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1. GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bu ıbirleşiınde dört oturanı yapan Genel Ku
rulda ; 

Anayasa tasarısının Millî Birlik Komitesince 
değiştirilen maddeleri üzerinde görüşüldü ve 2, 
37, 68, 70, 72, 73, 80, 94, 109, 110, 129, 134 ncü 
maddelerle geçici 2, 4 ve 10 ncu maddeler red
dedilerek, Millî Birlik Komitesi ve Temsilciler 
Meclisinden seçilecek Karma Komisyona verildi. 
Diğer nıaddeler kaibul olundu. 

157 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğin
ce, Kurucu Meclisin en 'kıdemli Yargıtay Tem
silcisi Lûtfi Akadlı'nııı Başkanlığında kurula
cak Karma Komisyona, Temsilciler Meclisinden 

üye seçimi yapıldı ve Muammer Aksoy, Nuret
tin Ardıçoğlu, Turhan Feyzioğlu, Turan Gü
neş, Emin Paksüt ve Bahri Savcı Karma Ko
misyona üye seçildiler. 

22 Mayıs 1961 Pazartesi günü saat 9,30 da 
Kurucu Meclisin ve saat 15 te de Temsilciler 
Meclîsinin toplanacağı bildirilerek birleşime son 
verildi. 

Başkan 
Kâzım Orbay 

Kâtip 
Oktay Eksi 

Kâtip 
Şahap Kitapm 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun ge

çici 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bayındırlık 
komisyonları ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon rapor
ları (J/122) (Gündeme) 

2. — 60 404 000 liralık Hazine borç ve ala
cağının mahsubuna dair kanun tasarısı ve Ma

liye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komis
yonuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporu (1/46) (Gfündeme) 

3. — Karayolları yapımı için girişilecek sâ
ri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ih
racımı yetki verilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Bayındırlık Komisyonu ve Maliye Komisyo
nu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden mürekkep _ Karma Ko
misyon raporları (1/100) (Gündeme) 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil 

KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Şahap Kitapçı 

0 
\ 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapıyoruz. | (Yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma 
Bakanı Orhan Mersinli'nin avdetine kadar ken
disine, Bayındırlık Bakanı Mukbil Gökdoğan'm 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Dev
let Başkanlığı tezkeresi (3/95) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının sunuşları 
vardır, arz ediyorum. 

Tenısilciter Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Ba

kanı Orhan Mersinli'nin avdetine kadar kendi
sine, Bayındırlık Bakanı Mukbil Gökdoğan'm 
vekillik etmesi uygun görülmüştür. 

Devlat Başkanı ve 
Başbakan 

Orgeneral Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Yüksek Meclisin ıttılaına su
nulmuştur efendim. 

2. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/96) 

BAŞKAN — Bâzı üyelere izin verilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hiza

larında gösterilen müddetlerle, izinleri, Başkan
lık Divanının 22 Mayıs 1961 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Temsilciler Meclisi Başkanı 

Kâzım Orbay 

Hakkı Kâmil Beşe, 1 ay, hastalığına bina
en, 17 Mayıs 1961 tarihinden itibaren. 

Lûtfi Biran, 10 gün, hastalığına binaen, 
15 Mayıs 1961 tarihinden itibaren. 

Nihat Reşat Belger, 10 gün, hastalığına bi
naen, 22 Mayıs 1961 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — isimleri birer birer okuyarak 
oylarınıza sunuyoruz. 

Hakkı Kâmil Beşe, 1 ay, hastalığına bina
en, 17 Mayıs 1961 tarihinden itibaren. 

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

Lûtfi Biran, 10 gün, hastalığına binaen, 
15 Mayıs 1961 tarihinden itibaren. 

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

Nihat Reşat Belger, 10 gün, hastalığına bi
naen, 22 Mayıs 1961 tarihinden itibaren. 

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

3. — Üyelerden Etem Boransü ve 4 arkada
şının, bir şeref hâtırası olarak taşınmak üzere 
«Kurucu Meclis Rozeti» yaptırılması ve üyelere 
dağıtılmasına dair önergesi (4/13) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Bir şeref hâtırası olarak taşınmak üzere 

(Kurucu Meclis Rozeti) yaptırılmasını ve üye-
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lei-e dağıtılmasını arz ve teklif ederiz. BAŞKAN — Bu önergenin icabı teemmül 

Etem Baransü Hüseyin Ataman edilecek ve ayrıca Yüksek Meclisinize arz edi-
Halim önalp Sadi Erdem lecektir. 

Ahmet Akar 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

a) Sözlü sorular ve cevaplar I 
1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Bahir Ersoy'-

un, Devlet ve hususi sektör iş yerlerinden faali
yetini kısmen veya tamamen tatil eden işletme
ler mevcudolup olmadığına dair Çalışma Baka
nından sözlü sorusu (6/17) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Çalışma Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletle
rinizi rica ederim. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Ersoy Bahir 

Son zamanlarda Devlet ve hususi sektör 
iş yerlerinden faaliyetinin kısmen veya tama
men tatil eden işletmeler var mıdır? 

Varsa sebepleri nelerdir» Bu sebeplerin gi
derilmesi için ne gibi tedbir alınmıştır? Bu ve 
sair sebeplerle işten çıkarılan işçi miktarı ne
dir? 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI CAHİT TALAŞ — 

Muhterem Başkan ve muhterem arkadaşlar, iş
sizlik zaman zaman her memleketin mâruz ka
labileceği hâdiselerden biridir. Her Hükümette 
işsizlik muayyen bir yüzdeyi aştıktan sonra. 
buna gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. 
İşsizliğin muhtelif memleketlerde bünyelerine 
göre ayrı ayrı tesirleri vardır. Bünyesi daha 
ziyade zirai faaliyete dayanan ve nüfusunun 
büyük bir kısmının zirai sektörde yaşadığı mem
leketimizde bizim, nasıl karşı kargıya bulun
duğumuz işsizlik, yeni faaliyetlerdeki mevsim 
işsizliği ile' gizli işsizlik denilen ne ziraatte ça
lışan fazla nüfusun mâruz kaldığı en az çalışma 
ve - çalıştırma halidir. Fakat, son, daha çok şe
hirlerimizde ve muhtelif sanayi kollarında za
man zaman azalıp çoğalan işsizliği istihdaf edil
mektedir. 

Şurasını ilâve etmek isterim ki, hiçbir mem
lekette işsizlik yüzde yüz bertaraf edilmiş de
ğildir. O memleket ister iktisaden geri olsun, 

ister iktisaden ileri olsun durum aynıdır. 
Her memlekette tam bir çalışma mevzuubahsol-
duğu zaman dahi çalışabilecek insanların bir 
kısmı, ekonomiye taallûk etmiyen sebeplerden 
ötürü, işsiz kalabilir. Bu, endişe verici değil
dir. Hattâ faal nüfusun ortalama % 3 nün iş
siz kalması halinde dahi tam çalıştırma duru
mundan uzaklaşmış sayılmaz. Bu nisbet sınai 
memleketler bakımından her zaman normal ka
bul edilmiştir. Fakat işsizlik nisbeti % 3 - 4 
ün üstüne çıkınca bunu önlemek için her mem
leket gerekli tedbirleri araştırmaya koyulur. Bu, 
hükümetlerin tabiî ve o derece de önemli vazi
felerinden biridir. 

Bizim memlekette, bilhassa şehirlerde gö
rülmekte olan işsizliğin şüphesiz muhtelit se
bepleri vardır. Ben derhal şunu ilâve edeyim 
ki, enflâsyonist bir ekonomik politikadan is
tikrar politikasına geçiş devrelerinde daima 
muayyen bir ölçüde işsizlik doğar. Bu istik
rara dönüşün kaçınılmaz fakat geçici bir neti
cesidir. Diğer tarafları yine enflâsyonun, mem
leketimizde yarattığı ihtilâflar güçlüğü, rasyo
nel bir işletmecilik ile telifi mümkün olmıyan 
bir kısım işletmelerin kurulmasını iııtacolması, 
normal ithal imkânları avdet edince güçlük
lere mâruz kalmışlar ve kısmen işçi tensikatı ve 
duraklama içine girmişlerdir. 

Bunun yanında enflâsyon devrinden istik
rar devrine geçerken her memlekette olduğu 
gibi istihlâk maddelerinin talebinde azalmalar 
olmuştur. Diğer taraftan psikolojik faktörü de 
göz önünde bulundurmak gerekir. Bilhassa hu
susi sektörün yatırımdan çekinmesini de buna 
ilâve etmek mümkündür. İşte bu sebeplerle 
mensucat sanayiinde, madenî eşya sanayiinde, 
kauçuk sanayiinde zaman zaman eskiden beri 
görülen işsizlik bu devrede de görülmeye baş
lamıştır. Bu işsizlik karşısında Hükümetin al
mış ve almakta olduğu muhtelif tedbirler var
dır. Şüphesiz bu tedbirlerin en mühimi olan 
1961 - 1962 bütçesi zikredilebilir, 

— 514 — 
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Hususi teşebbüs yatırım sahasında kifayet

siz olduğunda âmme yatırımları, teşebbüsün ki
fayetsizliğini tamamlar. Bu sene bütçenin ka
rakteri bu mahiyettedir. İktisadi Devlet Te
şekkülleriyle beraber diğer âmme sektörleri va-
sıtasiyle yapılacak olan yatırımların miktarı 
aşağı - yukarı 4,5 milyara baliğ olmuş bulu
nuyor. Bu miktar sarf edildiği zaman şüphesiz 
geniş bir yatırıma gerilmiş olacak, bu da mem
lekette büyük bir iş sahası açacaktır. Bunun 
dışında Hükümet bilhassa ihracat sanayiini teş
vik etmek üzere Sanayi Bankasında 75 milyon 
liralık bir kredi fonu teşkil etmiş bulunmakta
dır. Ve bu fon vasıtasiyle bilhassa ihracat sana
yiinde geniş ölçüde ucuz kredi verilmesi im
kânı hâsıl olacaktır. Bu fon işletmeye başlıya-
caktır. Diğer taraftan, birkaç gün evvel faiz 
hadleri daha makul hadlere irca olunmuş ve 
ucuz krediler temini de sağlanmıştır. Bu suretle 
hususi teşebbüs daha fazla piyasaya girme im
kânını bulacaktır. 

Bunun yanında işletmo imkânları ve ser
mayeleri az olan müesseselere 40 milyon liralık 
bir sermaye sağlanmıştır. Bununla sermayesi az 
olan işletmeler takviye edilecektir. Diğer ta
raftan yaş sebze meyva ihracını teşvik etmek 
için tedbirler alınmıştır. Bunları bir arada 
mülâhaza ettiğimiz zaman işsizliğe karşı alın
ması mümkün olan tedbirlerin Hükümet tara
fından .alınmış olduğunu görmekteyiz. Esasen 
bu tedbirlerin neticelerini bir anda vermesini 
beklemek doğru değildir. Bunların netice ver
meleri için zamana ihtiyaç vardır. 

Bilhassa şu hususa işaret etmek isterim ki, 
bizim nüfusumuz çok süratle artmasına muka- , 
bil millî gelir ancak nüfus artışının hayat sevi
yesini idamesine imkân verdiğinden fazla bir 
yatırım yapmak bugünkü millî gelir seyri içe
risinde mümkün olmamaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI CAHİT TALAŞ (De
vamla) — Binaenaleyh, bu gibi meseleler bir 
an meselesi, bir sene meselesi değildir. Bunun 
bir devre meselesi olduğunu kabul etmek lâ
zımdır. 

Bahir Ersoy arkadaşımız ne kadar işçi çıka
rıldığı, ne kadar iş yerinin kapanmış olduğu, 
ne kadar tensikat yapıldığı hakkında da bâzı 
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sualler sormuştur. Bu hususta kendilerine bâzı 
rakamlar vermek mümkündür. Bizim elde etti
ğimiz malûmata göre; Kasım 1960 dan 30 Ni
san 1961 tarihine kadar hususi sektörde 39 iş 
yeri kapanmıştır. Bunlardan 1 $28 kişi çıkmış 
bulunmaktadır. Devlet se'ktöründe 79 iş yeri 
kapanmış ve 3 160 kişi ayrılmıştır. Devlet 
sektöründeki kapanma inşaatın bitmiş olma
sındandır. Yoksa bir fabrikanın kapanması 
balhis konusu değildir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ÖAHİT TALAŞ - ^ Bu 
ciheti bilmediğim için ilk sözlerimi uzun tut
muştum. Hemen bağlıyorum dfen'dim. 

Resmî sektörde tensikat yapılan iş yerleri 
adedi 23 dür. Bilhassa İstanbul, Ankara ve İz
mir Belediyeleri işçi tensikatı yapmışlardır. 

Yukarda arz ettiğim devre içinde resmî ve 
hususi sektörde açıkta kalan işçilerin yekûnu 
9 bin kadardır. Bunlar da İş ve İşçi Bulma 
Kurumu vasıtasiyle bazan da kendi imkânları 
ile yeni işlere yerleşmektedirler. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Bahir-Ersoy. 

BAHİR ERSOY — Efendim, mevzuubahis 
soru 6 . 2 . 1961 tarihinde verilmiştir. Bu soru
yu vermemin sebebi, bu tarihlerde buna benzer 
bir soru sorulmuştu. Soruya verdiği cevapta 
zamanın Çalışma Bakanı böyle bir işsizliğin 
mevcudolmadığım, ancak tekstil sanayimden 
300 işçinin işinden çıkarıldığını ifade etmiş ve 
bu münasebetle de memleketimizde gizli işsiz
liğin bulunduğunu ilâve ile gizli işsizliğin uzun 
uzun ilmî izahını yapmışlardı. Keyfiyet kaide
ye uymuyordu. Bu münasebetle verilen sora 
12 . 2 . 1961 tarihinde gündeme alınmış, aynı 
Bakan sinirlenmiş olduğundan soruya cevap 
istendiği sırada salonu terk etmişti. Böylece 
Temsilciler Meclisinin itarihinde ilk defa bir 
Ba'kanm soru konuşulurken dışarıya çıkması
na şaTıidolunmuştur. Bu hususa hatıra olarak 
işaret etmek istedim. 

SEYFÎ ÖZTÜRK — Ne lüzum var şahsi- * 
yata? 

BAHİR ERSOY (Devamla) — Sizin orada 
olduğunuzu bilmiyordum, Seyfi Bey.. (Oülüş-
meler) 

Muhterem arkadaşlarım, soru müşahlhas hâ
diseleri cevaplandırmak ve tedbirler alma'k su-
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retiyle durumun ısla'hmı temine matuftur. Ni
tekim Çalışma Vekilimiz Calhit Talaş bu husus
ta izaüıta bulundu. Yalnız lâstik sanayiinde 14 
faibrika kapanmıştır. Cam sanayiinde de 13 fab
rika kapanmış (bulunuyor. Muhterem vekil de 
bunları teyddeder mahiyette konuştular. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü haliyle da
hi piyasada bir işçi sıkışması darlığı vardır. 
Biraz evvel inşaat işleriyle uğraşan bir müta-
ahihit Temsilci arkadaşımız geçen sene 12,5 li
ra yevmiye verdiği işçi için bu sene 8 lira ve
rerek çalıştırıyorum dedi. Görülüyor ki bir iş
sizlik durumu vardır. 

Hükümetin daJha aktif tedbirler alması ik
tiza eder. Bilhassa tekstil sanayiinde, tekstil 
gibi iş kollarında ihracatı teşvik edici tedbir
lere ihtiyaç, vardır. Sayın Bakanın izahatına 
teşekkür ederim. Daha aktif tedbirler alması
nı da bekliyoruz. Bunu istemekte de hakkımız 
olsa gerektir. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI CAHİT TALAŞ — 

Efendim, iki küçük noktayı tasrih etmeme mü
saade etmenizi rica edeceğim. 

Lâstik sanayiinin durumu, arkadaşımızın 
da bildiği üzere, hususiyet arz etmektedir. Bu 
sanayide mevsim işsizliği daima olur. Bunlar 
mevsime göre işçi çalıştırırlar. 

Yaz aylarında sezon tatili diye bir tatil 
yapılmakta ve işçilere yaz aylarında yol veril
mektedir. Bu şüphesiz anormal bir keyfiyettir. 
Fakat bu hal memleketimizde vaktiyle tatbik 
edilmiş bulunan tevzi sisteminin yarattığı 
anormal bir kuruluşun anormal neticesidir. 

Tekstil sanayiine gelince : Dört iş yeri kapan
mıştır, Tekstil sanayii en büyük sanayiimizden 
birisini teşkil etmektedir. Bu sanayide resmî ve 
hususi sektör dâhil olmak üzere 80 binin üstün
de işçi çalışmaktadır. Fakat bu sanayiin de he
nüz tam kapasitesiyle çalıştığı görülmemiştir. 
Son zamanlarda istihlâkte bâzı azalmalar olunca,, 
gayet tabiî olarak bu sanayi de birtakım güelük-
terin içine düşmüştür. 

Umumiyet itibariyle bizim sanayiimiz kredi 
ile çalışmaktadır. Sermayesinin 4 - 5 misli kre
di ile işlerini yürütmektedirler. Fakat kredi im
kânları daralmca tabiatiyle sıkıntıya düşmüşler
dir. Haddizatında kredi imkânlarını kullanmış
lardır, kredisi olanlara, kredi imkânları daima 
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açıktır, fakat kredilerin tamamı kullanılması se
bebiyle bu sanayide bir sıkıntı içerisine düşmüş 
bulunmaktadır. 

Bu ve buna benzer sanayi kollarımızı ancak 
ihraç kurtaracaktır. Çalışma Veküinden bu j^ol-
da gayret bekliyorum. Her geçen gün memleket 
için zarardır. Piyasanın bu hale gelmesinin me
suliyeti sakıtlarındır. Ama tedbir alma vazifesi 
İnkılâp hükümetine aittir. Binaenaleyh biraz 
kredi sıkıntısı çoğalınca bu sanayi de sıkıntı içi
ne düşmekte, zaruri olarak sanayide bâzı tensi
kata rastlanmaktadır. Bu sebeple hükümet smai 
mamulâtm ihracını teşvik için bâzı teşebbüslere 
girişmiş bulunmaktadır. Eğer bir miktar tekstil 
mamulünü dışarıya satmak imkânı bulunursa bu 
sanayi kolundaki sıkışıklık da hafifliyecek ve bu 
kol tam kapasite ile çalışmak imkânını bulacaktır. 

Bu arada şunu ilâve edeyim ki; Ege mınta-
kasmda yapmış olduğum bir etüdde gördüm ki, 
o mmtakada bu sektörde bir işsizlik hali bulun
mamaktadır. 

BAŞKAN — Bahir Ersoy arkadaşımız tekrar 
söz istiyorlar mı? 

BAHİR ERSOY — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmışır. İkin

ci soruya geçiyoruz. 

2. — Temsilciler Meclisi Üyesi Ahdülhadi 
Toplu'nun, mazbut ve mülhak vakıfların duru
mu ile Vakıflm4 Genel Müdürlüğünce yapılan 
satışlara, eski eserler vakfım haiz vakıfların ba
kım ve onarım işlerine ve camilerle müştemilâ
tının durumuna dair Devlet Bakanından sözlü 
sorusu (6/24) 

BAŞKAN — Soru önergesini okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların ilgili Devlet Balkanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına yük
sek tavassutlarınızı rica ederim. 

10 . 2 . 1961 
Temsilciler Meclisi Azası 

Abdülhadi Toplu 

1. Vakıflar Gren el Müdürlüğünün: 
a)' Mazbut, :'v*,;; 
b) Mülhak, 
c) özel envanter durumu nedir? 
i2. Gazetelerde zaman zaman Vakıflar Genel 

Müdürlüğünün bâzı satış ilânlarına rastlanmak
tadır. 
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a) BU satışlarda gaye nedir? 
b) Satılan gayrimenkul vakıflar hangi ölçü

ye göre satılmaktadır? 
e) Satışlardan elde edilecek gelir yekûnu ne 

kadar tahmin edilmektedir ve elde edilecek gelir
le neler yapılması düşünülmektedir? 

ç) Son on yıl içmde. satılan vakıf mallardan 
elde edilen para miktarı nedir? Bu meblâğ nere
lere sarf edilmiştir. 

3. 1957 seçimlerinden önce 609*2 sayılı Ka
nunun tatbikatı olarak bâzı mahallerde Vakıf 
zeytinliklerin halka dağıtıldığı şüyu bulmuştu. 
Böyle bir dağıtım olmuşsa : 

a)> Bu dağıtımda gözetilen gaye ne idi? 
b> Ne miktar zeytinlik tevzi edilmiştir? 
c)i Bu dağıtımdan elde edilen meblâğ nedir? 
ç) Satışa rağmen parası alınmamış zeytin

lik varj mıdır? Varsa bu hususta ne gibi bir mua
meleye tevessül olunmuştur? 

d)! Dağıtım sırasında vukubulmuş yolsuzluk 
var mıdır? Varsa bir tahkikata girişilmiş midir? 

4. Vakıflar elinde "eski eserler vasfını haiz 
vakıfların bakımı yapılabilmekte midir? Bunlar
dan kaç tanesi tamir ve restoreye muhtaçtır. Bu 
hususlar tahkik edilerek bir programa bağlanmış 
mıdır? Bağlanmış .ise ne miktar ödeneğe ihtiyaç 
görülmektedir. Bu eserlerle ilgilenecek yetişmiş 
mütehassıs elemanlar var mıdır. Bu elemanlar 
yok ise, eserlerin vikayesi bakımındâ'n, Maarif 
Vekâleti Eski Eserler Genel Müdürlüğü ile bir iş 
birliği sağlanması yahut bu eserlerin tamamiyle 
adı geçen umum Müdürlüğe devri düşünülmek
te midir? 

•5. Vakıfların Diyanet İşleri ile bugünkü ra
bıta derecesi ned'in? Camiler ve müştemiKitının 
mülkiyetî Vakıflar Grenci Müdürlüğüne ait oldu
ğu ha.Me, Diyanet İşlerine tahsisi camilerin ve 
mefruşatının korunması ve bakımı yönünden mah
zurlar tevlit edip etmediği? Camilerde bulunan eş
yaların mazbut bir demirbaş kayıtlarımn ve bun
ları idare eden elemanların bulunup bulunma
dığının açıklanması? 

6. Vakıflar Teşkilât Kanunu bugünkü ihti
yaca cevap vermekte midir? Bugünkü tatbikata 
uymıyan vakıf mevzuatı var mıdır? Ve bu mev
zuatın revizyonu düşünülmekte midir? 

7. Camilerin yapım ve onarımları için ayrı
lan tahsisatın bugüne kadarki sarf şeklinde han-
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>gi esasların gözetildiği ve masrafların yerine mas
ruf bulunup bulunmadığı? 

BAŞKAN — Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI HAYRÎ MUMCUOÖLU 

— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın 
Abdülhadi Toplu arkadaşımızın sözlü sorusunda-
ki yedi madde bütün Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün çalışma konularını içine almaktadır, her bi
ri müstakil bir sözlü soru konusu olabilecek ma
hiyettedir, bu itibarla mâruzâtım kısa olacaktır. 
Dinlediğiniz gibi, birinci madde Vakıflar Genel 
Müdürlüğünün mazbut, mülhak, özel envanter 
durumu nedir? 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1960 yılına 
kadar mazbut ve mülhak vakıflara ait envanteri 
yapılmamıştır. Mazbut vakıflardan başlanmak 
üzere 20 Ekim 1960 tarihinde tesbit işine başlan
mış, 28 Şubat 1961 tarihinde de, İstanbul hariç 
olmak üzere, mazbut vakıflara ait gayrimenkulle-
rin tesbiti işi bitirilmiştir. Bu tesbite göre mu-
sakkaf ve gayrimusakkaf olmak üzere ceman 
11723 gayrimenkul vardır. Bunların bugünkü 
kıymeti 544 küsur milyon liradır. Bunlardan 
ayrı olarak İstanbul'da da mazbut vakıfların tes
biti faaliyetlerine devam edilmektedir. Buna mu
vazi olarak mülhak vakıfların tesbiti işi de yürü
tülmektedir. Halen 1 200 mülhak emlâk tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Sorunun ikinci maddesinde, Vakıflar Genci 
Müdürlüğünün zaman zaman satış ilânlarına Tas
landığından ıbahsile, satışların gayesi sorulmak
tadır. Filhakika 2762 sayılı Kanunun 10 ve 12 nci 
maddeleri vakıflara ait gayrimenkullcrin satışına 
cevaz vermektedir. 10 ncu madde hayrat vakıf
ların satışına idare meclisinin karariyle ve Ba
kanlar Kurulunun tensibiyle cevaz vermektedir. 
12 nci madde mevkileri ve sağladıkları menfaat
lere tgöre muhafazaları caiz olmıyan gayrimen-
kullerin satışına yine idare meclisinin karariyle 
ruhsat vermektedir. Binaenaleyh satışlar 2762 
sayılı Kanunun verdiği salâhiyete istinat etmek
tedir. 

Bu sofunun ikinci kısmında gayrimenkulle^ 
rin hangi ölçüye göre satışlarının yapıldığı sorul
maktadır. Arz ettiğim cevap bu maddenin de 
cevabını teşkil etse gerektir. Filhakika bilhassa 
12 nci maddeye müsteniden satılan gayrrmenkul-
lerden 10 yıl içinde, 1949 yılından devredilen 
8 884 000 lira da dâhil 44 062 500 lira sağlan-
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iniştir. Bu paradan 10 497 203 lirası 6219 sayılı 
Kanunla bunlar Vakıflar Bankasına sermaye 
olarak verilmiş ve 19 229 045 lira ile de 33 il 
ve ilçe merkezinde iş hanı, çarşı, otel, apartman, 
sinema gibi akar getirecek gayrimenkuller ye
niden inşa ettirilmiştir. Bu itibarla Vakıflar Ka
nunun verdiği cevaza müsteniden satılan vakıf 
malları bu şekilde değiştirilmektedir. Esasen 
12 nci maddeyi tetkik ettiğimiz zaman satılan 
gayrimenkullerden hâsıl olan mebaliğin evvel
emirde yine aynı mahalde aynı maksada tahsis 
edilecek şekilde akara tahsis edileceğini âmir bu
lunduğunu görürüz. Bu suretle eski vakıfların 
ihtiyacına çalışılmış bulunmaktadır. 

Sorumun üçüncü maddesi, 6092 sayılı Kanu
nun tatbikatına taallûk etmektedir. Ege bölge
sinde 12 086 aded zeytin ağacı dağıtılmıştır. Bu 
mevzuda Vakıflar idaresi esas prensiplerine ittı-
baen elde tutulmalarında fayda mülâhaza edil-
miyen, bakımı zor olan müteferrik zeytin ağaç
larını, hakiki ihtiyaç sahiplerine satış yoluna 
gitmiştir. Zeytinlik alan çiftçi ailesinin yekûnu 
218 dir. Bunlardan 162 çiftçi ailesi peşin para 
vermek suretiyle temellük etmişlerdir. Bunların 
ferağ muameleleri bitmiştir. 162 çiftçi ailesine 
satılan zeytin ağaçlarının bedeli 336 384 lira
dır. Paralarını tam ödemiyen 56 çiftçi ailesinin 
ferağ muamelesi yapılmamıştır. 

4 ncü maddeye geçiyorum, vaktinizi israf et
memek için kısaca cevap arz edeyim, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünün elinde eski eser olarak 
2 400 bina vardır. Buna 7044 sayılı Kanunla tek
rar devredilen vakıflara ait eski anıt ye âbide
leri de ilâve edecek olursak eski anıt ve âbide-
lerin rakamı 3 500 e baliğ olmaktadır. Filha
kika millî mefahirimizi teşkil eden eski eserle
rin bugün için restorasyonu takriben 600 mil
yon liraya ihtiyaç göstermektedir. 600 milyon 
liranın bir yıl içinde tahsisi imkânsızlığını naza
ra alan Vakıflar Genel Müdürlüğü, bütçe imkân
ları nispetinde bunların restorasyonlarını yap
maya ve âcil olanları takdimen yapma işine baş
lamıştır. 

Bu madde içinde mevzuubahsedilen bir so
ruya cevap olmak üzere arz ediyorum : Vakıf
lar idaresinin eski eserleri onarma işinde çalış
tırdığı elemanlar, 10 yüksek mimar, 8 yüksek 
mimar ve mühendis, 27 teknisiyen, iki eski eser
ler mütehassısı ve iki fotoğrafçıdan ibarettir. 
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Bu personel kendilerine verilen işleri büyük bir 
salâhiyet içinde ifa etmektedirler. Yine bu mad
deye giren soruya cevap teşkil etmek üzere Va
kıflar Genel Müdürlüğünün Millî Eğitim Ba
kanlığı Eski Eserler Dairesi ile daimî iş birliği 
halinde olduğunu arz etmek isterim. Ayrıca dün
yaca tanınmış sanat tarihi mütehassısı ve Türk 
dostu Albert Gabriyel'de Vakıflar idaresinin 
ilmî ve teknik müşaviridir. Bu bakımdan eski 
eserlere ait işlerin Millî Eğitim Bakanlığına ve
rilmesinde bir faide görülmemektedir. Nitekim, 
italya, ingiltere, ve diğer Avrupa memleketle
rindeki tatbikat da aynen memleketimizde ol
duğu gibidir. 

Sorunun beşinci maddesi Vakıfların Diyanet 
işleriyle irtibatına taallûk etmektedir. Hakika
ten bütçe müzakereleri vesilesiyle bu mevzu ba
sınımıza da yanlış intikal etmiştir. Bugün için 
Diyanet işleri ile Vakıflaısn birleştirilmesi mev-
zuubahis değildir. Diyanet işleri ile Vakıfların 
rabıtası evvelâ ibadethanelerin pek çoğunun 
vakfa aidolmasmdan ileri gelmektedir, ibadet
hanelerin mülkiyeti Vakıflara, bakımı da Diya
net işlerine mevdudur. Bâzı mülhak vakıf iba
dethaneler vardır. Bu itibarla ibadethanelerin 
mülkiyeti Vakıflara aidolmasma rağmen bugü
ne kadar bu husus bir mahzur tevlidetmemiştir. 

Efendim, sorunun altıncı maddesinde, Vakıf
lara ait mevzuatın ihtiyaçlara cevap verip ver
mediği sorulmaktadır. Gerçekten bütün vakıf
ları ilgilendiren mevzuat ele alınmıştır. Bunla
rın bir kısmı yakında Yüksek Heyetinize sunu
lacaktır. Bunlar : Yayın için döner sermaye 
mevzuu ve Vakıf gayrimenkullerinin kiraları 
mevzuu haklarında hazırlanan kanun tasarısı
dır. 

Sorumun 7 nci maddesine cami inşaatı ve 
onarmalara ayrılan tahsisatın sarf suretine taal
lûk etmektedir, camilerin inşa ve onarımı için 
ayrılan tahsisat, idaremiz teknisyenleri tarafın
dan mahallen yapılan tetkikatla ihtiyaçlar tes-
bit edilmek suretiyle ve yapılan programın 
Anıtlar Yüksek Kurulunda tetkikinden geçiril
dikten sonra sarf edilmektedir. 1950 yılından 
1960 yılma kadar 65 142 296 lira 89 kuruş sar-
fiyle 1 399 eserin onarımı yapılmıştır. 

Mâruzâtım kısaca bundan ibarettir, hürmet
lerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Soru sahibi, 
ABDÜLHADÎ TOPLU — Muhterem arka

daşlarım, 1961 yılı bütçesinin müzakeresi sıra
sında ve ona takaddüm eden günlerde vermiş ol
duğum sözlü soruya Sayın Devlet Vekilinin ver
miş olduğu cevap sadece (İnciden bir kolye ha
linde vakıflar mevzuatı sizleri takdim edilecek
tir) cümlesini ihtiva ettiği için, bendeniz şimdi
ye kadar bu sözlü sorumu geriye almamıştım. 
Mütemmim malûmat alabilmek için beklemiş
tim. (Bugün ,Saym Hayri Mumcuoğlu arkadaşı
mızın izahatı ile ve daha evvel bütçe müzakere
leri dolayısiyle sayın arkadaşlarımızın izahat 
vermeleri' ile bendeniz tatmin edilmiş olarak şu 
anda huzurunuzda izahat vermeye lüzum görme
mekteyim. Millî Birlik Hükümetinin diğer mües
seseler üzerinde olduğu gibi, Vakıflar müessesesi 
üzerine de eğilmiş ve bu müessesenin ıslahı yo
luna gidilmiş bulunması memnuniyet vericidir. 
Bize mazbut vakıf envanterini getirmişlerdir. 
iBundan dolayı kendilerine teşekkür ederim. 
'Bendeniz sadece bir iki nokta üzerinde Sayın Ba
kanın nazarı dikkatini çekmek isterim. 

Bunlardan birisi; Vakıflar Teşkilât Kanunu
nun hazırlanmakta olduğunu bize müşdelediler, 
bu kanun hazırlanırken ibilhassa mütevellilerin 
de idare meclisinde bulundurulması hususunu 
temin buyururlarsa bilhassa memnun olurum. 

3 1500 aded eserin mevcudolduğunu söyledi
ler. Bunların onarımı için 000 milyon liralık bir 
tahsisata ihtiyaç bulunduğuna işaret buyurul-
muştu. Bendeniz bütçe müzakereleri sırasında, 
tetkikatım neticesinde 10 yıl içerisinde 55 mil
yon liralık bir tahsisat ayrıldığını tesbit etmiş 
bulunuyorum. 55 milyon liralık bir tahsisat ay
rıldığına göre 3 500 binanın onarılması için 125 
senelik bir zamana ihtiyaç var demektir. Bu ba
kımdan gerek biz, gerekse gelecek meclisler va
kıflara ait eserlerin onarılması için âzami gay
ret ve alâka göstermemiz lâzımdır. Birer tarihî 
mefahir olan bu eserlerin yok olmaması için/lü
zumlu tahsisatın tefrikini istirham ediyorum. 

Bu kadarla iktifa ediyorum, hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 

3. — Temsilciler Meclisi Üyesi Rauf Bayın
dır'ın, Kömür Tevzi Müessesesince Kayseri, Si
vas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerine veril-

• mekte olan kok kömürünün hangi esas ve ölçü-
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lere göre dağıtıldığına dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/26) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 
1 1 . 2 1961 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve tek
lif ederim. 

1. Kömür Tevzi Müessesesince Kayseri, 
Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars illerine da
ğıtılmakta olan kok kömürünün hangi esas ve 
ölçülere göre dağıtıldığının, nüfus, rakım, ik
lim ve'kışın uzunluğu gibi faktörlerin göz önü
ne alınıp alınmadığının, 

2. Bu illerde ev başına verilmekte olan 
kok kömürü miktarının ne kadar olduğunun 
Vekâletçe bilinip bilinmediğinin, 

3. ölçülerde ayarsızlık ve nisbetsizlik 
varsa bunun düzeltilme yoluna gidilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğinin, 

4. Daha mutedil iklimli sahalardan tasar
ruf yapılmak suretiyle, mevcut adaletsizliğin 
giderilmesine çalışılıp çalışılmadığmm sözlü 
olarak açıklanmasını arz ve teklif ederim. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Erzincan îl Temsilcisi 

Rauf Bayındır 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI İHSAN SOYAK — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Ra
uf Bayındır arkadaşımıza kok kömürü mev
zuunda bize izahat verme hususunda sağlamış 
oldukları imkândan dolayı teşekkür ederim. 
Yalnız zamanın mahdudolması dolayısiyle iza
hatımı telhis etmek mecburiyetindeyim. 

izabe koku hakkında izahat verirken şunu 
da arz edeyim ki, sanayiimiz gelişmediği için, 
sanayiin gelişmesine intizaren kok kömürü
nün evlerde kullanılması hususu kabul edilmiş 
ve fiyatların, düşük olması dolayısiyle de geriye 
alınmamıştır. Bu da fazla miktarda kok tale
bini intacetmiş, binaenaleyh, kok fiyatlarının 
ucuz olması ve kokun sanayide kullanılmaması 
gibi hususlar da göz önünde bulundurulursa 
suale cevap vermek daha kolaylaşıyor. 

Şimdi suallere geçiyorum. Kömür Tevzi Mü
essesesince Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum 
ve Kars illerine dağıtılmakta olan kok kömü
rünün hangi esas ve ölçülere göre dağıtıldığı, 
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Memleketin ıbir yakıt politikasına şiddetle ihti
yaç vardır. Bir plân dâhilinde işin hal yoluna 
gidilmesi gerekmektedir. 

Lüzumsuz yere birtakım nakliyatlar yapılı
yor. Bu elbette memleket için bir külfettir, is
raftır. Her yerde !bu kömürün kullanılmaması 
lâzımdır. 

Yakıt meselesini mmtaka mmtaka ele almak 
icabeder. Mmtakada mevcut yakıt kaynakları, 
mümkün olduğu kadar nakliyatı azaltmak mak-
sadiyle yerinde işletilip kullanılmaya çalışılma
lıdır. Memleketşûmııl bir mahrukat politikası 
bu meseleyi halledecektir. Çalışmalar ikmal edil
diği zaman, huzurunuzda arz etmek imkânını 
bulacağımı ümidederim. 
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nüfus, rakını, iklim ve kışm uzunluğu gibi 
faktörlerin göz önüne alınıp alınmadığı sorul
maktadır. 

Efendim, bu faktörler göz Önüne alınmakta
dır. Bilhassa istanbul ve Ankara - gibi büyük 
şehirlerimizde dağıtım bir plân dâhilinde yü
rütülmektedir. Büyük şehirlerde yapılan tatbi
kattan ilham alınarak bu işi diğer illerde de 
yapacağız. Şimdi de bu tahsis yapılırken bu
yurdukları gibi nüfus, rakım, iklim ve kışın 
uzunluğu nazarı itibara alınmakta, diğer hu-
üaıslar valilerin takdirine bırakılmaktadır. 

Soru 2. — Bu illerde ev başına verilmekte 
olan kok kömürü miktarının ne kadar olduğu
nun Vekâletçe bilinip bilinmediği? 

Efendim, 1959 - 1960 kış devresinin hesap
ları yapılmıştır. 1960 - 1961 tevziatı henüz bit
mediği için hesapları alınmamıştır. Mâruzâ
tım, 1959 - 1960 kış mevsimine aidolaeaktır. 
Arz ediyorum : 

Sivas 500 kilodan 2 000 kiloya 
Erzincan 300 kilo 
Erzurum 500 kilodan 1 000 kiloya 
Kars 500 kilodan 1 000 kiloya kadardır. 
Soru 3. — ölçülerde ayarsızlık ve nisbetsiz-

lik varsa bunun düzeltilme yoluna gidilmesi
nin düşünülüp düşünülmediği ? 

Esas itibarîyle arz ettim. Nisbet tam olarak 
Ankara ve İstanbul'da tatbik edilmektedir. 
Bunun dışındaki vilâyetlerde valilerin takdiri
ne bırakılmıştır. Bununla beraber valiler İs
tanbul ve Ankara'da tatbik edilen prensipler
den ilham almaktadırlar. Tevziat zaman zaman 
ayarlanmıştır. Meselâ 1942 de Sivas için se
nede bin tonluk tahsis son zamanda 10 bin to
na yükselmiştir. Erzincan'a 200 ton gönderi
lirken bugün 2 bin tona yükseltilmiştir. 

1942 yılında 800 ton olan Erzurum'un istih-
' kakı, 1960 da 15 750 tona ve Kars'ın kok istih
kakı da 2 500 tona çıkarılmış bulunmaktadır. 

4 ncü maddede daha mutedil iklimli sahalar
dan tasarruf yapılmak suretiyle, mevcut ada
letsizliğin giderilmesine çalışılıp çalışılmadığı-
mn sözlü olarak açıklanmasını arz ve teklif 
ederim, diyorlar. Şimdi bu kısma cevap arz 
edeceğim. 

Efendim, esas itibariyle izabe kok kömü
rünün kullanılması gayritabiî hareketlerdendir. 
Sanayiin gelişmesi dolayısiyle, ibiz yavaş yavaş 
bu meseleyi bir hal yoluna koymak zorundayız. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
RAUF BAYINDIR -—Muhterem arkadaşlar, 

Vekil Beyi dinledikten sonra bâzı hususlara do
kunmak sureti ile arzı malûmat edeceğim, öner
geyi vermemin sebeplerinden biri; bir iki nok
taya temas içindir. 

Kok kömürü hakikaten dünya çapında bir 
meseledir. Bunun mahrukat olarak kullanılması 
halinde her şeyden evvel en çok kömüre ihti
yacı olan yerlere daha bol vermek, zamanında 
ve bir nisbet dâhilinde vermek esas olmalıdır. 
Başta kullanışı mahrukat ve iptidai madde ola
rak kabul edildiğine göre, kömür tevzii 1942 
senesinde kabul edilmiş ve Resmî Gazete ile bir 
kararname halinde ilân edilmiştir. Bu mevzuda 
ufak tefek bâzı tadillere uğramak suretiyle bu
güne kadar tatbik edilmiştir. 

Kok kömürünün yakıt meselesi olarak çok 
şümullü tarafları olduğu gibi Sanayi Bakanlı
ğını daha çok meşgul eden 'mevzular da ortay*} 
çıkacaktır. 

Erozyon mevzuuna; toprağın yerinde tutul
ması, yarınki nesiller için çok önemlidir, işte 
buna parmağımı (basıyorum, senede Türkiye'de 
sarf edilen taş kömürü 3 - 4 milyon tondur. 
Linyit iki buçuk milyon tondur. Akar yakıt ve 
saireyi bilmiyoruz. Binaenaleyh mevzuun başka 
taraflara sirayeti de vardır. Kömüre fazla ihti
yaç ıgörülen yerlerin mahrukat ihtiyacını yalnız 
kok kömürü ile değil, başka bakımlardan da 
telâfi edilecek olursa, ziraatçi arkadaşlar hesab-
ederler, senede kaç dönüm arazi gübrelemek ve 
ne kadar miktar fazla mahsul elde edileceği 
meydana çıkar. O zaman problemlerimizden bi-
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risi ve en mühimini olan kendi kendimizi bes- I 
leme meselesi de halledilmiş olur. Mesele sade
ce, Kayseri'den başlayıp Kars'ta nihayet bulan 
dört beş vilâyetin mahrukatını temin etmek de
ğil, büyük bir problemin halledilmesi mesele
sidir. 

Sonra tasavvur buyurun 1942 senesinde ka
bul edilmiş iolan bir talimatname halen tatbik 
edilmektedir. 1962 senesine giriyoruz ki, 20 se
neden beri tatbik edilmekte olan bu talimatna
menin tâdil edilmesini icabettiren (hiçbir nokta 
bulunmamış mıdır. 

Bir misal söyjiyeyim: Kömür tevzi edilmiyen 
bir bölgeden Temsilci olarak buraya gelebilir 
belki kömür de alırsınız ama, lalettayin bir va
tandaş olarak geldiğiniz takdirde alamazsınız. 
Altı odalı bir daireden 8 odalı bir daireye çık
tınız, farkını alamazsınız. Keza iki odalı bir ev 
için almakta olduğunuz istihkakı, lüzumuna bi
naen yükseltemezsiniz. Verilen mahrukattan I 
fazla mahrukat verilmez. 

Adana'dan kalkar, Ankara'ya gelirsin, kö
mür alamazsın. Böyle birtakım karışıklıklar 
devam edip gider. I 

Biraz önce de bu mahrukat meselesine doku- I 
nulmuştu. Mahrukat meselesinin çok tarafları I 
vardır. Bir misal söyliyeyim: I 

Meyvacılığı da mahvetmektedir, bu mahra- I 
katsızlık. Adam, gözünün bebeği gibi baktığı 
ağacını, kış zarureti dolayısiyle keser, yakar. 
Yıllar yılı emek verdim, yetiştirdim, demez, di- I 
yemez. Çünkü, evde çoluk çocuğu .soğuktan I 
donmaktadır. -

Görüyorsunuz ki, yakıt meselesi öyle kolay I 
kolay, talimatname ile, emirle halledilecek me
selelerimizden değildir, halledilmesi için üzerin
de uzun uzun durulmaya değer. En iyi hal şek
linin üzerinde düşünülmesi lâzımgelir, kanaa
tindeyim. 

Şimdi, önemli saydığım bir meseleye" daha I 
dokunacağım : 

Bu işler, değişen valiler tarafından ayrı ay
rı tatbik edilmektedir. Birinci valinin verdiği 
bir emri, ondan sonra gelen vali başka türlü an
lamakta, başka türlü tatbik etmektedir. Aynı 
şartları taşıyan, vilâyetlerde başka türlü tatbik 
edilir. 

Sayın Bakandan Allah razı olsun, biraz ön
ce rakamları okudu. Sivas'ta iki tona kadar ve- | 
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rilir, Erzincan'da 300 kiloya kadar veriliyor. 
Düşünün, soğuk bir bölgede 300 kilo kömür, 
yeter mi? Bu âdil bir dağıtım mı? Elbette de
ğil. 

Bari bu istihkakım zamanında alabilse, ne 
gezer. İstihkakı ne zaman verilir biliyor musu
nuz? Şubat, Mart, Nisan ayında... Bunlar za
manında gelmez, işler bozuk düzen yörür. Bu 
mevzuda Vekil Beye çeşitli şeyler söylemek 
mümkün. Fakat, kendi teşkilatındaki mütehas
sıs arkadaşlarından bu mevzularda malûmat ala
bileceklerdir, oralardan alacakları malûmatlar
la bu işleri keyfilikten kurtarır ve bir disiplin 
altına alabilirler. Bu takdirde bu mevzularda 
bizlerin de burada konuşacak şeylerimiz olmaz. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI İHSAN SOYAK — Bun

dan evvelki maruzatımda arz etmiştim. Hükü
metiniz zaman ve imkân ile mukayyettir. Bâzı 
noktalarda Eauf Bayındır arkadaşımıza iştirak 
ederim. Mahrukat olarak bu işin tevzii bir plâ
na bağlanmıştır ve birçok meseleler halledil
miştir. Meselenin ehemmiyeti üzerinde bir kere 
daha eğilmiş ve bunlar için bir komite teşkil 
edilmiştir. 

İkinci mevzuu ise, günün ihtiyaçları ile ilgili 
bir mevzudur. Bu mevzuda diyebilirim ki, Er
zincan ve Kars kendilerine tahsis edilen kon
tenjanlarını çekmemişlerdir, kontenjanlarım 
kullanamamışlardır. Bu durum karşısında bun
ların kok sıkıntısı vardır, denemez. Onun yeri
ne ikame edeceğimiz ve (bâzı yerlerde ikame et
tiğimiz linyit kömürünü kullanmak lâzımdır. 
Bu memleketin umumi iktisadiyatı bakımından 
lüzumludur ve çok mühimdir. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 

RAUF BAYINDIR — Muhterem arkadaşl-
lar, bizim de gayemiz yapılan işlerin bir niza
ma ve disipline bağlanmasıdır. Bu soruyu sor
maktan maksadım, vekâletin bu istikamette na
zarı dikkatini celbetmiş olmak, Vekâletin önü
müzdeki kış için gerekli tedbirleri alması için
dir. Bundan evvelki senelerde çekilen sıkıntı
ların bu sene tekrar çekilmemesi için ne yap
mak lâzımgeliyorsa Vekâlet olarak, Hükümet 
olarak, yapılmasını temenni ediyorum. İhtilâ
lin neler getirdiğini, hiçolmazsa hareketlerimiz
le, icraatımızla vatandaşlara göstermek lâzım-
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dır. Dün ne idik, (bugün ne olduk, dedirtmiye- I 
"dm. Gayemiz budur. 

Bu arada bir noktaya dokunacağım. Tahsis 
yapıldığı halde alınmadığını Sayın Vekil bah
settiler. Alınmaması sebebini tetkik, buyurur
larsa, altından birçok şeylerin çıkacağını gö
receklerdir. 

Bir de mutemetlik meselesi var. Ben bir şey 
söylemiyeyim, tetkik ettirirlerse, kendilerine 
daha geniş malûmat verirler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan söz istemediğine 
göre, soru cevaplandırılmıştır, efendim. 

4. — Temsilciler Meclisi Üyesi Rıfat Çini'-
nin, asgarî işçi ücretlerinin yeniden gözden ge
çirilmesi mevzuunda ne düğünüldüğüne dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/27) 

BAŞKAN — Rifat Çini burada, Bakan bu
rada. Soruyu okuyoruz. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 
Memur maaşlarına zam hususunda yapılan 

çalışmalar münasebetiyle asgari işçi ücretlerinin 
yeniden gözden geçirilmesi mevzuunda Sayın 
Çalışma Bakanının ne düşündüğünü sözlü ola
rak açıklamasına delâletlerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Rifat Çini 

BAŞKAN — Söz Çalışma Bakanınmdır efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI CAHİT TAIfAS — 
Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de, îş Kanunu
nun 32 nci maddesinde belirtilen şartlar tahak
kuk ettiği zaman asgari ücretler tesbit edilir. 
Bu şartlar içtimai ve iktisadi zaruretlerdir. 

Asgari ücretler, bilhassa işçinin tek geliri 
olduğu göz önünde tutularak, ehemmiyetle ele 
alınmaktadır. 1957, 1958 ve 1959 yıllarında tes-
bit edilmiş bulunan asgari ücretlerin yeniden 
ayarlanması yoluna gidilmiştir. Bölge müdür
lüklerine gerekli emir verilmiş bulunmaktadır I 
ve bu maksada matuf olmak üzere her ilde, ya- j 
hut çalışma bölgesinde çalışma müdürünün baş
kanlığında işçi, iş veren ve sendika temsilcile
rinin de katılacakları asgari ücret komisyonları I 
teşkil edilmektedir. I 

Bugünkü hayat seviyesi, ekonomik konjonk- I 
tür durumu ele alınarak peyderpey ayarlama I 
yapılmaktadır. | 
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Derhal ilâve edeyim ki, asgari ücretler mem

leketimizde kalifiye işçileri alâkadar etmekte
dir. Çünkü onların ücretleri asgari ücretin üs
tündedir. Bilgiye göre, kalifikasyona göre da
ha fazla ücret almak imkânını, iş veren ile mü
zakere etmek suretiyle, elde etmesidir. 

Asgari ücretler 1957, 1958, 1959 yıllarında 
tesbit edilmiştir. Ayarlama ise üç dört aydan 
beri başlamıştır. Bu ayarlama devam etmekte
dir. / 

Mâruzâtın bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Soru sahibi. 
RİFAT ÇİNÎ — Çok muhterem arkadaşla

rım, bütçe müzakereleri sırasında Türkiye'de iş
çi ücretlerinin çok düşük olduğunu, bunun bir 
an evvel gözden geçirilmesini ifade etmiştim. 

Buna mukabil o zamanki Çalışma Bakanı 
Sayın Ahmet Tahtakılıç; şimdilik imkânın bu
lunmadığını ifade etmişlerdi. 

Bu hususun Mecliste konuşulmasını temin 
için ve Meclisin tenevvür etmesi dileği ile 
13.2.1961 tarihinde Yüksek Başkanlığa soru. 
önergemi vermiştim. Üç buçuk ay geçmesine ve 
bâzı teşebbüslere geçilmiş olmasına rağmen 
maalesef bugün asgari işçi ücretleri tesbit edil
miş, memleketin mühim bir nüfus kütlesini teş
kil eden işçilerin dâvası hâlâ halledilmiş değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel burada 
otururken, işçi mümessilleri arkadaşlarım gel
diler, (sen iş verensin, iki yüze yakın işçi çalış
tırıyorsun, buna rağmen işçi ücretlerinin artı
rılması için gayret sarf ediyorsun, seninle ifti
har ediyoruz) dediler. 

Arkadaşlar, her şeyden önce memleket dâ
vası mevzuubahistir. Şahsi menfaat, memleket 
menfaatlerinin üstüne hiçbir zaman çıkamaz. 

Muhterem arkadaşlar, işçi dâvası deyince, 
evvelâ Türkiye'de ne kadar işçi vardır, bir de
fa bunu tesbit edelim. Türkiye'de, 1960 senesi 
itibariyle 33 720 iş yerinde 647 916 erkek, 
96 138 kadın ve 24 181 çocuk olmak üzere 
825 467 işçi vardır. Demek ki çalışma mecburi
yetinde olan bu kimselerin her birinin bir ev 
beslemek mecburiyetinde olduğunu kabul eder
sek ve her evin de üç kişiden mürekkebolduğu 
hesaba katılırsa, bu dâva asgari 2,5 milyon va
tandaşı alâkadar ediyor, demektir. Bu bakım
dan, asgari ücret mutlaka gözden geçirilmeli-
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dir. Çünkü, elimizde bir endeks vardır. Buna 
göre durum şöyledir : 

İşçinin % 61 i ayda ancak 131 lira 38 kuruş 
alabilmektedir. Bunların en fazla, aldığı para 
217 lira 15 kuruştur, işçilerden % 26 sının al
dığı para, 237 lira 15 kuruş ile, 323 lira 03 ku
ruş arasındadır. % 8 nin aldığı para 323 ilâ 455 
liradır. 

Tasavvur buyurun, 2,5 milyon vatandaşın 
aldığı ücret nihayet vasati olarak 300 - 320 li
rayı geçmiyor. Geçim meselesinin, bu kadar pa
ra ile mümkün olup olmadığını düşünelim, ar
kadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, resmî yerlerden tes-
bit ettiğim asgari ücretlerin bir kısmını misal 
olarak arz ediyorum. 

Adanada'da asgari ücret, 576 kuruş. Bursa'-
da, mensucat sanayiinde 550 - 720 kuruş; İstan
bul'da 520 - 640 kuruş. 

Ankara'da Ağaç doğrama ve mobilya kısmın
da 500 kuruş. Eskişehir'de yine ağaç doğrama ve 
mobilya kısmında 200 - 400 kuruş. On beş ilâ on 
sekiz yaşından sonrakiler için böyledir. 

Kömür, maden cevheri ve^taş ocaklarında ve 
bizzat toprak istihracında çalışanların sekiz ya
şından küçük olanlar 350 kuruş, on sekiz yaşın
dan yukarı olanlar ise 450 kuruş, yer altında ça
lışanlar 500 kuruş asgari ücret almaktadırlar. 

Muhtelif yağ ve sabun imalâtında çalışanlar
dan çıraklara üç lira, büyüklere 400 kuruş veril
mektedir. 

Şeker sanayii ve pancar işlerinde çalışanlara 
Kütahya'da on altıdan küçük yaşta olanlara 250 
kuruş; on altıdan yukarı olanlara 400 kuruş. 

Muhterem arkadaşlar; asgari ücretler 44 vi
lâyette 40 iş kolunda tatbik edilmektedir. Çocuk
ların ve ev kadınlarının hizmetleri mukabili aldık
ları bu paralarla evlerini nasıl geçindireceklerini 
ve çocuklarını nasıl okutacaklarını bilemiyorum. 

Bendeniz çocukluğumdan beri işçiler arasında 
haşir neşir olmuş bir kimse olarak, işçilerin ev
lerine senede on defa et girmediğini alenen açık-
lıyabilirim. \ 

İşçilerin bundan başka dâvaları da vardır 
Bilvasıta asgari ücretleri alâkadar eder. Bunlar
dan birisi ilâç yardımıdır ki, münhasıran işçileri 
alâkadar eder. Yani işçi ailesi efradına hiçbir 
suretle ilâç yardımı yapılmamaktadır. Sonra işçi 
aile efradından birisinin ölümü halinde, ölüm 
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j yardımı yapılmamaktadır. Bunların nazarı iti-
ı bara alınması lâzımdır. 

Bundan başka işçilerin sağlık işleriyle meş
gul olunması bakımından, işçi hastanesi olmı-
yan yenlerde, Devlet hastaneleri doktorları üc
retli ve mukaveleli olarak çalışıyorlar. Maalesef 
bu ücretli doktorlar işçileri istismar ediyor dı-
yemiyeceğim ama, lâyıkı veçhile ne muayene ve 
ne de tedavi ediyorlar. Bu yüzden işçinin ıstıra
bı ayyuka çıkmıştır. Bunlarla da alâkadar ol
mak icabeder. 

Yine sabık iktidar zamanında sırf oy endişe-
ı siyle, işçi kütlesi bulunmıyan yerlerde birtakım 

inşaat programları yapılmıştır. Bu programlar 
tetkik edilirse görülür ki, oralarda işçi dertleri 
ikinci, üçüncü plâna bırakılmıştır. İşçinin fazla 

j olduğu yerlerde işçi dâvalarının ehemmiyetle ele 
alınmasını ve inşaat programlarının yeniden göz
den geçirilmesini bilhassa Vekil Beyden rica ede
ceğim. 

Mulhterem arkadaşlarım, %çinin eline geçen 
paranın kıymetlendirilmesi lâzımdır. Bunun 
için yine rica ediyorum, iş yerlerinde istihlâk 

I kooperatifleri kurulmalı, hiç almazsa kantinler 
I kurulmalıdır. İşçinin eline geçen paranın iştira 

kıymetinin bu yolla olsun artırılması cihetine 
gidilmelidir. 

Memleketimizin müstahsil bir kütlesi olan 
işçilerin refaJh seviyesinin yükseltilmesi için 
her türlü teşebbüs yapılmalı, fbu arada mutlaka 
asgari ücret meselesi halledilmeli, bir an önce 
bu mesele neticeye bağlanmalıdır. Istirlhamım 
bunlardır, efendim. 

BAŞKAN — Çalışma Balkanı söz istiyorlar 
mı efendim ? Buyurun. 

ÇALIŞMA BAKANI CAHİT TALAŞ — 
Mulhterem arkadaşlar, asgari ücretlerin ayar
lanmasına kaani olduğumuzu biraz Önce ifade. 
etmiştim. Nitekim bu ayarlama yapılmakta
dır. 44 ilde, 42 işçi bölgesinde ayarlama ya
pılmasına tevessül edilmiştir. 

Rifat Çini arkadaşımızın okuduğu rakam-
j 1ar eski rakamlardır, bugünkü rakamlara teka

bül etmemektedir. Halen asgari ücret durumu 
şöyledir. 

Resmî iş yerlerinde, 16 yaşından büyük 
olanlara, 700 - 750; ;1'6 yaşından küçük işçiler 

I için 500 - 650 kuruş .asgari ücret verilmektedir. 
I Hususi iş" yerlerinde büyüklere 750 - 860 kuruş; 
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16 yaşından küçüklere 650 - 700 kuruş asgari 
ücret verilmektedir. Resnıî iş yerlerinde sos
yal (hizmetler, hususi iş yerlerine nazaran daha 
fazladır. 'Bu bakımdan resmî iş yerlerindeki 
vasati ücret daha yüksek sayılmak lâzımgelir. 

Filhakika, 'bilindiği üzere resmî iş yerlerinde 
umumiyetle işçilerin günde bir 'öğün yemek ve
rilmekte, aynı zamanda iş elbisesi ile ayakkabı 
verilmekte ve -çocuk Obasına her işçiye on lira 
tutarında yapılan yardımlar vardır. [Bir kısım 
resmî sektörde de mesken verilmek suretiyle 
aynı yardım mahiyetinde işçilere yardım yapıl
maktadır. 'Bunlara ilâveten yılda iki maaş, yer
altında çalışan işçilere de üç maaş nisbetinde 
ikramiye •verilmektedir'. 

Şunu arz edeyim ki; memlekette herkesin 
muayyen bir (hayat seviyesine ulaşmasının ha
sında istihsal baş faktörlerden birisidir. İş gü
cü ve hayat seviyesi de ister istemez bu faktö
rün tesiri altındadır. Ücretler de ancak refah 
devrelerinde artırma şansına maliktirler. Onun 
için ücret konusunda ekonomik durumu daima 

"göz önünde bulundurmak 'gerekir. Asgari üc
retleri yeniden tes'bit ediyoruz. Fakat bu ko
nuda umumi ekonomik durumu da daima göz 
önünde tutmayı zaruri saymaktayız. 

Daiha fazla ödeme kabiliyeti olduğu zaman, 
asgari işçi ücretleri, alelumum ücretler muay
yen seviyeye çıkmak mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde işden beklenen verimi temin edeme
yiz. Onun içindir ki, 19*61 asgari ücreti başka
dır, kendilerinin balhis buyurdukları 1957 sene
sinin ücreti başkadır. 

İlâç ve saire, diğer bahsettikleri konular, 
sorunun dışında olduğu için, cevap arz etmi
yorum. 

BAŞKAN' — Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — Temsilciler Meclisi Üyesi Selâmı Sa
vaş'in, Sanayi Bakanlığında ve bu bakanlığa 
bağlı teşekküllerde vazifesini kötüye kullanmış 
ve partizanlık yapmış şahısların halen mevcud-
olup olmadığına, dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/28) 

BAŞKAN — Soru salhibi Selâmi Savaş bu
rada, Sanayi Bakanı da burada; soruyu oku
tuyorum. 

.1001 0 : 1 
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Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun ıSanayi Bakanınca 

sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini 
arz ederim. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Selâmi Savaş 

«Sanayi Bakanlığında ve bu Bakanlığa ba|ğ-
lı teşekküllerde 27 Mayıs Devrimine kadar vazi
fesini kötüye kullanmış, partizanlık yapmış Şa
hıslardan halen aynı vazifede veya devrimden 
sonra daha yüksek mevkilere getirilmiş olanları 
var mıdır?» 

BAŞKAN — Sanayi Bakam. 
SANAYİ BAKANI İHSAN SOYAK T-

Muhterem arkadaşlarım, (Selâmi Savaş arkadaşı
mızın sorularına cevaplarımı arz ediyorum. 

1. 45 sayılı Kanun hükümlerine göre teşek
kül eden Tahkik Heyetince; Bakanlığım teşkilâtı 
ve Bakanlığa bağlı İktisadi Devlet Teşekkülleri 
mensuplarından, 27 Mayıs Devriminden evvel 
vazifelerini kötüye kullandıkları veya partizan
lık yaptıkları ithamı ile 231 şahıs hakkında 
- bâzı şahıslar birkaç suçtan sanık olması dola-
yısiyle - ceman 396 karar ittihaz edilmiştir. Bun
ların 191 adedi (Lüzumu muhakeme), 205 adecli 
(Men'i muhakeme) kararma taallûk etmektedijr. 

2. Lüzumu muhakeme kararma fbağlanajn 
dosyalar, bu heyet tarafından ilgili adlî merci
lere intikal ettirilmiş olup, açılan âmme dâvala
rından bir kısmı beraetle neticelenmiş, bir kısmı 
ise henüz devam etmektedir. 

3. Tahkik Heyetince; haklarında gerek 
nıen'i muhakeme ve gerek lüzumu muhakeme ka
rarı verilen şahıslardan birinci ve ikinci derece
de mevkileri işgal eden bâzıları vazifelerindejn 
tamamen uzaklaştırılmış, bir kısım memurlar" 
bulundukları vazifelerin muadili vazifelere nak
ledilmiş ve bir kısım memurlar da, vazifelerini 
muhafaza etmelerinde kanuni ve idari hçr hangi 
bir mahzur mülâhaza edilmediğinden, vazifele
rinde ipka edilmişlerdir. Bunlar arasında dahjı 
yüksek mevkilere getirilmiş olan şahıslar yoktur. 

Her üç kategoriye dâhil memurlardan, mah
kemeler nezdinde aleyhlerine açılan dâvalardaiı 
mahkûmiyet kararı ile neticelenenler olduğu tak
dirde, haklarında idari yönden Bakanlıkça dâ 
gerekli tedbir ve kararlar alınacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 
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BASİLAN -*- Selâmi Savaş, söz istiyorlar mı 

efendim? Buyurun. 
SELÂMÎ SAVAŞ — Muhterem arkadaşla

rım; bu sözlü soruyu huzurunuza -getirmekteki 
kasdırn; asla memurların huzurunu bozmak de
ğildir. 

27 Mayısa kadar 'gerek şahsi, gerekse taşıdık
l a r ı memuriyet, müdürlük, umum müdürlük gibi 
unvanların altında partizanca hareket etmiş ve 
memuriyetini suiistimal etmiş kimselerin el'ân 
Sanayi Bakanlığı ve ona bağlı teşekküllerde va
zifelerine devam etmeleri beni bu soruyu sor-
maya itibar etmiştir. Hukuki bakımdan Yassı-
ada'da ve Balmumcumda bukıııan sakıtlardan 
farkı olmıyan bâzı kimseler ehliyetleri olmadığı 
halde sırf vatan cephesi açmak için yüksek ma
kamlara tâyin edilenlerin bugün de aynı maka
mı işgal etmeleri karşısında; dün -D, P. nin par
tizan idaresine karşı eğilmeden dimdik duran 
namuslu memurlar haklı olarak «ahlâklı olmak, 
olmamak ve ehil ile ehliyetsiz arasında ne fark 
vardır?» diye sormaktadırlar. 

Suiistimalleri Bakanlık müfettişlerince belli 
olmuş, bu milletin 20 milyon lirasını partizanla
ra babasının malı gibi dağıtmış bir umum müdü
rün hâlâ yerinde durması karşısında vatanda
şın Hükümete karşı itimadı zedelenmektedir. 
( «kim bu?» sesleri) Şeker Bank Umum Müdürü 
ve hakkında sayısız, suiistimal dâvası açılmış 
vatan cepheli bir umum müdür muavini el'ân 
mevkiinde durmaktadır. 

Hiçolmazsa adaletin tecellisine kadar bu za
tın bir başka hizmete alınması mümkün olamaz 
mı idi?.. ( «Bu da kim?» sesleri) S. K. Umum 
Müdür Muavini. 

'Daha birçok misali, isim hâdise zikredip ve
sikaları ile ibraz edebilirim. 

önergem vatandaşın hislerini (Hükümete du
yurmak, ikaz etmek için verilmiştir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI İHSAN SOYAK — 20 

milyonluk suiistimalden bahis buyurdular. Bu 
suiistimalden bendeniz malûmattaı- değilim. Her 
halde bu çapta bir suiistimal varsa, ne yapmak 
bizim ise ısrarla ve süratle yapacağım. 

İkinci, nokta, Kâğıt Sanayii Müdür Mııavi-
nindenTâhis buyurdular. Bugünlerde onun hak
kında alınmış olan kararlardan malûmatlar ola
caklardır. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Soru sahibi. 
S E L İ M İ SAVAŞ —- Şekerbanktaki 20 mil

yonluk suiistimal muhasebe kayıtlarından belli
dir. Sanayi Bakanlığı Teftiş Heyeti suiistimali 
tesbit etmiş ve Ağustos - Eylül aylarında rapo
runu Bakanlığa vermiştir. O zamangi Sanayi 
Bakanı her nedense tahkikat acımamıştır. Ken
disini, sorumu verdiğimin akabinde ziyaret ettim, 
dâvanın, meseleyi Meclise getirmek değil, hallet
mek olduğunu söylememe, ikaz etmeme rağmen 
hiçbir muamele yapılmamıştır. Şimdiki vekilin. 
haberi yoktur. Arz ettiğim gibi suiistimal hak
kındaki rapor verilmiştir. Birçok misaller var, 
burada sıralamak istemiyorum, isterlerse husu
si olarak verebilirim. 

BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır, efen
dim. 

Şimdi 6 ncı soruya geçiyoruz. 

6'. — Temsilciler Meclisi Üyesi Nihat 
Sargmalp'm toprak erozyonu konusunda ştıe gibi 

' tedbirler alındığına dair Tarım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/29) 

BAŞKAN — Nihat Sargmalp burada, Tarım 
Bakanı burada. Soruyu okutuyorum. 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Memleketimizde yanlış tarım, yanlış otlatma, 

ve orman tahribatı yüzünden, bilhassa son sene
lerde toprak erozyonu çok tehlikeli bir durum 
yaratmaktadır. Acil tedbirler alınmadığı tak
dirde topraklarımızın verimi, çoğalan nüfusumu
zu hattâ bugünkü nüfûsumuzu yakın bir gelecek
te besliyemiyecek duruma düşecektir. 

Memleketimiz için hayati bir ehemmiyeti ha
iz olan erozyon konusunda ne gibi tedbirler alın
makta olduğunun Sayın Tarım Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutu
nuzu saygıyla rica ederîm. 

Temsilciler Meclisi Üyesi 
Nihat Sargmalp 

TARIM BAKANI OSMAN TOSUN — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Sorunun cevaplandırılmasına geçmeden ön
ce, ziraatimizin daha doğrusu memleketimizin 
başderdi olan erozyon meselesinin yüksek hu
zurlarınıza getirdikleri ve bana da bu hususta 
açıklamalarda bulunmak imkânını bahşettikleri 
için, Sayın Nihat Sargmalp'a teşekkür ederim. 
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Bilindiği üzere, erozyon deyince su veya 

rüzgârın toprakları aşındırıp taşıması olayını 
anlıyoruz. Memleketimizin çeşitli bölgelerin
de su erozyonuna «Sürgün», rüzgâr erozyonuna 
da «Uçgun» denir. 

Memleketimiz, dünya üzerindeki coğrafî 
mevkii, arazi topografyası, iklimi, toprağı ve 
bitki örtüsü bakımlarından dikkat edilmediği 
ve bilgili çalışılmadığı takdirde, erozyon tehli
kesi ile her zaman karşı karşıyadır. 

A) Su erozyonu : Memleket topraklarını 
kısırlatan baş sebeplerden biri su erozyonudur. 

Arazi meyilli ve bu meyilin uzunluğu art
tıkça : 

1. Meyilli arazi üzerindeki toprakların 
yağmur sulan ile sürüklenip götürülmesi ar
tar. 

2. Sırtların üst kısımlarından aşağıya doğ
ru akan çamurlu sular arazi. • üzerinde büyük 
yarık ve oyuntular meydana getirir. 

3. Yarıntı ve oyuntulardan gelen seleikler, 
yan dereleri ve deliçayları meydana getirir. 

4. Meydana gelen Yandere ve Deliçaylarm 
sürükledikleri molozlar ve taşlar ovaları dol
durur ve onları da işe yaramaz bir hale getirir. 

Tabiî bütün bu kötülükler, gerekli tedbir
ler alındığı takdirde tamamen bertaraf edi
lir. Bunun için meyilli topraklarda bitki ör
tüsünün ıbozulmamasma ormanların tahribe 
dilmemesine bilhassa dikkat etmek lâzımdır. 

Meyilli topraklarda da mahsûl yetiştirilmek 
isteniyorsa, bu takdirde bu toprakların teras
lanması ve bu suretle erozyonun önlenmesi şart
tı?. 

Bir misal : Halen denizden 30 kilometre 
içerde bulunan Tarsus şehri, bundan 2 000 se
ne önce bir liman şehri idi. 

Kleopatra, gemileri ile Tarsus'la denizden 
gelmişti. O zamanlar bütün toroslan kaplıyan 
ormanlar Tarsus'a kadar uzanmaktaydı. To-
ros ormanlarının eteklerinden kesilen ağaçlarla 
Tarsus limanında harb gemileri yapılırdı. 

Fakat zamanla ormanlar tahribedildi, mey
dana gelen sellerin sürükledikleri molozlar ve 
topraklar liman ve denizi doldurarak bugünkü 
Tarsus Ovasını meydana getirdi. 

Bugün Toros tepelerinden denize doğru gi
decek olursak : 
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1 200 - 600 rakımları arasında taş çölleri, 

600 - 400 rakımları arasında çok şiddetli eroz
yon, 400 - 60 rakımları arasında yüzey ve ya
rıntı erozyonu, 60 - 10 rakımları arasında ol
dukça verimli topraklar, 1 0 - 3 rakımları ara
sında taban suyu yüksek, kısmen çorak ve ve
rimli topraklar, 3 - 0 rakımları arasında çorak 
ve kum eksibeleri mevcuttur. 

Su ve kar erozyonu Türkiye'nin her tara
fında yaygın haldedir. Su erozyonunun en ke
sif olduğu sahaların toplamı 20 milyon hek
tardan fazladır. 

B) Rüzgâr erozyonu : Orta - Anadolu, böl
gemiz başta olmak* üzere. Güney - Doğu, Trak
ya ve geçit bölgelerimiz gibi' kurak ve yarı 
kurak iklim şartlarında bilhassa ımeydana 
gelir. Kuraklık derecesi ile rüzgâr erozyonu 
arasında sıkı bir ilgi vardır. 

Toprakların gereği gibi işlenmemesi, toprak 
işlemelerinde erozyonu önleyici aletlerin kul
lanılmaması, omıan tahribatı, meraların gelişi 
güzel sürülüp ekilmesi, aşırı otlatma, rüzgâr 
erozyonunu artıran başlıca sebeplerdir. Mem
leketimizde rüzgâr erozyonuna uğrıyarak kusır-
1 aşmış toprakların saha toplamı 2 milyon hek
tardan fazladır. 

1956 yılı yaz başında bütün Konya- ovasın
da ve bilhassa Grözlü ve Malya Devlet Üretme 
Çiftliklerinde. 

1957 yazında da başta Ankara olmak üzere 
bütün Orta - Anadolu'da olan şiddetli rüzgâr 
erozyonları son yılların başlıca rüzgâr erozyonu 
felâketleridir. 

Su ve rüzgâr erozyonları ile verimsiz bir ha
le gelmiş bu 22 milyon hektar arazi dışında 
memleketimiz topraklarının geri kalan kısım
ları da büyük ölçüde ıslaha muhtaçtır. 

Yurt toprakl arının yeniden berekete ka
vuşturulabilmesi için 100 milyarın üstünde bir 
yatırıma ihtiyacı olacaktır. 

Fakat, toprak erozyonunun önlenmesi için, 
bu 100 milyarlık yatırımdan çok daha mühim 
olarak, erozyonu önleme işlerinde halkımızın 
çiftçimizin ve teknisiyenlerimizin elele çalıştı
rılması dâvanın milletçe benimsenerek yürütü
lebilmesi başta gelmektedir. 

Bu yönden Bakanlıkça yapılmakta olan işler: 
1. Her sene orduya alman 250 bin civarın

daki genç askere ep-eğitim merkezlerinde zirai 
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kurslar verilmekte, bu arada erozyonu önle
me tedbirleri üzerinde bilhassa durulmakta. 

2. 6 ay süreli 11 aded yaz çalışma, 4 ay 
süreli 24 aded kış çalışma merkezlerine asker
liğini yapmış ve 20 - 30 yaş arasında bir köy
den en çok 5 kişi alınarak her sene 10 bin 
kadar genç çiftçi, yaptırarak öğretme metot
ları ile yetiştirilmektedir. Bu suretle her sene 
2 000 köyümüze, yeni toprak koruma metot
larını da bizzat yaparak öğrenmiş 5 er aded 
usta önder çiftçi kazandırılmış olacaktır. 

3. Teknisiyenlerin yetiştirilmesi için kurs
lar açılmakta, meslekî okulların sayıları artı
rılmaktadır. 

4. (22 vilâyette, 33 yerde) 403 500 dekar 
sahada toprak muhafaza ve teraslama işleri 
yapılmamaktadır. 

5. Orman içi ve orman dışı alanlarda ya
pılan ağaçlamalarla 1961 yılında 120 milyon 
ağaç dikilecektir. Halen bunun 60 milyonu di
kilmiştir. Geri kalan 60 milyon da 1961 son
baharında dikilecektir. 

Ayrıca, yine toprak ıslahı ile ilgili olmak 
üzere . 

— (7 vilâyette, 10 yerde) 63 bin dekarlık 
sahada çorak toprakların ıslahı, 

—- (50 vilâyette, 208 yerde) 50 bin dekar
lık sahada küçük sulamalar için toprak ıslahı, 

— (9 vilâyette, 14 yerde) 211 bin dekarlık 
sahada zirai sulama geliştirmesi, 

Yapılmaktadır. 
Maruzatım bu kadardır. Hepinizi saygı ile 

selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Soru sahibi. 
NİHAT SARGINALP — Muhterem arka

daşlar; bu mevzudaki mâruzâtımda bir müba
lâğa payı aramayınız. Sayın Bakan da izahat 
verdiler. Daha evvelki çalışmalara zamimeten 
bâzı çalışmaların da olduğunu ifade ettiler. 
Bugünkü 27 milyon nüfusu yakın bir gele
cekte zorla geçindirebilmek mümkün olamıya-
caktır. Memlekette nüfus her sene 800 bin^-
artmaktadır. Yirmi, otuz sene sonra bugünkü 
topraklar üzerinde medeni bir insan hüviye
tiyle yaşamak imkânı olmıyaeaktır. Bunun 
başlıca sebepleri, Vekil Beyin de izah ettikleri 
gibi, erozyon denen su ve rüzgâr ile toprakla
rın aşınması, taşınmasıdır. Şu dar zaman içe
risinde sizleri yormak istemem. İlmî izahlarını 
yapmıyacağım. Müşahhas bir misalini arz et-

.1961 O : 1 
mekle iktifa edeceğim. (Beraberinde kürsüye 
getirdiği şişe içindeki toprak ve suyu göste
rerek) Bu şişedeki toprak ve su Nazilli'de Şere-
bat deresinin sağnaklı bir yağmurdan sonra 
getirdiği selden alınmıştır. 

Şimdi size resmî bir Devlet dairesinin, ya
ni Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bu 
husustaki etüdünü arz ediyorum. 

28 . 12 .1960 günkü feyezandan alınmış bu 
numunede taşman toprak, % 50 nin üstünde, 
resmî rakam olarak % 65 tir. Bu rakam ha
kikaten korkunç bir rakamdır. Binaenaleyh, 
böyle, bir yerde ziraat yapılması, otlatma ya
pılması, ağaçlandırma yapılması mümkün de
ğildir. Ziraat yapılacak, ağaçlandırılacak, ot
latılacak toprak, yağan yağmurların tesiri ile 
% 65 i zayi olursa, orada tek bir kökün tutun
masına imkân var mıdır ? Bir mevsimde böyle 
birkaç hâdiseye mâruz kalırsa, gelecek sene
lerde topraktan ne netice alınır? 

Muhterem arkadaşlar, belki bana, bu istis
nai bir erozyondur, diyeceksiniz. Katiyen de
ğildir. Herkesin, her yerde gördüğü hâdise
lerden biridir ve bu hâdiseler daima da cereyan 
etmektedir. 

Yine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 
Ziraat Bakanlığının yaptığı etütlere göre, Tür
kiye'de yedi tane büyük nehir, durmadan top
raklarımızı denize taşımaktadır. Bu nehirler 
Seyhan, Ceyhan, Fırat, Dicle, Kızılırmak, Ye-
şilırmak, Sakarya'dır. Bunların taşıdığı top
rak, akıttığı suyun binde 12 sini teşkil etmekte 
ve yılda 442 milyon ton tutmaktadır. Seneler 
senesi toprak aşınması bu şekilde, korkunç bir 
rakam olarak devanı edip gitmektedir. 

Topraklarımız, su erozyonu yüzünden, eki
len tohumu muhafaza edemiyeeek duruma düş
müştür. Bu 'hususta daha dikkatli davranma
mız, bir an önce yapıcı bir çalışmaya girişme
miz lâzımdır. Bu gidişin önü almmıyacak olur
sa, çok yakın gelecekte, memleketimizin ekile
bilir toprağı daha da azalacaktır. 

Toprağımızın tabiî gücü olan havyan güb
resi, yakıtsızlık yüzünden, hirçok Anadolu böl
gelerinde yapılmaktadır. Orta ve Doğu - Ana
dolu'da durum budur. Onun için toprak verimi 
geçtikçe düşmektedir. Bu mesele de kısa bir za
manda ele alınmalıdır. 

Erozyon yüzünden verimli topraklar, her 
geçen gün biraz daha aşmma'ktadır. Bu o ka-
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dar çok süratle tahakkuk etmektedir ki, bizim 
için bujhal yakın bir istikbalde felâket halini 
alacaktır. Yanı başımızdaki Yunanistan dö
nüm bajşma bizimkinin iki bucuk mislini al
maktadır. Macaristan'da üç buçuk misli alı
nır. Fransa, Holânda'da beş altı mislidir. 

Şimdi sayın bakanın bütçe 'konuşmasından 
da anlıyoruz ki, Atnerikada bu on üç mislidir. 
Bü topraklar üzerinde on dokuz buçuk milyon 
çiftçi nüfusu yaşadığına göre konuya bu nis-
bette ehemmiyet vermemiz ieabeder. Türki
ye'de çiftçilerin istihsal ettikleri mahsulün yüz
de doksan beşini yenmektedir. Halbuki Ame
rika'da bü tamamen tersinedir. Amerika'da 
çiftçi yüzde doksan beşini satar, yüzde beşini 
yer. Halbuki Amerika sanayi memleketi, biz ise 
ziraat memleketiyiz. 'Bu memlekette zaman ge
lecektir ki yaşamak mümkün olmıyâcaktır. 

'Bu SÖziü sorumu bir tenkit maksadiyle ver
miş değilim. Başlanmış olan çalışmaların Mil
letçe anlaşılmasını isteklini. Yanlış ziraat yapı
lıyor. Düz ovada yapılan ziraat ile-yüzde 45 
meyilli arazide yapılan 'ziraat aynıdır. Ve her 
sene müayyeti yerlerde muayyen çirişlerin eki
mi yapılmaktadır. Bir kere ziraat tutıimüniüzü 
tamamen değiştirmeliyiz. Bunların etütleri, ka
nunları talimatları yeniden yapılmalıdır. 

İkincisi, bugün memleketimizde otlatmaya 
terk edilmiş 'olan saiha 67 milyon hayvanı güç
lükle doyurmaktadır. Halbu'ki otlatmaya konu
lan saha iyi tarizini edilse, münavebe ile otlat
ma yapılsa, tahsis edilen sahanın bir santim 
dışına çıkmadan, 67 milyon değil 150 milyon 
hayvanı beslemek bir mesele bile değildir. Biz 
hayvanı kişin az gıda ile beslediğimiz için, da
ha kar toprak, üzerinden kalkmadan hayvanı 
otlatma sahasına salarız, ot henüz büyümeden 
yedirir, heba ederiz. Bunu her yerde hepimiz 
görüyoruz. Üçüncüsü orman tahripleri rol oy
namaktadır. Ormana sadece keçi girmemekte 
bir de köylü girmekte, onu bilgisiz bir kesim 
ile, bilgisiz bir işletme ile mahvetmekte yangın 
ve kökleme denen tarla açmadan alabildiğine 
hüküm sürmektedir. Bu yüzden, ormanların 
ömrü güü geçtikçe biraz daiha kısalmaktadır. 
Ormana en büyük tahribi keçi yapmaktadır. 

Bü hayvan Türkiye'de ormanların kaatili-
dir. Dünyada 45 milyon keçi vardir, bunun 22 
milyonu Türkiye'dedir. 'Tasavvur buyurun, bu 
22 milyori keçi, durmadan, topraktan çıkan ilk 
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j nebatı, ağaş fidanının başağını gözlemekte ve 

bunlar daha yerden biter bitmez başlarını ko
parmakta, bu suretle ormanların gelişmesini, 

I tahribed'ilenin yerine yenisinin yetişmesini ön
lemekte, inlkişafı imkânsız kılmaktadır. Keçi
nin nesli yok edilmedikçe, ormanlarımızın ko
runmasına ilerletilmesine, geliştirilmesine im
kân yoktur. Korurihıa çâreleri beyhudedir. 

Hulâsa biran önce erozyonun çaresine bak
malıyız. Biraz evvel sayın Bakan da ifade et
tiler. Bu mesele memlekete mal edilmelidir. 
Bütün daire ve teşekküller, bütün meslek er
babı bu meseleyi kendisine iş edinmelidir. Ar
tık erozyon tehlikesi millî bir dâva olarak or
taya çıkmıştır. Bu Türkiye'nin ölüm kalım me
selesidir. Her karış toprağı muhafaza edebil
mek için el birliği ile çalışmak zorunda oldu
ğumuzu bütün millete anlatmamız lâzımdır. 
Bunun için de kanaatimce, Devlet (Su İşleri, 
Karayolları, Orman Grenel, Toprak - Su, Ziraat 
Um. Md. lüklerinin çalınmalarını mutlaka köordi-
ne etmeliyiz. Diğer taraftan bu toprakların muha
fazası için bir Yüksek İhtisas Kurulu kurulmalı
dır ve bütün çalışmalar burada gözden igeçiril-
melidir. Bâzı yerlerde bu yoldaki çalışmalar 
yanlış olmaktadır. Toprakların yerinden oyna
maması, toprakların vadilere inmemesi için ça
lışmaların müsmir olması lâzmldır. 

Toprak aşırtmalarından mütevellit maalesef 
barajlar da dolmaktadır. Baraj dölmiyacaktır 
diye bir mütalâa ortaya konamaz ve bir iddia 
serdedilemez. Çünkü Amerika'da da barajlar 
dolmaktadır. Türkiye'de İstanbul'da Fâtih 
semtine su Vermek için vaktiyle yapılmış 7 ta
ne baraj dolmuştur. Şimdi bu dolan barajların 
toprakları üzerinde ekin ekilmektedir. Yakını
mızda bir Çubuk Barajı var, bü da tamamen 
erozyon sebebiyle dolmaktadır. Halen üçjte biri 
dolmuştur. Şayanı şükrandır ki tertibat alm-

I mistir. 
BAŞKAN — Zanianınız dolmuştur. 
NİHAT SARGINALP (Devamla) — Başka 

bir vesile ile tekrar huzurunuzu işjgal ettiğim 
takdirde yine Mâruzâtta bulunurum. Yalnız 
bu dâva Türk milletinin bugün ve gelecek ne
sillerinin yaşama dâvasıdir. Bugün her sene 
Amerika'dan 600 bin ton buğday almadan ya
şayamaz durumdayız. Yarın »bu memlekette 
buğday istihsâlini 30 Milyon tona çıkarmadıkça 

I yaşayamıyâcağız. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI OSMAN TOSUN — Muh

terem arkadaşlarım, Sayın Nihat Sargınalp ar
kadaşımızın dâvayı açıklamış bulunmalarından 
dolayı tekrar teşekkür ederim. Bu dâva Türki
ye çerçevesinde, milletçe toptan ele alınmak 
lâzımdır. Bu bakımdan tehlikenin kenarına ge
linmiş değil, uçurumun içine düşülmüştür. An
cak milletçe yapacağımız büyük hamleler bizi 
hu felâketten kurtarabilir. Tarım Bakanlığı bu 
iş için bir Topraksu işleri Umum Müdürlüğü 
kurmuştur. Bu umum müdürlüğün bu seneki 
faaliyeti geniş ölçüde doğrudan doğruya eroz
yonu önlemek olacaktır. Bu bakımdan bu teşki
lâta muvazi olarak Orman Umum Müdürlüğü 
içerisinde Ziraat işleri Umum Müdürlüğü de 
erozyon savaşı için çalışmalarını buna göre 
ayarlamış bulunmaktadır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Soru sahibi. 
NİHAT SARGINALP — Dâva o kadar mü

him ve o kadar hayatidir ki, Iböyle 10 dakikalık 
zaman içinde konuşulup ortaya dökülecek gibi 
değildir. Memleketin realitelerini ecnebi mehaz
lardan alıp nakletmeyi sevmemekle beraber iki 
ecnebi mütehassısın Türkiye hakkında söyledik
lerini de arz etmeden geçemiyeceğim. Türk Mil
leti tarihten önce ve tarihin ilk zamanlarında 
Orta - Asya'dan kuraklar yüzünden ayrılmış ve 
gerek Orta - Asya'da gerekse Avrupa'da hemen 
hemen (bütün zamanını komşulariyle harb et
mekle geçirmiştir. Bu sebeple gerek asıl vata
nında gerekse zabtettiği yerlerde hayvancılığını 
fevkalâde inkişaf ettirmiş ve fakat toprağiyle 
uğraşmadığı için arazi verimsizleşmiştir. Diğer 
tarafiridan ağaçlar kesilmiş yerlerine başkaları di-
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İrilmemiş olduğu için de kuraklık başlamıştır. 
işte bu sebepledir iki, meşhur Türk akınları ve 
Türklerin büyük göçleri meydana gelmiştir. Bu 
göçler hakkında yetkili bir ecnebinin söylemiş 
olduğu söz daima ibretle hatırlanacak ehemmi
yettedir, Jack H. Pick diyor ki : «Bir zaman
lar bütün Asya ve Avrupa'nın yansına hükme
den muazzam Türk devletini birer avuçluk ka
bileler halinde dağılmaya mahkûm eden, par-
çalıyan kuvvet ancak rüzgâr erozyonu olmuş
tur.» 

Amerikan Orman Umum Müdürü F.A. Sil-
cox da Times'deki bir makalesinde «orman tah
ribatı neticesinde bir memleket ne hale düşer, 
bilmek istiyorsanız ısize bu bakımdan klâsik bir 
misal olarak Anadolu'yu gösterebilirim» demek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar, Herodat tarihi ve Ev
liya Çelebinin Seyahatnamesine göre Orta -
Anadolu muazzam bir ağaç ummanı (derya) 
imiş. 

Nihayet şunu da ilâve etmek isterim ki, 
Oxford Üniversitesinde «Anadolu'da arazi deje
nerasyonu» ismi altında müstakil bir kürsüde 
de ders okutulmaktadır. 

. «Anadolu'da arazi dejenerasyonu» kürsüsü
nün mevcudiyeti topraklarımızın ne durumda 
olduğunu göstermesi bakımından dikkate şa
yandır. Arz ederim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı söz istiyorlar mı î 
TARİM BAKANİ OSMAN TÖSÜN — Ha

yır.... 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Saat 17,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

son veriyorum. 
I Kapanma saati : 17,10 



I K I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil 

KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Şahap Kitapçı 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, yeter sayı 
hususunda tereddüt hâsıl olduğundan yoklama 
yapacağız. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, yapılan yoklama ne

ticesinde yeter sayı olmadığı anlaşılmıştır. Bu iti 
barla yarın saat 10 da toplanılmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanma saati -r 17,45 

B — YAZILI SORU VE CEVABI 

1, — Temsilciler Meclisi Üyesi Ahmet Demir -
ay'm, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin derslere 
girmeyi§lerinin sebebine dair sorusuna Tarım 
Bakam O âmân Tosun'un yazık cevabı (7/31) 

T. C. Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
öz : Yazılı soru. 

Ziraat Fakültesi öğrencilerinin, derslere gir-
miyeceklerini ilân ile, günlerden beri fakülteye 
devam etmedikleri görülmüştür. 

Bu olayın gerçek sebeplerinin açıklanması ve 
durumun düzeltilmesi için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğünün, Tarım Bakanı tarafından yazılı 
olarak, cevaplandırılmasına yüksek delâletlerini 
saygılarımla rica ederim. 

T. C. Temsilciler Meclisi Üyesi 
Ahmet Demiray 

T. C. 
Zi. İş. G. Müdürlüğü 18 Mayıs 1961 

Tarım Bakanlığı 
Umumi No. 01 
Hususi No. 674 

Hulâsa : Ziraat Fakültesi öğ
rencilerinin derslere girmeyi
şi Hk. 

T. C. Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
26 . 4 . 1961 tarih ve 517-60875 sayıya K : 
Ziraat Fakültesi öğrencilerinin derslere gir

meyişlerine dair Temsilciler Meclisi Üyesi Ahmet 

Demiray tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması ricasiyle Yüksek Başkanlığınıza sorulmuş; 
bulunan soruya cevabımız aşağıda özetlendiril-
mistir. 

3203 sayılı Tarım Bakanlığı vazife ve salâhi
yet Kanunu 1937 yılında yürürlüğe girmiş olup 
kadrolar, unvan, maaş sistemi ve vaz'ettiği pren
sipler bakımından bugünkü ihtiyaçları tam ola
rak karşılamamaktadır. 

Fakültede hakettikleri unvanla mütenasip 
yetki ve görevle çalışmalarının temini ve rasyo
nel bir çalışma sisteminin kurulabilmesi için ge
rekli bulunan kanunun yürürlüğe konması ve 
teşkilâtın reorganizasyonu bakımından birkaç ay 
önce başlanmış bulunan çalışmalar hızlandırıl
mak suretiyle iki kanun tasarısı hazırlanmış olup 
bunların en kısa bir zamanda kanuıüaştırılınasına 
tevessül olunacaktır. 

Keyfiyeti yüksek bilgilerine saygı ile arz ede
rim. 

Tarım Bakanı 
Prof. Dr. Osman Tosun, 


