiye (Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teş/ebbüs'leri Karma Komisyonunun ha
zırladığı rapor hakkında C H. P. ni-n görüşleri
ni arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

6145 sayılı Kanunla (bir Kamu İktisadi Te
şebbüsü haline ıgetirilen PTT İşletmesi 1959 
yılında faaliyetlerini 1 290 merkez -vc şub?do, 
18 268 memur ve hizmetli ile ifa etmiştir. Acen-

ta adedleri 86 olup personel giderleri de 154 
milyon 400 bin liradır. 

1963 yılında ise, işletme, faaliyetlerini 1 222 
merkez ve şubede, 20 491 memur ve hizmetli 
ile yapmış, acenta adedlerini 138 -e çıkarmış
tır. İşletmenin 1963 teki personel giderleri de 
243 milyon 500 bin liradır. 

PTT tarafından 1959 yılında .taşman dâhili 
posta maddeleri 237 milyon 700 Ibin, harici pos
ta maddeleri 39 milyon 200 ıbin adeddir. Dâhili 
telgraf adedi 11 milyon 500 ıbin kelime sayısı 
264 (milyon 200 (bindir. Aynı yıl istetmenin bün
yesinde 548 telefon santralı mevcııdolup bu
nun 55 i 'otomatiktir. 'Telefon santralları ka
pasitesi 189 bin 400, çalışan hatlar 172 bin 800 
dür. 1959 da İbir sene evveline nazaran kapa
sitede 3 700, çalışan (hatlarda 5 700 aded artma 
olmuş ve lotomatik santrallar tamamen dolmuş
tur. Bekliyen telefon talepleri 122 -bin 500 dür. 

1963 yılında ise, (taşınan dâhili posta mad
deleri 287 milyon 400 bin, harici posta madde
leri de 44 milyon 700 bin adeddir. Dâhili telgraf 
adedi 8 milyon 900 Ibin, .kelime sayısı 199 mil
yondur. 1963 te işletmenin 'bünyesinde 71 i ota-
matik olmak üzere 956 telefon sanltraih mev
cuttur. Telefon santralları kapasitesi 223 bin 
400, çalışan hatlar 199 bin 400 adeddir. Bekli
yen telefon talepleri ise, 179 bin 200 loknuştur. 

1963 - 1967 Beş Yıllık Plânda PTT işletmesi 
için 1 ımilyar 6 milyon 900 bin liralık yatırım 
öngörülmüştür. Bunun takriben dörtte üçünü 
202 bin 400 'Otamatik telefon hattı ile bir tcleko-
minikasyon fabrikasının yapılması teşkil eder. 
1963 yılı programında yatırımlar 237 '.milyon 
300 bin lira olarak teslbit edilmiş, fakat, bunun 
88 milyon 700 bin liralık kısmının finansmanı 
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kesinleşmemiş olduğundan yatırım programım
da bu miktar eksik olarak ycralmıştır. 

1963 yılında fiilî yatırını imik t an 129 mil
yon 4Ö0 bin lira olup programın % 8(1 sini teş-
kil etmektedir. 

İşletmenin .1959 yılında ödenmiş sermayesi 
91 milyio.li 900 <bin, kullanılan sermayeni 380 
milyon 200 .bin liradır. Geliri 285 milyon (>00 
bin, 'gideri 256 milyon '500 bin Uradır. (J e lirin 
134 milyo.n 100 bin lirası telefon işletmesinden, 
86 (milyon 500 bin lirası posta işletmesinden 
ve 53 milyon 200 bin lirası 'da telgraf işletmesin-' 
den sağlanmıştır. 

PTT, 1959 -da 29 milyon 100 bin lira kâr 
yapmıştır. hlkomomik rantabiüte % 8,7 (lir. 1903 
yılında ise, işletmenin ödenmiş «ermayesl 170 
milyon lira. Kulllanılan sermayesi 497 .milyon 
800 ıbin liradır. Geliri 453 milyon 300 bin, gi
deri 421 milyon 400 Ibin liradır. Gelirin 230 mil
yon '900 bin lirası telefon işletmesinden, 333 
milyon '500 bin lirası posta işletmesinden, 03 
milyon 100 bin lirası da telgraf işletmesinden 
ekle edilmiştir. •Ayrıtta 19 milyon lira id a çeşitli 
gelirlerden sağlanmıştır. İşletme, 1963 te 31 
milyon 886 bin. 976 lira ildir ehle etmiştir. Eko
nomik rantalbilite % 6,3 tür. 

PTT İşletmesi (gelirinin ve kârinin büyük 
bir kısmını telefon işletmelerinden, temin et
mektedir. 200 'bin ıhattı geçen telefon saııtral-
ları kapasitesi 'dolmuş, ıbckliyen telefon talep
leri ise, ıbu miktara yaklaşmış bulunmaktadır. 
:1963 - 1967 Birinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında 'bu durum ıgöz 'önünde tutularak PTT1 iş
letmesinin bu dovre zarfında 202 ıbin 400 katlık 
yeni bir otomatik ısantralllor ve yıllık 40 bin 
'Otamatik 'hat imal kapasiteli bir telckıomıüni-
kasyon fabrikası 'kurması 'öngörülmüştür. Bu 
konuda Grubumuz, Yüksek Karma Komisyo
nunun (görüşlerine katılmakla beraber, aşağıda
ki hususların -da dikkat nazara alınmasını fay
dalı Ibu Lm aktadır. 

İhale tekliflerinin alınması nidan üç yıl .giıbi 
uzunca bir zaman ıgeçtikten sonra ihalenin an-. 
cak birkaç gün önoe sonuçlanabildiğim öğrenmiş 
bulunuyoruz. Yüksek malûmlarıdır ki, 1966 yılı 
(sonunda telefon aboneleri 215 bini •otomatik 
olmak üzere 861 mahalde 271 bin 500 e ulaş
mış bulunmaktadır. Şehirlerarası konuşmaya 
açık, PTT merkez ve .şubeleri sayısı da 1 145 e 

yükselim iştir. Keza, şohiriçi konuşmaları 370 
milyon şehirlerarası konuşmalar da 21 .milyon 
mükalomeye erişmiştir. Şn halde, iyice sıkı
şan telefon trafiği sebebiyle ve gün begün 
önemi artmakta lolan şehirlerarası konuşma hırı
nın daha .çalbuk ve daha rahatlıkla, olabilmesini 
sağlamak amaciyle .otomatik santral ve teleko
münikasyon faıbrikasındal/ıran önce faaliyete ge
çirilmesi elzemdir. Konuya. Hükümetin gereken 
alâkayı .göstereceğini ümidediyor -ve .son durum 
hakkında bilgi -verilimesini rica. (''diyoruz. 

BAŞKAN — 'Sayın Akç.aoğlu, yaptığımız 
müzakere 1959 yılı ile 1963 yılları arasında 
PTT nin faaliyetleri, katî 'hesapları, bilançoları 
ve idare heyetlerinin ibra edilmesidir. -Müstakil 
tasavvurlar ayrı bir mahiyette ve bütçe müza
kereleri sırasında görüşülür. Şu anda âdetâ bir 
mazi hesabı yapmaktayız. Lütfen konuşmayı o 
çerçeve dâhilinde mütalâa ediniz. 

DURSUN AKÇAOÖLU (Devamla) — ıSaym 
Başkan, bu telekomünikasyon faibrikası konusu, 
1963 yılı Kalkınma Plânında öngörülen bir hu
sustur, o zamanın hesabını da aynı 'zamanda alâ
kadar eder. Ben temennimi daha ziyade, •Hükü
metin dikkat nazarını çekerek daha olumlu ilmi
hale sokmak hususunda yardımcı olmak kasdiy-
le söylemiş hulunuyorum. 

BAŞKAN ----- Lütfen efendim, ibıı usul daire
sinde... 

DURSUN AKGAOĞLU '(Devamla) — Ayrı
ca şu hususta da Hükümetin (görüşünü öğrenmek 
istiyoruz. 

Yüksek malûmlarıdır ki, bir telefon hattı 
PTT ye 2 bin lira civarında 'bir meblâğa mal 'ol
maktadır. Buna mukabil işletme, aboneden bin 
lira gibi (büyük bir tesis masrafı ayrıca da 500 
lira abonman ücreti almaktadır. İki Ibin liraya 
mal olan bir tesis için başlangıçta bu kadar faızla 
talebedilmesi mantık, ve ekonomi kaidelerine uy
gun düşmez. Şu halde, telekomünikasyon fabri
kasının biran evvel faaliyete geçirilerek fiyatla
rın ödeme gücüne uygun ve mâkûl /bir hadde 
indirilmesini, kazancın da abone sayısı artacağı 
cihetle, sürümden temin edilmesi suretiyle sağ
lanmasını tavsiye ve temenniye şayan buluruz. 

Keza, 43 yıllık bir mazisi oları 1924 tarih ve 
406 sayılı Telgraf 've Telefon Kanunu yerine gü
nün icaplarına uygun ve ihtiyaçları da karşılı -
yabileeek yeni bir telekomünikasyon kanunu-
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nun çıkarılması zaruretine dair Yüksek Komis
yonun 'temennilerine katılmamak mümkün değil
dir. 

Keza 1964 Martında kabul olunan 440 sayılı 
İktisadi Devlet Teşebbüsleriyle 'müesseseleri ve 
iştirakleri hakkındaki Kanunun 24 neti maddesi 
göz önünde bulundurularak teşekkülü, 

Yılda takriben altı milyon liralık gelirden 
malhrum bırakan 4 500 aded meccani telefonun 
ücretiyle tahvil edilmesi ve ücretlerinin ve 

Yılda takriben beş milyon liralık gelirden 
malhrum bırakan ve-maliyet altında -ücretlerle 
taşman adlî, tebliğ kâğıtları ücretlerinin normal 
tarife seviyelerine çıkarılmaları hususunda mev
zuatta gerekli değişikliklerin yapılıp yapılma
dığının, yapılmışsa 440 sayılı Kanunun 24 ncü 
maddesi uyarınca aradaki farkların karşılanıp 
karşılanmadığını öğrenmek istiyoruz. 

Ayrca, Yüksek Murakabe Heyeti raporların
da çıkarılması temenni olunan ve uzun zaman
dan beri Meclis komisyonlarında beki iyen, posta 
tasarruf sandıkları kurulmasına mütedair kanun 
tasarısının Büyük Meclisten biran önce çıkarıl
ması hususunda Hükümetin gayretli olmasını 
beklemekteyiz. Halkımızı tasarrufa .alıştıracak 
ve âtıl tasarrufu ekonomiye aktaracak ibıı kanun 
tasarısına Grupumuz 'büyük önem vermektedir. 

Keza, modern bir tarife sistemine dayanan 
«çift terimli» şehir içi telefon konuşmaları tari
fesinin uygulanması için lüzumlu değişikliklerin 
yapılması gerektiğine dair Karma Komisyonun 
mütalâalarına da iştirak ediyoruz. Ve bu konu
da da.Hükümetin düşüncelerini öğrenmek isti
yoruz. 

Muhtere'm arkadaşlarım, 
Yüksek Karma Komisyonun, Yüksek Denet

leme Kurulunun temennilerine müstenit aşağı
daki düşüncelerine de katılmamak mümkün de
ğildir. 

Müddetli hizmetlerde çalıştırılacak yevmiyeli 
personel hakkındaki 15 . 4 . 1958 tarih ve 
4/10195 sayılı Kararname hükümlerine aykırı 
tatbikatta bulunulmaması 've yürürlükteki hü
kümlere titizlikle uyulması temennisi bizim de 
arzumuzdur. 

Keza, Yüksek Murakaibe Kurulunun 1959 yılı 
raporunda, belirttiği Genel Müdürlük, Bölge Baş
müdürlükleri ve Telefon Müdürlükleri gibi esas 
üniteleri görev, yetki ve sorumluluklarını bildi

ren yönetmeliklerin hazırlanması lüzumuna dair 
temennilerin 1960 yılından sonra ciddiyetle dik
kat nazarına alınmış olması tebrike şayandır. 
Mütaakıp yıllar bilhassa, 1963 senesi .mevzuat 
hazırlıkları bakımından hareketli ve verimli ol
muştur. Ondan fazla yönetmelik ve talimatlar 
bu süre zarfında hazırlanmış veya yürürlüğe 
konmuştur. Bu vesileyle şu hususta bilgi verilir
se memnun oluruz. 

PTT İşletmesinde halen yönetmeliklerini ta
mamlamamış, yüksek denetleme kurulunun ta
biriyle, görenek ve geleneklere göre idare edilen 
daireler var mıdır? Yoksa hangileridir? Bu du
rumda olan dairelerin mevzuat aksaklıkları na
sıl giderilebilecektir? 

Kıymetli arkadaşlarım. Yüksek Denetleme 
Kurulunun icra ve karar organlarının aynı ku
rulda toplanmasından doğan ve doğabilecek sa
kıncaların giderilmesi hususundaki düşünce ve 
temennilerine gelince, yüksek malûmlarıdır ki, 
3460 sayılı Kanun İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin murakaibe organlarını hiyerarşik olarak 

Umumi heyet, 
Umumi murakaibe heyeti, 
İdare mercileri, 
ve umum müdürlük diye dört kademede 

gösterilmiştir. 
23 sayılı Kanun idare meclislerini kaldırmış, 

yerine müdürler kurulunu getirmiştir. 
İnsafla söylemek lâzımgelirse icra ve karar 

organlarının aynı kurulda toplanmasından do
ğan sakıncaları 440 sayılı Kanun dahi bertaraf 
edememiştir, ididası tetkike değer bir konudur. 

Bununla beraber her türlü siyasi düşünce 
ve davranışların üstünde ehil ve 'müstakil yö
netim kurulları teşkili maksadiyle, yönetim ku
ruları teşkili 'maksadiyle, yönetim 'kurullarına 
atanacaklarda aranacak nitelikleri kesinlikle 
belirten bir mevzuatın tedvirinin yerinde ve 
faydalı olacağı kanısındayız. 

Muhterem milletveikilleri, 
Yüksek Denetleme Kurulunun (kadro ve per

sonel durumu, teftiş, eğitim ve hatıra pulları
na dair temennilerine de 'katılma m ak mümkün 
değildir. 

İşletmenin, Yüksek Denetleme Kurulunun 
temennilerine uyarak personel sayısını yeniden 
otüdederek iş hacmma göre ayarlaması, kadro
ların sayıca artırılması yerine kalifiye perso-
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nellc takviye cihetine gidilmesi ve işletime dal
larında gelirleri artırıcı tedbirlerin (şehir'ler-
arası konuşmalarında kayıp (konuşmaların ön
lenmesi suretiyle iptallerin azaltılması, teleks 
cihazlarının artırılması ve hatıra pullarının ta
bı, renk ve baskı ve nefasetine ve tirajlarının 
hakiki ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 
tesibit olunması) gibi davranış ve faaliyetlerin 
alınmasını, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin ku
ruluş gayesine uygun olumlu faaliyetler olarak 
mütalâa 'ediyoruz. Yalnız burada muhberem ar
kadaşlarım pul meselesinde bir husuısu arz et
mek istiyorum... 

BAŞKAN — 'Sayın A'kçaoğlu, bir dakikanız 
var. Konuşmanızı buna göre ayarlayınız. 

DURSUN AKÇAOÖLU (Devamla) — Çok 
istifadeli bir hususu arz edeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, buyurun. 

DURSUN AKÇAOÖLU (Devamla) — Gayet 
hüsnüniyetle bir pul bastırılmış. Gayet nor
mal. Bir eski tarihî şahsiyetin üzerinde fesi 
bulunan pul. Gayet yerindedir. Memleket dâ
hilinde, posta pulu olarak kullanıldığı tak
dirde, istifadeli bir işlemdir. Ancak arkadaş
lar, biz, biliyorsun uz k i, 40 seneden fazla bir 
zamanda, çeşitli köklü inlkılâplar geçirmiş bir 
Milletiz. Hâlâ vasfımızı tanımıyan çeşitli Av
rupa memleketleri var. Şimdi bayramda bu 
fesli pullardan Avrupa'ya... 

HASAN LÂTİF S ARI YÜCE (Çorum) — 
Hâtıradır. 

DURSUN AKÇAOÖLU (Devamla) — Kah
radır, evet. Günderilmiş, zuhülen gönderilmiş. 
Dikkat buyurulduğu takdirde, dışarda bizi ta
nımıyan başka kimselere ki, 'hâlâ çırpınıp du
ruyoruz, bizi hâ^â fesli zannederler. Bu hu
susun etüd edil erek daha dikkatli davram İma
sını temenni ederim. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam, bağlayınız. 

DURSUN AKÇAOÖLU (Devamla) — Bağ
lıyorum efendim. 

BAŞKAN — Beyan buyurduğunuz hususun 
1959 - 1963 yılları arası raporu ile alâkası yok. 
Yepyeni bir konu. 

DURSUN AKÇAOÖLU (Devamla) — Pul 
mevzuunda 1959 - 1960 - 1961 raporlarında 
tenkidi er var. Onun için, böyle (maziden ala
cağımız derslerle, gelecek zamanı tashih için 
söyledim. Sözümü bitiriyorum Sayın Başka

nım. Keza, işletmenin mevcut kadrosuyla pek 
geniş sahaya yayılmış olan işyerlerinin senede 
bir defa teftişten geçirilebileceğine de 'kaani 
değiliz. Bu sebeple, teftiş (konusunda genel 
müdürlüğün âzami hassasiyet göstereceğini 
ümidctmekle beraber, bu husustalki düşüncele
rini de öğrenmek isterim. 

Keza, gelecek yılların ihtiyacı da göz önün
de tutulmak suretiyle kalifiye eleman yetişti
rilmesi amaciyle muntazam bir eğitim ve ele
man yetiştirme plânının uygulanmasının lüzu-
'muna da kaani bulunuyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, sonuç, olaralk arz et
mek isterim ki, PTT İdaresi malî bünyesi ol
dukça sağlam bir tceş'kküilüımüzdür. Kurulu
şundaki esas gayesi haberleşme ihtiyacını kar
şılamak olan bu işletme, eğer gelirleri artırıcı, 
giderleri azaltıcı ve daha rasyonel bir çalışma 
düzjcnine sokulduğu ve 5 yıllııfr plâna göre de 
yatırımları tamamlandığı taikdirde heım gayesi
ne günbegün yaklaşacak, hem de 440 saydı Ka
nunun ruhuna uygun verimli bir işletme örne
ği olacaktır. 

C. II. P. Grupu olarak Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesinin 1959 - 1963 yılları hesap bi
lanço Ve muamelelerini tasvibettiğimizi arz 
eder, sözlerimi bitirirken raporun hazırlanma
sında çimeği geçen Kamu İktisadi Teşebüsleri 
Karma Komisyonundaki değerli arkadaşlarıma, 
denetlemeye mesnet teşkil eden raporları .ehli
yet,. vukuf ve büyük bir mesuliyet duygusu 
içinde hazııiıyan Yüfkscik Denetleme Kurulu
nun kıymetli 'mensuplarına ve kuruluşundan 
beri kâr sağlıyım ve verimli müessesemizin 
değerli yönetici, memur ve hizmetlilerine te
şekkür etmeyi, öd emmesi gereken bir borç bi
lir, C. H. P. G-rupu adına hepinizle saygılar' su
narım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, usu-
li bir no'ktayı bu defa Yüksek huzurlarınızda 
arz etmek bir vazife haline gelmiştir. 

Günlerden beri devam •edon müzakereler, 
âdeta bütün bu müesseseler haklkında Yüksek 
Meclisçe bir genel görüşme açılmışcasına de
vam ettiril m ektedir. 

NAZMİ OÖUZ (Mardin) — Sayın Başkan 
kanun öyledir. 

BAŞKAN — Halbuki, mevzuubahsolan ra
por 1959 -1963 yılları arasında bu müefcffieselc-
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rin kâr - zarar hesapları, bilançoları ve o yılla
ra ısâri faaliyetlerinin Yüksek Meclisçe kontrol 
Ve murakabe edilmesi, dolayıslyle sonunda da 
o müddet zarfında görev ifa etmiş idare kurul
larının ibra edilip edilmemesi keyfiyetine in
hisar etmektedir. Bu sebeple 1963 ten sonra 
vukübuknuş olan faaliyetleri burada müzakere 
etmemiz usul yönünden mümkün değildir. Zi
ra 1963 ten sonra vuku'bulan faaliyetler, gele
cek yıllarda, 'burada mevzuu müzakere edile
cektir. Bu selbeple arkadaşlardan tekrar riea 
ediyorum, konuyu bu katlar şumullendirerek, 
"bütün bu müesseseler hakkında. Meclisçe bir 
genel görüşme açılmasına karar .verilmiş gibi 
bir müzakereye intikal ettirmiyelim. Mümkün 
olduğu kadar bu çerçeve dışına çıkımıyalım. 

A. P. Grupu adına Sayın İsmet Anığı 
Lütfen bu sözlerimin ışığı altında, rica ede

rim. 
A. P. GRUPU ADINA İSMET ANGI (Es

kişehir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri, bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olan 
PTT İdaresinin 1959 - 1963 'bilançolarının tet
kiki dolayısiyle grupumun görüşlerini Yüce 
Heyetinize arz için huzurunuza gelmiş (bulunu
yorum. 

1905 yılında 125 nci yılını idrak öden PTT 
İşletmesi, genel bütçeye taibi !bir idare iken 
2'208 sayılı Kanunla 1'933 te katma 'bütçeli bir 
idare, daha sonra 6145 sayılı Kanunla 1953 te 
İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmiştir. 

Halen 440 ve 6145 sayılı kanunlara ve bu 
kanunlar dışında, (hususi hukuk 'hülkümlerin'e 
tâbi ve faaliyeti erinde özerk olan PTT nin so-
rumlluluğu ve sermayesiyle sınırlıdır. Bu özerk 
idareyi getiren 440 sayılı Kanun hakkında. 
benden evvel konuşan C. H. P. Grup Sözcüsü
nün fikrine aynen iştirak ederim. İcra ve mu
rakabe organını müdürler kurulunda toplıyan 
bu kanunun aksaklığının giderilmesi lâzımdır. 
Ayrıca 440 sayılı Kanunda müdürler kuruluna 
ve genel 'müdüre yetki ve salâhiyetler verilmiş, 
mesuliyet 'tarafına gelince de Bakanlar huzura 
çekilip suale tutulmuştur. Bu itibarla yetki 
ve salâhiyet verilirken, mesuliyet, yetkiler ve 
salâhiyetler arasında da bir mevazenenin (ku
rulması lüzumu aşikârdır. 

Kuruluşundaki gaye esas itibariyle halkı
mızın posta, telgraf ve telefon yolları ile haber-
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leşme ihtiyacını gerek memleket içinde, gerek
se 'milletlerarası münasebetlerde temin etmek
tir. 

İşletmenin gelişme safhası : 
PTT nin gelişmesi, bilhassa İktisadi Dev

let Teşeklkülü haline getirildiği 1953 ten sonra 
olmuştur. Şöyleki: 

1953 senesinde 18 mahalde otomatik olmak 
üzere yalnız 304 mahalde 95 100 abonelik şe-
hiriçi telefon tesisatı varken, bu hizmet 1958 
sonunda 37 si otomatik olmak üzere 512 ma
halde 186 900 aboneliğe ve 1963 sonunda da 
53 ü o'tomaltifc olmak üzere 599 mahalde 223 700 
aboneliğe erişmiştir. 

Şehirlerarası telefon hizmetine gelince : 
Bu hizmet 1953 yılında pek mahdut yerler

le konuşmaya açık olan 682 yere inhisar et
mekte ve konuşmaların temini de uzun zamana 
mütevakkıf bulunmakta idi. 1963 sonunda bu 
hizmet pek çok yerle konuşma imkânına sa-
hibolan 981 yere teşmil edilmiş. 1966 yılı so
nunda ise 174 ilâvesinle şehirlerarası konuşma
larına açık yer adedi 1 155 e yükselmiştir. Ay
rıca konuşmaların da ça'buk ve daha kaliteli 
olarak temini sağlanmıştır. 

Bu şekilde artan şehirici ve şehirlerarası te
sislerinden akan trafik artışı hayli büyümüştür. 

Şehirici telefon konuşmaları: 
1953 yılında 127 milyon aded iken, 1958 yı

lında 258 milyona ve 1963 yılında 281 milyona 
yükselmiştir. 

Şehirlerarası telefon konuşmaları 'da aynı 
ölçüde aramaktadır. 

Telefon trafiğindeki bu büyük artışa rağ
men, posta ve telgraf 'trafiğinde devamlı suret
te artmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, nominal sermaye, ge
lir - gider, kâr, zarar durumuna gelince: 

İktisadi Devlet Teşekkülü olarak çalıştığı 
ve 13 yılı 'bulan faaliyetlerinin ana hatlarını 
arz ettiğim. PTT nin (sermayesi ile gelir ve gi
derlerine de değinmek isterim. 

300 milyon liralık nominal sermaye ile ku
rulan PTT nin ödenmiş sermayesi 1959 da an
cak 92 milyona, 1963 sonunda da 170 milyona 
çıkarılabilmiştir. 440 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan İktisadi Devlet Teşekküllerini Düzenle
me Komisyonunca yapılan etütlere göre, no
minal sermayenin 1 milyar liraya çıkarılması 

— 111 — 
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gerekmekte ve bu hususun yeni teşkilât kanu
nu çakarken kaale alınması icabetmek'tedir. 

'Gelir ve giderleri ise şu seyri takib etmiştir: 
1953 yılında geliri 65 milyon, gideri 58 mil

yon, 
1958 yılında geliri 200 milyon, gideri 191,6 

milyon, 

1963 yılında geliri 453 milyon, gideri 421 
milyon Tl. olmuş ve bu 10 yıl zarfında PTT 
(bilançoları daima kârla kapanmıştır. Türki
ye'de İktisadi Devlet Teşekkülü olarak umumi 
bütçeye yük olmıyan 'bir teşebbüs bu görül
mektedir. 

Yatırımlara gelince : 

İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirildiği 
1953 yılı sonunda PTT nın sabit 'kıymetleri 
153,8 milyon lira idi. Bunu takiibeden ilk 5 
yıl içinde yapılan 137,9 milyon liralılk ilâve ya
tırımlarla sabit kıymetler 291,7 milyona çıkmış 
ve 1959 yılı dâhil, 1963 sonuna 'kadar olan 
5 yılda da yapılan 201,3 milyon liralık yatırım
larla sabit kıymetler »toplamı 493 milyona çı
karılmıştır. 

Ancak bu yıl içerisinde 69 milyon lira tuta-
rmdalki sabit kıymetler muhtelif sebeplerle 
işletmeden çıkarıldığından PTT nin 1963 yılı 
sonu itibariyle sabit kıymetler tutarı bilanço
sunda gösterildiği gibi 424 milyon liradır. 

Plânlı (5 yıllık) devre tatbikatı : 

5 Yıllık Plânlı devrede PTT için öngörülen 
yatırım toplamı '1 -miyar 20 milyon liradır. Bu 
miktar yatırımın senelere göre yuvarlatılmış ra
kamlar »olaralk dağılışı şöyledir: 

196'3 te 237 milyon, 1964 te 214 . milyon 
1965 te 205 milyon, 1966 da 194 milyon, 1967 
de 170 milyon lira olacaiktır. 

PTT 'hizmetlerine, 'bilhassa şe'hiriçi ve şe
hirlerarası telefona olan ^memleket çapındaki 
ihtiyaçlar, kanaatime göre, bu miktarı da asa
cak mertebede yatırıma ihtiyaç göstermektedir. 

Ancak PTT hizmetleri gibi Şarık'tan - Garb'a, 
Şimal'dcn - Cenuba bütün yurt sathına dağılmış 
olan pek teferruatlı yatırımları büyük çapta ta
hakkuk ettirebilmek, bunları başarabilecek tek
nik güce sahibolmakla ve daha önceki yıllardan 
bu işe hazır olmakla mümkün olabilirdi. Aksi 
halde 'başarı zordur. Nitekim zor olmuştur, "ya
tırımlar tamamen tatbik 'edilememiştir. 

Senelere göre durumu arz ediyorum. 
1961 de 32 milyon, 1962 de de 57 milyon lira

lık yatırım yapabilen PTT 1963 yılında öngörü
len 237 milyon liralık yatırımın ancak 76 mil
yon liralık kısmını yapabilmiş, 53 milyon lira 
;kadar oılan OENTO Radyo - Linıg tesisleri yaıtırı-
ımı da 'bu hesaba ilâve edilerek 1963 yatırımı 
129 milyon lira -olabilmiştir. Bu yatırım nis-
'betlcri gittikçe artmıştır. 

1961 - 1965 yılları arasında gerek finans
man imkânsızlığı dolayısiyle, gerakse finans
man temin edildiği halde teşekkülün yatırım 
gücünün noksanlığından yatırım harcamaları
nın yapılamadığı görülmüştür. 

Bu mey anda 202 - 400 hatlık otomatik tele
fon santrali teçhizatı ve 230 000 aded otomatik te
lefon makinası alımı ve bu tip teçhizatın mahallen 
i/malini tem inen, fabrika (kurulması ve 'bunun
la ilgili kurşunlu kablo satmalınması işinin, 
büyük bir cesaret gösterilerek, memleket hay
rına en uygun 'bir şekilde ihale edildiği g-örül-
müştür. Bu hususta PTT yetkililerini tebrik 
etmek isterim. 

İşletmenin aksayan tarafları : 
PTT fhizımetlerinin, arz ettiğim büyük çap

taki faaliyetlerinin, aksaksız olarak yürütüldü
ğünü 'kimse iddia edemez. Ancak, fedakâr PTT 
çilerin kendilerine mevdu vazifelerin iyi bir şe
kilde ifası için, ellerinden gelen gayretleri sarf 
otilklerini söylemek bir kadirşinaslık olur. 

Hemen hepimiz geç gelen mektuplardan, 
telgraflardaki yanlışlık ve gecikmelerden ve 
bilhassa 'telefon konuşmalarımızı çabuk ve iyi 
bir şekilde yapamadığımızdan, zaman zaman 
şikâyet ederiz ve İranda da haklıyız da. 

Bütün bu şikâyetlerimiz, milyonlarla ifade 
edilen PTT hizmetleri arasında, pelk cüz'i ak
saklıklardır. Bu aksakl ilki arın bertaraf edil
mesi, ibazen muayyen bir cihazın süratle teini ini
ne tâlbidir ve 'bu da teeş'kkülün olindjo değildir. 

Alınacak tedbirler no olmalı : 
PTT için alınacak -en mühim tedbir, eğitim 

konusudur. Haberleşme hizmetlerinin iyi bir 
şekilde sağlanabilmesi, bu sahada hususi bil
gilerle mücehhez, yetişmiş personelin mevcu
diyetine bağlıdır. 1959 yılında önemle ele alı
nan, falkat gerçe'kleştirilemiyen bu konunun, 
nihayet bu yıl ortalarında esas binaları tamam
lanacak: 'olan Ankara'dafki büyülk eğitim merke-



M. Meclisi B : 43 1 . 2 . 1967 O : 1 

zinin faaliyete geçirilmesi ile gerçekleşeceği ve 
her sınıf personelin geniş çapta eğitime tâbi 
tutulacağı memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Buraya ıkadar arz ettiğim rakamlar, PTT 
nin memleket hayrına ıbüyülk hizmetler ifa etti
ğinin ve hizmet anlayışının birer delilidir. 

Bu hizmet anlayışının önemini, bir iki mi
sal dalha vermek suretiyle, belirtmek isterim. 

1960 yılı sonunda yalnız 1 327 yerde görü
len PTT hizmetleri 5 yılda 167 artışla 1 499 a 
ulaşmış iken son yılda 1 616 yere götürülmüş
tür. 

Diğer 'bir 'konu da, yabancı ımeımleketlerde-
M işçilerimizin PTT yolu ile gönderdikleri pa
ra havaleleri, son yılda diğer yıllara nazaran 
büyülk 'bir gelişme ikaydetmiştir. Bunda, ge
rek Hükümetçe alman kararların ve gerekse 
PTT İdaresince alman tedbirlerin mühim rolü 
vardır. 

Bu gelişmelerin, bir ifadesi olması lâzımdır. 
Bu, 1965 ten itibaren, başta çok dinamik Ba
kanın, Hükümetin hizmet anlayışına tamamen 
uygun anlayışa sahip genel müdür ve yönetici 
'kadrosunun hizmet aşkı, inancı ve vatanperver 
duygularının ifadesidir. 

Sözlerime son verirken, başta Sayın Ulaştır
ma Bakanı Seyfi Öztünk olımaik üzere, PTT Ge
nel Müdürü ve 'mensuplarını teibriik eder, Yüce 
Heyetinize Grupum adına saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Şahıslar adına yapılacak ko
nuşmalar 10 daldka ile kayıtlanmıştır. 

Sayın Sadi Binay, buyurunuz. 
ŞADI. BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem, arkadaşlarım, PTT hizmetlerinin 
esasını haberleşme teşkil etmektedir. İkinci 
Dünya Harbinden sonra, Batı Avrupa ülkele
ri haberleşmeye daha fazla ihtiyaç gösteren 
bünyevi değişmelerle karşı karşıya kalmışlar
dır. Bu arada Türkiye'miz de bu değişmeler 
içerisine girmiştir. Birçok memleketlerde PTT 
ile Hükümet arasında, tarihî sebeplere daya
nan, çok yakın münasebetler mevcuttu ve ha
len de mevcuttur. Sosyal münasebetlerdeki bu 
gelişmeler, bu değişmelerle ilgili olarak PTT 
servislerinin daha müstakil bir duruma gelme
si lâzım geldiğini realiteler bize göstermiştir. 
Bu arada muhterem arkadaşlar, mektupla ve 
telgrafla haberleşme yerini; dünyanın zamana 
verdiği kıymetin artması, birçok işlerde sürat 

araması muvacehesinde; telefon hizmetlerine bı
rakmıştır ve telefon hizmetleri 1959 - 1963 
devresi arasında büyük bir talep ile, işte bu 
sebepledir ki, karşı karşıya kalmıştır. Talep
lerin karşılanamaması, sadece bizde değil, bü
tün dünyada da homen, hemen aynı şekilde 
olmuş ve dünyanın ileri memleketleri dahi ta
lepleri karşılıyamaz hale gelmişlerdir. Bizim 
burada ileri süreceğimiz mütalâa, her neyden 
evvel, PTT servislerinin daha fazla serbesti ka
zanmaları şeklindedir. Devlet daireleri için 
birçok nizamnameler, talimatnameler mevcut
tur. Fakat bunlar iktisadi müesseseler için 
daima daha az kabili tatbik bir hal göstermiş
lerdir. Bu itibarla serbestinin PTT idaresine 
biran evvel, daha fazla getirilmesini temenni 
ediyoruz ve- böylece daha müstakar bir politi
ka temin edilmesi sağlanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlrım, telefon hizmetleri
ne ait 1959 - 1963 devresinde rastladığım bir 
misali kısaca arz etmek istiyorum. Ankara'dan 
bir arkadaşım, galiba Antalya'yı istemişti, nor
mal olarak ve yazıhanesini terkedip gitti, bir 
ses çıkmadı. Ertesi gün ' sabahleyin saat do
kuzda Antalya hazırdı diye operatist, arkada
şımıza ahizeyi bağlar. Tabiî arkadaşımız, bir 
gün evvel istediğini unutarak biran şaşırmış 
vaziyette, talebinden vazgeçtiğini ifade edi
yor. Yani demek istiyordum ki PTT hizmetle
rinde imkânlarımızın mahdudolmasına rağ
men hizmet, yani servis, iyi bir şekilde vatan
daşa, daha doğrusu müşteriye arz edilmiş mi
dir, arz edilmemiş midir? Kanaatimizce arz 
edilememiştir. Türk PTT si yabancı PTT lerin 
takibettiği bir politikayı takibetmeye mecbur
dur. O devrede, müşterilerin arzu ve fikirlerini 
bildirecekleri bir servis ihdas edilmemiştir. 
Yine teşkilâtta, verimlilik programlariyle sis
tematik ve ilmî bir şekilde uğraşılmamıştır. 
Organizasyon ve prodütivite şübesiylc eğitim 
ve tahsil şubelerinin mevcudolmamasından, 
buna mukabil bir tetkik heyeti, buna moka-
bil PTT hizmetlerinden anlamıya.n bâzı kimse
lerden vücut bulan bir idare meclisi, bu servi
sin hizmetlerini ileriye götürmemiş, bilâkis ak
samasın1: tevlidetmiştir ve Genel Müdürlük 
daireleriyle işletme servisleri arasında temas
lar kifayetsiz olmuştur. 

PTT yatırımlarına gelince; o devrede bu 
yatırımları finanse etmek için elde mevcut 
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imkânlar kifayetsiz bulunmakla beraber, mev
cut kapasitenin idâmesine bile kâfi gelmemiş
tir. 

Arkadaşlar; burada mühim ve küçük bir 
noktaya işaret etmek isterim. PTT brüt kazan
cının % 35 ini Maliyeye vermektedir. Bir âm
me hizmeti görmekle beraber bunun mukabi
linde Maliyeden ne o devrede ve ne de şimdi 
bir kuruş yardım görmediği bir realitedir. 
Telefon teçhizatına az itina edilmiştir. Bu kıs
men bakım malzemesinin eksikliğinden ileri gel
miştir. Bakım ameliyesi, halkın istediği marka 
makinayı satmalıp kullanmaya müsaade edil
mesinden dolayı, daha da güçleşmiştir. Bu sis
temin raporlara göre, bilhassa Holânda heye
tinin yaptığı ETA raporuna göre, derhal ya
sak edilmesi ve sadece PTT tarafından satm-
almıp yine PTT tarafından monte edilen teç
hizatın kullanılmasına müsaade edilmesi zik
redilmiş ve esasen arızaların sebebi de, Tür
kiye'de sekiz - on marka telefonun birden kul
lanılmasından ileri gelmiştir. Burada şunu der
hal memnuniyetle ifade etmek isterim ki, PTT 
cesaretle ve büyük- bir dirayetle Türkiye'de 
bir telekomünikasyon tesisinin temelini atma 
yolundadır. Bu arıza da süratle giderilecek
ti!'. Bu, hakikaten takdire şayan bir husus ol
muştur. 

Netice olarak muhterem arkadaşlar, Tür
kiye iktisadiyatının müspet bir tarzda inki
şaf edebilmesi için, iyi işliyen ve tedricen ge-
nişliyen bir telekomünikasyon sisteminin mev
cudiyeti şarttır. Operatrislerin iyi eğitim gör
müş, nazik insanlardan mürekkep bir teşki
lât haline getirilmesi lüzumludur. İş adanı
lan, acele içerisinde umumiyetle tansiyonları 
yükselmiş, asapları gerilmiş bir vaziyettedir. 
Bir de (06) yi çevirip, «sıram ne zaman?» di
ye sorduğunda, «bakıyoruz efendim» deyip bir 
saat cevap alamadınız mı bu iş adamına de
ğil, memleket iktisadiyatına tesir etmektedir. 

(BAŞKAN — Sayın Binay, hir dakikanız var, 
lütfen toparlayınız konuşmanızı, 

ŞADI BİNAY (Devamla) — Biz, mevcut 
imkânlarımızla yeni şeyler yapamadığımız ah
valde, hiç olmazsa elimizdeki imkân ve tesisatı 
daha iyi çalışır vaıziyete getirmeye mecburuz. 

Bunun dışında muhterem arkadaşlar; PTT 
nin kontrolünü, demin de işaret ettiğim gibi, 

hakikaten işten anlıyan, tümü işten anlıyan bir 
idere meclisince yapmaya mecburuz. 

Son olarak, mektuplarm tasnifi çok geç ya
pılmıştır. Bu sebepten ötürü günlerce, hafta
larca tevziatın sahiplerine ulaşması sürmüş
tür. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Binay. 
ŞADI BİNAY (Devamla) — İdarenin de-

lerli mensuplarına başarı dileğiyle, sözlerime 
son veriyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Hüseyin Balan buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADİNA HÜSEYİN BALAN 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Posta, Tel
graf ve Telefon İdaresinin 1959 - 1963 senele
rini kapsıyan denetim raporunun müzakere
si münasebetiyle, Millet Partisi Meclisi Grupu-
nun görüşlerini arz etmek üzere, söz almış bu
lunuyorum. 

6145 sayılı Kanuna göre, 300 milyon serma
ye ile kurulan PTT 176,5 milyon ödenmiş ser
mayenin eksiğini, ıfinansman müesseselerinden 
istikraz ile temin etmektedir. 

Borçlarını, faizleriyle birlikte muntazaman 
ödemekte olan PTT sağlam bir malî bünyeye 
kavuşmuştur. 1965 hesabiyle 376 milyon öz 
kaynaklarını, 298 milyon yabancı kaynaklar
la birleştirip 674 milyon liralık değeri istihsa
le yönelteibilmiş, bu sayede 1966 yılı hesabı ile 
yılda 60 milyon safi kâra ulaşmıştır. 

Bunun yanışını, 145,8 milyona baliğ olan 
ihtiyaç; akçası, 440 sayılı Kanunun hükümle
rine tanı intibakı henüz sağlanamadığından, 
hareketsiz kalmıştır. 

1966 yılma göre, 23 822 mevcutlu persone
line yılda 313 milyon lira ödemek suretiyle 
koli, mektup, havale, telgraf, telefon, telek
sin hu gayretlerinin, kamu hizmetleri yönün
den önemini ortaya koymaktadır. 120 kanallı 
Kuzey ve 120 kanallı Güney NATO radyoling 
hattı ile 600 kanallı OENTO radyoling hattı, 
PTT emrinde, şehirlerarası telefon kunuşma-
ları ve telgraf hizmetleri için kullanılmakta
dır. 

Granportöıier sayesinde 10 misline çıkarı-
labilen hatlar, yine de durmadan artan ihti
yacı güç karşılamakta, şehirlerarası konuşma-
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lar uzun bekleme sonunda mümkün olmakta
dır. 

(1 800) kanallı radyioling tesisi, telekomü
nikasyon şebeke tesislerinin ikmali halinde, sre-
nikasyon şebeke tesislerinin ikmali halinde, ser
vise sokulmak suretiyle, artan şehirlerarası ko
nuşmalar da kalite, sürat ve emniyeti sağlıya-
cağma inanıyoruz. Bu kısımla ilgili olarak ga
zetelerde dedikodulu neşriyata sebebolan 
419 983 000 liralık ihale mevzuuna değinmek 
isteriz. Bu konu, tarafımızdan incelenmiş
tir. Neticeler şöylece özetlenebilir. Hizmetleri
ni, imkân nisbetinde, yurt gerçeklerine, kamu 
menfaatlerine uygun istikamette yürütmekte
dir. 

Birinci 5 Yıllık Plânda 1 milyar yatırım 
öngörülmüş olduğu halde, bunun 435 milyon 
lirası gerçekleştirilebilmiştir, öngörülen ya
tırıma paralel olarak ihzar edilen projelere, 
devam edilmektedir. Nitekim 1967 de 131,7 mil
yon olarak tesbit edilen yatırım harcamaları
nın 114,8 milyonu devam eden işlere ayrılmış-
tu-. 

İnkişaf eden ekonomik faaliyetlere para
lel olarak, şiddetle duyulan telefon ihtiyacı
nı karşılamak, PTT nin yatırımlarına yön ve
ren önemli bir faktör olmuştur. Aslında, PTT 
440 sayılı Kanunun emrettiği iktisadilik ve kâr
lılık karakterini, şehirlerarası telefon konuş
malarında bulmuştur. Kâr ettiği sahada şevk
le çalışan PTT 215 000 olan otomatik telefon 
santrallerinin kapasitesini, bir misli artırmak 
hedefine yönelmiştir. Bu cümleden olarak, 220 
bin abonelik otomatik santral ve telefon ma-
kinası ithal ve imalâtını ihtiva eden şehir içi 
telekomünikasyon projesi ile, Ankara - İstan
bul - İzmir arasında kurulacak (1 800) kanal
lı radyoling projesinin gerçekleştirilmesi için 
yapılan çalışmalar takdire şayan görülmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Balan; 1963 yılından 
sonra vuku bulan olaylara lütfen temas etme
yiniz. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Efen
dim; benden evvel konuşan arkadaşlarım da 
aynı mevzua temas ettiler. Zira bu mevzu, 
1963 te ele alınmış ve ihaleye çıkarılmıştı. 
ihale safhası, bugüne kadar südürülmüş-

I tür. Tabiî bunun nedenlerini, ilgililer bildr-
f 1er. Müsaadenizle bu noktaya bendenizde de

ğineyim. 
. 202 400 hatlık otomatik santral te

sisi ile 190 000 aded otomatik telefon 
bedeli 284 058 000 lira ve tdefkomindkasyon 
şebeke kabloları 135 925 000 lira olmak 
üzere, ceman 419 983 000 lira, en ucuz fiyat 
veren Kanada firmasının teklifidir. 

BAŞKAN — Sayın Balan, bu mesele 1963 
I ten sonra karara bağlanmış bir meseledir. 

O bakımdan, bu meselenin tartışılması, daha 
sonraki yıllarda, iıhalesi ne zaman yapıl
mışsa o zaman yapılır. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Sayın 
Başkan tartışma yapmıyorum, açıklama yapı
yorum. 

BAŞKAN — Tartışma değil. Bu mesele üze
rinde, 1963 ten sonra vükubulan hâdiseler 
üzerinde konuşmayınız. Usul bunu emredi
yor. Usule göre konuşunuz. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Peki 
efenndim. («Raporda varmış» sesleri.) 

BAŞKAN — Olabilir. 1963 ten sonra vü
kubulan olayların bu usul çerçevesinde mü
talâa edilmesi mümkün değil. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Ama 
1963 te başlanmış ve benden evvel konuşan 
hatipler bu noktaya pek güzel değindiler, 
müdahale etmediniz. Mamafih, bunu da bu 
arada bırakıyorum. 

Saym milletvekilleri; 

Bugünkü değeri ile 200 milyar yatırım 
ve 300 bin insangücü ve kaliteliı teknik po
tansiyel ile teçhiz edilmiş, Devletin himaye 
ve kontrolü altında, en verimli kaynakları
mıza el atmış bulunan, 131 müessese halin
de yurt sathında faaliyet gösteren Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri, bugün PTT nin ulaştığı 
merhalede % 10 kârı gerçekleştirdiği takdir
de, senede 20 milyar Türk lirasının Devletün 
eline girmesi iktiza eder. 

işte ben, sözümün sonunda, PTT nin bu 
merhaleye ne şekilde ulaştığını arz edecek
tim, ama Sayın Başkan müsaade etmediler. 
Şu sözlerim biraz mesnetsiz kalmaktadır. 

BAŞKAN — Beyefendi, mesele şu : Hiçbir ar-
I kadaşıma müdahale etmeyi istemem. Bütün 
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kürsü dokunulmazlığı içinde, herkes diledi
ğini söylesin. Ancak, Başkanlık olarak da 
bizim, meseleleri bir anlayış seklimrjz ve ona 
göre düzenlcyiş şeklimiz var. Mevzuubahis 
bu konuşmalarda 'bir türlü, arkadaşlarımızla 
Riyaset, tam bir intibak haline gelemedi'. 
Elimizdeki rapor 1959 yılından 1963 yılma 
•kadar bu müesseseler ve iştiraklerinin kârını, 
zararını, o devreye münhasır olan faaliyetle
rini, katî hesapları (ide bilançolarını Yüce Mec
lis murakabe edecek ve ona göre idare ku
rullarını ibra edip etmemeye karar verecek. 
Şimdi 1963 ten sonra cereyan eden bütün hâ
diseleri ele alırsak, o zaman nevama bü
tün bu müesseseler hakkında Yüce Meclisçe 
bir genel görüşme açılması kararlaştırılmış 
olur. Halbuki Meclis, bu şekilde bu mües
sese hakkında bir genel görüşme kararı ver
memiştir. Verilen, karar, bu dört yıllık müd
det zarfında bu müesseselerin faaliyetlerinin 
Meclisçe murakabe edilmiş şeklidir. 

Mesele İm beyefendi, usul meselesidir. Bu 
usulün dışına çıkış imkânımız yoktur. 

HÜSEYİN BALAN (Devemle) — Efendim, 
bendeniz M. P. Meclis Grupu adına konuşuyo
rum. Burada meseleleri eleştirdikten sonra, çı-
cağımız neticeler hakkında Hükümetlere tavsi
yelerde bulunacağız. Buna, hiç olmazsa müsaade 
buyurunuz. 

BAŞKAN — Elbette e ['endim, 1959, 1963 
yılları arasında 'hangi hâdiseler geçmişse, onla
rı eleştireceksiniz. 

HÜSEYİN BALAN (Devamla) — Efendim, 
o zamanki Bakan da gitmiş, idareciler de git
miş. Buküngü Bakan, bundan ne gibi intiba 
alacak? Müsaade buyurunuz da onları 
izah edelim. Konuşmadan maksat, bir fayda 
temin etmektir. Benden evvel konuşan arka
daşlar pekâlâ raporun muhteviyatını birer bi
rer saydılar; C. H. P. sözcüsü saydı, arkasın
dan A. P. sözcüsü aynı rakamları tekrar elli. 
'Bendeniz de, istiyorsanız, burada aynı rakam
ları tekrar edip ineyim, bundan bir fayda um
muyorum. Bizde çıkardığımız şu kısa netice
yi. Heyeti Al iyeye ve ilgililere arz edelim, müm
kün olursa istifade buyursunlar, kabul eder
lerse tatbik etsinler. 

Bu rakamlar 1957 Bütçe rakamının üstün
dedir. 
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Bu gelire Tekel 'gelirlerini de katarsak Ma
liye 'Bakanlığının vatandaşlardan bir kuruş bile 
vergi almadan yıllık Hükümet programlarını 
yürütmesi ralhatlıkla 'mümkün olacaktır. 

Bu kuruluşların yeteneksiz ellerde, kâr ve 
verimlilik hedeflerinden uzak, günlük politik 
tesirler altında çalışması, millet ve Devleti zor 
durumlara İtmiştir. O kadar ki, 'bundan sonra 
yapılacak yatırımların düşünülen kalkınma he
deflerine ulaşamıyacağı endişesi uyanmış, kar
ma ekonomide özel sektörün güveni sarsılmış
tır. 

Kanaatimiz odur ki: İktidara gelen parti
lerin İktisadi görüşü ne olursa olsun, Kamu İk
tisadi Teşebbüslerinin verimli ve kârlı çalışma
larını sağlıyacak bir yönetim ve iktisadi poli
tika takibetmeleri kaçınılmaz bir zaruret ol
muştur. 

Millî kalkınmada, Türk mucizesinin anahtar
larından en önemlisinin, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin elinde olduğunu, biran hatırdan çı
karmamak lâ;zırngeldiğine inanıyoruz. 

Sözlerimi 'bitirirken Millet Partisi Meclis 
Grupu adına cümlenize saygılar sunar PTT 
mensuplarına daha üstün 'başarılar dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Muslihiıldiıı Güre;-, bu
yurun. 

MÜSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Kamu 
İktisadi Teşekküllerinden bugün yüzümüzü 
güldüren ve malî hiçbir dayanağı olmadan ken
di kendine yetebilen, belki işlerinde garanti al
tında ve kârlı tek müessese bulunan PTT İş
letmesi hakkındaki görüşlerimi arz, bu müesse
seyi böyle canlılık halinde tutanlara teşekkür 
etmekle, başlama!: istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, PTT İşletmesi bu
gün* büyük satha- yayılmış olan her şehirde 
herkesin haberleşmesini sağlıyan en güzel mü
esseselerin başındadır. Memleketimizde posta, 
telgraf: ve telefon olmak üzere 3 anadalda ic
rayı faaliyet eden bu müessesenin durumunu, 
468 sayılı Kanunun Yüksek Meclisinize verdiği 
denetim görevine uymak suretiyle ve 1CG9 - 19b3 
seneleri arasındaki kâr ve zarar hesaplarını in-
ccliyerek, bu arada personel durumuna değin
mek suretiyle teukîd ve temennilerimizi arz et
mek istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, posta işimiz lıaki-
katen memlekette ihtiyacı karşıUyacak dere
cede inkişaf etmektedir. Fakat ''bahusus burada 
nazarı dikkatimi celbeden şey, dışarıdan mem
leketimize gelen kolilerin günden süne azal
makta olduğudur. Tosta İdaresinin, her şey
den önce, memleketimizde gümrük ücretlerinin 
i'azla olması neticesinde koli 'gönderilmesinin 
azalması dolayısiyle 'buna bir -çare bulunması 
için Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile daha ya
kından İrtibat kurması •zamanının gelip, geçti
ği kanaatindeyiz. 

Bir de 1959 ile 1963 arasında müesseseye 
en 'büyük gelir 'getirmiş bulunan ve hâlâ da 
(getirmekte olan telefon idaresi üzerinde kısa
ca durımak istiyorum. Kurulmuş olan tesisle
rin, memleket ihtiyaçlarına kâfi 'gedmediği (bir 
gerçektir. Günden 'güne artan telefon taleple
rim, mevcut idare kanşılıyamamaktadır. Haddi
zatında en büyük kârı bu yönden temin etmiş 
olduğuna 'göre, ve 440 (sayılı 'Kanun ahkâmına 
göre İktisadi -Devlet Teşekküllerinin bellice 
vasfı bulunan kârlılık ve 'verimlilik ve aynı za
manda rasyonel Ihareket 'göstermesi 'zaviyesin
den işi mütalâa edecek 'olursak, her ne kadar 
kâr eden bu 'müessesenin daha fazlla rant temin 
•edebilmesi için telefon taleplerini karşılıya/bi
lecek duruma gelmiş 'olmasında ıme'mıleket 'Ola
rak büyük faydalar 'olduğu mutlaktır. Bugün 
dış devletlere baktığımız ızaman, bırakınız şe
hir içini artık şehirlerarası otomatik telefon 
meselesi 'halledildiğine göre, bizde bir şehirden 
bir ş'chire konuşabilmek için 2 - 3 saat postaha-
nede bekliyen vatandaşları düşünmek suretiyle, 
hiç olmazsa bunu, asıgari zamana indirmekte 
büyük fayda olduğu bir 'gerçektir. Bugün bü
yük bir sevinçle arz etmek icabeder ki, bu bek
leme 'zamanı saatlerin altına düşmüş ve büyük 
'santrallerde bir saatin altında görüşmeler yapı
labilmektedir ki, bu da sevinç verici bir husus
tur. İşte kalifiye .elemanların daiha iyi yetişti-
ril'mek suretiyle, iyi operatistler elinde ımu-
bakkak ki, bunun birkaç dakikanın içine düşe
ceği günü [görümce bahtiyar olacağız. 

Muhterem arkadaşlarımı, bu mevzuda şehir
lere göre bir ücret tarifesinin ıçift terimli tari
felerin tatbik edilmesinde büyük faydalar ola
cağı bir ıgerçektir. ıBu mevzuda telgraf hakika
ten ihtiyacı karşılayıcı bir durumdadır, tekâ

mül etmesinde daha da büyük faydalar olduğu 
bir gerçektir. 1959 - 1963 arasındaki yatırım
lar maailesef arzu 'edilen seviyede olmamış ve 
dolayısiyle birçok binanın birçok santrallerin 
durumu, tam gerçek mânada plâna uygun bir 
şekilde tahakkuk edememiş, yüzde bir haylisi 
noksan kalmış bulunmaktadır. Badema, bu nok
sanlığı biran evvel giderecek tedbirlerin düşü
nülmesinde, büyük faydalar olacağı bir gerçek
tir. 

Fiyatlar mevzuunda iyi t'etkifcat yapılması
nı ve eksperlerin hakikaten ehliyetli, iktisat
tan anlar, memleket gerçeklerine vâkıf kimse
lerden teşekkül edecek komisyonların ince he
saplar yaptıktan sonra, memleket 'gerçeklerine 
uygun, fiyat Itesbitinde büyük faydalar 'gör
mekteyim. 

•Muhterem arkadaşlarım, bu müeseseniın kâr 
ettiğini ve iftihar etmiş olduğumuzu söylerken 
teşekkür etmiştim. Yalnız bu sözlerimden ilgili
lerin gevşememesini tavsiye etmekteyim. Çün
kü, her ne kadar kârlılık prensibi, bu müessese
de mevcut ise de, henüz daha tam randımana 
girmediği 'de bir gerçektir. Binaenaleyh yatırı
ma ıgöre, yapılan işe göre kârı düşünecek olur
sak, bu ıhenüz tam seviyesini bulmamıştır. Ama 
bu grafiğin daima yükselmekte olduğunu 'gör
düğümüz için memnunuz. 

Muhterem arkadaşlar; bu mevzuda, bilhas
sa verimliliği arttırmak yönünden PTT nin per
sonel rejimi üzerinde de biraz durmak istiyo
rum. 

Bugün bir ıgerçektir ki, bilhassa teknik per
sonel alınırken imtihanlara tabi tutulup birta
kım insanlar buraya görevlendiriliyorsa da 
burular, tam olarak ihtiyacı karşılıyamamakta-
dır. 

Tatbikattaki birtakım hataları, benden ev
vel bu kürsüde sizlere ifade etmiş olan arka
daşlarım, (06) yi çevirince operatrisin sizi na
sıl beklettiğini söyledi. Hakikaten (alo) diyor
sunuz, karşınızdaki hazır diyorlar, fakat hâlâ 
size karşıdaki abonenin temin edilmediğini gö
rüyorsunuz ve âdeta bir siyasetçi olarak miting 
meydanında bağırır gibi (allö, alo) kırla birkaç 
dakikanız geçiyor ve bu (alo) lardan sonra 
muhatabımıza birşey ifade edemeden «üç daki-
ikanuz doldu» diye bir ses işitiyorsunuz. 
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'BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
MÜSLIHIDDİN ıGÜRER (Devamla) — To

parlıyorum. 
Haberleşmenin iyi bir işekilde temini için 

personelin eğitimi üzerine dikkatle eğilmek ve 
müımlkün 'olduğu kadar ıpersone'lin (hakikaten 
nazik, bilhassa telefon idaresinde, işi kolaylaş
tırıcı cevaplar verir 'ehil kimsellerden (seçilme
sinde Ibüyük faydalar vardır. 

Bir arkadaşımız 1959 - 1963 arasında piya
saya çıkarılan pullara dokunmuştu. Ben de 
aynı ışeye dokunacağım. Hakikatten pullar 
memleket gerçeklerine uygun olmalıdır. Za
manında (bir (büyüğü anmak üzere fesli pul çı
karılmış lolması söz konusu edilirken, nihayet 
bir memleket 'gerçeği olduğunu Ikaibull etmekte 
fayda vardır. Bendeniz kanaatlimi, şu şekilde 
ifade <ederelk sözlerimi bitirm,e!k istiyorum. 

Mulhterelnı arkadaşlarım, iş kafaya konan 
feste değil, o feısin konduğu kafanın içindeki 
akıldadır. Onun içindir ki, (bu idarenin, (ba
siretli Ibir işekilde verimli çalışmasını (temenni 
ederim. Tetkik etltiğimiz hesaplara göre, kâr 
temin ıeden bir müessese olduğunu 'gördüğüm 
için, ıbaşında buluanan iSaym Vekile ve ilgili 
arkadaşlara teşekkür ederek sözileriıme nihayet 
veririm. 

'BAŞKAN — Sayın Hilmi İşgüzar, M. P. 
Grupu adına ikinci defa söz istiyorsunuz, buyu
runuz. 

İM. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan, muhterem imilletve-
kili arkadaşlarımı. 

Bendeniz de> Ibenden önce konuşan arkadaş
ların temas etmediği hususlara /kısaca temas 
etmek istiyorum. . 

Türkiye Cumhuriyeti PTİT işletmesi hakkın
daki görüşlerimi şöylece öızetlemek istiyoruım : 
İktisadi Devlet Teşekkülleri içersinde yer alan 
PTT işletim/esi, 'görmüş (olduğu hizmetlerin öne-
ımine uygun olarak, diğer teşekküller içersin
de yerini Ibülmuıştur ive bu teşekkül, yani bu iş-
lleitm'C 1969 tarihinden 1963 tarihine kadar bi
lançosunu kârla kapatmıştır. 1950 tarihinde 
29 milyon lira olan 'kârını, '1963 (yılımda Sİ - 30 
milyona çıkarmıştır.' 

Bu müessese gördüğü hizmetler bakımından, ' 
memleketimizde olduğu gibi dünya devletleri 
arasında da ayrı bir hususiyet taşır. Haberleş

menin önemi hepimizin malûmudur. Bugün in
sanları birbirlerine bağlıyan, kültürel sahada 
olduğu gibi, ticari ve özel hayat sahalarında da 
temasları temin eden, her türlü şebekenin ida
resini elinde bulunduran bu işletmeye insanla
rın ayrı bir önem verdiği şöyle dursun, kâr et
memiş olsa bile, bunları Devletin, çeşitli kaynak
lardan temin ettiği gelirlerle, takviye etmesi 
icabeder. Bu bakımdan, iktisadi Devlet Teşek
külleri içerisinde yer alan Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletmesinin, iktisadi işletmelerin dışında, 
önemli bir teşekkül olduğunu belirtmek istiyo
ruz. Bugün köyler arasında telefon konuşması 
ve mektupların ulaşması çok zordur. Bunu dik
kate almak suretiyle köyler arasında haberleş
menin çok daha iyi bir sekile sokulması ve ida
renin bu yönde gayret sarf etmesi gerekir. Yal
nız, mübrem bir ilıtiyacolan haberleşmenin 
- hem haberleşme hürriyeti bakımından ve hem 
de önemi bakımından - daha ziyade ucuz olarak. 
âmme hizmeti olarak ele alınması ieabederkcıı, 
bizim memleketimizde büyük şehirlerde otu
ran münevver insanlar bile, telefon parasın
dan yakınmaktadır. Binaenaleyh maddi imkân
ları az, ekonomik gücden mahrum olan insanla
rın bu hizmetten istifade etmeleri mümkün de
ğildir. Elektrik, su, havagazı gibi en mübrem 
ihtiyaçlar arasında telâkki edilen haberleşmeye 
önem verilmek suretiyle telefon ücretleri tari
fesinde değişiklik yapılması gerekir. Ayrıca 
büyük şehirlerde oturanlar telefondan istifade 
etmek imkânına da kolay kolay kavuşamamak-
tadır. Telefon almak çok zor bir duruma gel
miştir. Bu bakımdan, Sayın Ulaştrma Bakanlı
ğının, 1959 ile 1963 yılları arasındaki faaliyetler 
göz önünde bulundurularak bu arz ettiğim hu
suslara da eğilmesini ayrıca rica etmekteyiz. Ha
berleşme hürriyetinin evvelemirde her şeyden 
masun olması gerekirken dış memleketlerden 
memleketimize gönderilen işçilerin mektupları
nın zamanında verilmediği ve bir kısmının da 
açılmış olduğu vâki şikâyetlerden ve gazete sü
tunlarına akseden haberleşmelerden anlaşılmış
tır. Bu hususta âzami hassasiyet gösterilmelini 
tekrar rica etmek isterim. 

Posta İdaresinde vazife gören arkadaşların 
çoğu, bilhassa taşrada bulunanlar, kışın fırtına
sı ve yazın alevi karşısında oldukça zor durum
da bulunmakta ve posta müvezzileriyle beraber 
taşrada bulunan müdür ve memurların kadrola-
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rı tıkanmış olduğu cihetle, istikballerini daima 
endişe ile karşılamakta olduklarından bilhassa 
Ulaştırma Bakanlığınca bu memurların geçiın-
leriyle ilgili kadro meselelerini ele almak sııre-

Miyle hal çaresi aramalıdır. Bugün 200 bini ge
çen telefon hatları dolmuş, yine alt komisyonun 
vermiş olduğu bilgiye göre, müracaat edenlerin 
sayısı da buna yaklaşmıştır. Bu ihtiyaçların gi
derilmesi için bilhassa idare, bütün dikkatini top
lamak suretiyle, ihtiyaçlara cevap verecek bir 
şekilde ve kapasitede yeni otomatik santrali ar ve 
40 bin otomatik hat imal edecek bir telekomüni
kasyon fabrikasının kurulmasını raporda öngör
müştür. Bu raporda öngörülen fabrikanın ku
rulması için çaba gösteren arkadaşlara huzuru
nuzda teşekkür ederim. Ancak, raporda işaret 
edildiği üzere, bu bugün 1963 yılında ele alınmak 
suretiyle Kanada Nordcn Elektrik Firmasına 426 
milyon liraya ihalesi yapılmıştır. Bunun ihale
sinin yapılmasını da memnuniyetle karşılamak
tayız, Bu tahakkuk ettiği takdirde bütün ihtiyaç
lar giderilecektir. Yalnız bir noktaya 'temas et
mek mecburiyetinde olduğumu da burada ifade 
etmeye mecburum. O da mer'i Ticaret Kanunu
na göre yabancı şirketlerle yapılan mukavelelerin 
hisse miktarının yüzde 49 u gcç.emiyeceği ortada 
iken Kanada firmasına ihale edilen Tclekomi'mi-
kasyon Fabrikasının yüzde 51 hissesinin yaban
cı şirkete verilmesi keyfiyeti apaçık Türk Ticaret 
Kanununun, hatırımda kaldığına göre, 440 veya 
443 ncü maddelerine muhaliftir. Ya Ticaret Ka
nunu ortadan kaldırılacaktır, ya bu mukavele 
feshedilecektir. Bizim görüşümüz şudur: Ticaret 
Kanunu, Türk Ticaret Kanunu olduğuna göre, 
millî menfaatler göz önünde bulundurularak ha
zırlanmış bir kanun olarak, kapitülâsyondan yeni 
kurtulmuş bir millet olarak bu mukavele yersiz
dir ve bilhassa rey hakkı bizim millî geleneğimize 
de uygun değildir. İleride telâfisi mümkün ol-
mıyacak büyük zararlar tevlidedecektir. Bu hu
susu da bilhassa ilgililerin dikkatine arz etmeyi 
vatani bir borç, telâkki ederim. 

Bizim görüşlerimiz kısaca bundan ibarettir. 
Teşkilât mensuplarına vazifelerinde başarılar te
mennisiyle huzurunuzdan ayrılır, hürmetler su
narım. 

BAŞKAN — (jlörüşmelerin yeterli olduğuna 
v dair bir önerge gelmiştir. Komisyon \ oya Hükü

met adına konuşacak var mı? 

ULAŞTİRMA BAKANİ SEYFİ ÖZTÜKK 
(Eskişehir) — Yok efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Vaziyet tavazzuh etmiştir. Müzakerelerin ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cihat Turgut 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini Yüce He
yetin oyuna sunuyorum. Kalbul iedenler... Etmi-
y enler... Kalbul edilmiştir. 

1959, 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllarında vu-
kubulan kârları okutacağım ve buna göre bilan
çoları, dolayısiyle idare kurullarının ibrasını da 
oyunuza sunacağımı. 

Kazai mercilere intikal etmiş veya Ikazai mer
cilere intikal edecek bulunan hususların dışında
kiler oylamalar muteber olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Posta Telgraf ve Tele
fon İşletmesi : 

1959 yıllı kâr: 29 131 932 lira 56 kuruş. 

BAŞKAN —• Oyunuza ısunuyonım. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kafeull edilmiştir. 

1960 yılı, (kâr: 32 583 851 lira 36 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
1961 yılı, kâr: 12 406 422 lira 35 Ikuruş. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1962 yılı, kâr: 21 177 300 lira 45 kuruş. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
1963 yılı, kâr: 31 886 976 lira 34 kuruş. 

BAŞKAN — Oyunuza .sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekli ile PTT İşletmesinin 1959,1960,1961, 
1962 ve 1963 yullarında görev ifa etmiş idare ku
rulu. üyeleri ibra olunmuşlardır. 

Sayın Kasım önadım, Sayın Muisitafa Tay
yar, Sayın Barlas Küntay ve ıSaym Nilüfer Gür-
ısoy tarafından, »Sümıerbanfc Genel Müdürlüğü ile 
ilgili kuruluşların vaziyet cetvelleri her yıla ait 
ve ayrı ayrı olmak üzere yapılan işari oylaıma-
smda müspet oy kullanmadıkları beyaniyle bir 
önerge göndermişlerdir. Bu önergenin okunması
nı ve hakkında muamele yapılmasını istemekte
dirler. İşari oylaimalarda hangi üyenin kabul ve
ya ret oyu kullandığı bilinmediği cihetle bu öner-
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genin 'muameleye konulması mümkün değildir. 
Sizler menfi oy kullandığınızı ve bunun zapta 
geçmesini istiyorsunuz. Bu şokildo bir önergenin 
okutulup muameleye konması mümkün değildir. 

NİLÜFER GÜRSOY (Bursa) — Önergemizin 
okunmalını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim önergenizi mahiyeti 
itibariyle anlattım. O birleşimde Sümerbank Ge
nel Müdürlüğü ile ilgili 'kuruluşlarının bilançola
rının işar i oylama, mu.r.m eleminde menfi oy ver
diğinizi söylüyorsunuz, bu hususun zapta geçme
sini istiyorsunuz. Böyle bir önergenin muamele
ye konması mümkün değil Sayın Gürsoy. 

î ) Tünkiys Cumhuriyeti Ziraat, Bankası : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaş1 arım, Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat - Bankası ve iştirakleri 
üzerinde hazırlanmış bulunan denetleme raporu
nun müzrlkcrosine geçiyoruz. 

HİEMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Şahsım adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
NİLÜFER GÜRSOY (Bursa) — Önergemiz

de bir husus daha var, bu sebeple tamamının 
okunmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Giirsoy, burada mevkii 
muameleye 'konan önergeler ancak Meclis tarafın
dan muteber addedilebileccık önergelerdir. Simdi 
bu pekli ile bir işari oylamada arkadaşlarımızın 
verdikleri oyların müspet veya menfi olduğunun, 
ayrı bir önerge ile belirtilmesi mümkün değil. Bu 
balkımdan önergenizi okutmuyorum. Bâzı arkadaş
larımız, işari oylama sonunda ben menfi oy ver
dim, gibi bir beyanda buulnur da bunun bir âdet 
haline getirirscik, Meclinto her menfi oy veren ar
kadaşımız, Meclis. kararları müspet çıkmasına 
rağmen, kendi beyanı ile önergesi ile bunun zap
ta geçmesin i ister ve dolayısiyle günlerce bu şe
kilde önergeler okutmak mecburiyetinde kalırız. 
Bu sebepten önergeyi okutmıyacağım, usul ba

skınımdan mümıkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, O. İT. P. Grupu adı
na Sayın Ahmet Şener'in Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası ve iştirakleri hakkında konuşa
caklar. 

Buyurunuz efendim. 
C. H. P . GRUPU ADINA AHMET ŞENER 

(Trabzon) — Muhterem arkadaşlarım, 1959 -
1963 yıllarına ait T. B. M. M. Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri Karma Komisyonunun raporu üze
rinde C. II. P. Grupunun görüşlerini arz .etmeye 
çalışacağım. 

1860 yılında büyük Devlet adamlarından Mit
hat Paşa, zamanında (Memleket Sandığı) namı 
ile kurulan bu hayırlı teşekkül, kısa zamanda, 
memleketimizin sathına yayılarak bu tarihe ka
dar Türk çiftçi ve tüccarına, topyekûn Türk 
Milletine büyük faydalar sağlamıştır. 

Bu teşdkfkülün, yıllık faaliyetlerinin incelen
mesinde konuyu üç. anabölüm üzerinde toplamak 
mümkündür. 

a) İdari bünye, 
b) İşletme faaliyeti, 
e) Malî bünye ve blânço olarak tesbit edile

bilir. 
Muhterem arkadaşlarım; yukarda arz ettiğim 

bölümlerde T. C. Ziraat Bankasının 1959 - 1963 
yılları sonu hesaplarının bir mukayesesini yap-
•nıa;k üzere sizlere bu kuruluşun dört yıl içinde 
idari işletme ve malî bünye blânçolarmm seyri
ni anlatmaya çalışacağım. 

1959 da, büro, ajans ve şube olarak 594 iken 
51 fazla.Ti ile 1963 to 645 adede yükselmiştir. 

Pe-mnel ve hizmetliler 9 645 iken 1963 te 
432 fa.zlar.iyle 9 951 olmuştur. 

Personel masrafı, 85,5 milyon lira iken 52,6 
milyon fazlasiylc 138,1 milyon liraya baliğ ol
muştur. 

İş1 etme faaliyetleri : 
1959 d s mevcut toplamı 1 959,5 milyon iken, 

'933 te 3 428.9 milyona yükselmiştir. 
Zirai plasman 2 313 3 milyon iken 1963 te 

'"; 5ır> rVıilv.nn.r. yükselmiştir. 
Ticari plasman; 1959 ela 1 107.1 milyon lira 

iken. 1933 te 1 658 3 milyon lira olmuştur. 
Malî bünye ve blânço durumu: 

1959 da, bankanın ödenmiş sermayesi 450.2 
nıi.lyou lira. iken, 1933 yılında 727.2 milyon lira
ya. yi'ıksetmiştir. 

1959 da. kullanılan sermayesi 4 545.5 milyon 
lr-'\ iken, 1963 de 5 987,9 milyon liraya yüksel
miştir. 

Bu .miktarın 1959 da 735.4 milyonu öz kay-
nr-lk1 ardan, 3 810.1 milyonu yabancı kaynaklar
dan temin edilmişken, 19G3 yılında bu miktarın 
1 188.2 milyonu öz kaynaklardan, 4 799.1 milyo
nu yabancı kaynaklardan temin edilmiştir. 

http://fa.zlar.iyl
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1959 yılında geliri 327.8 milyon, giderleri 269 
milyon lira iken, 1963 yılında geliri 490.6 milyon' 
lira ve giderleri ise, 349.8 milyon liradır. 

1959 da bu müessesenin kârı 55.9 milyon lira 
olmuş ve malî rantabilitesi % 7.58, ekonomik 
rantabilitesi % 3.75 iıken, 1963 yılında 140.8 mil
yon kâr ve malî rantabilitesi % 11.85 ve ekono
mik rantabilitesi % 4.7 dir. 

Muhterom arkadaşlarım; bu bankanın mem
leket ölçüsünde ikinci fonksiyonu olarak ve Ana
yasanın 51 nei maddesinin öngördüğü koopera
tifçiliğin 1959 dan 1963 yılı sonuna kadar iki 
yılın mukayesesini yaparak beraberce tetkik ede
lim. 

Tarım Kredi Kooperatifleri ile Tarım Satış 
Kooperatiflerinin durumlarını şöylece özetliyebi-
liriz : 

Tarım kredi kooperatiflerinin durumu 

Kooperatif adedi 
Ortak adedi 
Köy sayısı 
Öiîkaynak 
Ödenmiş sermaye 
Yedek akçe 

Normal 

1959 

1 560 
919 914 
16 471 

32 258 142 
86 378 988 
51 954 557 

Plasman 
375 000 000 

1963 

1 617 
1 016 372 

17 179 
56 897 298 
123 060 466 
93 970 662 

600 000 000 
Gübre — 75 000 000 
İkraz gücünden or
tak başına düşen 
miktar 536 841 
Lojmanlı ve depolu 
hizmet binası adedi 348 538 

Tarım Satış kooperatifleri ve birlikleri 
1959 1963 

Kooperatif adedi 213 223 
Birlik adedi 14 14 
Ortak sayısı 153 884 152 445 
Ayrılan plasman 
miktarı 815 000 000 900 030 000 

Muhterem arkadaşlarım; yukarda dört se
nelik faaliyetini iki sene üzerinde teksif edil
mek suretiyle mukayeseli olarak tetkl'k ettiği
miz bu bankanın 3202 sayılı Kanun ile 440 sa
yılı Kanunun getirdiği yeniliklere göre bâzı 
teknik, malî ve ekonomik temennilerimizi 

aşağıda arz etmiş oluyorum. Müessesenin fonk
siyonları : 

a) Zirai krediler, 
b) Resmî ve ticari krediler, 
e) Malî plasmanlar, 
d) Yatırımlar, şeklinde tecelli eder. 
Müessesenin yaşayabilmesi için ve kendi 

finansman kaynaklarını beslemek zarureti kar
şısında ticari kredi muamelelerini yapmaya ve 
devam etmesine grupumuz kaanidir. Ancak, 
memleketimizin millî gelirinin % 48 ini teşkil 
eden zirai istihsali artırmak ve memleketimiz
de sosyal dengeyi sağlamak için, Ziraat Ban
kasının 3202 sayılı Kanunun bir mükemmeliyet 
taşımadığı için, 440 sayılı Kanuna göre yeni 
teşkilât kanununun Meclise sevk edilmesinin 
gerektiğine inanıyoruz. 

1961 yılında Yüksek Murakabe Heyetinin 
raporunda tahmin edilen bir hesapla lüzumlu 
zirai kredi 6 - 7 milyar lira olduğuna göre ve
rilen zirai kredi bu ihtiyacın % 30 - 32 sini 
temin etmektedir. • 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususu bir ger
çek olarak gazetelerde okuduğumuza göre, bu 
müessesenin gazetelere verdiği beyanata göre, 
1967 yılında İnşallah bunları tahakkuk ettir
mesini biz de temenni etmekteyiz ve böyle görü
yoruz. 

Bankanın tohum, gübre, zirai alet, sulama 
ve hayvancılık kredileri verilmesi için bütün 
iyi niyetler kullanılsa dahi kifayetsizdir. 

Bankanın toprak değer baremlerini yenile
mesi ve bugünün yeni şartlarına uydurması ge
rekir. 

Dönüm başına verilen çevirme, iyileştirme, 
edindirme ve tesis kredileri bugünkü fiyat ar
tışlarına, işçi ücretlerine, gerçek toprak fiyat
larına paralel verilmesinde, yerinde sarf edil-
mc'k hususunda daha teknik esaslara ve kon
trole bağlanması için ziraat teşkilâbiyle gerekli 
koordinasyonun yapılmasında ve bu hususta 
kanuni ve nizami protokollara bağlanmasında 
âzami dikkat edilmesi grupumuzca can ve gö
nülden temenni edilmektedir. 

Bankanın kaynaklarının bir kısmı donmuş 
vaziyettedir. Bankanın alacakları, şahıslar ve 
bâzı müesseselerin uhdesinde tahsili kabili im
kânsız hale gelmiştir, 
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Kromit firmasının üzerinde kalan 71 mil
yon lira gibi büyük (bir paranın Türk tarihin
de unutulmıyan ve unutul a mryacaik basiretsiz 
ve plânsız, hiçbir teknik tarafı olmıyan bir 
muamele olarak bu güzel, faydalı müessesenin 
dosyalarında Türk mahkemesinin kararından 
geçmeden, Af Kanunundan istifade edilerek 
ortadan kaldırılmasının âmme vicdanından 
kalkması demek değildir. 

Muhterem arkadaşlarıım, Türk köylüsünün, 
Türk çiftçisinin bu müesseseden almış olduğu 
krediler bu tarihe kadar 'batmamış ve batmıya-
caktır. Ancalk, hakiki çiftçilere ve istihsalin 
artırılmasında kullanılmak üzere verilen kre
dilerin faydalı olaJbileeeği kanaatini taşımak
tayız. 

Zirai kredilerin artırılması için, bankanın 
öz kaynakları artırılmalıdır. Bu hususta Hükü
met her yıl 'bütçenin % 1 ini 'bankaya yardım 
olarak yapılmasını sağlamalıdır. Bu kanuni 
vecibe bir defa , yani 1963 te yapılmış, ondan 
evvel ve fondan sonra bu arzu yerine getirile
memiştir. 

Hükümet emriyle yapılan tahsisler Maliye
den tahsil edilmelidir. 

Bankanın alâkası olmıyan iştiraklerden kur
tarılması bir ^zarurettir ve bu iştirakler başka 
müesseselere devredilmelidir. 

Takipteki alacakları imkân nisbetmde tak-
sitlendirilmeımelidir. 

Zirai kredilerin istihsale masruf 'olabilme
si için, bugünkü fiyat konjonktürüne uyahil-
mesi ve şahıs başına vasati •ikrazatm artışını 
gönülden talep ve temenni ediyoruz. Aksi hal
de istihsale matuf olan bu paranın, istihsale 
yönelmesi çok zor 'olacaktır. 

Grupumuz olarak öz kaynaklarını ve şa
hıs kredi hadlerini artırmayı arzu ederken, 
tahsilatın artırılması ve şahsa verilen kredi
nin girdi - çıktı şeklinde devam etmesini arzu 
etmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarını, bir vatandaş 'ban
kaya borcunu, faizle tüccardan alır, bankaya 
öder. Sabah tekrar 'bankadan alır tüccara gö
türür. Bu demek değildir ki bu verilen kredi
ler istihsale varmakta ve istihsale faydalı ol
maktadır. Bunu sayın vekilin ve sayın banka 
•mensuplarının huzurunda söylemek vazifemiz
dir. 

Ziraat Bankasının yukarıda sayılan husus
ların tahakkuk edebilmesi için yeterli ihtisasa 
önem vererek, yüksek tahsil elemanlarının 
% 5,1 den en azından '•% 30 - 40 a çıkarılması 
ile ancak mümkündür. Bunun da hilhassa ajans 
ve şubelerde 'bulunan memur arkadaşların bu 
esaslar dairesinde tatmin edici ücret ve maaş
larla alınması ve daha randımanlı çalışmasında 
esas olacağını grupumuz temenni etmektedir. 

Bu müessesenin bilhassa propaganda maksa-
diyle dağıtmakta bulunduğu ve tutarı 10 - 15 
milyon lirayı 'bulan defter kalem gibi eşyala
rın dağıtılarak, hir masraf olan bu hususun 
yine propagandasını temin etmek maksadiyle 
köy ilkokulları yapılması grupumun temennile-
rindedir. 

Türk 'çiftçisinin hizmetinde bulunan bu mü
essesenin ikinci önemli dalını teşkil eden ta
rım kredi ve tarım satış kooperatiflerinin Ana
yasanın hükümlerine istinad ettirilerek artı
rılmasında, Türk çiftçisinin fikir, teknik ve pa
ra gücünü bu 'hayırlı müesseselerde toplamak 
suretiyle bunların geliştirilmesinde ve çiftçiyi 
daha kısa bir şekilde ve süratle gübre, tohum, 
zirai mücadele, ilâç, ve aletleriyle ve hayvancı-
hk bakımından donatma imkânlarını kendi güç
lerini katarak bu kooperatiflerle temin etmek 
çok kolay ve hayırlı bir iş olacağından Ziraat 
Bankasının 'bu tâli müesseselerini, asıl 'bir mü
essesesi 'gibi besliyerek Türk çiftçisine daha 
ucuz faizli ve kısmen masrafsız krediler ver
mek suretiyle teşkilâtlandırmak O. H. P. Gru-
punun. özünden 'gelen bir temennisidir. 

BAŞKAN — 'Sayın Şener, bütün bu beyan
larımızla, muayyen bir andan beri, baş taraf 
çok iyi gidiyordu, 1959 - 1963 çerçevesini aş
maktasınız. 

C. II. P. GIUTPU ADINA AHMET ŞENER 
(Devamla) —• Tamam, aşmamaktadır sayın 
Başkan. Takdir edersiniz ki Sayın Bakanım 
bütün sizin müdahaleleriniz haklıdır, buna ta
mamen iştirak ediyorum. Ama, konuşmacıları 
da bağışlamanızı istirham ederim. Zira geçmiş 
bir bilanço ve idare hakkında fikrimizi veya 
grupumuzun fikrini ileri sürerken elbette ki 
1964 - 1965 e taşmış olduğuna bendeniz de ka
niim. Zatıâlinizin de ikazı haklıdır. Ama Nas
rettin Hoca işi, siz de haklısınız, ben de hak
lıyım. Özür dilerim ıSayıh Başkan, zaten bir 
cümle ile 'bitiriyorum. 
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Ayrıca ileride toprak reformu ve zirai refor
mun tahakkuku bakımından şimdiden Önha-
izırlık olarak bu teşkilâtlandırmanın Ziraat Ban
kası tarafından 'geliştirilmesini candan temenni 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; grupumuz bu mü
essese üzerindeki samimî ve lüzumlu inançla
rını ileride gelecek olan raporlarda görülmeme
si ve Yüksek Murakabe Heyetinin teknik ve 
objektif hiçbir tesire kapılmadan bu müessese
ler üzerinde titizlikle yapmış olduğu muraka
benin ciddiliğine teşekkür eder, müesseseye ba
şarılar dileriz. Saygılarımla. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı, zatıâliniz 
T. 1. P. Grupu adına mı söz istiyorsunuz'? 

ALİ KARCI (Adana) — 'Grup adına, 
BAŞKAN — Yazılı vesikanız yok. 
ALİ KARCI (Adana) Var efendim. 

BAŞKAN — Getiriniz lütfen. 
Buyurun Sayın Karcı, T. 1. P. Grupu 

adına. 
T. İ. P. GRUPU ADINA ALİ KARCI (Ada

na) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 
19'5'9 - 1963 yıllarına ait Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının kâr - zarar hesaplarına ba
karken, önce bu bankanın kuruluş nedenleri
ni gözden geçirmek 'gerekir. Bu banka neden 
kuruldu; bu banka 'kimin bankası; bu banka 
ne yapmak istiyor? Her halde T. C. Ziraat 
Bankasının 'buradaki «Ziraat» sözcüsü banka
nın ne yapmak istediğini gayet açık olarak or
taya koymaktadır. 

Hiç şüphesiz bu bankadan istifade edecek 
olanların ziraatçı olmaları lâzım gelir. Ama 
•banka maalesef yıllardan beri takibettiği bir 
politika içinde ve belirli bir eylemde bu yöne 
doğru bâzı yönelişler devamlı olarak gös
termekle beraber, zaman zaman politik et
kiler altında kalarak, bu fonksiyonunu kaybet
miştir. Hiç şüphesiz, «kaybetmiştir» sözü de 
burada 'belki fazla gelecek ama, siyasıi kurum
ların etkisi altında kalmasından dolayı, asıl 
yapmak istediği görevi tam anlamda yapama
mıştır, yerine kullanıyorum. Üstelik Ziraat 
Bankası, gerçekten büyük bir gelişme içinde
dir. Zaten Türk bankacılığı 1953 - 1963 için
de büyük bir gelişme göstermişti ama Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının göster

diği gelişme, bu gelişmelerin de üzerinde, ha
kikaten alkışlanmayı icabeden bir basan şek
linde gösterir kendisini. Meselâ 1953 te ban
kalar mevduat hesaplarının yüzde 28.6 sı Zi
raat Bankasında iken, 1963 hesaplarında bu 
mevduatın yüzde 31.8 e yükseldiğini görüyo
ruz. O lıalde akla şöyle bir şey geliyor; bu 
mevduat yükseldikçe çiftçilere verilen kredi
ler de 'bu »oranda yükselir. Kaldı ki, bilanço
sunu tetkik ettiğimiz vakit görürüz ki, maa
lesef Ziraat Bankası, zürraaya daha faydalı * 
olacağı yerde tüccara, aracı tüccara, faizciye 
çok daha faydalı olmaktadır ve rakamlar da 
şudur : 1954 te ticari krediler 473 milyon lira 
iken, zirai krediler 1 milyar 497 milyon lira 
idi. Yani ticari kredilerin yüzde oranı 31, 
zirai kredilerin yüzde oranı 69.. 

1963 yılma geliyoruz; on yıl sonraya, Ti
cari kredilerin 1 567 000 000 liraya, zirai kredi
lerin, 2 610 000 000 liraya yükseldiğini gö
rüyoruz. Yüzde hesabına vuracak olursak 

v*bunu saym milletvekilleri, görürüz ki, ticari 
krediler % 37,5, zirai krediler %67,5 a düşmüş
tür. Demek ki, ticari krediler on yılda % 6,5 
artarken, zirai krediler maalesef % 6,5 bir 
düşüş göstermiştir. Şüphesiz, biraz önce söyle
diğim gibi bunu bu şekle sokan nedenlerinin 
başında politik faktörler büyük rol oynamak
tadır. Krediler ya tüccara ya da büyük 
çiftçiye akmaktadır. Meselâ kromit yolsuz
luğunun 78 milyon lirası siyasi baskının en 
tipik örneklerinden biridir. Ayrıca, denetle
me raporundan öğrendiğimize göre, 1963 te 
İzmir'de 40 kişiye 24 mıilyon liralık kredi 
açılacağı öngörüldüğü halde, 58 milyon lira
lık bir deplasman yapılarak bu miktar 82 
milyon liraya çıkarılmıştır. Yani 40 kişiye 
58 milyon liralık usulsüz kredi açılmıştır. 
Şimdi sorabilirsiniz, bu müdür hakkında ne 
gibi bir takibat yapıldı? Ben hemen ceva
bını arz edeyim; bu kredinin açılması po
litik idi, müdür hakkında yapılan takibat da, 
tahkikat da politik idi. Yani yaşı geçtiği 
için emekliye sevk edilmiştir, o kadar. Peki, 
bu kredinin açılmasında rol oynıyan umum 
müdür nerde dersiniz? O da hemen İzmir'de 
bir bankanın müdürlüğüne getirilmiştir. 

Yine sayın milletvekilleri, buna benzer 
bir başka olay da Mersin'de olmuştur; yarım 
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milyon ile 1,5 milyon lira arasında usulsüz 
krediler açılmıştır. Fakat bu kredileri açan
lar hakkın da maalesef bir takibat, bjr tahki
kat açılmamıştır. 

Ziraat Bankası, bunlardan ayrı olarak 
1963 sonuna göre 46 kuruma 189 milyon lira 
sermaye yatırmıştır. Bu usulsüz kredilerin zira-
atle uğraşanlara kredi olarak verileceği yerde 
tüccara verilmesinden ayrı olarak Ziraat Ban
kasının muhtelif yerlere yatırdığı paraların he
saplarını anlatmak istiyorum, bununla. Ayrıca 
iştiraklere açılan 104,5 milyon lira da buna ek
lenirse görülür ki, bu iştirak ve kuruluşlara 
293,5 milyon lira bağlanmıştır. Ziraat Bankası
nın 1963 hesaplarına göre ödenmiş sermaye ve 
iştirakleri 913,5 milyon lirayı bulduğuna göre, 
banka varlığının 1/3 ü bu kurumlara ve iştirak
lere yatırılmış demektir. Peki bu kurumlar ve 
kuruluşlar kazanıyor mu; verimlilik şartlarına 
uygun çalışıyor mu, sorusu çıkıyor 'burada kar
şımıza. Maalesef bu soruya hayır demek mecbu
riyetindeyiz. Bütün bunlar bir çiftlik havası 
içinde idare ediliyor. Evvelâ bu kurumların ba
şında bulunanlar kendi maaşlarını bile artırma 
yetkisine sahiboldukları için, personel masraf
ları inanılmıyacak kadar yükselmiştir. Hattâ 
bâzı söylentilere göre, bu kuruluşların başında 
bulunan müdürler ve umum müdürler on 'bin li
ranın üstünde büyük bir maaş almaktadırlar. 
Bu şartlar altında, bu kuruluşlar büyük bir men
faat ve büyük bir gelir sağlıyabilir mi? Hiç şüp
hesiz hayır. Bütün bunlara 1963 itibariyle ala
caklardan ümit kesilen ölmüş alacakları da, ya
ni 3 yüz milyona yaklaşan miktarı da eklersek, 
bankanın esas fonksiyonunu yapıp yapmıyacağı 
kendiliğinden meydana çıkmış olur. Bunlar ti 
cari krediler olarak 92 milyon liradır. Ciddî bir 
şekilde 'bu alacağın peşine düşülmemektedir. Zi
rai kredilerden tahsilatı gecikenler 120 milyon 
liradır. Kanuni takibattaki 73 milyon lirayı da 
buna ilâve edersek yukardaki rakam kendili
ğinden meydana çıkmış olur. Ayrıca istanbul 
Yaş Meyva ve Sebze Kooperatifine verilen kre
diler ciddî takibedilmediği için, batmıştır ve 
bundan Bankanın zararı 22 milyon liradır. Bu 
paranın kaybında ihmali görülenler hakkında 
her hangi 'bir takibat yapılmış mıdır, yapılma
mış mıdır? Doğrusu merak ediyoruz, işte Ziraat 
Bankasının kredi politikası bu bilgilerin ışığın
da incelenirse doğru bir sonuca varılabilir. Onun 
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için Ziraat Bankasının kredi politikası bütün bu 
bilgilerin ışığında incelenmelidir. Ziraat Ban
kası, aracı tüccarın, bu aracı tüccara aracılık 
eden nüfuzlu politikacının bankası durumun--ı 
getirilmek istenmiştir. Yukarda verdiğimiz mi
saller bunun açık örnekleridir. Fakat dirayetli 
idarecilerin dayanma gücü, bunu çoğu zaman 
boşa çıkarmıştır. Takdirle anarım. Yukarda say
dığım rakamlara ek olarak şunları söylersek ne 
kadar haklı olduğumuz kendiliğinden meydana 
çıkar. Ziraat Bankası 1960 yılında bütün bu 
dönen milyonların yanında zirai kredilerde or
talama olarak 549 lira, yine 1960 da çevirme kre
disi olarak 514 lira, cem'an 1 063 lira ortalama 
kredi açmıştır. Görülüyor ki, bu ortalama kredi 
bin liranın biraz üstündedir. Eğer bu rakamla
rın detaylarına inecek olursak korkunç bir ger
çekle karşılaşırız. 

Saym milletvekilleri; 1960 yılı sonu itibariy
le, zirai kredilerin dağılış şeklini ara etmek is
terim. Yüz liraya kadar krediler : 16 061 342 lira 
12 kuruş dağılmış, 200 741 çiftçiye verilmiş. Or
talama 80,1 kuruş. Yani, 2 yüzbin çiftçinin Zi
raat Bankasından istifadesi bir yılda 80 lira bir 
kuruş. 101 liradan 300 liraya kadar olan kredi 
tutarı 101 172 805 lira 23 kuruş ve bundan isti
fade eden çiftçi sayısı 488 380. Yani ortalama 
207 lira 16 kuruş. 301 liradan 500 liraya kadar 
kredi alanlar; 134 210 897,07 lira kredi almış
lar, bunların ziraatçi olarak sayıları da 341 656. 
Yani bir yılda 392,82 lira kredi almışlardır. 

Saym milletvekilleri bunları uzatmak iste
mem. Fakat aşağıda bütün bu rakamlarla tezat 
teşkil eden büyük çiftçilerin aldıkları kredilerin 
rakamlarını bilhassa vermek isterim." 

20 000 liradan 50 000 liraya kadar kredi alan
lar; 5 172 873,51 lira kredi almışlar, bunlar 
1 861 çiftçidir. Ortalama aldıkları 27 795 lira 
85 kuruştur. Yine 50 000 liradan 100 000 lirayı 
kadar alanlar; 548 kişidir. 52 000 er lira kredi 
almışlardır. Aldıkları kredi tutarı 28 567 833 lira 
78 kuruştur. 100 000 liradan fazla kredi alanla
ra gelince, bunlar sadece 128 kişidir ve aldıkları 
para 28 567 239 lira 73 kuruştur. Yani ortalama 
223 181 lira 55 kuruştur. 

Saym milletvekilleri, bu son rakamları oku
duğum vakit 80 lira, 207 lira kredi alanların 
bu krediyi alanlarla adetâ alay ediliyormuş gibi 
bir durum kendiliğinden meydana gelmiyor mu? 
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Düşününüz, meselâ bir köylü köyünden inecek, 
kasabaya gelecek ve 80 lira kredi alıp köyüne 
dönecek. Bunun tutarı da 2 yüz bin kişi olacak. 
207 lira kredi alanların tutarı da yarım milyona 
yaklaşık olacak... Şimdi bu verdiğim rakamlar 
Ziraa+ Bankasından verilen krediler. Ayrıca Ta
rım Krı-Ji Kooperatiflerinin verdiği krediler de 
var. O da aynı şekilde yeni bu bankanın ve koo
peratiflerin fukara köylünün yanında değil, bü
yük çiftlik sahibinin yanında olduğunun en 
canlı örneğidir, en canlı belirtisidir. Orada d i 
yine Tarım Kredi Kooperatiflerinden yüz liraya 
kadar 33 497 vatandaş kredi almış, ortalama al
dığı kredi 88 lira. 101 liradan 200 liraya kadar 
118 993 vatandaş kredi almış ortalama 1G7 lira. 
201 liradan 300 liraya kadar 148 G22 kişi kredi 
almış, ortalama 281 lira. Yine atlıyorum ve bü
yük rakamlara geliyorum; 2 001 liradan 5 000 
liraya kadar kredi alanların sayısı 31 742 orta
lama aldıkları bir yıllık kredi miktarı 2 844 lira. 
5 000 liradan 10 000 liraya kadar alman kredi, 
7 161 kişi tarafından ortalama 6 4G0 lira şek
linde ve 10 000 liradan 15 000 liraya kadar 
olan kredi 840 kişi tarafından alınmış, 12 440 
lira ortalama geliyor. 

Görülüyor ki muhterem milletvekilleri, 1959 
la, 1963 yılları arasında Ziraat Bankası maale
sef fakir çiftçiye, fukara köylüye daha fazla 
yardımcı olacağı yerde, kendi imkânları da 
arttığı halde, fukara çiftçi köylü yerine maale
sef aracı tüccara ve bu fukara köylülerin mal
larını kapatan faizcilere kredi olarak 'bu mil
yonları vermiştir. 

Bu arada bankanın bâzı iştirakleri üzerinde 
de durmak istiyorum. Ziraat Bankası iştirak
lerinin en büyüklerinden birisi, Ülfet Gıda w 
Saıbun Sanayii A. Ş. dir. 1955 yılında Nizip'de 
1 503 kişinin koyduğu 2 milyon lira ile ku
rulmuş tesislerin 2 milyon liraya çıkmı-
yacağı anlaşılınca şirket sermayesi G mil
yona, daha sonra 8,3 milyon liraya çık
mış, fakat bu süre içinde 30 . G . 1963 
hesabı ile, Ziraat Bankasından alman kredi ye
kûnu ise 28,5 milyon liraya yükselmiştir. 8,3 
milyon lira ile sermayesinin yüzde 50 sinin 
Ziraat Bankasının olması se'bebiyle İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve müesseselerinin tabi ol
duğu rejimin dışında kalmaktadır. 2 . 5 . 1964 
"de yürürlüğe giren Kamu İktisadi Devlet Te

şebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki ka
nunun 6 ncı maddesi 23 sayılı Kanunun 6 cı 
maddesini değiştirmiş, 440 sayılı Kanuna tâ'bi 
te-şokkül ve müesseselerin denetlenmesinin Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafın
dan yapılacağı hükmünü koymuştur. Bu su
retle sermayesinin yüzde 50 sini İktisadi Devlet 
Teşekküllerine ait bir iştirak olan Ülfet Ano
nim Şirketi 4G3 sayılı Kanunun yürürlük ta
rihi olan 22 . 5 . 1964 tarihinden itibaren De
netleme Kurulunun murakabesi dışında kal
mıştır. Bundan sonra daha da rahat olarak çı
karlar bu müessesede at oynatacaktır. 
Günkü at oynatmaktadır. Denetleme 
Kurulunun ve teşriî organın deneti dı
şında bu suretle kalmıştır. Daha önce de yük
sek faiz, büyük masraf, idaresiz tutum yüzün
den yirmi milyon liralık sa'bit kıymeti olan mü
essese bilanço olarak 1960 yılında ne kâr, ne 
zararla; 1961 yılını 803 000 lira zararla, 1962 
yılını da 1 882 000 lira zararla kapatmaktan 
kendini kurtaramamıştır. 

Tasfiye halinde bulunan Yerli Ürünleri Ti
careti Türk Anonim Şirketi ve Gıda ve ihti
yaç Maddeleri T. A. Ş. hakkında konuşmayı 
lüzumsuz buluruz. Çünkü isimlerinin hasında 
yer aldığı üzere, «tasfiye halinde» deyimi var
dır. Ve artık bunlar da kapandıktan sonra 
birer arpalık olmaktan çıkmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri; bilhassa şunu belirtmek 
isteriz ki T. C. Ziraat Bankası köylünün, fu
kara zürram bankası haline, getirilmelidir. Yük
sek faizleri almak amacı ile aracı tüccara ve 
alivre mal toplıyan kimselere kredi açmak 
yolları kapatılmalıdır ve Ziraat Bankası kendi 
fonksiyonunu icra etmeli ve isminin başındaki 
ziraat deyimine lâyık olmalıdır. Hepinizi gru-
pum adına saygıyla selamlarım. (T.l.P. Sıra
larından alkışlar) 

A. P. DEN BÎR ÜYE — Arpalık kelime
sini kullandı, neyi kasdediyor? 

ALÎ KARCI (Adana) — Çok iyi anlarsınız, 
çok iyi anlarsınız ne söylemek istediğimi. 

BAŞKAN — Her söylenen kelimeyi burada 
tefsir ettirirsek o zaman her kelimenin ayrı bir 
tahlilini yaptırmak icabeder. 

Millet Partisi Grupu adma Sayın Hüseyin 
Yağcıoğlu. 
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ıM. P. GRPU ADINA HÜSEYİN YAYCIOĞ-
LU (Maraş) — iSayın Başlkan, muhterem mil-
'letvekilleri; T. C. Ziraat Bankasının denetimi 
hakkında tenkid ve temennilerimizi arz etmek 
üzere (M. İP. Grupu adına huzurunuza 'gelmiş 
bulkinuyorum. 

Yüz yıllık mazisi ıdlan teşkilâtın ıbugünkü 
-zirai 'kredilerinin aınabosapları ve hesap nevi
lerini burada ıtekrarlamakta fayda görüyorum. 

l.< Çevirme kredileri, 
'2. Sürüm ve satış kredileri, 
3. Donatım kredileri, 
4. Verimlendirme ve iyileştirme kredileri, 
6. Arazi edindirme ve tesis kredileri, 
6. Ziraat sanatları kredileri, 
7. Vâdesi geçen zirai krediler, 
8. Taksitlendirme zirai kredilerden vâdesi 

geçenler, 
9. Takipteki zirai krediler, 

10. Tahsili kabil olmıyan zirai krediler, 
11. Sulama mahsul eri kooperatifleri oari 

hesabı, 
12. Muhtaç, çiftçilere açılan yemeklik buğ

day kredileri, 
13. A.l.D. Yardım Fonundan açılan zirai 

kredileri, 
14. Yenli arazi açma kredisi, 
15. Topraklandırma kredisi, 
16. Bankaca tarım kredi kooperatflerd vası-

tasiyle müstabsıla açılan krediler, 
17. Tarım kredi kooperatifleri cari hesapları, 
18. Taksitlendirilen kooperatifler borçları, 
19. Tarım satış kooperatifleri. birlikleri oari 

hesapları, 
20. Tohumluk yardım kredileri. 
Bu ısaydığımız 20 çeşit hesap nevilerine veri

len iki »milyar yodiyüz altmış tonluk miktar di
ğer teşekküllere verilen kredilere göre çok az ve 
yetersizdir. 

Diğer sektörlere verilen krediler ise şöyledir : 
Kamu isektörü ve ticari krediler on milyar ikd-
yüz elldaltı milyon, zirai krediler 2.760, mesken 
dnşaat bir milyar beşyüz yetmişüç milyon, kü
çük sanatlar 299, sanai krediler 587, özel sek
tör 12,914 tür. 

Yukarda arz ettiğim rakamlara göre bu kre
dilere bakılacak olursak büyük bir dengesizliğin 
mevcudolduğunu görürüz. Bu memleketin yüzde 
77 si çiftçi olan ve geçimini bu yolda temin eden 

aynı zamanda kalkınmamız bakımından başlı
ca bir ümit kapısı olan zirai istihsalimizin ço
ğalmasına ve veriminin artırılmasına verilen kre
dilerin yetersiz olduğu göz önündedir. 

BAŞKAN — Sayın Yaycıoğlu 1964 ve 1965 
yıllarını burada tetkik etmiyoruz. 1963 ten daha 
evvelini, 1959 ile 1963 arasını müzakere edi
yoruz. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA HÜSE
YİN YAYCIOĞLU (Devamla) — Doğru buyu
ruyorsunuz Sayın Başkanım, fakat hakikatleri 
göz önünde tutmak için buradan başlamakta da 
fayda var. 

'BAŞKAN — Hayır efendim, buradan başilan-
masında hiç fayda yok. 1959 ilâ 1963 yılları ara
sında vukubulan kâr zarar hesapları ve katî he
sap cetvelleri, bilançolar ve sonunda ibra. Mev-
zuubahsolan görüşme budur. 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN YAYCI
OĞLU (Devamla) — Peki efendim. 1964 malî 
yılma nazaran 1965 malî yılı Eylül ayı içinde 
ikiyüz otuzdört milyon bir azalışım görülmesi 
üzülecek bir olaydır. İstihsalin artırılması ve 
kalkınmamızda fayda sağlaması için bu kredi
lerin yeteri kadar artırılmasında büyük fayda
lar olacaktır. İstihsalin artımı ve dünya piyasa
sına uyulabilmek için müstahsilin elinden sağ
lam tutmak şarttır. 

Ekonomik durum köy halkının esas geçimi 
ziraat ve hayvancılığa bağlı olup bunun yanın
da el sanatları, arazilerini ağaçlandırmak yolun
da teşvik edilmeleri tarım kooperatifi ve T. C. 
Ziraat Bankalarına düşen başlıca vazifeler ol
duğu halde bu yapılmamaktadır. Bu durumu 
esefle karşılamak gerekir. Teşekküllerin ekono
mik duruma eğilmeleri memleketin kalkınma
sında başta gelen kanuni mevzuatlarındandır. 
Bu işler derhal ele alınmalı ve yeterli plasman 
ve kredi verilmesi hususunda bütün teşekkülle
re sıkı tamimlerde bulunulmalıdır. 

Bu kredilerin ve plasmanların gününde ve
rilmemesi uzun boylu yazışmalar sebebiyle ge
cikmekten mütevellit banka müdürü ve vatan
daşlar müşkül duruma düşmektedir. Mühim 
olan bu .mesele üzerinde Genel Müdürün dikka
tini çekmek isterim. 

Yine burada bir meseleye de üzülerek işa
ret etmeden geçemiyeceğim. Bâzı banka müdür
leri dillerinde teşbih eyledikleri plasman yok 
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diye bâzı vatandaşları atlatmaktadırlar. Bu hu
susu da yine 'ilgililerin biraz o'lsun dikkatlerine 
arz etmek isterim. 

Yurdumuzun bâzı bölgelerinde çeşitli hubu
bat ekimli yapan çiftçilerimizin hububat istihsa
linden aldığı meblâğı pamuk, pirinç ve diğer 
ürünlerin bakımı ve hasatlarında harcarlar ve 
bu yüzden hububat kredilerini vâdesinde banka
ya ödeyemezler. Vâdesi geçer, müstahsil ve ban
ka müşkül durumda kalır. Bu bölgelerde diğer 
kredilerde olduğu gibi, hububat kredisinin de 
11 - 12 nci aylarda ödemelerini sağlamakta bü
yük fayda vardır. 

T. C. Ziraat Bankasının tutumu ve genel 
müdürlüğe düşen işler ne olmalıdır? 

T. C. Ziraat Bankasında yeteri kadar, her 
zaman plasmanın bulundurulması için müstah
silin işlediği toprağı ve işine göre kredi ve
rilmesi, 

Her zirai işletme Başak Sigortaya mecbur 
tutulmalı, 

Ziraat alet ve edevatlarının almalarında aci
len yardımcı olmalıdır. 

Gübre ve zirai ilâçlar tam zamanında ve 
doğrudan doğruya aracı tutmadan temin edil
melidir. 

Çiftçinin ve müstahsilin kalkınması ve dünya 
piyasasına, istihsal edilen ürünlerimizin uydu-
rulabilmesi için yukarıda arz ve beyan eyledi
ğim mühim işaretlerin üzerinde ilgililerin hassa
siyetle durması gerekir. 

Şuraya da işaret etmek isterini ki, her yıl 
bankaca verilen yılbaşı hediyeleri ve 'sarfiyat
ları çok büyük bir meblağ tutmaktadır. İLLç 
olmazsa tefe tip cop takvimi yapılarak bunun 
verilmesi ve bu yüzden 'milyonlarca fuzuli sar
fiyatın önlenmesinde büyük fayda vardır. 

İkramiye kasidesinin 15 milyon lira olması 
çok fazla bir meblağdır. Bunun azaltılmasın
da büyük fayda vardır. Bu parasının bir kıs
mının Ibanka memurlarına mesken kredisi ola
rak verilmesi faydalı olur. Sigorta priminin 
daha âdil dağıtılması, cari hesaplardan bütün 
Ziraat Bankası memurlarının istifade etmesinde 
fayda vardır. Fazla kira ile tutulan hizmet bi
naları depo ve sairelerin kendi malı binalar ola
rak yapılmalarında fayda vardır. Bu yüzden 
Ziraat Bankasının ıbüyük zarara uğradığı göz 
önündedir. Banka acılında yapılan hususi, fuzu

li sarfiyat, yani kokteyllerin kaldırılması Banka 
için faydalı bir davramış olur. Banka müdürle-, 
riııin müşteri ile münasebetlerinde iyi bir şekilde 
müşteriyi karşılamaları ve onlara daima yar
dımcı yollar göstermelerinde fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Yaycıoğlu, bunların 
hiç raporla ilişiği ve irtibatı, ilgisi yok. Ban
ka müdürünün muamelesiyle raporun ne ilgisi 
var? 

M. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN YAYCI
OĞLU (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Baş
kanım. Bunun için de memur 'eğitimine önem 
verilmesini faydalı görüyorum. 

Yine gazetelerde -okuduğuma ,göre Ziraat 
Bankasının kredilerinin artırılması ve beş mil
yona çıkarılmasından dolayı Sayın Bakana ve 
Sayın Genel 'Müdüre teşekkür ederim. Bu kre
dilerin Türk çiftçi ve köylülerine hayırlı olma
sını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (M. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu şahsı 
adına söz istemiş. Yok. 

Gruplar adına başka söz istiyen var mı? 
Yok.. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Ben >grup adı
na bir noktayı açıklıyacağım. 

BAŞKAN — Yetkiniz var mı ıgrup adına 
beyanda bulunmaya. 

HİLMİ -İŞGÜZAR (Sinop) — Ben zaten 
grup Ibaşkanvokili yerine bakıyorum. Grup sek-

. r eteriyim. 
BAŞKAN — İnsan ya grup başkanvekili 

olur, ya olmaz. 
Grup Başkan veya başkanvekilinin imzalı 

yetki kâğıdı olmadan grup adına beyanda bu-
lunmıya müsaade etmiyoruz. 

HİLMİ İŞGÜZAR (ıSinop) — Ben sekrete
rim. Arkadaşa ben yetki verdim. 

BAŞKAN — O halde onda da hataya düş
müşüz. Arkadaşınızı da konuşturmazdım. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Grup sekre
teriyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın işgüzar mümkün değil, 
yetkiye dayanmıyor efendim. Mümkün değil. 

Sayın Sadi Binay şahsınız adına, buyurun. 
SADİ BİNAY (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; T. C. Ziraat Bankası 
şerefli Ibir mazisi olan ve kurulduğundan bu 
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yana 'büyük gelişmeler göstermiş olan bir millî 
bankamızdır. Bu banka özel sektör 'bankaları
na, hattâ devlet iştiraki bulunan diğer banka
lara 'bankacılık mevzuunda hakiki 'bir önder
lik otmir.'tir ve bütün bankalar için tatbikatta. 
bir mektep vazifesi görmüştür. 

BUT ün görüyoruz ki diğer özel 'bankaları 
muvaffak olan özel bankaları çok kârlı ve ran
dımanlı duruma getiren umum müdürler, ida
reciler hep Ziraat Bankasından yetişmiştir. Fa
kat 1959 ile 1933 devresinde bu bankada ba
remin tatbik edilmiş olmasından ötürü ve yük
sek tahsilli adedinin sadeec yüzde beşe inme
sinden mütevellit, lisan bilen memurların az olu
şundan mütevellit Ziraat Bankası maalesef ge
rektiği birçok yerlerde kambiyo servisleri ih
das etmek imkânından mahrum kalmıştır. 

Diğer sebepler meyanmda kambiyo zarar
larını, bilançolarını tetkik ettiğimiz zaman gö
rürüz ki, bu zararlar binlerle ifade edilirken. 
meselâ 1932 do 30 bin, 1961 de 18 bin iken, 
1933 yılında 19 milyon lira gibi fahiş bir raka
ma yükselmiştir. Bunun sebebini Karma Ko
misyon raporunda araştırdım bulamadım, iza
hat rica edeceğim. 

1939 - 1963 devresinde mevduatın bankada 
süratli bir artış gösterdiğini do görmekteyiz. 
1959 da 374 milyon, 1960 da 119 milyon, 1931 
de 423 milyon, 1932 de 278 milyon ve 1933 de 
645 milyona yükselmiştir. Yine burada mevdu
atla kâr nisbetleri karşılaştırıldığı takdirde, 
1959 yılında 55 milyon, 1960 yılında 53 milyon 
olan kâr, 1931 de 6,9 milyona düşmüştür. Gerçi 
ihtilâli mütaakıp bâzı bünyelerde vukua gelmiş 
olan çekingenlik, mesuliyet yüklenmeme gibi 
endişelerin burada yeri olduğu söylenebilirse 
de, 1961 yılında mevduatının 426 milyona yük
selmesine mukabil kâr nisbetinin 6,9 milyona 
iniş sebeplerini do açıklamasını sayın Bakandan 
istirham ediyorum. 1933 yılında banka hakika
ten tam bir form olarak kârını 140 milyon li
raya yükseltmiş ve zirai plasmanları yüzde 
5,3 artırarak 2,5 milyara çıkarmıştır. Konu
muz olmadığı için temas edemiyorum, bugün 
bu plasman bir misline yükselerek 5 milyarı 
bulmuştur. Bu da öğünçlerimiz arasındadır. 
Ziraat Bankası zirai kredi veren yegâne bir 
müessesemizdir. Aneak o dönem için zirai kredi 
ihtiyasınm sadece yüzde 40 nı kârşılıyaeak 
durumda kalmıştır. 
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Muhterem arkadaşlar, Ziraat Bankası per
sonel masraflarının yılda 100 milyon lira civa
rında seyrettiğini görüyoruz. 603 e yakın şube 
açmış olan ve memleketin en ücra köşelerine 
kadar kan damarları gibi yayılmış ve köylü
nün dert babası olan bir müessesede baremin 
tatbik edilmesine rağmen eğer iyi, eğer çalış
kan, feragatli, şevkli elemanlar bulabiliyorsak, 
bu, onların Ziraat Bankasının tarihî kutsiyeti
ne bağlı olmalarından hakikaten müessese!eri
li terk etmiyerek feragatli çalışmalarından ileri 
gelmektedir. İlâve ediyorum, personel masraf
ları katiyen kabarık ve yüksek değildir, nor
maldir. 

Ziraat Bankası muhterem arkadaşlarım, 
.ıcldc, her türlü âfette, tohumlukta, gübrede, 
köylünün ihtiyacına, dertlerine elinden geldiği 
kadar süratle yetişmektedir. Fakat Ziraat Ban
kasının kaynakları, yani periyotlar halinde 
harcanan kaynakları hükümetler tarafın lan 
acaba zamanında takviye edilebilmiş .midir? 
Hemen cevap veriyorum; hayır. Elbette ki 
Ziraat Bankası mevduatını takviye etmek için 
ticari kredilere de yönelmek zorunluğunu duy
muştur, ve ticari krediler mevzuunda tasarruf 
mevduatını ve bilhassa küçük tasarruf mevdua
tını toplamakta. Banka büyük bir başarı gös
termiştir. Bir misal olarak arz ediyorum; Ye-
nişehirde mevcut olan Ziraat Bankası şubesi 
en iyi çalışan özel sektör bankalariyle hemayar 
seviyeye getirilmiştir. Bu da hakikaten takdire 
değer. Devamlı mesai yapmıştır. Bilâhara bu 
faaliyetini daha da artırarak saat 19,00 a ka
dar mesai yapma gayretine girmiş ve bunda da 
muvaffak olmuştur. Bankaya duyulan itimat, 
mevduat sahiplerinin bankadan gördüğü yakın 
ve sıcak alâka neticesinde mevduat süratle yük
selmeye devam etmektedir. 

Ziraat Bankası, zirai krediler mevzuunda, 
köylümüz müşahhas neticelere inandığından, 
filim göstermek suretiyle öğretim çalışmaları 
yapmalıdır. G-eçen devrede bu çalışmalar sadece 
bir başlangıç halinde kalmıştır. Ziraat Bankası 
bâzı kooperatifler mevzuunda gayrimenkul ya
tırımlarına da girmiştir. Fakat bu gayrimenkul 
vatmanları 'köylülorce ve 'kooperatiflerce itibar 
görmediği için, uzun süreler boş kalmıştır. Boş 
kalması dolayısiyle Ziraat Bankasının 50 mil
yon civarında bir naCsdi de dammuytur. 1963 ten 
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sonra da bunları maalesef kıymetlendHleme-
miş ve hinnetice kendi halinde âdeta yıkılmaya, 
enkaz haline gelmeye terk cdilmbtir. Raporda 
da isabetli bir şekilde belirtildiği gibi, 1959 -
1933 e tekabül etmektedir Sayın Balkanım... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
SADİ BİNAY (Devamla) — Peki efendim. 

Raporda da belirtildiği gibi maliyetin dahi al
tında olsa bunların süratle elden çıkarılarak 
tahsis sahipleme verilmesi ve hiç olmazsa ha-
rabiyetten kurtarılarak bir be yarar hale ge
tirilmesi samimî temennilerimiz arasındadır. 

Muhterem arkadajlarım, bir de Zirrat Ban
kasının noksanları arasında zikredebil ceğl-
miz badıca husus, memleket dâhilinde imal 
edilen zirai ekipmanlara kredi verilmemiş ol
masıdır. Meselâ römorklar. Halbuki ithal edi
len zirai ekipmanlara, traktörlere kredi veril-
memhtir. Bu yerli sanayiin inkişafı için ve it
halâtın kısılması, dll-viz tasarrufu için şüphe
siz ki çok lüzumlu olan bir husustur. Bunun 
yerine getirilmesini şahsan çok faydalı bul
maktayım. Teşekkür eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Süleyman Arif Emre, buyurnuz efendim. 

Y. T. P. GIIUPU ADINA SÜLEYMAN 
ARİF EMRE (Adıyaman) — Muhterem Bal
kan, muhterem arkadaşlar, Ziraat Bankasının 
dcjerli ve fedakâr görevlileri, Y. T. P. Grupu 
narama Ziraat Bankasının denetime tabi süre 
içerisinde takibettiği kredi politikası üzerin
de duracak ve aynı mevzuda tavsiye ve temen-
ıı'ler'an'zi arz edeceğiz. 

Nüfusumuzun yüzde 75 nin ziraatle iştigal 
ettiği nazarı itibara alınacak olursa ve bu ha
kikat kar.psmda Ziraat Bankasının yegane zi
rai kredi açan bir banka olduğu gene mütalâa 
edilerek olursa zirai kredileme politikası bakı
mından Ziraat Bankası üzerinde çok ehemmi
yetle durulması icabettiği meydana çıkar. Eğer 
Ziraat Bankasının takibettiği kredi politikası 
ziraaatta memleketimizi tatmin edeeck, zirai is
tihsali artıracak bir istikamet takibcdlyjrsa 
memleketimizin hem zirai bakımdan hem de 
iktisadi bakımdan güçlenmesi mümkün olacak
tır. Eğer Ziraat Bankasının bilhassa zirai kredi 
sahasında takibettiği politika memleketin ger
çeklerine ve realitelerine uymuyorsa bu ba
kımdan zirai kalkınmamızda umduğumuz sürat

li gelişmeyi 'bulamayacağımızı şimdiden kaimi 
etmemiz icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Emre, işte bu zirai politi
ka 1959 - 1963 yılları arasında doğru mu takibe-
dllmiş, yanlış mı taklbedilmiş, hesapları iyi mi
dir, kötü müdür; bütün mesele bunun üzerin
dir. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (Devamla) — 
Evet Sayın Balkanım, buyurduğunuz konulara 
gelmek üzereyim, bir dakika müsaade buyurursa
nız. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 

EMRE (Devamla) — Şimdi Sayın Başkanın da 
işaret ettikleri 1959 senesi ile 19C3 seneleri ara
sında Bankanın takibettiği zirai politikasını kı
saca, rakamlara dayanarak izaha çaiışacğım. 
Banka aynı zamanda bâzı ihtiyaçları karşılamak 
için ticari muameleler de yapmakta ve ticari 
kredi de açmaktadır. Karma Komisyonun rapo
rundan aldığımız rakamlar bize gösteriyor ki, 1959 
senes nde zirai, ticari kredi plasmanının, plasma
nın tümüne nlsbeti ki yüzde 31, 4 kadardır. Bu 
nlsbet 1960 senesinde yüzde 23, 1931 de % 25, 
1962 de % 35, 1963 te ise % 39,7 raddelerlnde-
dir. Memleketimizde ticari kredi ile iştigal eden 
bankalarımız mevcuttur, bu bankaların sayısı 
günden güne artmakta ve yurt sathına yayıl
maktadır. Ziraat Bankasının ticari kredi n'sbeti-
ni buna müteraf-k olarak azaltması ve bütün gü
cünü, merkez sıkletini zirai krediye kaydırması 
gerekmektedir. Bu. bankanın kuruluş gayesi, 
zirai isthsalln artırılması gayesine hizmet etmek
tir. Evvelâ tarım alanında memleketimizin kuv
vetlenmesini banka ön plâna almalıdır. Banka
nın bugüne kadar malî gücü ile ancak tarım sek
törünün muhtaç olduğu kredinin % 49 ını karşı
layacak kapasitede olduğu raporda yazılıdır. Bu 
itibarla bunun yüzde yüze çıkartılması için elden 
gelen bütün çareler araştırılmalı ve tatbik cdd-
melidir. Bu arada Bankanın sermayesinin artı
rılması için Devlet bütçesinden her sene banka
ya verilmesi lâzımgelcn yüzde bir hisselerden 
•şimdiye kadar verilmeyip teraküm eden miktarlar
dan beş seneye münhasır olarak, 434 milyon lira 
Bankanın alacağı tahakkuk etmiş gözükmektedir. 
Sayın Bakandan ve Banka yetkililerinden soru
yorum; bu rapor hazırlandıktan ve bu rakamlar 
ortaya çıktıktan sonra acaba bu miktar alacak 
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ödenmiş midir, ödenmemiş ise ne kadarı ödenmiş
tir? Ayrıca Bankanın tohumluk bedelinden va
tandaşlarda olan 124 000 000 lira. civarındaki 
alacağı Hazineye devredilmiştir. Hazine deneti
me tabi yıllar zarfında bu parayı bankaya öde
memiş gözükmektedir. Bu alacağının da banka
ya ödenmemişse biran önce ödenmesi iktiza et
mektedir. Eğer bu alacakların ödenmesi halin
de de yine Bankanın kredi plasmanı zirai plas
man ihtiyacını karşılamıyacak bir derecede ise, 
bunun da gerektirdiği tedbirler alınmalıdır. 
Memnuniyetle birkaç gün önce gazetelerden öğ
rendik ki, zirai plasmanın bu sene miktarı 
5 160 000 000 liraya kadar yükselmiştir. Bu mik
tarın da hakiki ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı 
hususunda açıklama yaparlarsa daha fazla mem
nuniyetimizi mucibol acaktır. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bilhassa üzerin
de ehemmiyetle durulması lâzımgeldiğinc kaani 
olduğumuz bir tavsiyemizi arz edeceğiz. Kanaati
mize göre halen Bankanın takibettiği zirai kredi 
politikası, istinadettiği esas prensip itibariyle re
aliteden uzaktır. Malûmunuz olduğu üzere çift
çinin, müstahsilin'elinde bulunan tapuyu Banka, 
lehine ipotek ettirmek suretiyle teminat olarak 
tesis ettikten sonra müstahsıla kredi tevcih 
etmek prensibini kalbul etmiştir. Bankanın kre
disi tapu kayıtları üzerine müessestir ve son 
alman kararlara 'göre de yarı hisseden fazla 
hisseye sahilbolmıyan ıbir tapu sahibine banka 
kredi vermemektedir. Prensibi 'böyledir. Bi
zim iddiamız şudur ki; hu, Anadolu'da mevcut 
zıirai işletme realitesine aykırı bir tatbikattır. 
Çünkü bir defa 'memleketimizde mevcut ta
pular genellikle çok eskimiştir. Bugün Tür
kiye'de ziraat yaptığı arazinin tapusunun tü
müne veya yarısından fazla hissesine sahip 
çiftçi adedi çok fazla değildir. Tapular aradan 
uzun zaman geçmiş olması dolayısiyle hisselere 
ayrılmış ve hissedarlar adedi çoğalmış ve bir 
hissedarın hisse nisbeti çoğunlukla yarıdan 
aşağı düşmüştür. 100 - 150 senelik mazisi olan 
bir tapu kaydı sıistemi karşımızdadır. Bu du
rum karşısında bankanın, illâ hu tapunun tam 
veya yarısına salhiıbolan müstahsıla zirai kredi 
açarım, hu teminatı göster emiy en kimselere ben 
kredi 'açmam, traktör alacaksa ipotek olarak 
kabul etmem prensibini tatbik etmesi, 100 sene 
eskimiş olan bir tapu müessesesi üzerine kredi 

müessesesini bina etmiş olması demektir ki, bu 
'birçok müstahsılları kredisiz, geniş arazi saha
larını da hankanm yardımından mahrum bı
rakmak gibi bir neticeye müncer olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Emre ilki dakikanız var, 
konuşmanızı ona göre ayarlayınız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamla) — Ayrıca eski tapulara mü
esses olan bu kredileme sistemi eski tapularda 
mesahaların az yazılmış olması dolayısiyle ve 
banka haremlerinin de arazi kıymetlerine inti
bak etmemesi dolayısiyle, müstahsıla tevdi edi
lecek kredinin müstahsilin muhtacolduğu ve 
arazinin lâyık olduğu krediden dalha az olması
nı intacotmektedir. Her ne kadar bu iddialara 
arazi kadastrosu yapılacağı ve neticede bu sis
temin ıslah edileceği iddiası karşı olarak der-
meyan edilebilirse de, arazi kadastrosunun 
Türkiye'de yapılması, en iyimser tahminlere 
göre daha, 50 - 70 - 80 sene arasındadır. Ban
ka kredi politikasının, bu kadar uzun süre
cek bir arazi kadastrosu faaliyetinin sonuna 
talik ederek şimdiki sistemini yürütmemelidir. 
Bizim tavsiyemiz şudur ki; banka realite ne 
ise onun üzerine zirai kredi • politikasını bina 
etmelidir. Bizim kanaatimize göre realite, müs
tahsilin zirai işletmesi ve bu zirai işletmenin 
ödeme gücüdür, istihsal gücüdür. Bunun tes-
bit edilmesi, buna ,göre müstahsıla kredi mua
melesine girişilmesi gerekir ki, 'bu tezi kanaa

timize göre Birinci 5 Yıllık Plân dahi kalbul 
!ctmiş ve tavsiyede bulunmuştur. Plânın bua 
mütaallik fıkrasını aynen okuyacağım... 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 

EMRE (Devamla) — Bir hususu arz edeceğim 
Sayın Başkanım. Tamamen metinden okumu
yorum. Unuttuğum ahvalde rakamlara baka
rak arz ediyorum. Yazılı metin okunmuş farz 
edilmemesini istirham ederim. Az kaldı zaten. 

BAŞKAN — ıSaym Emre 20 dakika ile grup 
sözcülerinin söz müddetleri talhdidedilmiştir. 
Yazılı nutukların 20 dakikayı tecavüz etme
mesi hakımmdan değil. Grup sözcüleri ister ya
zılı, ister irticalen konuşsunlar, 20 dakika ile 
kayıtlandı. O bakımdan vaktinizin dolduğunu 
hatırlattım. Lütfen bağlayınız. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamla) — Peki efendim, ben müm
kün olduğu kadar hulâsa etmeye çalışacağım. 
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Birinci 5 Yıllık Plânda, «Şeker Fabrikası 
Anonim Şirketinin müstahsılla yaptığı çalışma
lara benzer çalışmalar mümkün olduğu kadar 
(başka alanlara da uygulanmalıdır.» denilmekte
dir. Şeker fabrikasının yaptığı tatbikat müs-
taihsıla tapusuna göre kredi tevdi «etmek gibi 
'bir tatbikat değildir. Bu tatbikat müstahsilin 
(istihsal gücü ile oranlı kontrollü bir kredi sis
temidir. Yalnız burada diğer ziraat bölümle
rinden farkı ve bu şirketin avantajı, pancar 
mahsulünün münhasıran kendi şirketine satıl
ması gibi bir mecburiyetin bulunması hususudur. 
Halbuki diğer hububat bölümlerinde böyle bir 
mecburiyet yoktur, diyerek tavsiyemize itiraz 
olunabilir. Yalnız şunu arz edelim ki ; bu şe
kilde zirai işletme esasına müesses kredilemede 
müstahsılla yapılacak mukavelede müstahsilin 
Toprak Malhsulleni Ofisine mahsulünü sene so
nunda satması gibi bir şart konulduğu tak
dirde 'banka hasat sonu Ofise devredilecek 
mahsul «bedelinden o sene müstahsıla yapmış 
olduğu aynî ve nakdî krediyi tahsil etme im
kânına kolaylıkla kavuşacaktır. Ve böylece... 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Emre, lütfen 
Yüce Meclisin almış olduğu kararı ihlâl etmi-
yelim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 
EMRE (Devamla) — Bu sistem üzerinde son 
tavsiyemiz şudur ki, memnuniyetle öğrendik, 
banka birçok vilâyetlerde pilot bölgeler ihdas 
ederek kontrollü kredi sistemini tatbik etmek
tedir. Bu kontrollü kredi sistemi tavsiye etti
ğimiz sisteme çok yakın 'bir sistemdir. Ancak 
yine merkezi sikleti eskimiş tapu kayıtları sis
temidir. Bu tapu kayıtları sisteminin bu pilot 
Ibölgelerde tekrar edilerek istihsal gücünün ve 
zirai işletme gücünün merkezi siklet yapılması 
ve eğer muvaffakiyete gidiyorsa bunun bü
tün yurt sathına teşmil edilmesi daha isabetli 
olur kanaatindeyiz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Millet Partisi G-rupu adına Sa
yın Hilmi İşgüzar. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Sinop) — Sayın Başkan ve muhterem millet
vekilleri, 'ben arkadaşımın müphem bıraktığı 
ıbir - iki noktayı aydınlatmak üzere söz istemiş-
ıtim, ıSaym Başkan yetkisizlik yüzünden söz 
vermediler. Başkanlığa karşı saygımız ve hür
metimiz derindir. Başkanlığın da Millet Mecli

sinde yer alan üyeleri en az kendisi kadar hür
mete lâyık, itimada lâyık olarak telâkki etmesi 
icaı'be derdi. Grup sözcülerini grup tâyin eder 
ve grupla milletvekilleri arasında olan bir me
seledir. Sayın Meclis /Başkanlığına da 'bu durum 
bildirilmiştir. Şimdi de arz ediyorum, Tüzük ve 
yönetmelik esasına uygun olarak talepte bu
lunmuştum. Bu bakımdan (bu kısmı tasrih et
mek isterim. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, bu Mecliste 
Başkanlık yapan kişiler dalma muayyen pren
siplere göre hareket ederler. Grup adına be
yanda ibulunacak arkadaşlarımıza grupların 
başkanları veya başkanvekilleri yazılı veya 
şifahi yetki verirler. Onun dışında her hangi 
bir kişi grup adına (beyanda bulunmak ister
se biz muiha.tabolarak kabul edemeyiz. O lonun 
şahsına karşı vukubulan itimat veya itimatsız
lık meselesi ile ilgili değildir. Bu bakımdan 
prensiplerin dışında zatıâlinize ayrıca söz ver
meme imkân yoktu. Şimdi yazılı yetki belge
nizi getirdiniz, ,söz verdim. Buyurunuz. 

M. P. GRPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Sağolun, teşekkür ederim. Ben 
grupun sekreter üyesi olarak da yetkili bir 
şahıs olarak talefbetmiştim. 

BAŞKAN — Grup sekreter üyesinin böyle 
bir yazılı belge vermeye, bizim yönümüzce, yet
kisi yoktur. Uzun .tartışmıyalını efendim. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Yalnız sizin Başkanlığınız za
manında olduğu için iben tasrih ettim. 

BAŞKAN — Bütün (başkanlar aynı şekil
de hareket etmeye meciburdur. Buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Peki efendim. 

•'Sayın arkadaşlarım; T. C. Ziraat Bankası
nın 1859 - 1963 yılları arasındaki çalışmaları 
üzerindeki Millet Partisi görüşünü 'benden ön
ceki arkadaşımız Hüseyin Yağcıoğlu {belirttiler. 
Hakikaten bu Banka memleketimizde ilk defa 
kurulmuş ve çok büyük hizmetler yapmış ve 
yapmakta olan hir bankadır. 1959 tarihinden 
1963 yılına kadar hesaplarını tetkik ettiğimiz 
zaman ıgtörüleceği veejhile devamlı hir şekilde 
kârlılık içinde çalınmış ve bilhassa 1963 yılında 
kârını yükseltmek suretiyle 140 milyonun üze
rine varmıştır. Bizim dikkatimizi çeken nokta 
Ziraat Bankası olmasına rağmen 1959 tarihin-
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den 1963 tarihine kadar geçen dönem içerisin
de zirai plasmanlar ile ticari plasmanlar muka
yese edildiği zaman görüleceği veçhile, daima 
zirai plasmanların aleyhine ticari plasmanlar 
gelişmiştir. Bu 'bakımdan Ziraat Bankası ken
di fonksiyonunu yaparken gayeden uzaklaşmış 
olduğunu 'bilançosunda yer alan miktarlarla 
göstermiş, demektir. Misal olarak arz etmek is
tenirse 1959 tarihinde 2 313 390 liralık zira'. 
plasman varken bunun yarısına yakın, 1 107 O0C 
lira ticari plasman yer almıştır. Halbuki sene
lere 'göre 1960, 1951, 1962 yıllarında da ayn 
dengeyi muhafaza eden bu bilançoda yer alan 
zirai ve ticari plasmanlar 1963 tarihinde bira 
daha dengeyi bozmak suretiyle zirai plasmanın 
aleyhine, ticari plasman artırılmış, ibu miktar 
1 638 300 liraya çıkmıştır. Yani 'bunların yüz
de olarak ifade edilmesi halinde söyliyebiliriz 
ki, zirai krediler % 5,3 nisbetinde artırılırken 
ticari krediler % 24,6 nisbetinde yükselmiştir. 
Onun için bu yıllar içindeki çalışmalar haki
katen zirai kredi yönünden kapasiteye uygun 
olmamıştır. 

Bu vesile ile şu noktayı arz etmek isterim . 
ki; 'bâzı ticari kredilerden istifade etmek sure
tiyle kredi alan vatandaşların bir kısmı ıziral 
işletmeciliğe bu ticari kredileri yatırmak su
retiyle 1959 - 1963 yıllarındaki ekonomik kriz
lerin neticesi borçlarını ödiyemediği ve ağır 
faizler altında kaldığı gerçeğini de göz önünde 
bulundurulmak suretiyle, sayın Genel Müdürlü
ğün ticari kredileri zirai kredide kullandıkla
rı tesibit •edilenler hakkında bunların zirai kre
di gibi muameleye tabi tutulmasında memle
ket ekonomisi yönünden fayda olacağı kanaa
tindeyiz. Ziraat Bankası, bizim gibi ıgeri olan 
ve daha ziyade zirai sahada geçim kaynağını 
ariyan memleketler için tek bankadır. Buna rağ
men zirai krediler mevcut ihtiyacımızın % 40 mı 
dahi karşılıyamıyacak durumdadır. Bu bakım
dan bunların yükseltilmesinde fayda vardır. Ar
kadaşlarım da temas ettiler; Sayın Genel Mü
dürün basın toplantısında açıkladıkları veçhile 
bu miktarın beş milyar liraya çıkarılmış olması 
keyfiyetinden Türk ziraatçisi ve çif'çisi adına 
memnuniyet duyduğumuzu burada da işaret et
mek isleriz. , . 

Tarım kooperatiflerinin plasmanları yine 
1959 - 1963 yıllarında, alt komisyon raporunu 
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inceled*ğimiz zaman görüleceği veçhile, daha zi
yade miktar itibariyle az ve Merkez Bankasınca 
kooperatifler senetleri reeskontuna tatbik edilen 
Ta iz hadlerinin yüksek olması yüzünden verimli 
değildir. Bizim temennimiz bu faiz hadlerinin 
düşürtülmesi ve hiç değilse tütün veya buğday 
mubayaası için açılmış olan kredilere tanınan 
c/c 1 faiz haddine indirilmesinde biz fayda gör
mekteyiz. Tarım Sa'ış kooperatifleri olsun, ta
rım kredi koopcrttiflcri olsun, bunların daha 
verimli hale getirilmesi sağlanmalı ve ayni zaman
da da, burada vazife almış olan arkadaşların, me
murların artık bugünkü durumdan çıkarılmak 
Tirctiyle, diğer banka mensuplarının statüsüne 
bir kanun ile intibaklarının sağlanmasında da 
fayda vardır. Çünkü tarım kredi kooperatifleri, 
tarım satış kooperatifleri köylü ve çiftçi ile di
rekt olarak temas eden ve onların gelişmesine 
hizmet eden kooperatifler olduğu için, onlara yö
netici olan müdür ve memurlarının da hiç değil-
",e düşünülmesi, istikbal kaygusundan uzak bir 
hale getirilmesi şarttır. 

Çiftçilerin istifade ettikleri kredi miktarı ire
rinde durmayacağım, miktarları itibariyle. Yal-
mz şu bir gerçektir ki, ziraatçıların, ziraatlo 
uğraşan çiftçilerin kredi alırken bilhassa tafrada 
çok zorluk çektikleri de bir gerçektir. Memleket 
için ziraat sanatlarına da kredi verilmesinin ye
rinde olduğu kanısındayız. 

Arkadaşım buraya temas etmediği için arz 
ediyorum; yerli makina, yerli ziraat aletleri alı
nırken Ziraat Bankası bunlara kredi verirse o tak
dirde hem yerli sanayinin inkişafı bakımından 
iyi olur, hem de çiftçi vatandaşlarımız bunları 
teminde kolaylık çekerler. Bizce Ziraat Bankası
nın Türkiye'nin kalkınması bakımından en bü
yük fonksiyonu, bilhassa geri kalmış memleket 
olarak tarıma eğilmek zorunda olduğumuz için, 
gübre kredilerine önem vermek mecburiyetinde
dir. Raporda da gösterildiği veçhile, bu yerine 
getirilmemiştir. Senelik 150 000 ton azot ve 
suni gübre elde edilirken, Türkiye'nin ortalama 
istihlâk gücü 450 000 tondur. Yani bugün kul
landığımız gübre esas muhtacolduğumı>z gübre
nin 1/3 ünü tcşlol etmektedir. Kaldı ki, memle
ketimizde 166 milyar metrcmikap su potansiyeli 
var yer üstünde ve 12 milyar metreküb sa potan
siyelinden istifade edilmekte, gerisinden edilme
mektedir, Rapora göre bunlar da ele alındığı za-
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man 23 milyon hektarlık arazimizin ancak 1,5 mil
yon hektarının şimdi sulandığı ve 6 milyonunun 
da sulanabileceğini dikkate almak suretiyle, zirai 
potansiyeli yükseltebilmek için, Ziraat Bankası 
Genel Müdürlüğünün gübre kredilerine ne şekil
de önem vermesi lâzımgeldiği gerçeği orsadadır. 
Bu bakımdan gübre ve Azot Sanayii üzerinde 
durulurken bunu teşvik ve tahrik edici mahiyette 
olmak üzere Ziraat Bankası kredi fonlarını geniş
letmeli ve Zirai Donatıma muayyen faiz ile veri
len kredilerin gübre fiyatlarına tesir ettiğini de 
dikkate alarak bâzı çarelere başvurmalıdır. 

Her yıl kâr ile kapanan Ziraat Bankasının 
rasyonel çalışmasının daha rantabl olacağına da 
kaani bulunmaktayız. Bunun için de çeşitli tu
tum ve davranışa gitmek durumundadır. 

Bilhassa bir noktayı memnuniyetle belirtmek 
isterim ve Genel Müdürlüğü bu nok'ada tebrik 
ederim, Yenişehir Şubesinde olduğu gibi bütün 
taşra teşkilâtının.. 

BAŞKAN — Sayın İşgüzar, bunların rapcrla 
hiç alâkası yoktur. 

M. P. GRUPU ADİNA HİLMİ İŞGÜZAR 
(Devamla) — Sayın Başkan, 1959 - 1963 yılla
rındaki verimsiz çalışmasının sebeplerini bildir
mek bakımından arz ediyorum müsaade ederse
niz. 

Hor servisin para kabul etmesi ve vermesi ve 
icabında her hesaba yatırılacak parayı saat beşten 
sonra bile ayağına kadar gidip alması veya ihti
yacı bakımından çalışır durumda bulunan ser
vislerini burada huzurunuzda tebrik eder ve bu 
havanın atalet içinde bulunan taşra teşkilâtına 
kadar yayılması halinde rantabl çalışmaya daha 
kolaylıkla varılabileceğini de işaret etmek isterim 
Bu bakımdan Sayın Umum Müdür Sabahattin 
Şerifoğlu'nun hamle göstereceğini ve taşra teşki
lâtını, 1959 - 19G3 yılları içersinde kâr hususu
nu da dikkate almak suretiyle, uyartacağmı 
ümidederim. 

Millet Partisi Meclis Grupu olarak arkadaşı
mın müphem bıraktığını kabul ettiğimiz husus
ları bu şekilde tekrar ifade ederken bu beş mil
yar liralık paranın gayesine uygun tatbik görc-
C3ğkıi ümidecler ve teşkilât mensuplarına hür
metler ve başarılar temennisi ile huzurunuzdan 
ayrılırım. 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz isti-
yenler? Yok. Buyurun Sayın Muslihiddin Gü-

rer. Şahısları adına konuşmalar on dakika ile ka
yıtlıdır. 

MUSLİHİDDİN GÜRER (Sakarya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin en büyüklerinden birisi 
olan Ziraat Bankasının 1959 - 19G3 yılları ara
sındaki hesap ve bilançoları ürerinde 438 sa
yılı Kanuna atfen huzurunuzda Yüksek Meclise 
bırakılan denetim görevini yapmak üzere söz 
almış bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaş1 arım, Ziraat Bankası ve 
iştirakleri hakkında görüşlerimi, 1959 - 1963 
villan için arz ederken peş'nen şu hususu söy
lemekte büvük fayda vardır : Bugün çok eski bir 
mazi ve da vanan ve memleket »mizde bankacılık
ta önder bir müessese olan Ziraat Bankası haki
katen pö'Mis kabartacak bir mürssesesedir ve 
bu^üu Türk bankacılığının gcl'smes'nde bir ne
vi öğretmenlik yapmış ve ş"mdi dolmuş olan 
bankalara ışık tutmak sun»tivle kalifive ele
manlar yctiştirm's fr'r müessesem izdir. Bu hu-
TnMta 1959 ve 1963 vı^an arasındaki hesar» ve 
Mantolarımı tctk'k ott'«'"miz zaman p-ö^m^kteviz 
k<: yir»o nominal sermavesine gö-e bir kâr rrö-
'mkmekted'r. Yalnız "-n husufu r^-'n^n bol'et
mekte fayda vardır. Bu kadar orn'ş hrcmlı bir 
Tvuvvr.cscn'n kâr miktarlarının düşük olduğu sa
bittir. tsto 449 savdı Kanunun esas pnms'pleri 
"»lan kârlılık ve verimlilik pn^s 'b i re ııvmıu ol
mak suretivle, bu müos^or.enin bu kadar büyük 
'", rrö^mes'ne rağmen kârının bu yıllar arasın
da bu kadar az olması b1#r nevi islerinin tama-
r-r'vlc ivi yıVütülmod'ği kanaati™ bo^dor^Vo 
hâsıl etmektedir. Temennim odur k'; e"er daha 
ivi çalışılmak surotivle ve bu müessese ü^erir-dc, 
ı—^;ıov p-ıovnıvrl'i biraz so^m arz cd^e^'m 
gibi sivasi baskılar bir tarafa it'lmek ve haki
katen iktrsad'lik prons'binc göre hareket ed'l-
mok suretivlc, banknıun serbest bir dü~m ic'n-
de çalışması temin ed'ld'ği takdirde bu kâr mik
tarının artacağı kanaatini taşımaktavım. 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bankası 
başlıca iki muamele ü^er'ne kurulmuş bulun
maktadır. Bunlar, zirai kred'ler ve t :cari kre
diler olmak üzere 'başbca fonksiyonlarını te^ül 
o'Ter1 er. Ticari kıvl iVr r^v^ıım'ia. za.̂ en T^^n. 
dan evvelki müzakerelerini yaptığımız tcşekkül-
lenle olduğu gibi, yine bu ticari kredüe 'n ar
tırılmasını zaruretini ve bunun bu müddetler 
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arasında az olduğunu söylemekle yetineceğim 
ve devamında büyük faydalar gördüğümü arz 
etmek isterim. 

Zirai krediler mevzuuna gelince; muhterem 
arkadaşlarım, memleketimizin büyük kısmı köy
lü ve çiftçidir. Şimdi bu örnek müessesenin 
bilhassa kuruluş gayelerine de uygun olmak su
retiyle memleketimizi iktisadi yönden kalkın
dıracak, dolayısiyle bahusus büyük iktisat 
prensibi olan istihsalin artırılmasına yardım ede
cek ve maliyeti ucuzlatacak birtakım krediler 
ve tedbirler alması neticesinde muhakkak ki, 
müreffeh bir Türkiye yaratmak bakımından en 
büyük Önderlik edecek müesseselerin başında 
bulunduğu bir gerçektir. Halbuki ilgili yıllar 
arasında zirai krediler mevzuunu tetkik et
tiğimiz zaman, hayvancılık ve işletme kredi
leri olarak zirai kredilerinin çok kifayetsiz 
olduğu aşikârdır. Fakat büyük bir inşirahla 
şunu söylemek ve başmdakilere teşekkür etmek 
isterim ki, bu kredilerin zamanımızda büyük 
bir genişlik arz edeceği efkârı ıımumiyeye bil
dirilmiş bulunmaktadır. Hakikaten o yıllar 
arasındaki tenkidlerin ışığı altında bugün bu 
genişliği ilgililerden duymak bizi bahtiyar et
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, çevirme kredileri 
de maalesef azdır. Yalnız bütün hadise şudur 
ki, mevcut yıllar arasında verilen1 çevirme kre
dileri iyi kontrol edilmemiştir. Binaenaleyh, 
Ziraat Bankasında he'r şeyden evvel bu çevir
me kredileri1 verilirken', iyi bir kontrol sistemi 
kurmak ve verilen bu krcdilcerin mahalline 
masruf olmasını mutlaka istihsale iştirak edici 
krediler olmasını sağlamak ve bunun i'çin esaslı 
tedbiri ev alınmak lâzı'm gelmektedir. Bugün 
tatbikat şudur ki, köylülerimiz kredilerini aldık
ları zaman çok defa şehirlerde bulunan büyük 
tüccarların esiridir. Tatbikatta, eskiden bir 
idareci olarak görmüş olduğum gi'bi, kazalar
da bulunduğumuz zaman, bilhassa bu kredi
lerin1 ödenmesi zamanlında büyük kasabalarda
ki tüccarlar paralarını' ellerinde bulundurur
lar ve kredilerini ödeyecek olanlar bu tüccar-
lar'dan büyük faizlerle para alır, Bankaya gi
der, kapar ve bankadan iki gün sonra da tek
rar kredisini çekerdi. Bu ise bir bankacılık 
muamelesi olmaktan ziyade' arada mutavassıt 
olan tüccarın cebime giren ve tüccarı kalkın

dıran paradan başka bir mâna ifade etmiyor
du. Ve yine aynı şekilde çok defa bu krediler 
muhterem arkadaşlar, yerine sarf edilmemekte, 
köylüler arasında baz an düğünler yapmak i'çin 
de kullanılmaktadır. Bir kimse oğlunu evere-
cekse doğrudan1 doğruya krediden istifade et
mek için yine Ziraat Bankasına gider, kefili 
do hazırdır, banka muamelesi olarak hiçbir 
noksanı da yoktur, ama bu krediyi alır almaz 
filanca köyün ağası sıfatiyle davullu zurnalı 
düğünler yapılır. Traktörlerin arkasına ro-
m'örklcr bağlamı', köyden' köye komşular bü
tün esvaplarını giyerler, giderler, bir bakar
sınız ki, Ziraat Bankası kredileri düğünlerinde 
rakı masalarının1 üzerinde «kredi, kredi» diye 
bağırmaktadır. 

BAŞKAN —• Sayın Clürer, bir dakikamız var. 
ona göre toparlayınız, lütfen mevzuu ile ilgili 
mahiyette olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, bu verilen kredi
lerin mümkün: okluğu kadar kontrolünün sağ
lanmışında büyük fayda gördüğümü söylemek 
istiyorum. Kısa kısa pragraflar halinde görüş
lerimi arz edeceğim. 

Ziraat Bankası mümkün olduğu kadar işti
raklerden kaçınmalıdır. Esas gayesine uygun 
işler yapılmalıdır kanaatini taşımaktayım. 

Propaganda masraflarına gelince, ıh. akik at en 
bir bankanın reklâm edilmesinde büyük fayda
lar vardır. Ama propaganda masrafları ya-
prİTrken, bu bankanın memlekete daha örnek 
bir takım hizmetler yapmasında ve propogan-
dasını bu yönden değcrledirmesindc, bahusus 
memleketimizin köylüsüne, istihsale iştirak ede
cek olan insanlara yönelmesinde büyük faydalar 
gördüğümü söylemek istiyorum. 

BAŞKAN — Tamamdır efendim. 
MTTSLİT-ltDDtNOÜRER (Devamla) —Muh

terem arkadaşlarım, sözlerimi bağlarken, iştirak
lerinden bulunan Gi'ma Müessesesi tize rinde de 
durmak istiyordum. Hakikaten hayırlı bir te
şebbüs olan ({imanın bugün ucuzluk yaratıl
ması bakımından büyük bir kontrol unsuru ol
duğunu ve Ordu Yardımlaşma gibi memurları 
ve dar gelirlileri hakikaten! koruyucu büyük 
bir müessese haline gelmesini ilgililerden bekler 
ve ilgililerin bu hususta, büyük itina gösterdik
lerinden emin olarak bu önder müessesenin1 men
suplarına hürmetle yâd eder hepsine teşekkür 
ederken huzurunuzdan ayrılır. 
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BAŞKAN — Sayın Özarda; söz sıranızı Sa
yın Kırbaşlı'ya vermişsiniz. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) _ Evet, 
BAŞKAN — Sayın Kırbaşlı; siz de sıranrzı 

Sayın Pehlivanoğlu'na vermişsiniz. 
PAÎK KIRBAŞLI (Burdur) — Efendim, 

kendi konuşma sıramı verdim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, ibrasını müzakere et
tiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası bir 
asırdan fazla mazisi ile bugüne kadar memleket
te büyük hizmetler görmüş Türk çiftçisine ve 
Türk tüccarına açtığı kredilerle memleket eko
nomisindeki ehemmiyeti ile mütenasip faaliyetle
rine devam edegelmiştir. Ziraat Bankası bir 
banka olduğu kadar, bir âmme müessesesi olarak 
iktisadi fonksiyonu gayet ehemmiyetli bir du
rum kesbetmiş vaziyettedir. Bugün Ziraat Ban
kası iyi teşkilâtlanabildiği ve kredi politikasını 
daha realist ve memleket gerçeklerine daha uygun 
bir veçheye döndürülebildiği takdirde, eminim 
ki plânlı devremizde Türk ekonomisinin en hayır
lı, en verimli müesseselerinden biri olacaktır. 

Bir defa iktisaden geri kalmış memleketlerin 
en mühim problemlerinden birisi, sihirli müda
hale, istihsal ve ihracat vasıtası olarak tanınan 
kredinin iyi bir politikaya esas teşkil etmesidir. 
Bu balkımdan Ziraat Bankası kredilerinin bu ışık 
altında değerlendirilmesi zaruridir, kanaatimiz
ce. 

1959 - 1963 yılları arasında Ziraat Bankası 
daha evvelki yıllara göre rutin bir faaliyette bu
lunmuştur. Ve halen de son aylardaki değişik
likler bir tarafa bırakılırsa, zihniyetinde bü
yük bir değişiklik olmamış, büyük bir inkılâbol-
mamış ve devanı edegelmiştir. Bizim sözlerimiz 
daha ziyade 1959 - 1963 yılları arasındaki faa
liyetlerine münhasır kalacaktır. 

Bu noktayı böylece belirttikten sonra söyle
mek istiyoruz ki, bir defa Ziraat Bankası mil
yarları bulan kredileri ile memleket ekonomisine 
hakikaten istifadeli bir durumdadır görünüşte, 
fakat bu kredilerin ağırlığı ile mütenasip istifa
deli olamamaktadır. Şöyle ki, meselâ 1955 - 1965 
veya 1950 - 1960, 1953 - 1963 arasını alırsak, aşa
ğı - yukarı 20 milyarın üzerinde bir zirai kredi 
bu memleketin zürrama verilmiştir. Aklımıza 
şöyle bir sual gelmektedir. Peki 20 milyar, veya 

25 milyar, 10 sene içinde verilmiş olan bu kredi
lere mütenasibolarak zirai istihsalimizde ne gibi 
bir gelişme olmuştur» Bunun cevabını bulmak 
güçtür. Şu halde hastalığı başka yönde aramak 
mecburiyeti vardır. Kredinin veriliş tarzı bu 
olunca, tahsilat tarzı da buna mütenazır olarak, 
bir bankanın, bir kredi müessesesinin işletme tar
zına uygun bir tahsilata da sahiptir diyemeyiz. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarınım da dediği 
gibi, aracıların ödediği paraları tahsilat olarak 
saymak Bankada tahsilatı bir mahsup <amciiyesime 
inhisar ettirmek demektir. Biz bu gerçekten ha
reket ederek istihsal artışında bu tahsilat imkân
larını gerçeleştirecek duruma getirirsek bankayı 
veya zürraı, işte o zaman Ziraat Bankası kendisi
sine düşen vazifeyi yapmış ve hattâ daha ötesine 
geçmiş demektir. Bilhassa çevirme kredileri mev
zuuna dokunmak istiyorum. Ziraat Bankasının 
bünyesi tetkik edildiğinde görülür ki, 30 sene, 
35 sene, hayatta olduğu müddetçe her sene çevir
me kredisi verilmiştir. Bu çevirme kredileri is
tihsale tevcihten ziyade, istihlâke tevcih edilmek
te ve hattâ memleket ekonomisinde para değerine 
dahi tesir edebilecek bir duruma gelmektedir. Bu 
bakımdan Bankaya böyle abonman kredisi yeri
ne daha başka bir şekilde kredi ayarlaması ya
pılmasını tavsiyeye şayan bulmaktayız. 

Diğer taraftan herkese kredi vermek yerine, 
esas istihsale hizmet edeceği yüzde yüz bilinen 
ve bir tetkikata tabi tutulan kredi verme politi
kası müessesede yer almalıdır. Ve bu yönden de 
krediler yeterli olmalıdır. Kredilere bakarsınız, 
yirmi çeşit, otuz çeşit krediler vardır. Verimleş-
tirme kredileri, iyileştirme kredileri, tesis edin
dirme kredileri, donatım kredileri, ziraat sanat
ları kredileri ve saire gibi. Kredilerin bu şekilde 
tasnifi yerine veya bu ölçülerin dışında kredile
ri memleket kalkınmasında esaslı bir rol oynaya
cak şekilde kısa vadeli krediler, orta vadeli kre
diler, uzun vadeli krediler şeklinde ayarlayıp ve 
bir plân içinde rkedilemo sistemine gidilmesi 
memlöket ekonomisi yönünden çok isabetli olacak
tır. Kredi vermede esas olan köylünün durumu
nu iyileştirmek, istihsale hizmet etmek olduğu
na göre, krediye ihtiyacı olan kimsenin teminat 
noksanlığı münasebetiyle krediye muhatabolama-
ması gibi birtakım engellerin, bu nıüescsede te
minat müessesesinin ıslahına gidilmesi suretiyle 
yeni bir veçhe verilmesi de tavsiyeye şayan gö-
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rülmoktcdir. Bilhassa Türk çiftçisinin, bu te
minat müessesesi, münasebetiyle toprak değer ba
remlerinin do zamanın icaplarına ve değer bü
kümlerine göre yeniden ele alınması ve temina-
tiyle mütenasip krcdilendirilmesi hususu da bu 
teminat müessesesinin ıslah edilecek noktaların
dan birisidir. 

Banka müdürü köylülere kredi verir, köylü
ler banka müdürlerine nüfus cüzdanları ile mu-
tabolurlar; köylü ne is yapar, bu krediyi nerede 
kullanır? Köylü bankadan çıktıktan sonra senet
ler tamamsa, teminat tamamsa artık banka mü
dürünün bu kredi ile alâkası kesilmiştir. Dola-
yısiyle memleket ekonomisinde faydalı bir du
rum yaratılamamaktadır. 

'BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Topluyo

rum.. 

'Her ne kadar iyi çok iyi bir teşebbüsle ele 
alınıp kontrollü zirai kredi sahaları Türkiye'de 
bugün altı, yarın ona çıkarılacak durumda ise 
do, bilhassa kredilerin maksada masruf olması 
yönünden bankanın techizatlanması, Türkiye'ye 
şâmil bir politika güdülmesi bu hususta tavsiye
ye şayan görülmüştür. 

Diğer taraftan bankanın bütün bu istek
lerinin, taleplerinin yerine getirilmesini arzu 
'ederken, bankanın da kendi öz kaynaklanılın 
zenginleştirilmesi ve gerek Bütçe Kanunu ile 
ve gerek diğer kanunlarla kendisine verilmiş 
olan hakların zamanında ödenmesi, malî kud
retinin artırılması hususu da zaruri görülmek
tedir. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Kırbaşlı. 
FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Topluyo

rum efendim. 
Bilhassa Merkez Bankasının ikrazatlarmda 

reeskont -haddinin yüksek tutulması münase
betiyle, bankanın masrafları da bunun üstüne 
binince gerek tarım kredi kooperatiflerine ve 
gerekse tarım satış kooperatiflerine yaptığı ik-
razat dolayısiyle daha ucuz bir ikrazata gitme
si bankanın aleyhine olabileceği için, bu nokta
nın da Hükümetçe ele alınması ve rantabl bir 
şekilde ayar edilmesi bizim tavsiyelerimiz ara
sında olacaktır. 

BAŞKAN — Tamamdır Sayın Kırbaşlı, ri
ca ederim efendim. 

FAÎK KIRBAŞLI (Devamla) — Efendim, 
Ziraat Bankasına çalışmalarında başarılar te
menni ederiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Müzakerelerin yeterli olduğu
na dair önergeler gelmiştir. Bu önergeleri okut
madan evvel Sayın Ticaret Bakanı söz istemiş
tir, O'na söz vereceğim, onu takiben sıradan, 
son söz milletvekilininclir esasına göre bir arka
daşımıza söz vereceğim. Ondan sonra yeterlik 
önergesini oyunuza sunup gereğini yapacağım. 
(Sırada kim var? sesleri) Sırada Sayın ibra
him Boz var. Onu takiben Sayın Reşit Ülker, 
Sayın Türkân Seçkin, Sayın Sadi Pehlivanoğ-
lu, Sayın Yaşar Akal, Sayın Koksal, Sayın Pa-
sinli, Sayın Uygur, Sayın Savacı, Sayın Çelik-
baş var. 

Buyurun efendim. 
TİCARET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF-

TÜÖ3LU (Zonguldak) — Muhterem arkadaş
larım, Türkiye Ziraat Bankası 1969 - 1963 yıl
ları blânçoları üzerinde görüşen, bu meyand-a 
Ziraat Bankasının çalışmaları için veya çalış
maları istikametinde gerekli temenni ve tel
kinlerde bulunan arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. Ancak mevzuumuz vaki temenni ve tel
kinleri burada müdellel bir şekilde cevaplan
dırmak imkânını vermediği için inşallah bütçe 
müzakereleri sırasında bu hususta daha geniş 
çapta görüşmek ve cavap vermek mümkün ola
caktır. 

Arkadaşlarımızın bir çok kısmı 19G1 - 1963 
yılları arasında Ziraat Bankasının kârlılık du
rumuna temas ettiler. Bu durum haddizatında 
1956 ile 1959 yılları arasında yapılmış olan 
destekleme alımları ki, bunlar Tarım Kredi 
Kooperatifleri Birlikleri tarafından yapılmış
tır, bu destekleme mubayaalarından doğan 650 
milyon liralık bir alacağın bu yıllar zarfında, 
bilfarz 1961 yılı zarfında fiktif kârların çoğal
mamasını temin babında bu miktara faiz işletil-
mediği için kârlılık nisbeti yüksek olarak gö
zükmemekte. Fakat 1962 - 1963 yılları içerisin
de 154 ve 250 sayılı kanunlarla bu borçlar kon
solide edildiği için, 1963 yılı kârlılık durumu 
yüksek gözükmektedir. Haddizatında 1961 - 1963 
yılları arasındaki bu kârlılık durumları tama
men suni bir durum ortaya koymaktadır. 

Sayın arkadaşım Sadi Binay kambiyo za
rarları olarak 19 milyon liradan bahsettiler. 
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Zannediyorum, bu bir rakam hatası olacak, bu 
19 milyon değil 19 975 liradır. 

Bu meyanda birçok arkadaşımız Ziraat Ban
kasının gayesinin çiftçi ve köylüye müteveccih 
olduğunu binaenaleyh zirai kredilerin •;• artan 
mevduat nisbetinde bu istikamette teksif edil
mesi lâzımgeldiğini ve fakat vaki tetkikleri ne-
ticeisnde ıbıı serd edilen Talkamlar da ticari kre
dilerin zirai kredilere nazaran daha yüksek bir 
artış gösterdiğini ifade ettiler. Haddizatında 
tesbit ettikleri rakamlar da bir bakıma hakikati 
ifade etmemektedir. Zira 1963 yılı rakamları 
içinde resmî krediler de ticari krediler . bünye
si içinde mütalâa edildiği gibi, biraz evvel ifade 
ettiğim o konsolide edilen borçların durumları 

• da o seneye mahsus olmak üzere ticari krediler 
içinde mütalâa edilmiş, bilâhara bu tarz ala
caklar ticari kredilerden çıkarılmıştır. 

Bir -vakıayı da burada ifade etmekte fayda 
mütalâa etmekteyiz, o da şudur : Ziraat Ban
kasının kredi kaynakları birisi öz kaynaklar, 
birisi de yabancı kaynaklar olmak üzere iki ana 
unsurdan teşekkül etmoktedir. Filhakika şu hu
susu kaydetmekte' fayda- mütalâa ediyorum : 
Maalesef öz kaynaklar, yabancı kaynaklar nis-
botinde devamlı bir artış ve devamlı bir tahak
kuk gösterememiştir. Bu hakikaten Bankanın 
gayelerinin tahaldaıku babında bugüne kadar 
üzücü bir nokta olmakta devam edegelmiştir. 
Arkadaşlarımız haklı olarak diyorlar ki; mev-. 
dııat da şu kadar bir artış olduğuna göre, bu 
artışın zirai kredilere tevcihi ve zirai krediler
de de bu nisbotte artış olması lâzımgelirken, zi
rai kredilerde bu nisbotte artış yok ve fakat ti
cari kredilerde bu nisbetin de üstünde, daha faz
la bir artış vardır iddiasında bulunuyorlar.-
Haddizatında durum bu şekilde mütalâa edi
lirse tamamen meseleyi sathi olarak mütalâa et
miş duruma düşeriz. Zira malûmuâliniz mevdu
atlar; kısa, orta ve uzun vadeli olmak üzere üç 
vâdededir. Kısa vadeli mevduatların bankacılık 
ve banka işletmeciliği bakımından uzun vadeli 
sayılan zirai kredilere, zirai plasmanlara tahsis 
edilmesi bizatihi banka tekniğine ve işletmecili
ğine uygun düşmiyen bir keyfiyet olur ve bir
takım rizikolar yaratabilir. Bu sebeple değerlen
dirmeyi eğer satıhda değil esasta yapmak isti
yorsak, o takdirde orta ve uzun vadeli 'mevduat
lara göre mabetleri ayarlama yoluna gidersek 
arkadaşlarımın söyledikleri noktaya değil ve fa

kat arzu ettikleri, yani zirai kredilerin ticari 
kredilere nazaran daha fazla artırrılmış ve daha 

I fazla imkâna kavuşturulmuş olduğu noktasında 
hep beraber geleceğimizi kendileri de müşahede 
edeceklerdir. 

Sayın Süleyman Arif Emre arkadaşımız de
diler ki, âdeta bugüne kadar banka kredi bakı
mından, tapu müessesesi üzerine kurulu kredi 
.müessesesi halinde işlemektedir. Yani diyorlar ki; 
«Tapun varsa ve bu tapunda yüzde 51 hisseye sa
hip isen gider bankadan kredi alırsın, tapun yok
sa bankadan kredi alamazsın.» Haddi zatında ge
çen yıla kadar bu ımütalâa ve müşahede doğru 
idi. Bu sene ve 1966 yılında tatbik ettiğimiz sis
temde ise durum şöyledir: Bir defa Tarım Kredi 
Kooperatifine üye olan arkadaşımızdan, kredi 
verilirken her hangi bir tapu sorulmamaktadır. 

I Bunun dışında. (kooperatif bölgesi olmıyan yer
lerde ise müteselsil kefalet ile ve doğrudan doğ
ruya kredi verilebilmektedir. Kooperatif olan yer
lerde ve fakat kooperatife üye olmıyan zürra ise, 
bugünkü tatbikatta içlerinden bir tanesinin tapu
su olması ve diğerlerinin de birbirine müteselsil 
kefil olması şartı ile kredi imkânına kavuşturul
muş durumdadır ki, bu tarz tatbikatın arkadaşı
mın arzu ettiği tatbikat olduğuna Svaanüm veya 
tenkid ettiği (tatbikatın bu tatbiıka olmadığını ifa
de emek istiyorum. ~ 

Arkadaşlarımız mevzua girdikleri zaman' bir 
bakıma iştirakler hakkında da bâzı mütalâalar 
serd ettiler. Hakikaten bâzı iştiraklerin banka
nın gayesi dışında olduğunu, bu sebeple bunlar
dan dokuz tanesinin tasfiye edildiğini, beş tane
sinin tasfiyesi üzerinde çalışmalar yapıldığını 
ifade etmek isterim. Ancak bu demde değildir ki, 
Ziraat Bankası iştirakler kurmasın, .iştirakler yo
lu hatalıdır, bu yoldan dönülsün. 

Aziz arkadaşlarım, birçoklarınız yine şikâyet 
ettiniz ve dediniz ki, adeta banka bâzı yerlerde 
su hale gelmiştir; köylü gider borcunu tüccardan 
alır, yüksek faizle alır, gelir bankaya yatırır, er
tesi gün bankadan alır gider tüccara borcunu ve
rir. (Sağdan, «Doğru», sesi) Doğru veya yanlış. 
Fakat yer yer müşahede edilen bir durum vardır. 
Asıl doğru olan bankayı bu tarz tatbikattan kur
tarmaktır. Bunun için ise banka sadece ve mün
hasıran bir kredi müessesesi olarak mütalâa.edil
diği takdirde bu daireyi f asidenin içinden ban-

I kayı kurtarmak mümkün değildir. 
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dVIuhterem arkadaşlarım, bir taraftan üretimi, 
zirai verimi artıralım diye muhtelif kaynaklar ye 
yollar şeklinde Ziraat Bankasından zürraa 'kredi 
vereceksiniz, zürra bu kredilerden istifade edecek, 
verimi artırmak için gerekli çabayı -gösterecek, 
gerekli gayreti gösterecek ve ondan sonra verim 
artacak, istihsali rekolteyi idrak edecek ve fakat 
eğer siz Hükümet ve banka olarak bir balkıma 
verimin arttığı yıllarda kenara çekilir, zürram 
ne hali va.rsa ıgörsün dersiniz, taJbiîki verimin yük
sek olması tabiî ki, o güne kadar yapılan tatbi-
Ikat sonucunda ızürranın "maddi ıgüoünün fazla 
olmaması sebebiyle yüksek rekolteli mahsulünü 
uzun müddet elinde bekletmesi ve binnetice de
ğer pahasına satışını temin etmesi mümkün değil
dir. Şu halde sadece rekolteyi yükseltmek için 
kredi vermek kâfi gelmiyor, rekoltenin yüksek ve 
(hattâ düşülk olduğu zamanlarda zürrauı mahsulü
nün değer pahasını bulabilmesi için ona birtakım 
yardımcı -ellerin uzatılması icalbediyor. Bunlar 
bir bakıma destekleme alımlarıdır. Antrparentez 
burada şunu söylemek isterim: «Bu da kâfi gel
memektedir haddi zatında. Zira destekleme alım
ları yapınız ve fakat gerekli tesisleriniz yoksa 
destekleme alımı yapan kooperatifleri, birlikleri 
haliyle uzun müddet aldıkları malları stok ede-

. miyecek ve değer pahasına satacak bir güce sa
hip bulunmuyorlarsa bunlardan da birtakım mah
zurlar çıkacağı aşikârdır. Binaenaleyh Ziraat 
Bankası yalnız kredi yoliyle değil ve fakat zür-
raın malının değerlendirilmesi 'bakımından da 
iştirak yoliyle ya o zirai mahsulü işlemek, mamul 
veya yarı mamul haline getirerek pazarlamak ve
ya toplıyarak ihtiyaç zamanlarında ve yeter öl
çülerde piyasaya sürme imkânını «sağlamak sure
ciyle de değerini ve bu yolla da köylünün, zür-
raın alın terinin karşılığını verecek birtakım-yar
dımcı müesseselerin - ki iştirakler dediğimiz mü
esseseler - de kurmaya, yaşatmaya y e bunları de
vam ettirmeye mecburdur. Binaenaleyh, iştirak
ler mevzuunda konuşurken meseleyi toptan kötü 
voya meseleyi toptan iyi olarak mütalâa ötmenin, 
söylediğim izahlar karşısında doğru olmıyacağı 
kanaatindejâm. Zannediyorum ki, arkadaşlarımın 
tenkidlerine veya temennilerine bilhassa 1959 ve 
1963 yıllarına «ait kısımlarının haitırlıyaıbildiğim 
kadarına cevap verdim. Eğer noksan kalmış hu
suslar varsa her zaman arkadaşlarımın emrine 

amadeyim. Görüşürüz, konuşuruz ve vuzuha ka
vuşuruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İbrahim Boz. 
İBRAHİM BOZ (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 4G8 sayılı Ka
nuna göre Millet Meclisinde bir genel görüş
me mahiyetinde olan Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin raporlarının ibrasının hukukî yönden 
bii' niteliği kalmamıştır. 

Zira, 1959 yılından 1963 yılına kadar olan 
denetleme görevi 1967 yılında ifa edilmekte
dir. Cezai mesuliyet birçok af kanunlariyle 
ortadan kaldırılmış, hukukî durum ise zaman 
aşımına uğramıştır. 

Bu duruma göre bu genel görüşme bir iç 
dökmeden ileri gitmemektedir. Bu sebeple ben 
de bâzı iç dökümünde bulunacağım. 

1959 - 1963 yılları Ziraat Bankası "ziraai sa
hadan ziyade, kendisini ticari muamelelere 
kaptırmış, bu sebeple zirai faaliyeti pasif kal
mıştır. 

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü tarafın
dan çıkarılan genelgelere bâzı banka müdür
leri uymamakta Ve kendi ölçülerine göre ha
reket etmektedirler. Müsthasıl çiftçiye açılan 
krediler çok kifayetsizdir. Toprak baremi 
1950 senesinde tanzim edilen kıstasa göre uy
gulanmakta ve çiftçiler bundan büyük zarar 
görmektedirler. Zira bütün köyün gayrimen-
kııllerini ipotek etse beş bin lira para almak 

.mümkün değildir. «Toprak haremlerinin rayiç 
alını ve satıma göre tanzim edilmesi gerekmek
tedir. 

Çiftçiler Ziraat Bankasınca ziraat odaları
na üye kaydedilmeye zorlanmakta ve bir çu
val gübre almak için elli lira giriş aidatı ve 
senelik üye aidatı ödemek mecburiyetinde bı
rakılmaktadır. 

Bâzı banka müdürleri kendilerini bir ikti
sadi teşekkül yerine koymamakta ve müşteri
sine türlü zorluklar göstermekte ve köylüle
ri banka, kapılarında günlerce bekletmekte 
ve bir futbol topu gibi oynatmaktadırlar. 

Tapusuz gayrimenkuller hukuk kaidelerin
de menkul mal meyanında olduğu halde ban
ka bunu kabul ederek terhin muamelesi ya])-
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mamakta "tülcar kefil istiyerek çiftçileri tüc
carlara boyun eğdirmek mecburiyetinde bırak
maktadırlar. Zirai tesis kredilerinde türlü 
zorluklar çıkarılmakta ve muamele aylarca 
devam ederek sürüncemede kalmaktadır. Mah
sûl baremleri banka müdürlerince hiç naza
ra alınmamaktadır. Vatandaşların şikâyetle
ri üzerine genel müdürlükçe yapılan çabalar
da bir netice vermemekte ve banka müdürle
rince yerine getirilmemektedir. 

Vatandaşlar Ziraat Bankası kapılarında gün
lerce bekletilmekte ve aldıkları cüzi krediyi 
kazada yiyip tüketmektedirler. Milletin pa
rası ile millete çaka satan bu gibi müdürle
rin bugünkü sisteme ayak uydurmaları ve sa
hibi aslîsine ıgereken hürmetin gösterilme-
si kaçınılmaz bir hareket olacaktır. 

Bankanın vermiş olduğu kredilerin köy
lünün ekim ve dikim mevsimine isabet ettiril
mesi, verilen kredilerin, gayeye sarf edilmesin
de büyük âmil >olaç-ak!tır. 

Kredi şahıs hadlerinin az tutturulması se
bebiyle meselâ kendi seçim bölgemde en yük
sek had bin lira, asgari had ise yüz lira civa
rındadır .köylü ıçıok cüzi olan -bu krediyi cep harç
lığı yapmakta bu sebeple kredi gayeye sarf 
edilmemektedir. 

Bankanın bir tüccar ve çiftçiden bir müş
teri olarak kabul edilmesi bu suretle asık su
rat yerine güler yüzün hâkim olması, lâzım-
gelen kolaylığın gösterilmesi icabeder. 

Temennimiz odur ki, Ziraat Bankası çiftçi
nin sesine kulak vermeli ve propaganda afiş
lerinde olduğu gibi köylü hakikaten sırtını 
Ziraat Bankasına dayamalıclır. Bankanın bu 
günkü demokratik düzene ayak uydurması 
çiftçi ve köylü ile devamlı bir ahenk tesis edil
mesi zamanı gelmiş ve hattâ geçmektedir. 

Zamanında verilmiyen gerek tohum ve güb
re gerekse nakit krediler yerline sarf edilmemek
te vo bundan dolayı vatandaşlar boş yere borç
landırılmaktadırlar. Kredi hadlerinin çok dü
şük olması, vatandaşın ekim ve dikim masraf
larını karşılıyacajc durumda olmaması, müş
kül durumlara sokmakta vatandaş bundan 
bizar olmaktadır. Hükümetimizin bu hususlar
da gerekli tedbirleri aldığını memnuniyetle 
takibetmcktcyiz. Köylü vatandaşlara, banka 
samimî ve sıcak ellerini uzatmalı ve onları ke-
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derli düşüncelerden kurtararak bir an önce re
fah ve kapılarının açılmasına yardım etmesini 
canı gönülden temenni etmekteyim. 

Köylülerimiz bütün gücü ile çalışmakta ta
biatla mücadele etmektedir. Bir taraftan ku
raklık bir taraftan soğuk yakma tehlikeleriyle 
her an karşı karşıya bulunmaktadır. Dağla
rında ot bitmiyen ve ekmeğini taştan çıkaran 
bir beldenin halkına Ziraat Bankasının lâzım-
gelen şefkat ve merhameti göstereceğine inan
cım tamdır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik 
önergelerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Mevzu anlaşılmıştır, müzakerenin kifayetini 

•arz ve teklif ederim. 
Amasya 

Nevzat Şener 
Yüksek: Başkanlığa 

Mevzu ile ilgili görüşmelerin kifayetini arz 
ve teklif ederim. 

% -. , ' Tokat 
Mithat Çavdaroğlu 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Aleyhte 
söz istiyorlm. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin yeterlik önergesi 
aleyhinde bir arkadaş konuşacağı cihetle, yalnız
ca Sayın Şcnsoy'a vereceğim. Biraz önce hen Şen-
soy 'arkadaşımız hem de siz 'beraber söz» iste
diniz. Buradan biz salonu daha iyi görüyoruz. 
Okunurken istedi. Siz yalnız kendinizi görü--
görüyorsunuz Onun için rica ederim. 

Buyurun Sayın Şensoy. 
KEMAL ŞENSOY (Ordu) — Saym Baş

kan, muhteırem arkadaşlarım; Devlet İktisadi 
Teşekküllerinin en büyüğünü teşkil eden, ikti
sadi varlığımızın, iktisadi hay atımızın ana 'kay- • 
nağını teşkili -eden ve memleketimizin '% 8'0ini 
kapsıyan köylü vatandaşların sıkı sıkıya 'bağlı 
bulunmuş olduğu bir mevzuda, konuşmalar]! 
10 dakikaya inhisar ettirmek bir tarafa, bun
dan sonra üç - beş arkadaşın ıkonuşmasiyle me
selenin aydınlandığı ve 'bu suretle müzakerele
rin kifayetine gidilmesi yolundaki fikir -ve 
mütalâalara iştirak etmeye imkân yoktur. Şu 
sebeple 'ki; Ziraat Bankası hakikat'eıi son za
manlarda, son üç - <beş ay içerisinde kurulup 
'gayesine uygun büyük 'hamleler katetmiştir. 
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Meselâ Sayın Ticaret Veikili il'e Sayın Umum 
Müdür arasında son günlerde yapılan görüşme
de Tarım Satış Kooperatifleri ortaklarına ve 
ortak olmıyan vatandaşlara 1967 yılı fındık 
bedellerine mahsu'hen kredi verilmesi yolundaki 
büyük gayret ve büyük neticenin 'burada mü-
naşasmı yapmaya mecburuz. 

BAŞKAN — Sayın Şen-soy, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Yeterlik önergesinin aleyhinde 
görüşürken bizim burada yaptığımız müzakere
yi iyi tesbitte zaruret vardır. Zira zatıâlinizin 
beyanına göre burada 1966 - 1967 yılında vu-
kubulan bir faaliyetin müzakeresini yapmak 
zaten mümkün değil usul yönünden,- Buna 
Başkanlık olarak ben mâni olurum. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sayın Baş
kanım, bununla şunu demek istiyorum; eğer 
'konuşmalar devam ederse, söz alan bir arka
daşımız veya Taen veya başka 'bir 'arkadaşımız 
elbette sual soracağız. Sayın Ticaret Bakanına 
diyeceğiz ki ; almış olduğumuz ve bugün vatan
daşları büyük bir memnuniyete sevk eden 'bu 
kararı ne zaman tatbik edeceksiniz? S.iz benim 
bu şekildeki bir söz hakkımı ortadan kaldım 
rır&anız ve Türk efkârına ve Türk köylüsüne 
bu mesele Yüce Meclisten duyurulnıazsa, zaten 
müzakereleri görüyorsunuz, 35 - 40 kişi takibe-
diyor, biz mevzua lâyık olduğu ehemmiyeti ver
memiş ohıruz. 

. BAŞKAN — Sayın Şensoy, bir noktayı tek
rar beyan etmek mecburiyetinde bıraktınız be
ni. Şimdi görüşmekte olduğumuz husus T. C. 
Ziraat Bankasının 1959 dan 1963 yılına kadar, 
devam eden faaliyetleri ve o faaliyet yılkın 
içerisinde kâr - zarar hesapları ve buna uygun 
olarak 'da düzenlenmiş bulunan bilâçoüarı ve 
dolayısiyle mevzuubahis teşekkülleri idare et
miş bulunan idare kurullarının Yüce Meclis 
tarafından ibra edilip edilmemesi... Bunun 
dışında 1963 yılmdan bugüne kadar vukubu-
lan her hangi bir faaliyeti tetkik etmemiz müm
kün değil. 1966 - 1967 yıllarında mevcut bir 
faaliyet -hakkında burada müzakere yapmak 
mümkün değil. Bu sefoeple usul yönü bakımın
dan mahdut ve çerçeveli 'bulunan bu konuda 
müzakerenin devam edip etmemesi yönünden 
mütalâada bulununuz. 

KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım, sadece meseleleri bir 

takım rakamlara ve kati hükümlere tabi kıl
mak suretiyle, esasen kifayetin aleyhinde ko
nuşmaya imkân yok. Ben demek istiyorum ki, 
bu meselede aydınlanması lâzımgelen bir çok 
hususlar olacaktır. Bundan sonra konuşacak 
arkadaşların listesini tetkik ettim, muhalefete 
mensup arkadaşlar vardır. Elbette ki onların 
da mevcut görüş ve düşünceleri istikametinde 
veya ayrı istikamette bir takım tenkitleri, di
yecekleri olacaktır, bir takım mütalâaları ola
cak. Bu görüş ve mütalâalar hem bize ışık 
tutacak, hem Ticaret Bakanlığına ışık tutacak 
ve hem de Ziraat Bankası Umum Müdürlüğüne 
ışık tutmuş olacaktır. Bunlar dile getirilmeden, 
ortaya konmadan iki, üç, beş kişinin komışma-
siyle Ziraat Bankası mevzuunun anlaşılabile
ceği kanaatinde değilim. Ziraat Bankası, bu
günü nazarı itibara almıyalım, beş yıllık zama
nı nazarı itibara alalım, büyük *bir faaliyet 
içerisindedir. Bugün mahalî ziraat bankaların
da; «Plasmanım yok Hükümetten istedik ver
medi, Ziraat Bankası Umum Müdüründen iste
dik vermedi» şeklinde, vatandaşları kapısından 
koğan ve bu suretle Ziraat Bankasının •anaga-
yesinin haricinde şeksi emellerini tahakkuk et
tirmek için gayret sarf etmiş olan Ziraat Ban
kası müdürleri vardır. Bunları burada söyli-
yelim ki, kendilerine çok itimad ettiğimiz, 
inandığımız Ziraat.. Bankası Genel Müdürü bu 
Yüce Mecliste bunları duysun, bilsin ki kendi 
gayelerinin, sarf ıetmiş olduğu emeklerinin ma
hallinde ne şekilde israf edildiğine muttali ol
muş bulunsun. Bunları söylemezsek, bunlar 
izah etmezsek bunlar nereden bilinecek? Biz 
teker teker mebuslar olarak, Ziraat Bankası
nın merdivenlerini 'aşındırmaya ne mecburuz, 
IIQ de bizim bu devamlı surette gidip gelme ha
reketlerimiz hoş karşılanmaktadır. Ben "bunun 
için aleyhinde bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım^ Sayın İbrahim Boz 
arkadaşımız izah ettiler. Hakikaten Ziraat Ban
kasının faaliyetleri ve gayretleri mahalli bir
çok Ziraat Bankası müdürlerinin keyfî emir
leri istikametinde, şehsi arzuları istikametinde 
mahallinde heba olup gitmektedir. Bunlara ne 
şekilde.... 

BAŞKAN — Sayın Şensoy, gitmiştir de
yiniz bar?. Aramızdaki görüş farkı bu. Siz 
gitmektedir, diyorsunuz, ben gitmiştin bu
rada takibediyorum. 
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KEMAL ŞENSOY (Devamla) — Sayın Baş
kanım, sizin emriniz dâhilinde hareket et
tiğimiz takdirde o zaman konuşacak hiçbir 
şey yok. Ben şunu demek istiyorum ki, Yüce 
Meclisin bu müzakeresini, vatandaşlarımızın 
% 80 ini alâkadar eden bu meseleleri köylü 
vatandaşlarımız ve Türk efkârı umumiyesi 
enine boyuna duysun ve anlasın. Zaten üç, 
beş kişi kalmıştır, bunlara da konuşma fır
satı verilsin. Bijhassa muhalefete mensup 
arkadaşlar konuşsunlar, bizim görüşümüzle 
kendilerinin görüş ve düşüncelerini kıymetlen
direlim, hatalı yerler varsa Sayın Ticaret 
Vekili, Sayın Ziraat Bankası Umum Müdürü 
ve alâkalı kimseler de burada, bu işi bir 
kere daha anlamış 'olsunlar. Ben müzakere
lerin devamını arzu ediyorum ve devamın
da fayda vardır. Zaten görüyorsunuz, sıralar 
tamamiyle boştur. Hiç -olmazsa büyük vatan
daş kütlesi meseleyi buradan enine boyuna din
lesin. Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan, 1959 ilâ 
1963 yıllan arasında Ziraat Bankasının katı 
hesaplarının, bilançolarının ve bunlara göre 
idare kurallarının ibra edilip edilmem esime 
mütedair raporan müzakeresinin yeterli gö-

1 rüldüğü üzerindeki önergeleri yüce oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... An
laşılamamıştır. 

Lütfen, yeni (baştan oylıyacağım : Yeterlik 
önergesini kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 1959, 1900, 1961, 
1962 ve 1963 yıllarında T. C. Ziraat Bankası
nın vukubulan kârlarını ve buna göre düzen
lenmiş bilançolarını ayrı ayrı okutup oyunuza 
sunacağım. Kabul edildiği takdirde 1959 
dan 1963 yılma kadar Ziraat Bankası ve 
bağlı iştiraklerini idare etmiş 'bulunan idare 
kurulları, yargı organlarına intikal etmiş ve
ya yargı 'organlarına intikal edecek bulu
nan konuların dışında, ibra edilmiş sayı
lacaklardır. Okutuyorum. 

T. C. Ziraat Bankası : 
1959 kâr : 55 731 226.83 Tl. 
BAŞKAN — Yüce Heyetin •oyuna sunuyo-

ram Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1960 kâr : 53 363 992.95 Tl. 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... K a 
bul edilmiştir. 

1961 kâr : 6 949 252.72 Tl. 
BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo

rum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1962 kâr : 17 665 224.62 Tl. 
BAŞKAN — Yüce Heyetin -oyuna sunuyo

rum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1963 kâr : 140 814 558.78 Tl. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 
istanbul Emniyet Sandığı : 
1959 kâr : 498' 762.64 Tl. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1960 kâr : 1 011 383.45 Tl. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1961 kâr : 323 685.50 Tl. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1962 kâr : 53 969.40 Tl. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
1963 kâr : 358 192.63 Tl. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyomm : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Bu şekliyle Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası ve Istan'bul Emniyet Sandığının 1.959 
ilâ 1963 yılları arasında vukubulan kâr ve 
buna göre uygulanmış bulunanların bilâneo-
lan Yüce Meclis tarafından kabul odilmi'ş ve 
dolayısiyle hizmet görmüş bulunan idare ku-
rullan da ibra edilmiş bulunmaktadır. 

«Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii A. Ş. 
Güney - Doğu Sanayii ve Ticaret A. Ş. 
Eski Kilis, Yerli Ürünler Ticaret T. A. Ş. 

(tasfiye halinde.) 
Gıda ve ihtiyaç Maddeleri (GÎMA) T. A. Ş. 
Gıda ve ihtiyaç, Maddeleri Ticaret ve Sa

nayii Limited Şirketi (tasfiye halinde.)» 
BAŞKAN — Bunlar hakkında da görüşme 

cereyan etmiş bulunmaktadır. Birleşime 10 
dakika ara veriyorum. 

Kapanma caati : 13.15 
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I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 18,30 

BAŞKAN —Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : önol Sakar (Manisa,), Muzaffer Şamiloğiu (Kars) 

BAŞKAN — Ara verilmiş bulunan 43 ncü 
Birleşimin 2 nci celsesine 'başlıyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ara verdiği
miz ısıra/da sayın üyelere önceden dağıtılmış 
bulunan program gereğince, 'bugünkü progra
mlımızı ikmal etmiş bulunmaktayız. Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası ve iştiraklerinin 
murakabe raporunu Yüce Meclis huzurunda 
te'Ükilk 'eitımiş ve oyüamış, ibra etmiş bulunmak
tayız. Ancak, henüz Meclisin daha önce aldığı 
bir karar gereğince saat 20.00 ye kadar mesai
miz devam edeceği veçhile, müzakerenin diğer 
günlerde mevcut program dâhilinde yürütül -
ınıdsi ımümkün görülımc'ktedir. Bu bakımdan, as
lında programda yarın görüşülmesi gereken 
Toprak Malhsuleri Ofisi ve iştiraklerinin dene
tim raporu üzerinde müzakereye devam cdebi-

6. — SORULAR 

A) YAZILI SORU I 

1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, 
Siyasi partiler Kanununun İli ncü maddesinin 
yürürlüğe girmesinden sonra, bu madde gere
ğince Cumhuriyet Başsavcılığına aksetmiş olan 
fiil ve haller olup olmadığına dair sorusu ve 
Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in yazılı cevabı 
(7/160) 

27 . 1 . 1967 
Konu : istanbul Milletvekili Coşkun 
Kırca'nm soru önergesinin cevap] an-
dırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Genc'i Sekreterlik Kanunlar Mü

dürlüğü ifadesiyle alman 22 . 6 . 1966 gıuı ve 
7/T60-2214/11862 sayılı yazılarına, 

h) 29 Temmuz 1966 gün ve 27098 sayılı 
yazımızla 31 . 10 . 1966 gün ve 38146 sayılı ya
zımıza. 

leceğiz. («Sözcüler yak» .sesleri) Bakacağız 
efendim. Şimdiye kadar yalnızca C. H. P. 
Grupu adma Sayın Ruhi Soyer söz istemiş bu
lunmaktadır. Sayın Soyer? Yok. Diğer grup
ları adına beyanda bulunacak arkadaşlar? 
Yok. 

MUSTAFA AKALIN (Afyon Karahisar) — 
Yarm görüşeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Akalın, yarın mı, bugün 
mü olacağını Başkanlık takdir !eder. Ben şim
di sual soruyorum. Diğer grup 'sözcüleri?.. 
Yok. Bu bakımdan ımüzakerenin bugün inta
cı mümkün olamamaktadır. Bu sebeple Birle
şimi 2 Şubat 1967 Pcrşemfbe günü, yani yarın 
«saat 14.00 tc toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 

VE CEVAPLAR 
AR VE CEVAPLARI 

İstanbul Milletvekili Sayın Coşkun Kırca 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen 18.6.1966 
günlü yazılı soru önergesinin cevapları aşağı
da arz edilmiştir. 

Önergenin 1 ve 3 ncü maddelerinde bahis 
'konusu edilen hususlar, ilgisi yönünden Cum
huriyet Başsavcılığından sorulmuş ve Cumhu
riyet Başsavcılığından alman 9 . 7 . 1966 gün 
ve S. P. 125 sayılı ccvalbi yazı örneği aynen 
aşağıya çıkarılmıştır. 

T. C. 
Yargıtay 9 . 7 . 1966 

Cumhuriyet Başsavcılığı 
S. P. 125 

Yüksek Adalet Bakanlığına 
İlgi : Ceza işleri Genel Müdürlüğü ifadeli 

2 Temmuz 1966 gün ve 23811 sayılı yazıları. 
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Yukarda gün ve sayısı gösterilen yazıların
da naklolunan 'soruların cevapları, Siyasi par
tiler Kanununun 108 ve Anayasanın .132 nci 
maddeleri de göz önünde bulundurularak açı'k-
lanmış'tır. 

1. Siyasi partiler Kanununun 114 ncü mad
desinin yürürlüğe 'girmesinden sonra, bu madde 
gereğince ve mahallî Cumhuriyet Savcılıkların
ca Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi, Sosyal De
mokrat Parti halklarında birer, Adalet Partisi 
hakkında beş ve Türkiye İşçi Partisi halk'kırida 
'dört olma'k üzere toplam (12) iş aksettirilmiş
tir. 

Bunlardan Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi, 
Sosyal Demokrat Parti ve Yeni Demokrat Par
ti haklarında birer; Türkiye İşçi Partisi hak
kımda üç olmalk üzere (6) iş doğrudan doğruya 
parti tüzel dişiliklerini, diğer ('6) iş ise parti 
üyelerini ilgilendirmektedir. 

2. Cumhuriyet Başsavcılığına ıgerek 114 
ncü madde hükümlerine göre mahallî Cumhu
riyet Savcılıklarınca, gerdk haşka yollarla ak
settirilmiş ve re'sen incelenmiş iş toplamı Si
yasi partiler Kanununun yürürlüğe girmesin
den bağlıyarak 1965 yılında (17) ve 1966 yılı 
7 Temmuz gününe kadar (12) olmak üzere 
(29) iştir. 

Bunlardan (birer) adedi Türkiye İşçi ve 
Çiftçi Partisi, ıSoısyal Demokrat Parti, Yeni De
mokrat Parti ve Yeni Türkiye Partisini, (.6) 
adedi Türkiye İşçi Partisini ve (19) adedi de 
Adalet Partisini ilgilendirmektedir. 

Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi, Sosyal De
mokrat Parti ve Yeni Demokrat Parti hakla-
rırida'ki (birer), Türkiye İşçi Partisi 'hakkın
daki (3), Adalet Partisi hakkındaki (3) iş doğ
rudan doğruya parti tüzel 'kişilikleri ile diğer 
20 iş ise, parti üyeleri ile ilgilidir. 

(2'9) işitı (19) u sonuçlandırılmış olup (10) 
unun incelenmesine devam edilmektedir. 

Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisinin infisah et
miş olduğu, Medenî Kanunun 70 ve Cemiyet
ler Kanununun 26 ncı maddelerine atfen Siya
si partiler Kanununun 135 nci maddesi gere
ğince İçişleri Bakanlığına bildirilmiştir. 

Sosyal Demokrat Parti hakkında, Siyasi Par
tiler Kanununun 104 ncü maddesinin 1 ve 2 nci 
fıkralarının uygulanmasına kanuni unsurlar kâ
fi görülmemiştir. 

Yeni Demokrat Parti hakkında, Siyasi Parti
ler Kanunu hükümlerinin uygulanması lüzumlu 
bulunmadığından mahallî C. Savcılığınca gere
ğinin takdir ve ifası istenilmiştir. 

Türkiye İşçi Partisi tüzel kişiliği hakkında 
(2) ve bir üyesi hakkında da (1) olmak üzere 
(3) inceleme, sözü edilen kanunun 91 nci mad
desinin uygulanmasını gerektirir nitelikte gö
rülmemiştir. 

Aynı konuda parti tüzel kişiliğini ilgilendi
ren (1) ve parti üyelerini ilgilendiren (2) işin 
incelenmesine devam olunmaktadır. 

Yeni Türkiye Partisi üyelerinden birisi hak
kında 89 ve 90 ncı maddelere göre yapılmakta 
olan inceleme devam etmektedir. 

Adalet Partisi tüzel kişiliğini doğrudan doğ
ruya ilgilendiren (2) iş hakkında Siyasi Parti
ler Kanununun 104 ncü maddesinin uygulan
masına yer görülmemiş (1) iş de sözü edilen ka
nunla ilgili bulunmadığından mahallî C. Sav
cılığına gönderilmiştir. 

Adalet Partisi üyeleri hakkında (4) iş sö
zü edilen kanunla ilgili görülmediğinden umumi 
hükümlere göre gereği yapılmak üzere mahallî 
C. savcılıklarına gönderilmiştir. 

Bir üye hakkında 94 ncü madde sebebiyle 
partiden çıkarılma isteğinde bulunulmuş, bu iste
ğe karşı itiraz Parti Yasaklamaları İnceleme Ku
rulunca reddedilmiştir. 

İki üye hakkında 105 ve 104, iki üye hakkın
da 94 ncü madde hükümlerinin uygulanmasına 
yer görülmemiştir. 

İki üye hakkında 103 ve 104, üç üye hak
kında 92 ve 94 ve bir üye hakkında 89 ncu mad
deler hükümlerine göre yapılmakta olan incele
meler devam etmektedir. 

Bilgilerine ar olunur. 
Hikmet Gündüz 

C. Başsavcısı 
Önergenin 2 nci maddesinde belirtilen; «16 

Temmuz 1965 tarihi dâhil olmak üzere bu tarih
ten beri işlenen ve Türk Ceza Kanununun 125 
ilâ 163 ncü maddelerinin; Anayasa nizamını, 
millî güvenlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hak
kındaki Kanunun; Vicdan ve toplantı hürriyeti
nin korunmasına dair Kanunun; Atatürk aleyhi
ne işlenen suçlar hakkındaki Kanunun ve Ana
yasanın 153 ncü maddesinde yazılı devrim ka
nunlarını koruyan ceza hükümlerinin kapsamına 
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giren suçlarla ilgili olarak, haklarında ceza so
ruşturma ve kovuşturması yapılanların» kimler 
olduğuna dair, bütün ağır ceza Cumhuriyet sav
cılıklarından derlenen bilgi, ilişik listede göste
rilmiştir. 

Ancak, önergenin alınmasını mütaakıp, 
2.7.1986 tarihli genel yazımızla, mevcut 107 ağır 
ceza Cumhuriyet Savcılığından talebolunan bil
gilerin verilmekte bulunduğu esnada, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 780 sayıh Kanun 
yürürlüğe girmiş bulunduğundan, belirtilen 
suçlardan dolayj «halen» soruşturma ve kovuş
turmaya muhatabol anlar hakkında alman malû
mat değişiklikler arz etmiş ve bu sebeple, öner
genin sıhhatli bir şekilde cevaplandırılabilirlesin! 
teminen, ikinci defa yeniden bilgi toplanması za
ruri görülmüştür. 

Diğer taraftan, Siyasi partiler Kanununun 
114 ncü maddesinin 1 nci fıkrası; «111, 112 ve 
113 ncü maddelerde söz konusu fiil veya hallere 
bilgi edinmiş idari merciler, mahallî Cumhuriyet 
savcılığına derhal ve yazılı olarak bilgi verirler. 
Mahkemeler dahi bu gibi fiil veya hallere bilgi 
edindikleri zaman, durumu, derhal, mahallî 
Cumhuriyet savcılığına yazı ile bildirirler» de
dikten sonra, aynı maddenin 2 nci fıkrası; 
«Cumhuriyet savcıları, yukardaki fıkrada söz ko
nusu fiil ve hallere dair edindikleri bilgileri, 
derhal Adalet Bakanlığına ve Cumhuriyet Baş
savcılığına vazı ile bildirirler» şeklinde hüküm 
ihtiva ettiğinden; Cumhuriyet savcılarının ancak 
bu suretle veya tahkikat mahiyetinin gerektir-
d;ği hallerde edinmiş oldukları bilgileri, anılan 
mercilere bildirmekte oldukları, keza. C. savcılık
larından alman cevabi tezkere münderecatların
dan anlaşılmaktadır. 

Keyfiyetin önerge sahibine duyurulmasına 
delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Hasan Din cer 
Adalet Bakanı 

T. C. K. nım 125 nei maddesine muhalefetten 
haklarmda ceza sorutturma ve kovuşturması 

yapılanlar. 

Ali Han Tatar, Hacı Tatar, Aıbdülâziz Özal, 
Kasu Tatar, Mustafa Birlik, Abdurrahman 
Onuk, Ömer Kadinhan, Şahin Kadirhan, Dcrba.s 
Ay, Rüstcm Bayar, Meyso Demirci, İskender 

Budur, Arsak Avşar, Garip Aykaz, Alıat Akyaz, 
İsa Demirci, Halil Çiftçi, Nadir Çiftçi. 

T. C. K. nun 128 nci maddesine muhalefetten 
hakkında kovuşturma yapılanlar 

Doğan Özgüden, 

T. C. K. nun 132 nci maddesine muhalefetten 
hakkında kovuşturma yapılanlar 

Hasan Yılmaer, Aydoğan Ünal, Cüneyt Ar-
cayürek. 

T. O. K. nun 142 nci maddesine muhalefetten 
dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma 

yapılanlar 

Musa Antcr, Öz ay iSunar, Ferit Öngören, 
Vedat Üret ürk, Remzi Bengi, Mehmet Atalay, 
M,ctin Yılmazbayraktar, Andrca Lâmlbiki, Nihal 
Vasilyadis, Ahmet Amur, Şerefattin Demirci, 
Ahmet Araş, Hüseyin Gökçe, Kemal, Araz, 
Nizame'ttin Çoğul, Dursun 'Güneş, Yüksel Ece, 
Ahmet Aydın, Halil İbrahim Gençtürk, Kemâl 
Aksoy, Perihan Tuna, Gazi Yıldız, Ali Özen, 
Nail Gündüz, Murat .Sandras, Iilker Anadol, 
Mehmet Zokâi Altmay, Fikri Tuna, Mehmcıt 
Taşkcsen, Nezihe Şükran Songül, Süleyman Ege, 
İnsanî Sırlıoğhı, Taıhir Zcngingönül, Ö'Cal Ulue, 
Tuncer Özlbaykal, Doğan Avcıoğlu, Aydın Kö-
ker, Ergin İnanç, Sami Türksen, Atillâ Bar
tınlı oğlu, Mâlik Kırımlı, İbrahim Yılmaz, Kuv
vetli Yılmaz, Mehmet Elmabaş, M'ohmet Sarı-
süzen, Ömer özdal, Turan 'Şuay, Kaya Çelikka-
nat, Çetin AT t an, Şükrü Aksay, Muhittin Ak-
'soy, Mustafa Özdonıir, İbrahim Köroğlu, Meh
met Mufaddal Pekin er, Ahmet Aydın, Onlıan 
Yılmaz, Musa Günlıan, Fikret Soysal, Rainiz 
Hami, Dinçer Çetin, Mehmet Yüksel, Ahmet 
Uysal, Osman Aslan, Rahmi Atalay, Ziya Ke
kik, Nevzat Erdoğan, Ali Kalafat, Nejat Demir, 
-Saliha Şapcıoğlu, Mustafa Keten, Şükrü Yıl
maz, Melüh Özinal, Mehmet Araş, Bülend Ünal, 
Hüseyin Yavuz, Ömer Çetinlkaya, Nurettin Ya
kar, Mustafa Naci Daniş, Ali Serdar Geren, 

T. 0. K. nun 145 nci maddesine muhalefetten 
dolayı haklarında kovuşturma yapılanlar 
Şaban Özayabakan, Zehra Şahende Dizdar, 

T. C. K. nun 155 nci maddesine muhalefetten 
dolayı hakkında kovuşturma yapılanlar 
II. İl/han Esen, Ahmet Çeliikol. 
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T. 0. K. mm 158 nci maddesine muhalefetten 
dolayı hakkında kovuşturma yapılanlar 

Süleyman Saymen, Ahmet Karadağ, Şükrü 
Kiremitçi, İsmail Toptaş, Sekimi Kördağ. 

T. C. K. nım 159 ncu maddesine muhalefetten 
dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma 

yapılanlar 

Alfret Dimitıvyadis, Levi Abromo, Andre 
Aboka, Mehmet Emin Taşcr, Yusuf İşlek, Kad-
riye İşçi, Ceyhan Türün, Ali Akkuş, Ali Haydar 
Taşkent, Şakin Çanakçı, Mehmet Akan, Ali Uyar, 
'İbrahim Cüceoğlu, Ali Sara.f, Necmettin Küba, 
Çetin Akan, Ali Naci Karanı, Seyfettin Küçük-
ali, Abdullah Ncngis, Niko Stepanidis, Dimosden 
Yağcıoğlu, Abdullah Keskİnkılıç, Erdoğan Ay-
kan, Cuma Ali Yılmaz, Sadık Güven, Yaşar Top
taş, Erdal Işık, Mehmet Taşkesen, Hasan Akar, 
Tevfik Kalgıç, Fikret Ekinci, Faruık Sindel, Ba-
hattin Çelikbaş, Salih Kartal, Mehmet Say, Meh
met Kolcu, Hüseyin Dcmirtaş, Ramazan Çalık, 
Mustafa Dokuyan, Kemâl Aksoy, Tarık özsoy, 
Fahri Özer, Ömer Aykut, Hüsnü B-ı.^du, Cengiz 
Araz, Kenan Öztune, Ahmet Karadağ, Ahmet Öz
kan, Tevfik Şener, İsmail Dcliismailnğlıı, 
Necip Fazıl Kısaldırek, Ahmet Aydın, Şa
ban Bildin, Hacı Ka.rya, Ahmet Bavcın. Iîa-
mit ö.zmen, Ömer Bağra, Ethc.m Akan, Müslüm 
Aslan, Hanefi Aslan, Alaattin Dündar, Ahmet 
Gök. 

T. 0. K. mm 163 ncü maddesine muhalefetten 
dolayı haklarında soruşturma ve kovuşturma 

yapılanlar 

Rasih Aydın, Necati Aydın, Mehmet Aydın, 
Ali Osman Aydın, Haımit Aydın, Ali İhsan Ay
dın, Mehmet Aydın, Mustafa Alaşan, Yücel Ka
ya, Ali Büyükünal, Ali Aydınoğlu, tdris Başak, 
Abdullah Tanır, Necip Çolak, Mehmet Samancı, 
Sait Gül, Osman Dikyar, Mustafa Bayrak, Şük
rü Can, Mehmet Akyıldız, Mustafa Aydınoğlu, 
Ali Şimşek, Hasan Acar, Mehmet Alaşan, Mus
tafa Aydın, Sadık Aydın, Tevfik Alaşan, Ali Dön
mez, Osman Nevzat Özegen, İbrahim Ülker, Mus
tafa Aydın, Süleyman Çağlar, Süleyman Şahin, 
Celâl Yüksel, İsmail Gül, Hazım Çubuk, Hasan 
Can, Hüseyin Kıymık, Mustafa Şimşek, Şükrü 
Kazak, Ahmet Ün, Ali Yazıcı, Yusuf Bayram, 
Ömer Köklükaya, Âdem Karataş, Bekir Boz-
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tepe, Mehmet Yazıcıt Ali Yazıcı, Mehmet Ve
dat Özaydm, Mehmet Celâl Tükenmez, Yusuf 
Fahri Tükenmez, İsmail Kılıç, Mehmet Serim, 
Ramazan Usanmaz, Mustafa Çelik, Ali Şeker, 
Hüseyin Yağcı, Mustafa Zühtü Kökcr, Ab
dullah Arpacı, Ömer Arpacı,, Yusuf Işık, Ali 
Polat, Hulusi Ok, Nihat Koskan, Nihat Işık, 
Behçet Köker, Şinasl Çatal, Şükrü .Küçükgomiei 
Hasan Ti'ft'kçioğlu, Selâhattûn Yeğin, Abdullah 
Yeğin, M'iıytafa Ülger, Radiım Şentürk, Ramazan 
Kck'l'k, Iı-ıni'dt Katar, Hüseyin Konuk, Onman Al
per, Hasan Yılmaz, Hüseyin Bozat, Fevzi Tan-
rıvcrdi, Sait Çckmogil, Alaattin Gürgün, Ne
cati Türkmen, Abdullah Başkan, Harun Ünal, 
Mehmet Kayalar, İlhan Yücel, Ilamza Uçar, 
Ali Polat, Hamdi Lûtfi Sağlemer, Mehmet Fi
dan, ismail Sezgin, Abdülkadir Gökbulut, Mus
tafa Gökbulut, Nur Ezgin, Abdurrahman Ek
sik, Hayrettin Ton, Mehmet Polat, Cemal Kü
lâhlı, Yılmaz Gürses, Süleyman Kocabcy, İzzet 

Yusuf Topçu, Mehmet Odabaşı, Ah
met Güzel, Azmi Eser, Sabrı Alkış, 
Mehmet Rüzgâr, Necmettin Koç, Musta
fa Nâzım, Bilâl Ayar, Kadri Karakoç, Seyfet
tin Özgür, Hayri Nogay, Durmuş Şahin, Satıl
mış Öztüi'k, Mehmet Şahin, Necip Şahin, Nec
mettin Şahiner, Gündoğdıı Serhatoğlu, Meh
met Dinçcr, Ali Biraderoğlu, Mehmet Gükalp, 
İsmail Akbaba, Osman Kaba, Halil Çevik, Ali 
Akbaba, Gani Boz, Mehmet Yuğurtçu, Mustafa 
Kaba, Mustafa Akbaba, Habip Yüksel, Bekir 
Yılın, Necip Fâzıl Kısakürek, Bekir Berk, Ali 
Gcngeç, Duran Zorlu, Ali Taşçı, Ali Kaba, ib
rahim Yıldız, Ali Karnıkara, Ömer Kaba, Meh
met Kaba, Halil Kelçocuk, Ali Çetin. 

671 sayılı Şapka iktisası hakkındaki Kanuna 
muhalefet suçundan dolayı haklarında soruş

turma ve kovuşturma yapılanlar 

Fevzi Tetik, Mehmet Ekici, Abdülkcrim Ya-
va, Halil Çakıroğlu, Ali Yedek, Ziya Korkmaz, 
Hikmet Gök, Zülfü Talırancı, İbrahim Aybora, 
Ali Kösem, Mustafa Çanak, Bahtiyar Mısırlı, 
Hüseyin Ulukent, Nurettin Kendir, Mustafa 
Badem, Osman Olgaç, Bekir Canısağ, Ali De
mir, Ahmet Alataş. 

677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin 
şeddine ve Türbedarlıklar ile birtakım unvanla-
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nn men ve ilgasına dair Kanuna muhalefetten 
dolayı haklarında kovuşturma yapılanlar 

Fevzi Tetik, Mehmet Ekici, Abdülkerim Ya-
va, Halil Çakıroğlu, Ali Yedek, Mustafa Ça
nak, Bahtiyar Mısırlı, Hüseyin Ulukent, Nu
rettin Kendir, Mustafa Badem. 

5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar 
hakkındaki Kanuna muhalefetten dolayı soruş

turma ve kovuşturma yapılanlar 
Durmuş Yıldıran, Şaban Özayabakan, Mus

tafa Özdemir, Mehmet Ali Gezgin, Ali Acar, 
Muammer Tan, Mehmetali Tanrıverdi, Ömer 
Göktürk, Durdu Mehmet Öner, Ahmet Anıl, 
Muharrem Çelebi, Bayram Demiralp, Kahraman 
Kartça'baş, Ahmet Tapar, Sami Çiçek, Ali Bir-
can, Mehmet Genç, Abdurrahman Yaşar, Hü
seyin Ali Çakır, Abdurrahman Köseoğlu, Selâ-
hattin Dedeoğlu, Mustafa 'Tören, M. Ali Üç-
kesen, Ahmet Kartal, ıSelâmi Kösdağ, Mümin 
Emniyet, İsmet Kaplan, Ahmet Özen, Mehmet 
Satılmış, Şakir Karagöz, Me'hmet Kandemir, 
Metin Kandemir, Tahsin Kandemir, Ahmet 
Adanur, Etli em Akan, Muharrem Sütçü, Meh
met Şeker, Mustafa Topuz, Nuri llerisoy, Hü
seyin Yılmaz, Kadri Karakoç, Yusuf Aşkın, 
Süleyman Kırbaş, Güngör Eski, Hatice Kara
ca, Gündoğdu Serhatlioğlu, Angun Berker, Ha
san Tahsin Demirağ, İsmail Alkarı. 
6187 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin 
Korunması hakkındaki Kanuna muhalefetten 

dolayı haklarında kovuşturma yapılanlar 

Basri Tarmar, Gürler Gürcan, Necip Fâzıl 
Kısakürek, Kemâl Pilâvoğlu, Akil Akkan, Ne
cip Fâzıl Kısakürek, Ziya Çoymak, Nihat Dağ-
delen, Rıza Oran, Can Yücel, Ünal Çakımlı, 
İsmail Kazdal, Neslihan Kısakürek., 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
Huzuru Bozan fiiler hakkındaki Kanuna muha
lefetten dolayı haklarında soruşturma ve kovuş

turma yapılanlar 
Ahmet Yanık, Mehmet Bahattin Alaoğuz, 

Nebahat Arslan, Ali Naci Karain, Ahmet Fev-

Not : Millet Meclisi tutanak dergisinin 2 nci 
Devre 2 nci toplantı yılının 12 . 12 . 1966 tarih
li 17 nci Birleşimine konulan 7/160 numaralı 
yazılı sorunun eki cevabıdır. 

zi Çekim, Necip Fâzıl Kısakürek, Neslihan Kı
sakürek, Fikri Memikoğlu, Şevket Genç, Ömer 
Kalaycı, Mehmet Erdem, İsmail Kazdal, Ziya 
Çoymak, Engin Sunur. 

2. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
orduya dağıtılan broşürün tam metninin ne 
olduğuna ve kim tarafından yazıldığına dair 
sorusu ve Millî Savunma Bakanı Ahmet Topal-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/215) 

25. 8. 1966 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan ve Millî Sa
vunma Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının sağlanmasını saygı ile arz ve 
rica ederim. 

Aydın Milletvekili 
Reşat özarda 

Bir süre önce Yalçın Metıiner adlı bir şah
sın hazırladığı bir broşürün ordunun kademe
lerine bir yazıya ekli Olarak gönderildiği gaze
telerdeki neşriyattan ve Genelkurmay Başkan
lığının açıklamasından öğrenilmiş bulunul
maktadır. Millî menfaatlara aykırı olduğu 
anlaşılan bu broşür ve yazarı hakkında yetkili 
makamların yeterli bilgi vermedikleri görül
müştür. Bu itibarla aşağıdaki soruların yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim : 

' 1. Broşürün tam metni nedir? 

2. Broşürün takma adlı yazarı Yalçın 
Metiner kimdir? Bu broşürü ne zaman yaz
mıştır. Yedek subay olduğu sırada ımı yazmış
tır? Tahsili ve formasyonu nedir? Halen ne
rede ve ne işle meşguldür? 

3. Bu broşür Orduya ne suretle ve kimler 
vasıtslyle dağıtılmıştır? 

'4. Broşürün yazarı ve Ordu kademele
rine dağıtanlar hakkında ne gibi işlem yapıl
mıştır? 

5. Bu broşürde belirtildiği gijbi Amerika'
yı sevmiyenlerin ve sömürgeleri istemiyenle
rin komünist oldukları iddiasına sizler de katı-

| lıyor musunuz ? 
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T.C.. 
Millî Savunma Bakanlığı 30 . 1 . 1967 

Müsteşarlığı 
Kanun : 1131/1 - 66 

Konu : Yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 
3 . 11 . 1966 tarih ve Genel Sekreterlik Kanun
lar Müdürlüğü 2746/15058 - 7/215 sayılı ya
zısı. 

b) Başbakanlığın 15 . 11 . 1966 tarih ve Ka
nunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 77/163/6459 
sayılı yazısı. 

Yalçın Meitiner adlı -bir şallısın hazırladığı 
broşür hakkında Aydın Milletvekili Reeşat özar-
da'nm Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru 
önergesi tetkik edilerek cevabı ekte sunulmuş
tur. 

önerge sahibine tebliğini 'emirlerine arz ede
rim. 

Ahmet Topaıloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nm yazıll 
soru önergesinin cevabı 

1. Broşürün tanı metni piyasada serlbest 
olarak satılan «Komünist .ihtilâlleri ve subay
lar» isimli 16 sayfalık İstanbul 1965 basındı 
küçük bir kitaptır. 

2. Broşürün takma adlı yazarı Yalçın Me-
tiner'in asıl adı Faihri Tanman olup mesleki 
ıgemi inşa yüksek mühendisidir. Haliç Ter
saneleri «ski Müdürü ve Türkiye Çiftçiler Fc- . 
derasylonu Başkanıdır. Halen Söke'de ikamet 
etmektedir. Broşür, yazarın yedek suibaylık 
hizmetinden çok sonra yazılmıştır. 

3. Broşür 1965 yılında İstanbul'da Bayazıt 
Matbaasında basılarak, Aralık 1965 ve Mart 
1966 tarihlerinde Genelkurmay ve Kuvvet Ko
mutanlıkları karargâhlarına posta ile gönde
rilmiştir. 

4. Broşür piyasada para ile serbestçe sa
tılmaktadır. Ayrıca yayımını yasaklıyan bir 
kararda bulunmadığından, dağıtımı hakkında 
her hangi bir işlem yapılmamıştır. 

5. Komünist ihtilâlleri ve 'subaylar adlı 

broşürdeki iddialar yazarmm şahsi görüş ve 
kanaatidir. 

Arz ederim. 
Ahmet Topaloğhı 

Millî Savunma Bakanı 

3. — Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon'un, 
Ayancık, Orman İşletmesinden Varto deprem 
bölgesine sevk edilecek keretselerin ihalesinin 
hangi makam tarafından hangi kanuna göre 
yapıldığına dair sorusu ve Başbakan Süleyman 
Demirel'in yazılı cevabı (7/229) 

24 . 9 . 1966 
B. M. Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun tezelden yazılı olarak 
Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılma
sına delâletinizi arz ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon 

Soru : 
Varto deprem bölgesine orman işletmelerin

den 30 0O0 metreküp kerestenin usulsüz iha
lesi hakkında 23 Eylül 1966 tarihli bir gaze
tede şu haberj okudum : «Varto depremi do-
layısiyle Ayancık Orman İşletmesinden 30 000 
metreküp inşaat kerestesi deprem bölgesine 
sevk edilecektir. Ayancık bölgesinin 200 ka
dar kamyon şoförünü sinesinde barındıran Şo
förler Cemiyeti ilgililere başvurarak bu ke
reste naklini üstlerine almak istediklerini 
bildirmişlerdir. Teklif ettikleri fiyat tonu 
135 liradır. Bu işi yürütmekle görevli felâ
ket komitesi bilinmez nasıl bir düşence dle 
30 000 ton keresteyi tonu 210 liradan Sam
sunlu ve A. P. yakınlığı ile tanman Ulusoy 
Firmasına vermiştir. Nakil işini söylentiye 
göre Ulus'oylar almışlar ve aldıkları ihaleyi 
135 liradan Ayancıklı şoförlere ve kamyonlara 
yaptırmışlardır. Bu işi elde ederek sağla
dıkları aracılık kârı 2 250 000 liradır. Şayet 
bu söylenti doğru ise acaba buna ne dersiniz?» 

Bu 'halber doğru unudur?. Doğru ise : 
1. İthale hangi makaım (tarafından (hangi 

kanuna göre yapılmıştır ve ihaleye kaç kişi iş
tirak etmiştir. 

2. Açıktan milletin -milyonları bir kalem
de Adalet Partisine başkanlık eden bir fir
maya hesapsız kitapsız aktarılmış ise sorum
lular hakkında kanuni bir işlem yapılmış 
mıdır veya düşünülmekte midir? 
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T.C. 
Başbakanlık 25 . 1 . 167 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 82/396 
Konu : Trabzon Milletve
kili Hamdi-Orhun'un öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanunlar Müdürlüğü. : 
İlgi : 4 . 11 . 1966 tarihli ve 7/229-2816 -

15810 sayılı yazınız. 

Ayancık Orman İşletmesinden Varto dep
rem bölgesine sevk edilen kerestelerin ihale
sinin hangi makam tarafından, hangi kanu
na göre yapıldığına dair Trabzon Milletvekili 
Hamdi Orhon tarafından Başbakanlığa yö
neltilen yazılı soru önergesi cevabı ilişik ola
rak sunlumuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

Ayancık Orman İşletmesinden Varto deprem 
bölgesine sevk edilen kerestelerin ihalesinin 
hangi makam tarafından, hangi kanuna göre 
yapıldığına dair Trabzon Milletvekili Hamdi 
Orhon tarafından Başbakanlığa yöneltilen ya

zılı soru önergesine ait cevaptır. 

19 . 8 . 1966 günü ve takibeden tarihler
de Erzurum, Muş ve Bingöl illerinde vukubu-
lan deprem dolayısiyle yapılacak inşaatta kul
lanılacak kerestenin Orman Genel Müdürlüğü 
kereste fabrikalarından satınalınmasmın ta
karrür etmesi üzerine; 
Dursunbey Kereste Fabrikasından 
alınacak 4 000 M3 

Eskipazar Kereste Fabrikasından 
alınacak 7 500 » 
Bolu Kereste Fabrikasından alı
nacak 4 500 » 
Ayancık Kereste Fabrikasından alı
nacak 12 000 » 
Bafra Kereste Fabrikasından alı
nacak 5 000 » 
Borçka Kereste Fabrikasından alı
nacak 7 000 » 

Kerestemin deprem bölgesine nakli işi bahis 
konusu olmuştur. 

İşin müstaceliyeti göz önüne alınarak key
fiyet telefonla 15 nakliyat firmasına bildiril
miş, 10 firma konu ile ilgilenmiş, bunlardan 
7 si teklif vermiştir. 

Bu firmalardan Er Umumi Nakliyat Kolek
tif Şirketi en müsait teklifi vermiş olmasına 
rağmen, nakliyat kapasitesinin bütün işi ar
zulanan kısa zaman içinde yapmasına imkân 
olmadığı anlaşıldığından, nakliye işinin ikinci 
uygun fiyatı veren Ankara Ajansı Firması ile 
birlikte iki firmaya yaptırılması uygun görül
müştür. 

Bu duruma göre nakliyat işi; yükleme mer
kezleri ve nakliyatın (kamyon ve demiryolu) 
ile veya (kamyon ve denizyolu) ile yapılacağı 
göz önüne alınarak ikiye ayrılmıştır. Her iki 
firmanın en düşük fiyatları da nazarı dikka
te alınarak deprem bölgesine gidecek her 
malzeme için birim fiyat üzerinden tekliflerin 
yeniden teyidi sağlanmıştır. 

Ancak, nakliyecilerden Ankara Ajansı Fir
masının verilen süre içinde katî teminat mek
tubu getirememesi sebebiyle, bu firmanın 
payına düşen yer için, üçüncü müsait teklifi 
vermiş olan Ulusoy Firması davet olunmuştur. 
Ulusoy Kolektif Şirketinin, Ankara Ajansı 
Firmasının nakledeceği malzemenin yekûnunu 
dalha ucuz bedelle yapmayı kabul etmesi üze
rine, işin bu kısmının Ulusoy Kolektif Şirketi 
Firmasına yaptırılması uygun görülmüştür. 

Ayrıca, şu hususları bilhassa belirtmek ge
rekmektedir ki : 

1. Ayancık'tan 30 000 M3 değil 12 000 M3 

kerestenin nakli ihale konusu olmuştur. 
2. Kerestelerin metrekübü 210 Tl. sına de

ğil, 170 Tl. sına naklettirilmıiştir. 

3. Ayancık'tan nakledilen keresteler sebe
biyle mütaa.hhidin 2 250 000 Tl. lık kârı ola-
mıyacağı aşikârdır. Zira işin bu kısmının tu
tar bedeli dahi ancak 2 040 000 liradır. 

4. Ayancı'k Şoförler Cemiyeti, kerestenin 
beller metrekübünü 135 Tl. dan nakletmek hu
susunda bir müracaatta bulunmamıştır. Ayan
cık tüccarlarından Hulusi Karakaş ve arka
daşları mukavelenin tanziminden sonra, Ayan
cık'tan beher metreküb keresteyi 165 liraya 
nakletmeyi teklif etmişlerse de, daha önce mu
kavele imza edilmiş olduğundan, bu teklif 
kabul olunamamıştır. 
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Netice itibariyle, 23 Eylül 1966 tarihli bir 
gazetede yayımlanan haberin hakikatle hiçbir 
ilgisi bulunmamaktadır. 

İhale, imar ve îskân Bakanlığı adına 
5 . 9 . 1966 gün ve 6/6990 sayılı Kararname 
ile yürürlüğe konulan «Deprem âfetine ilişkin 
hizmetlerin yürütülmesi hakkındaki Yönetme
lik» ile kurulan Deprem Bölgeleri İmar ve İs
kân İcra Heyeti Başkanlığınca 7269 sayılı 
Kanunun 37 nci maddesi ve sözü geçen yönet
meliğin 10 ncu maddelerine de uyularak yapıl
mıştır. 

Yukarda belirtildiği üzere, hesapsız, kitap
sız yapılmış bir iş mevcudolmadığı gibi ilgili
ler hakkında kanuni işlem yapılmasını gerek
tirecek ıbir sorumluluk konusu da bulunmamak
tadır. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

4. — Konya Milletvekili İsmet Kapısızın, 
1965 - 1966 öğretim yılı içinde, orta öğretim men
supları arasında, ne kadar nakil ve tâyin yapıl
dığına dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Or
han Dengiz'in yazılı cevabı (7/232) 

1 . 10 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorularımın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından tezelden cevaplandırılmasına de
lâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

İsmet Kapısız 
Konya Milletvekili 

Soru I - 1965 - 1966 öğretim yılı içinde orta 
öğretim mensupları arasında ne kadar nakil ve 
tâyin yapılmıştır. Sebepleri nelerdir. 

I I - Bahse konu tâyin ve nakillerde Millî Eği
tim Bakanının partizanca davranışlarda bulun
duğu iddia edilmektedir. Bu husustaki görüşle
riniz nelerdir? 

I I I - Kayseri Sümer Ortaokulu Müdürü Kâ
zım Yedekçioğlu; Bakanlık mucibi ve ihtiyaç üze
rine kaydiyle Osmaniye Ortaokul Md. ne nakle
dilmiştir. 

Kararnamede zikderilen Bakanlık mucibinin 
mahiyeti nedir? 

Adı geçen okulun kurucusu, öğretmeni ve 
9 yıldır başarılı bir idarecisi olan Kâzım Yedek
çioğlu'na Osmaniye Ortaokulunda ne gibi bir ih
tiyaç doğmuştur? 

IV - Adı geçen öğretmen - idareci için Kay
seri'de münteşir Akın Gazetesinin 6 . 9 . 1966 ta
rih ve 284 sayılı nüshasında zikredilen hususlar 
ilo kararnamedeki mucip hakkında düşünceniz 
nelerdir? 

V - Kayseri efkârı umumiyesi ve âmme vicda
nının katiyen tasvibetmediği bu tasarrufunuzun 
durdurulması hakkındaki talepler kargısında sü
kûtunuzun sebepleri nedir? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 23 . 1 . 19C7 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 165 

Konu : Konya Milletvekili Sayın 
İsmet Kapısızın, nakillere dair 
yazılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 11 . 1966 gün ve 7/232-2829/16043 sa

yılı Kanunlar Müdürlüğü ifadeli yazınız : 

Orta öğretim mensupları arasındaki nakillere 
dair Konya Milletvekili Sayın İsmet Kapısız'm 
yazılı soru önergesi cevap notunun ilişikte sunul
duğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Konya Milletvelrili Scıym ismet Kapısız tarafın
dan verilen Orta öğretim mensupları arasında
ki nakillere dair yazılı soru önergesi cevabı 

I - 1965 - 1966 öğretim yılında yapılan 
tâyin ve nakiller aşağıda belirtilmiştir. 

Tâyinler : 
a) Açıktan : 188 
b) Yeniden : 1 333 
Nakiller : 
a) Müdür olarak : 312 (Müdürlükten mü

dürlüğe, öğretmenlikten müdürlüğe) 

b) İlkokul öğretmenlerinden : 91 (Bir üst 
öğrenim gördüğü için) 

c) Komisyonca : 1 633 (Eş durumu muci
bi, öğretmenin isteği, çeşitli özür grupları) 

d) Tahkikatla : 
1. Sağ cereyanlarla ilgili 2 
2. Sol cereyanlarla ilgili 4 
3. Geçimsizlikten 56 
4. Öğrenci, öğretmene sarkıntılıktan 14 

— 149 — 
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5. Yetersizlik dolayısiyle üzerinden 
idari görevi alınarak nakil 28 

6. Bir müddet başka yerde deneme
ye matuf nakiller 20 

7. Belirli bir sebebe dayanmadan 
öğretmenin huzurunu sağlamak 
için nakil 16 

•8. T. C. K. şümulüne giren ve benaet 
ederek nakledilenler 3 

143 
(Müdürler dâıhıil.) 

II - Yukarıda açıklandığı veçhile nakiller, 
ilgililerin mevzuata göre belirmiş olan durumla
rının gerektirmesi üzerine yapılmış olup, bu hu
susta partizanca davranılmış olduğu iddiaları hiç
bir şekilde varit değildir. 

I I I - Kayseri Sümer Ortaokulu Müdürü Kâ
zım Yedekçioğlu hakkında Bakanlığa yapılmış 
olan şikâyetler, Bakanlık Başmüfettişlerinden Sıt
kı Lâik'e tahkik ettirilmiştir. 

Muhakkik Başmüfettişten alman 12 . 7 . 1965 
gün ve 486 sayılı tahkikat raporunun «Sonuç» 
bölümünde, Kayseri Sümer Ortaokulu Müdürü 
Kâzım Yedekçioğlu'nun : 

1. Hissî ve keyfî davranışları sebebiyle, iyi 
bir idareci örneği veremediği ve bu yüzden okul
da devamlı ahenksizlikler meydana geldiği, 

2. Atatürk'e saygısızlık gösterdiği sebebiyle 
Ev - İş Öğretmeni Nihal Örskan'a verdiği «ihtar» 
cezasının «mesnetten mahrum ve müdürlük so
rumluluğu ile telifi imkânsız» olduğu, Nihal 
Örskan'm anma töreninde bir kısım derslerinin 
bulunduğu Nazmi Toker Ortaokulunda olduğu 
belli olduğundan Atatürk'e saygısızlığının varit 
bulunmadığı ve bu sebeple kendisine Kâzım Ye
dekçioğlu tarafından verilmiş cezanın kaldırıl
ması gerektiği, 

3. Emsalinden bir yıl sonra imtihana alın
ması gereken bir öğrencinin durumu dolayısiyle 
idari kayıtsızlık gösterdiği, 

4. Müdür Yardımcısı İbrahim Haııoğlu'nuıı 
eski nişanlısı olan bir bayan öğretmeni koridorda 
herkesin önünde, bir defasında da kapısını kapat
tığı bir dershanede tartakladığı ve tokatladığı ve 
bu hal ilgili tarafından şikâyet edildiği halde bir 
işlem yapılmadığı, 

5. Koruduğu söylenilen bir stajiyer öğret
menin stajiyeıiiğinin kaldırılmasına rıza göster-

ıniycn öğretmenlerin Başmuavin tarafından kıs
kançlıkla itham edilmesine göz yumduğu, 

6. Dayısı olan ve okur - yazarlığı bulunmı-
yan Mehmet Kırlangıç'ı okuluna hizmetli tâyin 
ettirdiği, işini ihmal etmesine göz yumduğu, onu 
öğretmenlleri kontrolla görevlendirdiği; yeğeni 
Müzeyyen Karakaya'yı - ondan daha kıdemli bi
ri varken - daha üstün bir ücretle okul kâtipli
ğinde çalıştırdığı ve böylece akrabalarını oku
lunda işe alarak onları ayrıca kayırdığı, 

7. Okul Kâtibi ve Hesap Memuru Mehmet 
Soykarafıkılı'nm kâtiplik odasında yemek pişir
mesine göz yumduğu ve kendisiyle misafirlerine 
çay, kahve pişirme görevini verdiği, 

8. Bir Müdür Yardımcısı ile bir hizmetlinin, 
Bakanlıktan izin almadan okulda ikamet etme
lerini sağladığı, 

9. Hademe Muştal'a Saym'ı şahsi işlerinde 
kullandığı, 

10. Eski valilerden Kâzım Atakul şerefine 
verilen veda ziyafetinde yaptığı konuşmanın si
yasi nitelikte sayılamayacağı; ancak, sertliğini ve 
kırıcılığını gösteren bu konuşmada bir okul mü
dürü olarak daha, temkinli ve saygılı bir edaya 
sahibolması gerektiği, 

Gibi sabit olmuş noktalara dayanılarak Kâ
zım Yedekçioğlu hakkında «Mizacı itibariyle ha
şin, hissî, mağrur ve aşırılığa meyyal bir kişi ol
duğu» kanaatini davranış]ariyle kuvvetlendirdi
ği, «Muarızlar] hakkında kullandığı dildeki» öl
çüsüzlük dikkati çekecek derecede olduğu, «Ba
kanlığı bile suçlayacak sözleri rahatlıkla söyliye-
cek kadar fütursuz ve resmî nezaketten mahrum» 
göründüğü belirtilerek yukarıda maddeler halin-

. de tesbit olunmuş davranışları göz önüne alına
rak bir «tembih» ile cezalandırılması ve okulun 
«normal şekilde işler hale» gelebilmesi için başka 
bir okula nakli, orada denendikten sonra «aynı 
halleri devam ettiği takdirde müdürlükten affı 
gerekeceği» kanaati izhar edilmiştir. 

Tahkikat raporu dosyaısı idari teklifleri üze
rinde işlem tâyinine dair olan 15 . 8 . 1965 ta
rih ve 10364 sayılı mucip yazısı ile, Öğretmen N. 
Örksan'ın çalışmasından memnunluk duyulan 
Nazmi Toker Okuluna nakli suretiyle Sümer 
(Okulundaki değerlendirme hatasının giderilmesi 
ve Atatürk'ü anma törenine katılmadığı sebebiy
le verilmiş ihtar cezasının hükümsüz sayılması, 
diğer inzilbati tekliflerin izlenip işleme bağlanma-
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sı, 22 yıllık öğretmenlik ve 7 yıllık müdürlük kı
demi olan Kâzım Yedekçioğlu'nun kardeks fişin
de kötü Ibir not görülmediğinden, uyarılması için 
verilen tembih cezasının yeter olacağı düşüncesiy
le görevi başında denenmek üzere, idari görev 
yerinin değiştirilmesi teklifinin ertelenmesinin 
yerinde görüldüğü hususları diğerlerini ilgilen
direnlerle- birlikte terfbit ve tescil edilmiş ve bu 
'suretle idari yönü tekemmül etmiş dosya inzibati 
yönü bir karara bağlanmak üzere Bakanlık Disip
lin Komisyonuna intikal ettirilmiştir. 

Mütaaikiıbon, Kayseri'de çıkan ve Bakanlığa 
intikal eden Ülke Gazetesinin 8 .. 4 . 1966 tarih
li nüshasında, «CHP Milletvekilleri şehrimizden 
ayrıldı.» başlıklı yazısının, «Uğurlayıcılar .arasm-
da bir memur» başlıklı. 2 nci kısmında Kâzım Ye
dekçioğlu'nun uğurlayıcı partililer arasında bu
lunduğu zikredilerek, «Bilhassa C. H. P. Millet
vekili Turhan Feyzioğlu'nun koluna girerek mil
letvekillerini Ankara'ya, götürecek trenin geçişine 
kadar volta atması ve C. H. P. 1 ilere tebessüm 
dağıtması», hususunun belirtilmekte olduğu, Ana
dolu ve Akın gibi diğer gazetelerde de Kâzım Ye
dekçioğlu'nun ve okulunun münakaşa konusu ol
duğu görülmüş ise de, bunlar üzerinde bir işlem 
yapılmasına Bakanlığımızca lüzum görülmemiş
tir. 

Ancak işaret edilen yazıların çıkmasından 48 
gün sonra, Kayseri Valiliğinin 20 . 6 . 1966 ta
rihli yazısı ile Bakanlığımıza intikal ettirilmiş 
olan Kâzum Yedekçioğlu'nun 12 . 10 . 1966 gün 
ve 573 sayılı Valiliğe hitabeden yazısı üzerinde 
durulmam zorunlu görülmüş, adı geçenin bu ya
zısından da, sert, incitici, tepki yaratıcı, tutumu
nu devam ettirdiği ve bu halleriyle polemiği uza
tıcı ifadelerinden ve buna benzer davranışların
dan dolayı adının mahallî basında günlük konu
lara iyice karıştığı, kendisini bir mücadele orta
mında saydığı ve davranışlarını buna göre dü
zenlediği; gerçekten huzursuzluk içinde kaldığı 
sonucuna varılmış, verimli ve huzurlu bir şekilde 
görev yapmasına engel teşkil edeceği aşikâr bu
lunan bu ortamdan kurtulması - Bir deneme 
müddeti de geçmiş olduğundan - zaruri, kendisi 
ve okulu için de faydalı görülmüştür. 

Kayseri Sümer Ortaokulu eski müdürü Kâ
zım. Yedekçioğlu, kendisini kaptırmış olduğu po
lemik havası tesiriyle, mensubu olduğu idare me
kanizması içindeki yerinin gerektirdiği vasıfları | 

yitirerek, yazılarında idare sisteminin kendisin
den çok üstte bulunan kademelerine cüretkârlık 
ve saygısızlıkla dolu bir üslûp kullanmış ve be
yanlarda bulunmuştur. 

Sorgu yargıcı yetkilerini taşıyan muhakki 
başmüfettişe verdiği ifadelerde, «... budala ve 
manyak değilim.», «...böylesi tiplere (Bir öğret
mendir.) kendimi .sevdirmek için Pazar-ola Ha
san Beyin maşallahı gibi bir şirinlik şeridi sara
cak halim yok.» bir öğretmen hakkında, «Cema-
ziyelevvel'mi 13 yıl önceden Gaziantep'ten tanıdı
ğım bu kadın...», «Başbelâsı», «Kalp tip», «Ya
rasız yere laırt düşüren tipten kadın...», gibi her 
türlü ciddiyetten uzak, kendisinin ve hitabettiği 
makamın seviyesine uygun olmıyan birçok cüm
lelerinden başka; «Bele incir çekirdeğini bile dol-
durmıyan sudan sebeplerle iki de bir slgaya çe
kilen ıclkul idarecilerinin hali göz önünde iken», 
«îdarec'de şahsiyeti, otoritevi, !b> taraftan öğret
men ve velilerin, bir taraftan Bakanlık yıprat
maya kalkarsa..» ve bilhassa, «Ben şalısan iki yıl
dır maksatlı taktiklerin ihzar ettiği sigalara he
def kılınarak hırpalanmaktayım. El içinde vasi
yet ettik ölmezsek olmaz diye düşündüğüm için 
bu kaıhrı çekmekteyim, ama görüyorum ki, bu 
gidişe ilk karşı bulunan maalesef bizim Bakan
lığımız oluyor.» demek suretiyle hakkında yapı
lan şikâyetler sebebiyle işlemesi pek tabiî olan 
tahkik müessesesine ve mensubolduğu Bakanlığa 
karşı bir tavır takındığını belirten cümleleri de 
görülmektedir. 

Nelerden ibaret olduğunu hiçbir şekilde belirt
memiş olduğu, «maksatlı taktiklerin ihzar ettiği 
sigalara hedef», kılınmasını iki yıl ile sınırladı
ğına göre, bu iddiasını, Sayın Ürgüplü Hüküme
tinin başlangıç, tarihinden 18 ay öncesine kadar 
olan Bakanlara da yöneltmiş olduğundan Kâzım 
Yedekçioğlu'nun bu sözleriyle kimden veya kim
lerden şikâyetçi olduğu da açıkça anlaşılamamak
tadır. Bunun önemli ciheti ise; hakkındaki, «mak
satlı taktikler» i, Sayın Ürgüplü Hükümetinden 
18 ay öncesine kendisinin çıkarmış olmasiyle, bir 
hırpalama saydığı bu olayların (ve bunların ken^ 
dişine dönük alkibetinin) bu suretle, bir parti ve 
partizanlık ile ilgili olmadığının kendi iddiasiy-
le de belirmiş olmasıdır. 

Muhakkik Başmüfettişin tahkikat raporunda
ki nakil isteği karşısında bu teklife hemen uymı-
yarak, Kâzım Yedekçioğlu'nu kazanmak maksa-

- 15X -
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dma matuf olarak, sabırlı ve denemelere yer ve
recek derecede toleranslı davranmış olan Bakan
lığıma, partizanca davranış atfetmenin ne akdar 
-isabetsiz olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Kâzım Yedekçioğlu'nun nakli,_ yukarda arz 
olunduğu gibi, hizmetin selâmeti bakımından ku-
kusurlu davranışların zorunlu kıldığı bir sonuç 
olup, tamamen idari bir tedbir niteliğinde ve Ba
kanlığının, 789 sayılı Kanunun 23 ncü maddesin
de müeyyidesini ıbulan takdir ve tasarrufları için
dedir. 

Not: Nakil kararnamesindeki, «İhtiyaç üzeri
ne» sözü o yerin açık bulunduğu ve bir kimse
nin tâyinine ihtiyacolduğu anlamında olup bü
tün kararnamelerde zikredilmekte olan bir tâbir
dir. 

5. — Bingöl Milletvekili M. Emin Gündoğ-
du'nun, zelzele felâketzedelerine, 19 • 8 . 1966 
tarihinden 30 . 9 . 1966 tarihine kadar yapılan 

iç ve dış yardımların tutarına dair sorusu ve İmar 
ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/236) 

5 . 10 . 19Ö6 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soruların Sayın İmar ve İs
kân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan-
dırılmasma delâletinizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
Bingöl Milletvekili 
ıM. Emin Gün doğdu1 

Erzurum vilâyetinin Hınıs, Çat, Tekman, Ka
rayazı, Muş vilâyetinin Varto, Bingöl vilâyeti
nin Karlıova, Solhan, Kiği kazalarında 19.8.1966 
ve mütaakıp tarihlerde vukubulan yer sarsıntı
sından 19 . 8 . 1966 tarihinden 30 . 9 . 1966 
tarihine kadar : 

1. Felâketzedeler için yurt içinde yapılan 
nakdî yardımların tutarlarını, (vilâyetler itiba
riyle ayrı ayrı gösterilmesi) 

2. Dost dünya devletlerinin yapmış olduk
ları nakdî ve aynî yardımlarının tutarları, 
(Memleketler itibariyle ayrı ayrı gösterilmesi) 

3. Bu kış yurt içinde kaç ailenin iç iskâna 
tâbi tutuldukları, «Ailelerin nüfuslarını yazmak 
suretiyle her aileye» ve yapılan nakdî yardımın 
ne kadar olduğu, (Kazalar itibariyle ayrı ayrı 
'gösterilmesi) 
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4. Baraka ve kutup çadırını istemeyip ken
di meskenlerini yapmak istiyen aile olup olma
dığı, varsa kaç aile olduğu ve yapılan nakdî yar
dımın tutarı, (Kazalar itibariyle ayrı ayrı gös-

• rilmesi) 
5. Felâketzedelerden hayvanlarının ağılla

rını yaptırmak istiyen kaç aile olduğu, hangi 
şartlarla beher aileye ne miktar nakdî yardımın 
yapıldığını, (Kazalar itibariyle ayrı ayrı göste
rilmesi) 

6. Hasar tesbiti, baraka yapımı v. s. suret
te çalıştırılan memur, teknisyen ve diğer ele
manlarla, felâketzedelere geçmiş olsun için gi
den heyet mensuplarına maaşlarından maada 
yardım faslından harcırah, yevmiye ve ek öde
nek verilip verilmediğinin, verilmişse kazalar 
itibariyle ayrı ayrı gösterilmesi. 

7. Âcil gider olarak kaza kaymakamlıkları
na, valiliklere veya bu iş için kurulan komitele
rin emirlerine nakdî yardımların yapılıp yapıl
madığı, yapılmışsa ne miktar sarf edildiğinin 
vilâyet ve kazalar itibariyle ayrı ayrı gösteril
mesini, 

8. Bu kış için kaç aded talhta barakanın ya
pılacağı veya kaç aded kutup çadırının verile
ceğinin kazalar itibariyle ayrı ayrı bildirilme
sini, 

T. O. 
İmar ve iskân Bakanlığı 24 .1 .1967 

özel Kalem Md. 
Sayı : 15/2836-87 

Konu : Bingöl Milletvekili M. 
Emin Gündoğdu'nun yazılı soru
su hakkında, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 4 .11.1966 gün ve 2842/16060 - 7/236 

sayılı yazınız. 
Zelzele felâketzedelerine yapılan yardımlarla 

ilgili olarak Bingöl Milletvekili Sayın M. Emin 
Gündoğdu tarafından verilen yazılı soru öner
gesine verilmesi gereken cevap üç nüs'ha halin
de ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve iskân Bakanı 

19 . 8 . 1966 günü Doğu illerimizde meyda
na gelen deprem sebebiyle, yurt içinden toplan
mış olan nakdî yardım miktarı 29 786 411,16 Tl, 
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yurt dışından (19 devletten) Kızılay aracılığiyle 
intikal etmiş bulunan nakdî yardım miktarı ise 
6 408 514,29 Tl. dır. 

Ayrıca dost devletler tarafından çeşitli öl
çülerde aynî yardımlar da yapılmış olup, :bu yar
dımlar halen devam etmektedir. Aynî yardım
lar, 7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesinin (B) 
fıkrası gereğince Kızılay Genel Müdürlüğünce 
kabul edilmekte ve bu yardımların ayrıntılı lis
teleri de adı geçen Kurumda bulunmaktadır. 

Deprem bölgesindeki afetzedeler için kuru
lan diğer barakalar ve normal çadırlardan baş
ka, 10 098 aded ahşap baraka yaptırılmış ve 
1 282 kutup tipi çadır temin edilmiştir. 

Kışı Hükümetçe gösterilen yerlerde geçirmek 
istiyen 5 907 kişilik 942 afetzede ailenin Erzin
can, Kayseri, Konya, Eskişehir, Ankara, Adana, 
Mersin, Gaziantep ve Hatay illerinde geçici is
kânları sağlanmıştır. . 

Kış aylarını başka yerlerde kendi imkânla-
riyle geçirmek istiyen 12 335 aileye de cem'an 
27 963 990 Tl. yardım yapılmıştır. 

Bunun dışında yapılan inceleme ve hesaplar 
neticesinde tesbit edilen miktar üzerinden, be
her aile için 500 Tl. sini aşmamak üzere, ilgili 
13 021 aileye ahır ve samanlık yardımı olarak 
yapılmış olan yardımın yekûnu 5 962 300 Tl. dır. 

Bu büyük âfet dolayısiyle gecesini gündü
züne katan, feragat ve fedakârlıkla çalışmaları 
neticesinde, her türlü gayrimüsait şarta rağmen, 
çok kısa bir zamanda kış iskânının sağlanmasını 
gerçekleştiren 'görevlilere 5 .9 .1966 gün ve 
6/6990 sayılı Kararname uyarınca yapılmış olan 
ödemelerin, yardım olarak toplanmış bulunan 
para ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Esasen 
yardım paralarından, afetzedelere yapılan yar
dımlar dışında hiçbir harcama yapılmamıştır. 

6. — Diyarbakır Milletvekili Tarık Ziya 
Ekinci'nin, Diyarbakır'ın, Lice ilçesinde, 1965 
yılında, bir yatılı bölge okulu kurulmasının ka
rarlaştırılmış ve arsa temini için Diyarbakır 
Valiliğine direktif verilmiş olup olmadığına dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
yazılı cevabı (7/251) 

1 . 2 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 

Diyarbakır Milletvekili 
Tarık Ziya Ekinci 

1. — 1965 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçe
sinde bir yatılı (bölge -okulu kurulması karar
laştırılmış ve 'bu maksatla yer seçilmesi ve arsa 
ıtemind için Diyarbakır Valiliğine direîktif veril
miş midir? 

Diyarbakır Valiliği (bu direktife uyarak, 
Lice ilçesinde kurulacak yatılı bölge okulu 
için uygun bir yer aramış mıdır ? 

Teslbit edilen mahalde okulun kurulmasını 
ıgeı-çekleştirmek /gayesiyle, halktan arsa temin 
etmeleri istenmiş midir? 

3. — Bu isteğe uyularak, halk tarafından 
Lice'nin Karabasan mahallesinde yatılı Bölge 
Okulu için arzu edilen ıbüyüklük'te arsa temin 
edilerek Millî Eğitim Bakanlığı adına tapuya 
tescil edilmiş ve tapusu Bakanlığa gönderilmiş 
midir ? 

4. — Lice'de bir yatılı ıbölge okulunun ku
rulacağı va'd edilmesin e ve halkın arsa sağlı-
yarak Bakanlığınız adma tescil ettirmiş olması
na rağmen bugüne kadar bu okulun gerçekleş-
tirilmeyişinin sebepleri nelerdir? 

5. — Halka ümit veren bu va'din gerçek
leştirilmesi hususunda ciddî hiçbir teşebbüsün 
yapılmamış olması Liceli vatandaşları büyük 
'bir inkisara uğratarak Hükümete karşı iti
matsızlığa düşürmez mi? 

6. — İki yıldan beri yatılı bölge okulu ha
yaliyle avutulan Licelilere va'dedilcn yatılı 
Ibölge okulunun inşasına 1967 yılında başlana
cak mıdır? 

Şayet bu yıl yapılması mümkün görülmü-
yorsa, Lice Yatılı Bölge Okulu inşasına en geç 
ne zaman başlanacaktır? 

7. — Lice'de bir Yatılı Bölge Okulu kurma 
tasavvurundan sarfınazar edilecekse, halkın 
Bakanlığa verdiği arsa ne olacak ve ne mak
satla kullanılacktır. 

- ı e $ -
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T. C. 
•Millî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 167 

. Konu : Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Tarık Ziya Ekinci'nin 
yazılı soru önergesinin cevabı II. 

23 r 1 . 1937 

ıMillet Meclisi 'Başkanlığına 
İlgi : 3 . 12 . 19Ö6 Gün ve 3167/18125 

7/254 sayılı yazınız : 

Diyaribakır Lice ilçesinde bir yatılı bölge 
okulu açılmasına dair Diyarbakır Milletvekili 
Sayın Tarık Ziya Ekinci'nin yazılı soru öner
gesi cevap notunun ilişik olarak sunukluğanu 
arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Diyarbakır Millefcvekili Sayın Tarık Ziya Ekin
ci'ye Diyarbakır İlinde yapılacak Yatılı Bölge 

Okulu hakkında verilen cevap 

Doğu ve Güney - Doğu illerimizin her biri'n-
de üçer yatılı bölge okulu yapılması programlaş-
tınlmıştır. 

Buna göre, Diyarbakır İl inin Silvan ve Çer
mik ilçelerinde birer yatılı1 bölge okulu öğretime 
açılmıştır. 

Doğu ve Güney - Doğu illerimizde 1967 yı
lında yapılacak yatılı bölge okullarının yerle
rini te'sbit etmekle görevlendirilen ve bu amaçla 
Diyarbakır iline de uğrıyan Bakanlıklararası 
Kurul, adı geçen ilin Lice ve Kulp ilçesini de 
tetkik etmiş, Kulp ilçesinin sosyal yapısı, su ve 
arazi durumunu da dikkate alarak üçüncü ya
tılı bölge okulunun Kulp ilçesinde yapılmasını 
uygun mütalâa etmiştir. Bu mütalâa Bakanlığı
mızca da kabul edilmiştir. 

Doğu ve Güney - Doğu Anadolu'da yatılı 
bölge okulu yapılması programa alınan illerde 
yapılacak yatılı bölge okulu yerleri önceden 
tesbi't edilmemektedir. Bu yerler mahallinde 
tetkik yapan: Bakanlıklararası bir Kurul tara
fından seçilmektedir. Seçilen yerler Bakanlığı
mızca da uygun bulunduğu takdirde yatılı böl
ge okulu yapılması cihetine gidilmektedir. 

Bu bakımdan Diyarbakır Valiliğine Lice il
çesinde bir yatılı bölge okulu yapılması ve arsa 
temin edilmesi konusunda talimat verilmemişti!'. 

Lice ilçesinde yatılı bölge okulu yapılmasını 
istiyen dilek sahiplerine ve Valiliğe verilen ce
vaplarda, «Diyarbakır ilinde yapılacak 3 ncü 
Yatılı Bölge Okulunun yeri Bakanlıklararası 
Kurul tarafından seçileceği, adı geçen Kurulun 
Lice ilçesine de uğrıyacağı» şeklinde açıklama
lar yapılmıştır. 

Bunun haricinde Lice'de yatılı gölge okulu 
yapılması konusunda hiçbir vaatte bulunulma
mıştır. 

Yukarda belirtilen sebeplerden dolayı' Lice 
ilçesinde bir yatılı1 bölge okulunun yapımı dü
şün ülmemektcdir. 

19 Ocak 1967 

7. — Niğde Milletvekili Ruhi Soycr'in, ya
bancı sermayeyi teşvik komitesinin, kendisine 
gelen, yabancı sermaye taleplerini hangi yetkili 
ihtisar, kurullarında inceletmekte olduğuna dair 
sorusu ve Ticaret Bakanı Sadık Tekin Müftüoğ-
lu ile Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'un yazılı 
cevapları (7/271) 

12 . 12 . 1966 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret ve Sanayi Ba-

kanlaıı tarafından yazılı' olarak cevaplandırıl
masına delâletinizi saygiyl'e rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Ruhi Soyer 

1. Yabancı sermayeyi teşvik komitesi', ken
disine gelen yabancı sermaye taleplerini kabu-' 
Kinden ve reddinden evvel hangi yetkili ihtisas 
kurullarında inceletmekte ve bilhassa kabul ka
ran verebilmek için hangi ilmî ve fennî prose
dürü takıljetmektedir. Mufa.ssa.Tan bildirilmesi. 

2. Bu komitenin incelettiği ilmî veya fennî 
ihtisas müesseselerinden aldığı cevaplar menfi 
olduğu halde komitece müspet veya cevap müs
pet olduğu halde komitece menfi karar alındığı 
yabancı sermaye yatırım talepleri mevcut mu
dur? 

o. ikinci maddede yazdığım müspet müta
lâaya rağmen verilmiş menfi karar veya menfi 
mütalâaya rağmen komitece verilmiş müspot ve 
kabul kararları varsa komite bu kararlarını 

http://Mufa.ssa.Tan
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i angi iktisadi sebep ve faktörlere dayanarak 
vi'imiştir? 

4. ikinci maddede yazıldığı' gibi1 müspet 
mütalâaya rağmen menfi veya menfi mütalâaya 
rağmen müspet kararlar alınmış ise, bu karar
lar dahilinde girmiş bulunan şirketler ve faaliyet 
kollarının ayrıntılı olarak bildirilmesi t 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 20 .1 .1967 

Içticaret Genel Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. ,5022/11 -19 

Konu. : Yabancı sermaye. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 .12 .196Ö tarih ve 7/271-3316/18828 

sayılı yazınız. 

Niğde Milletvekil'i Ruhi Soyer'in, 6224 sayılı 
Kanundan istifade etmek maksadiyle Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Komitesine yapılan müracaat
ların hangi yetkili ihtisas kurullarında incelen
mekte olduğu hakkındaki yazılı soru önergesine 
dai'r cevaplarım aşağıda arz edilmiştir : 

6224 sayılı Yabancı sermayeyi teşvik Kanu
nundan faydalanmak maksadiyle Bakanlığıma 
yapılan müracaatlar, şekil itibariyle noksanları 
ikmal edildikten sonra adı geçen Kanunun 8 nci 
maddesi gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Genel Müdürünün Başkanlığında, Iç
ticaret Genel Müdürü, Hazine Genel Müdürlü
ğü ve M. 1. I. T. Genel Sekreteri, Enerji Dai
resi Başkanı, Sanayi Dairesi Başkanı, Maden 
Dairesi Başkanı ve Türkiye Ticaret Odaları, Sa
nayi ve Ticaret Borsaları Birliği Umumi Kâti
binden kurulmuş bulunan Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Komitesine' intikal ettirilmektedir. 

Komite bu müracaatları' adı geçen Kanunun 
8 nci maddesinin (a) fıkrasına göre lüzum gör
düğü hallerde istişari mahiyette olmak üzere 
diğer Bakanlık ve müessese temsilcilerinin mü
talâalarını da almak suretiyle anılan Kanunun 
1 nci maddesi esasları dairesinde karara bağ
lamaktadır. 

Bu itibarla kanun hükümlerine göre kurul
muş bulunan Komite, lüzum gördüğü hallerde 
ilgili daire ve teşekküllerden almış olduğu mü
talâalarla bağlı olmayıp müstakillen karar ver
me yetkisine sahiptir. 

Komitenin müspet olan kararları Bakanlar 
Kurulunun tasvibiyl'e katiyet kesbetmektedir. 
Eet kararlarına ise adı geçen Kanunun 8 nci 
maddesinin (b) fıkrasına istinaden ilgililerce 
kararın kendilerine telbliğ tarihinden iıtibaren 
30 gün içinde itiraz etme imkânı mevcut bulun
maktadır. 

Diğer taraftan, her hangi bir hâdise zikre-
dildiği takdirde müspet mütalâaya rağmen 
menfi ve menfi mütalâaya rağmen müspet olan 
Komite kararlan hakkında detaylı malûmat 
vermek mümkün olabilir. 

Bilgilerine arz olunur. 

Sadık Tekin Müftüoğlu 
Ticaret Bakanı 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 28 .1 .1967 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 20 . 12 . 1966 tarih ve Genel Sekreter

lik, Kanunlar Müdürlüğü 7/271, 3316/18828 sa
yılı' yazıları. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesinin ça
lışma şekli ve aldığı kararlarla ilgili olarak 
Niğde Milletvekili1 Ruhi Soyer tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi, Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Komitesinin Sekretcryasi' Ticaret Ba
kanlığınca ifa edilmekte olduğundan ve soru 
umumi mahiyette sorulduğundan mezkûr Ba
kanlıkça cevaplandırılmıştır. 6224 sayılı Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanunun 9 ncu mad
desi «Bu kanunun tatbikatında merci Ticaret 
Bakanlığıdır» hükmünü âmirdir. 

Arz ederim. 
Sanayi Bakanı 

Mehmet Turgut 

8. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pala-
oğlu'nun, Sivas'ın Gemerek ilçesine bağlı Sızır 
kasabasında bir ortaokul açılması için ne düşü
nüldüğüne dair sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Orhan Dengiz'in yazılı cevabı (7/273) 

13 . 12 . 1966 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma-
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sına delâlet buyurulmasını arz ve rica ederim. 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivaa Milletvekili 

Sivas ilinin Gemerek ilçesine bağlı Sızır kasa
bası, dörtbine çok yakın nüfusu ile, sosyal ve 
ekonomik önemi, halkının çalışkan ve yaratıcı 
tabiatı ve kültüre bağlılığı ile çevrenin en geniş 
ve çn önemli merkezlerinden birini teşkil etmek
tedir. 

Sızır halkı çocuklarını okutma konusunda her 
türlü güçlüğe göğüs gererek ve imkânsızlıklarla 
savaşarak bütün bölge için iyi örnek olmakta
dır. Kasabada ilkokula gönderilen kız ve erkek 
öğrenci sayısı en yüksek oranlara baliğ olmakta 
ve bu yönü ile her türlü teşvike ve takdire hak 
kazanmaktadır. Kasabanın nüfusu yukarda da 
kaydettiğim gibi gayet yüksektir. İlkokula de
vam cdon öğrenci savı sı hiçbir zaman 600 ün 
altına düşmemiştir. Ne var ki, kasabada bir or
taokulun bulunmaması bu ışık sever, bu kültü r-
sever kasaba halkının ellerini ve Anadolu de
yimi ile böğürlerinde bırakmakta ve çaresizliğe 
®e\k ölmektedir. Az - çok imkân bulan babalar 
çocuklarını il ve ilçe merkezindeki ortaokullara 
gönderebilmekte, ama Sızır ilkokulu mezunlarının 
büvük bir kısmı unutulma.va ve kavbolmava mah-
kfmı bırakılmaktadırlar. Bu sözlerimle Sızır ka
sabasının bir ortaokula şiddetle muhtaç bulun
duğunu ve bunu fazlasiyle besliyecek öğrenci 
kavnağma sahibolduğunu arza çalıştım. Okul ve 
öğretmenler için. bina ve yerleşme gibi sorunlar 
kasaba halkı tarafından derhal ve süratle halle
dilebilir. Kasabanın belediye teşkilâtı, devamlı 
ışık veren hidro - elektrik tesisleri ve bunun ya
nında türlü sosval kurumları vardır. Sızır'da 
bir ortaokul açılması için Bakanlığınız ne düşün
mektedir? Ve Sızır Ortaokulu ne zaman açıla
caktır? 

T.C. 
Mülî Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbive Dairesi 
Başkanlığı 
Sayı : 168 

Konu : Sivas Milletvekili Sayın Mus
tafa Kemal Palaoğlıı'nun yazılı soru 
önergesi cevabı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 23.1.1967 
ilgi : 20.12.1966 gün ve 3318/18832-7/273 sa

yılı yazınız: : 

Sivas'ın Sızır kasabasında bir ortaokul açıl
masına dair Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun yazılı soru önergesi cevap notunun 
ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Sivas Milletvekili Sayın Mustafa Kemal 
Palaoğlu tarafından verilen 20.12.1966 gün, 
7/273-3318/18832 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

Ortaokulu bulunmıyan ve bir ortaokulun açı
labilmesi için gerekli şartları taşıyan merkezleri 
biran önce ortaokula kavuşturmak için gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Ancak, böyle merkezlerin çokluğu ve mevcut 
imkânların ise sınırlı bulunması, her yıl açılacak 
okulların bir öncelik sırası içerisinde ele alınma
sını zorunlu kılmaktadır. 

İsabetli bir okul açılma programının düzen
lenebilmesi için bütün illerin, merkezden gönderi
len elemanlar tarafından taranması, gerekli 
araştırma ve inceleme çalışmaların yaptırılması 
kararlaştırılarak uygulamaya geçilmiş bulunmk-
tadır. 

Bu bakımdan, yapılan araştırmaların sonucu 
alınmadan ve gereken değerlendirme yapılmadan 
önümüzdeki yıllarda hangi merkezlerde ve bu 
arada Sızır kasabasında hangi yılda ortaokul açı
lacağı hususunda şimdiden bir şey söylemek 
mümkün değildir. 

.9. — Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'ın, 
Amasya'da bir çimento veya bir konserve fab
rikan kurulmasının düşünülüp düşünülmediği
ne dair sorusu ve Sanayi Bakanı Mehmet Tur
gut'un yazılı cevabı (7/276) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak cevap

landırılmak üzere Sanayi Bakanlğına havale 
buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Amasya Milletvekili 
Ahmet Demiray 

1. — Memleketimizde çimentoya, önemli mik
tarda, ihtiyaç olduğuna ve Amasya gibi bir böl
gemizde çimento için gerekli (kireç, alçı, kil, su, 
kömür): maddelerinin bol olarak bulunduğuna 
göre : 
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-Amasya'da bir çimento fabrikası kurulması 
düşünülmekte midir? 

2. — Meyva ve sebzeleriyle meşhur olan 
Amasya'da üreticilerin ürünlerinin değerlen
dirilmesi, 'çürüme ve ziyan olmalarının önüne ge
çilmesi için, meyva suyu, meyva ambalajı ve 
konserve fabrikası yapılması düşünülmekte mi
dir? 

3. — Amasya ili sınırları içinde bol miktarda 
yetişen kendir ve keten ürünlerinden lâyıkiyle 
istifade edebilmek için kendir ve ketenin lif to
humlarını işliyecek işletmecilikler düşünülmek
te midir? 

Sorularımın yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 28.1.1967 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 9/42 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21.12.1966 tarih ve Genel Sekreterlik, 

Kanunlar Müdürlüğü 7/276, 3335/18913 sayılı 
yazıları. 

Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'm Amas
ya ili sınırları içinde kurulmasını istediği fabri
kalarla ilgili yazılı soru önergesine cevabımız ili
şik olarak sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Mehmet Turgut 
Sanayi Bakanı 

Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'm 
Amasya îli içinde kurulmasını istediği fabrika
larla ilgili yazılı soru önergesine Sanayi Bakan
lığı cevabı. 

Soru : 1. Memleketimizde çimentoya, önem
li miktarda, ihtiyaç olduğuna ve Amasya gibi 
bir bölgemizde çimento için gerekli (kireç, alçı, 
kil, su, kömür) maddelerinin bol olarak bulundu
rulduğuna göre : 

Amasya'da bir çimento fabrikası kurulması 
düşünülmekte midir? 

Cevap : 1. Amasya'da şimdilik bir çimento 
fabrikası kurulması düşünülmemektedir. Zira, 
bu bölge esas itibariyle Çorum Çimento Fabrikası 
hinterlandım teşkil etmektedir. Amasya'ya 87 km. 
mesafede bulunan Çorum Çimento Fabrikasının 
tevsii edilmesi en rantabl çözüm yolu olarak ka

bul edilmiştir. Fabrikanın tevsii işi 1967 yıllık 
programına alınmış bulunmaktadır. 

Soru : 2. Meyva ve sebzeleriyle meşhur olan 
Amasya'da üreticilerin ürünlerinin değerlendi
rilmesi, "çürüme ve 'ziyan olmaların önüne geçil
mesi için, meyva suyu, meyva amıbalajı ve kon
serve fabrikası yapılması düsünülm-ck'te nrıflir? 

Cevap : 2. Bu soru Bakanlığımızı ilgilen
dirmemektedir. 

Soru : 3. Amasya îli sınırlan içinde bol mik
tarda yetişen kendir ve keten ürünlerinden lâ
yıkiyle istifade edebilmek için kendir ve ketenin 
lif ve tohumlarını işliyecek işletmecilikler düşü
nülmekte midir? 

Cevap : 3. Bir fabrika tesisi için yalnız ham 
maddenin mevcudiyeti yeterli değildir. Kaldı ki, 
Amasya İlinde yalnız Gümüşhacıköy istihsal mik
tarı ve kendir kalitesi bakımından müsait bir du
rumu taşımaktadır. Diğer taraftan, biri Sümer-
bankm, diğer ikisi özel sektöre aidolan üç kendir 
fabrikasının lüzumlu ham maddeyi bu bölgeden 
temin etmesi ve kendir işleri ile uğraşan urgancı 
esnaf ile el ve ev sanayicileri tarafından istih
lâk edilecek miktar da gözden uzak tutulmamalı
dır. Ayrıca,. Sümcrbank'ın Taşköprü Kendir Fab
rikası bütün gayretlere rağmen rantabl bir iş
letme olmadığından, mümasili diğer bir kendir 
fabrikası kurulmasına teşebbüs edilmesi uygun 
mütalâa edilmemektedir. 

10. — Amasya Milletvekili Ahmet Demiray'-
tn, Amasya JÂsesvnin öçjretmen ihtiyarînin ne 
zaman saalanaeamna dair sorusu ve Millî Eğitim 
Bakam Orhan Dcngiz'in yazılı cevahı (7/279) 

12 . 12 . 1966 

B. M. M. Başkanlığına 
Aşağıda sunulan sorumun yazılı olarak cevap

landırılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığına hava
lesini saygılarımla arz ederim. 

Amasya Milletvekili 
Ahmet Dcmiray 

1. Amasya Lisesinde öğretim yılı başından 
beri kimya öğretmeni, orta kısımda fen grupu 
öğretmeni yoktur. Öğrencilerin kültür durumu 
üzerinde önemli etkisi olan bu duruma ne zaman 
çare bulunabilecek ve Amasya Lisesinin öğretmen 
ihtiyacı ne zaman sağanacaktır? 

2. Dil - Tarih Fakültesi mezunlarının bir ço
ğu henüz bir yere atanamamışlardır. Bu yeni 
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öğretmenlerin bir an önce tâyini için neler düşü
nülmektedir? 

Sorularımın Millî Eğitim Bakanlığınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica 
ederim. 

T. O. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Sayı : 166 

23 . 1 . 1967 

Konu : Amasya Milletvekili Sa
yın Ahmet Demiray'm yazılı so
ru önergesi cevabı hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 12 . 1966 gün ve 7/279/3338/18916 

sayılı yazınız : 
Amasya Milletvekili Sayın Ahmet Dcmiray ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması istenen 
Amasya lisesi öğretmen durumuna dair soru 
önergesi cevap notunun ilişik olarak sunulduğunu 
arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Amasya Milletvekili Sayın Ahmet Demiray ta
rafından verilen 21 . 12 . 1966 tarih 7/279 -

3338/18916 sayılı yazılı soru önergesinin 
cevabıdır. 

1. Amasya Lisesinde halen ikinci devre fen 
dersleri öğretmeni olarak 1 matematik ve 1 bi
yoloji öğretmeni bulunmaktadır. Ayrıca 11 aded 
de fen grupu öğretmeni görev yapmaktadır. 

Bütün liselerimizde fen dersleri açığı büyük 
ölçüde olup yakın bir gelecekte kapatılmasına 
imkân görülememektedir. Halen okullarımızda 
çalışan 157 kimya öğretmenine karşılık, mevcut 
şartlara göre 172, normal ölçüler içerisinde ise 
463 kimya öğretmenine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Adı geçen lisenin her branştan öğretmene olan 
ihtiyacı bilinmekte olup bu ihtiyacın giderilmesi 
temin edilebilecek öğretmen sayısına bağlı kal
maktadır. Bu sebeple, ihtiyacın karşılanması 
için şimdiden kesin bir tarih belirtilmesi de müm
kün değildir. 

2. Bakanlığımız Dil - Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi mezunlarından Devlet hesabına okuyarak 
mezun olan öğretmenlerin tâyinlerini yapmak
tadır. Ancak, kendi hesabına okuyan öğrencile
rin tâyinleri hususunda Bakanlığın bir taahhüdü 

yoktur. Buna rağmen, açık bulunan 15 saat ve 
yukarısı için bu öğretmenlerin de tâyini yapıl
maktadır. Mevcut duruma göre Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi mezunlarının okutacakları 
dersler için öğretmene ihtiyaç kalmadığı gibi faz
lalık buüunm aktadır. 

Diğer taraftan adı geçen fakülte mezunu öğ
retmenlerden, öğretmen olarak tâyinini istiyenler 
için bir sıra tutulmakta ve ihtiyaç halinde ata
malar hemen yapılmaktadır. 

1.1. — Sivas Milletvekili Gıyasctlin Duman'm, 
1966 yılında 100 milyonun üstünde kesif bedeli 
yatırını temellerinin hangi illerde atılacağına 
dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in 
yazı cevabı (7/284) 

26 . 12 . 1966 

Milet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet bu-
yurulmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Gıyascttin Duman 
Sivas Milletvekili 

İktidara geldiğiniz 10 Ekim 1965 tarihinden 
26 . 12 . 1966 tarihine kadar T. C. sınırları için
de hangi illerde 100 milyon keşif bedelli veya 
100 milyonun üstündeki yatırımların temelleri
ni attınız. 

1966 yılı içersinde hangi illerde 100 milyon 
dâhil, 100 milyonun üstünde ne gibi yatırımların 
temelleri atılacaktır 1. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77 - 56/399 

26 . 1 . 1967 
•Konu : Sivas Milletvekili Gıyasct

tin Duman'ın soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 12 . 1966 tarihli ve 7/284 -

3426/191300 sayılı yazınız. 

1966 yılında 100 milyon liranın üstünde ke
şif bedelli yatırım temellerinin hangi illerde 
atılacağına dair Sivas Milletvekili Sayyı Gı-
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yasettin Duman'm j^azılı soru önergesinin ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 
Sivas Milletvekili Sayın Gıyasettin Duman'in 
yatırımlarla ilgili yazılı soru önergesi cevabıdır. 

1. Tutarı 100 milyon Türk lirası veya üs
tünde olup temelleri atılmış bulunan tesisler 
şunlardır : 

Yatırım konusu, (İli) 
Keban Baraj ve santralı (Elâzığ) 
Keban Baraj ve Nakil H. (Muhtelif) 
Azot Sanayii Tevsii (Kütahya) 
Petrokimya Kompleksli (İzmir) 
2. Tutarı 100 milyon Türk lirası veya üs

tünde olup 1966 malî yılının mütebaki kıs
mında temelleri atılacak olan tesisler de aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Aksu Kağıt Fabrikası (Giresun) 
Dalaman Kâğıt Fabrikası (Muğla) 
Telefon fabrikasını şehir şebekeleri (İstan

bul - Muhtelif) 
Suni ipek Fab. tevsii (Bursa) 
Kara Deniz Bakır Kompleksi (Muhtelif) 
Alüminyum tesisleri (Konya) 
Ak Deniz Fosfat Gübre tesisleri (Mersin) 
Kara Deniz Gübre tesisleri (Samsun) 
Kadıncık santralı (Mersin) 
Ancak, 2 nci maddede sayılan tesisler; sa

nayi, maden ve enerji tesisleri . olduklarından 
bunların iç ve dış finansmanı ve ihaleleri gibi 
hususlar değişik formaliteleri gerektirmekte
dir. Bu bakımdan temellerinin 1966 malî yılı 
sonuna doğru veya 1967 malî yılı içinde atıl
maları kuvvetle nıuhtclcm bulunmaktadır. 

Süleyman Dcmirel 
Başbakan 

12. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'nun, 
Konya'nın Akşehir ilçesine ait eh imar plânının, 
ne zaman bitirilip, tasdik olunacağına dair so
rusu ve, İmar ve İskân Bakanı Haldun Mentese-
• oğlu'nun yazılı cevabı (7/287) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun yazılı olarak, İmar ve 

İskân Bakanı tarafından cevaplandırılmasına 
delâletinizi arz ederim. 

Nazif Kurucu 
Konya Milletvekili 

1. Akşehir'in imar plânı çok uzun seneler 
önce yapılmış ve bugün ihtiyaca kâfi gelme
mektedir. Ek plân en az 5 seneden önce İller 
Bankasına ve ilgili yerlere gönderilmiş olduğu 
halde, halen tasdik olunmamıştır. 

Akşehir ek imar plânı ne zaman bitip tas
dik olunacaktır? 

2. Akşehir içme suyu kâfi gelmediğine ve 
muhtelif gayrisıhhi sular da, içme suyuna ka
tıldığına göre, Akşehir içme suyu ıslahı için ne 
yapılacaktır. 

Belediyenin gücü bu işi haletmeye yetme
mektedir. Akşehir Belediyesine bu konuda bir 
yardım yapılacak mı? 

T. C. 24 . 1 . 1967 
İmar ve İskân Bakanlığı 

özel Kalem Md. 
Sayı : 15/2835 - 86 

Konu : Konya Millet
vekili Nazif Kurucu'
ııun yazılı sorusu hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 1 . 1967 gün ve 3499/19735 - 7/287 

sayılı yazınız. 
Konya'ya bağlı Akşehir ilçesinin imar plânı 

ve içmesuyu hakkında Konya Milletvekili Sa
yın Nazif Kurucu tarafından verilen yazılı so
ru önergesinin cevabı üç nüsha halinde ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

İmar ve İskân Balkanı 

1. — Akşehir imar plânının yeni baştan tan
zimi işi İller Bankasınca 1 . 6 . 1966 tarihinde 
Y. Mimar Ersen Gömleksizoğlu'na ihale edil
miştir. 

2. — Akşehir'in mevcut 41,50 İt/sn. lik su
yunun ihtiyacı karşılıyamaması üzerine yapı^ 
lan etütler neticesinde, Sultansuyu ve Yukarı 
Kuzgun menbalarından 14 İt/sn. daha temin 
edilebileceği tesb.it olunmuştur. Böylece, şehre 
toplam olarak 55,50 İt/sn. su getirilmiş olacak
tır ki, hu da kasabanın bugünkü ihtiyacının 
üzerinde bir miktardır. 

Müstakbel ihtiyacı temin edobil'mek için ise 
42 İt/sn. suyun daha temin edilmesi ve depoya 
terfii gerekmektedir. Bu maksatla açılmış olan 
derin kuyudan müspet s>onuç alınmıştır. 
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Şimidilik âcil proje tanzim edilerek, kasaba
ya 55,50 İt/sn. su getirilecek, imar plânının ik
mâlini mütaakıp şebeke projesi ile birlikte ku
yulardan terfi projesi de ıele alınacaktır. 

Tesis için lüzumlu finansmanın temini cihe
tine ancak projenin tekemmülünden sonra gi
dilebilecektir. 

* • » 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

43 NCÜ BİRLEŞİM 

1 . 2 . 1967 Çarşamba 

Saat : 14,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1964 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkında
ki raporlara dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu raporu. (3/165) (S. Sa
yısı : 18 e 1, 2, 3 ve 4 ncü ek) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
V 

İ K İ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




