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İçindekiler 

Sayfa 
!. — UUrUN" TTTANAK ÖZETİ 758:759 

II. -— (,'HLKN KÂrtLTLAlî 75î) :76i) 

ili . — YOKLAMA 7(50 

IV. — BA.ŞKANUK I)LVAXL\iX (İIv 
SFAJ KlTRl^LA SUNTŞLAİM 760,788 

1. — Millî Eğitim Komisyonu Başkan
lığının, 2/261 sayılı Kanun teklifinin, 
Tüı'kiye öğretim ve Eğitim Mensupları 
Yardımlaşma Kurumu kanun tasarısını 
görüşmeik üzere kurulan Geçici Komisyo
na havalesine dair tezkeresi. (2/261, 3/182) 760 

2. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Pala oğlu'nun; korunmaya muhtaç çocuk
lar, malûl ve yaşlılar konusundaki ger
çekleri ve alınması gereken tedbirleri tes-
bit etmek için bir Meclis araştırman ya
pılmasına dair önergesi. (10/21) 760:761 

3. — Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'ün, 
274 ve 275 sayılı kanunların bâzı madde
lerinin değiştirilmesine, bâzı maddeler ek
lenmesine dair kanun tasarısının havale 
edildiği komisyonlardan seçilecek 3 er ki

şiden kurulu bir Geçici Komisyonda görü
şülmesine dair önergesi. (1/193, 1/194, 
4/46) 788 

V - - <!ö!a"\MÜLUX İŞLKFi 761,788 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 

yi1!. Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna d?ir Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (1/169) (S Sayısı : 35)761:762,788, 

837:838,849:852 
2. — İstanbul üniversitesi 1969 yıh 

Butça Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik, yapılması hakkında ka-
rv.n tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (1/170) (S. Sayısı : 36) 762:764,789, 

839:840 853:856 
3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 

yıh Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değirrklük yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
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Sayfa 
Karmia Komisyon Başkanlıkları tezkerele
ri (1/172) (S. Sayısı : 37) 764:765,789,841:842, 

857:860 
4. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
teskereleri (1/175) (S. Sayısı : 42) 765:769, 

789,843:844,861:864 
5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dlair Currlhuriyat Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (1/177) (S. Sayısı : 39) 769,789,845:846, 

865:868 
6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 

yılı Bütçesine 1 565 000 liralık ek ödenek 
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senlatoru ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (1/183) 
(S. Sayısı : 41) 769:770,789,847:848,869:872 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Ka-

Sayfa 
mu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun 12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi gereğince hazır
ladığı (1984, 1965, 1966 yıllarına ait) 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi 
sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan de-
ğişiklikl'er hakkında Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu raporu (D : II; 3/108, 
122, 259, 267, 385, 436, 456, 469, 506, 519, 
538, 544, 740, 796, 800, 813, 814, 841, 847, 
848, 8GÖ, 887) (D : III; 3/54) (S. Sayıca : 
771 e ek) 770,789 

18. — Devlet Malzeme Ofisi 770:780 
A) Devlet Malzeme Ofisi İzmit İma

lât Atelycleri Müessesesi 770:780 
19. — El ve Balık Kurumu ile Petrol 

Ofisi Millî Korunma Konsolide Bilançosu. 780: 
787,789:802 

a) Bursa Soğuk Depoculuk Limited 
Sirkeli. 780:788,789:802 

b) Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited 
Şirke ti. 780:788,789:802 

20. — Türkiye Radyo - Televizyon Ku
rumu. 802:830 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu

na bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde, 
Ankara üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı cetvellerde, 
Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 

'bağlı (A/l) işaretli cetvellerde ve 
Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarılarının maddeleri kaJbul olunarak tümleri 
açık oya sunuldu ise de, oyların ayrımı sonun
da çoğunluğun sağlanamadığı, oylamaların ge
lecek oturumda tekrarlanacağı bildirildi. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının görüşülmesine devanı oluna
rak ; 

Millî Piyango İdaresinin bilanço ve hesap 
neticeleri, yapılan görüşmelerden sonra, kaJbul 
edildi ve yönetim kurullarının ibra edilmiş 
olduğu bildirildi. 

Türkiye Zirai Donatını Kurumu ve 

T. Z. D. K. Ziraat Aletleri ve Makinaları 
Falbfikaları Müessesesi üzerinde bir süre gö
rüşüldü. 

Saat 15,00 te toplanılmak üsere 'birleşime 
ara verildi.. 
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İkinci Oturum 
Birinci oturumda çoğunluk sağlanamıyan 

dört kanun tasarısının, tekrar acık oya sunula
rak, oyların ayrımı sonunda, kanunlaştığı 
bildirildi. 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının görüşülmesine devam oluna
rak; 

Türkiye Zirai Donatım Kurumu, 
T. Z. D. K. Ziraat Aletleri ve Makinaları 

Fabrikaları Müessesesi, 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, 
Atatürk Orman Çiftliği ve 
Toprak Maihsulleri Ofisinin bilanço ve h;3-

sap neticeleri, yapılan görüşmelerden sonra, 
kabul edildi ve yönetim kurullarının ibra edil
miş olduğu bildirildi. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Emek Sinema Limited Şirketi, 
Emek işletme Limited Şirketi, 
Ankara imar ve Emlâk İşletme A. Ş., 

II - GELEN 

Timini ar 

1. — Futbol müsabakalarında müşterek ba
hisler tertibi hakkında 7258 sayılı Kanunun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bir madde ve bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı (1/191) (içişleri, Adalet ve Genç
lik ve Spor komisyonlarına) 

2. — 3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi bâ?ı maddelerinin kaldırılması V3 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı (1/192) (İçişleri, Gençlik ve Spor ve 
Plân komisyonlarına) 

3. — 257 sayılı Toplu iş sözleşmesi Grev vs 
Lokavt Kanununun bâzı maddebrinin değişti
rilmesi ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 315 
ve 317 nci maddelerinin kaldırılması hakkında 
kanun tasarısı (1/193) (Adalet, Çalışma ve 
Plân komisyonlarına) 

4. — Sendikalar Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir mad:b 
ile 31 nci maddesine bir bend eklenmesi hak
kında kanun tasarısı (1/194) (Adalet, Çalış
ma ve Plân komisyonlarına) 

Güney Doğu Sanayii ve Ticaret A. Ş., 
Aksaray Azmi Millî T. A. Ş. 
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş., 
Yem Sanayii T. A. Ş., 
Kuzu Yetiştirme ve Ticaret Limited Şirke

ti (Tasfiye halinde) 
Ülfet Gıda ve Sabun Sanayii A. Ş., 
Yurt Ürünleri Sanayii ve Ticaret A. Ş. ve 
Kauçuk Sanayii T. A. Ş. (1964 - 1905) (1966 

da tasfiye edildi) ğinin bilanço ve netice he
sapları Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

4 . 2 . 1970 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere birleşime saat 20,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ordu 

Fikret Turhangil Memduh Ekşi 

Kâtip 
Erzurum 

Naci Gacır oğlu 

KÂĞITLAR 

Teklif 

5. — Kocaeli Milletvekili Sabri Yahşi ve 
3 arkadaşının, 1 Mart 1958 günü izmit Körfe
zinde batan Üsküdar vapuru kurbanlarının her 
hangi bir surette tazminat alamamış olan ka
nuni mirasçılarına tazminat ödenmesine dair 
kanun teklifi (2/263) (Ulaştırma, Malıya ve 
Plân komisyonlarına) 

Tezkereler 

6. — istanbul Milletvekili Mehmet Ali Ay-
bar'm, yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/177) (Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkap Kar
ma Komisyona) 

7. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Başbakanlık teskeresi (3/178) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

Raporlar 

8. — Salihli ilçesinin Eskicami roahallssi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Naci-
oğlu, Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1915 doğumlu 
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Kâmil Akman'ın, ölüm cezasına çarptırılma- I hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin 
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri 
Komisyonu raporu (3/16) (S. Sayısı : 30) v e Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sa-

9. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması yısı : 27) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Orlu), 'Naci Gacıroğlıı. (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 40 neı Birleş', nini açıyorum. 

III —• YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle, yok- I (Yoldaşa yapıldı.) 
lama yapılacaktır. İsr-ü okunan sayın milletve- BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Mü-
kilinin, yüksek sesle «Şuradayım» demesini rica pokere için gerekli çcğımiuğT.muz vardır, müza-
ederim. ^ | kereye başlıyoruz. 

IV — BAŞKANLIK Bİ VARINI1: T GEl'EL KUI1ULA SUNUŞLARI 

/. -- Millî Eğilim Komisyonu Başkanlığının, 
2/261 sayılı Kanun l eldi {inin, Tür ki; f e öğretim 
ve Eğitim Mensvıılart Yardımlaşma Kurumvı ta
nım tasarısını görüşmek üzere turalan (H e cici 
Komisyona havalesine dair tezkeresi (2/2U1, 
3/182) 

BAŞKAN — Bir kanun teklifinin daha önce 
kurulmuş Geçini Komisyonda görüşülmesi hnsn-
randa bir teskere var. Okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Halen Komisyonumuzda meveudolan Cumhu
riyet Senatosu Kars Üyesi S?.rrı Atalay ve 11 
arkadaşının, Millî Eğitim Mensupları Sosyal 
Güvenlik Kurumu kanım teklifi; Türki^/e Öğ
retim ve Eğitim Mensupları Yardımlaşma Ku
rumu kanun tasarısı ile aynı konuda olduğun
dan ve bu tasarının da bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesi Genel Kurulca kabul edildiğinden, 

mevzuubahis teklifin de aynı Geçici Komisyon
da görüşülmek üzere havalesini saygılarımla 
arz ederim., 

Komisyon Başkanı yerine 
Komisyon Sözcüsü 

Amasya Milletveki1 i 
Salih Aygün 

BAŞKAN - - Tezkereyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Mezkûr kanun teklifi Gc-ei-üi 
Kom isy onda görüşülecektir. 

;.'. — Sıvat Milletvel:ili Mustafa Kenud Pala-
oğlunun; kor umma ya muhtaç çocuklar, malûl ve 
yaslılar konusundaki gerçekleri ve alınması f/e
rekli tedbirleri teshil etmek için bir Meclis araş
tırması yajnlmasrna dair önergesi (10/21) 

BAŞKAN — Sivas Milletvekili Mustafa Ke
mal Palaoğlu tarafından verilmiş bulunan bir 
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Meclis araştırması önergesi var, onu okutuyo
rum 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bu önergemle Meclisimizin dikkatini ve gay
retini, büyük ve gerçek bir yurt ödevine tevcih 
etmek istiyorum. Bizde korunmaya muhtaç ço
cuklar, malûller ve yaşlılar konusu, yararsız ve 
biçimsel siyasi gürültülerin arasında kaybolmuş, 
unutulmuş ve geri plânlara itilmiş nice temel 
millî sorunumuzdan biridir. Vaktiyle, sosyal. 
dayanışmayı, şefkatli ve en yüce seviyede insan
cıl duygulan dünyaya öğreten biz Türkler, bu
gün yarım milyondan çok çocuğumuzu sokakla
ra ve köprü altlarına terk etmişsek ve muhtaç 
mâl Çillerimizle ve yanlılarımızla ilgilenmiyorsak, 
bunun tarihî sorumluluğunu düşünmeli ve hele 
milletin. vekilleri olarak bu sorumluluğun için
deki payımızı görmeye ve anlamaya çalışmalı
yız. 

Yurdumuzda bugün, türlü nedenlerle korun
maya muhtaç duruma düşmüş yavrular7 mis1 n 
sayısını, yaklaşık olarak dahi bilmiyoruz. Bu
nun her halde yarım milyonun üstünde bir ra
kam olduğu muhakkak. Bu dev görünümlü ve 
fakat asgari rakama karşılık, 1969 yılı rakam
larına göre : 

Millî Eğitim Bakankğma bağlı y e t i ş t i ğ e 
yurtlarında, takriben 10 000 çocuk, Çocuk Esir
geme Kurumu yuvalarında 2 45S çocuk,. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanağına bağlı çocuk yu- j 
valarmda 1 893 çocuk, koruyucu ailo yanında j 
16 çocuk olmak üzere, yaklaşık olarak ve en j 
iyimser bir görüşle 15 000 çocuk korunmakta ve 
bakılmaktadır. Bunun ne kadar haşin bir rakam 
olduğu gayet arıktır. Bu konudaki mevzuatımız 
da, son derece yetersiz, dağınık ve köhne bürok

rasimizin pek tipik bir modelidir. Çocukları ko
ruma ödevi şu çok yetersiz haliyle dahi, çeşitli 
devlet kuruluşları arasında dağıtılmıştır, asgari 
bir koordinasyondan yoksundur ve en garibi, 
bütün bu işlerin finansmanı, bir ölçüde mahallî 
idarelerimize yüklenmiştir. O mahallî idareleri
miz ki, bizzat kendileri korunmaya muhtaç du
rumdadırlar. Korunmaya muhtaç malûllerimiz 
ve yaşlılarımız ise, böylesine asgari bir ilgiden 
bile mahrumdurlar. Meseleyi hemen, hattâ her 
isten öncelikle ele almaya, bu büyük ödevi bü
tünüyle yerine getirecek tedbirleri tesbite ve 
her türlü millî fedakârlık kapılarını açmaya 
mecburuz. Bu, tarihimizin emridir, insanlığımı
zın gereğidir ve Anayasamızın buyruğudur. Bü
tün bunlardan başka ve ayrıca bu konuda, 1948 
insan Hakları Beyanamesinin, 1954 Cenevre Be-
yanamesinin ve 1959 tarihli Birleşmiş Milletler 
Assamble Kararının yükümlülükleri altrnda bu
lunduğumuzu da hatırlamalıyız. Bu nedenlerle, 
korunmaya muhtaç çocuklar, malûller ve yaşlı
lar konusunda, gerçekleri ve gerekli tedbirleri 
tesbit için bir Meclis araştırması açılmasını say
gıyla arz ve teklif ediyorum. 

29 Ocak 1.970 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas Milletvekili 

BAŞKAîî — Önerge, gündemde genel görüş
meler ve Meclis araştırmalarına ayrılan yerde 
sıraya konarak gelecek birleşimlerde müzakere 
konusu olacaktır, 

Muhterem arkadaşlarım, daha önce Yüce 
Mîolisin almış olduğu karar gereğince bâzı ek 
ödenek kanunu tasarılarının Cumhuriyet Sena
tosundan gelmiş şekilleri üzerinde müzakereye 
devam ediyoruz. 

V — GÖRÜŞÜLEN İÇLER 

1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı 
Bilice Kanununa bağlı (A/l) işaretti cetvelde 
değişiklik yapılması haklnnda kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna- dair Cumlw-
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (1/169) (S. Sayısı : 35) (1) 

(1) 35 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
eklidir, 

BAŞKAN — Bu tasarının müzakeresine baş
lıyoruz. Bütçe Karma Komisyonu adına yetkili 
bir arkadaşımız komisyon sırasına buyursun. 

Raporu okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 
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Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği

şiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiple
rinden (353 250) lira düşülerek, ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplere olağan
üstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. Bölümleri okutup, oyunuza 
sunacağım. 

(1) SAYILI CETVEL 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

(A/l) 
Rektörlük 

12.000 Personel giderleri 108 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teknik Okul 
12.000 Personel giderleri 245 250 

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

(2) SAYILI CETVEL 

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

(A/l) 
Rektörlük 

12.000 Personel giderleri 108 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teknik Okul 
12.000 Personel giderleri 245 250 

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

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi okutmuş oldu
ğum ve Yüce Meclisçe kabul edilmiş bulunan 
(A/l) işaretli cetveli ile birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bi
rinci madde ve bağlı cetvel aynen kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında söz isti-
yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isti-
yen?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Oyunu izhar yönünde lehte, aleyhte söz isti-
yen?.. Yok. Kanun tümü itibariyle açık oylama
ya tabidir. 1 numaralı kupada Yüce Mecliste 
açık oya sunulacaktır. 

2. -— İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bilice 
Karma Komisyonu raporuna dair (hımhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (1/170) (S. Sayısı : 36) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sumryorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasın
da (2 282 018) liralık aktarma yapılmıştır. 

(1) 36 S. Sayılı basma/yazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. (A/l) işaretli cetveli okutup, oyunu
za sunacağım. 

(1) SAYILI CETVEL 

İstanbul Üniversitesi 
(A/1) 

Tıp Fakültesi 

Bölüm 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 

Eklenen 
Lira 

786 725 

Düşülen 
Lira 

60 000 13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 50 000 

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

15.000 Kurum giderleri 688 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 381 069 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diş Hekimliği Fakültesi 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

392 344 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 1 102 949 

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

Düşülen 
Bölüm Lira 

7 949 13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 321 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

16.000 Çeşitli giderler 574 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi tekrar okutuyorum : 
(1 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi bağlı cetveli ile 
birlikte Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesi 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
(227 000) lira düşülerek ilişik (3) sayılı cetvel
de yeniden açılan tertiplere olağanüstü ödenek 
olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. 2 ve 3 sayılı cetveli okutup, oyları
nıza arz edeceğim. 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/l) 
Rektörlük 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

12.000 Personel giderleri 207 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 20 000 

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

(3) SAYILI CETVEL 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

(A/l) 
Rektörlük 

12.000 Personel giderleri 207 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
12.000 Personel giderleri 20 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 2 nei maddeyi bağlı cetvelle-

riyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 2 nci madde bağlı cet-
velleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde GÖZ istiyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum, Kabrıl eden
ler... Kabul'etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle acık oylamaya tabi
dir. Açık oylamada reyini işba? sa-'ledlnde lehte 
aleyhte söz istiyen?.. Yok, 

2 numaralı oy kupasını bu maksatla frezdiri-
mı, 

3. — Petrol Dairesi Bakanlığı 11)69 ydı Iliit-
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya<yd-
ması hakkında lhmun tasar ist ve Bilire: Ka;::ı-t 
Komisyonu raporuna dair (Cumhuriyet Scnato.su 
ve Bütçe Karma Komisyon başkentlik I arı tezke
releri (1/172) (S. Sayısı : 37) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 

(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 19G9 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cet
velin 35.000 nci (Sosyal transferler) bölümü
nün 35.210 ncu (Emekli ikramiyesi ve Sandığa 
iştirak hissesi) maddesine 24 999 lira ek ödenek 
verilmiştir. 

(1) 37 S. S ay ıh basmayazı tutanağın, sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. 1 nci maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunu
yorum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1989 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işa
retli cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
yeniden açılan tertiplerine 2 900 001 liralık ola
ğanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeye bağlı cetvelleri okutuyorum : 

(1) SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

Petrol Dairesi Başkanlığı 
(A/ l ) 

14.000 Hizmet "iderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
33.000 Kamulaştırma ve satınalma-

?ar 2 900 000 
BAŞKAlrT — Kabul edenler... 
Etmiyeıılûr... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi tekrar okutuyorum : 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAM — 2 nci maddeyi bağlı cetveli iîe 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... 2 nci madde ve bağlı cet
veller aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1989 
jüı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetve
line ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı formül ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — 2 sayılı cetvelde hazırlanmış 
bulunan formülü okutuyorum. 

(2) 'SAYILI CETVEL 

Bölüm 14.000 : Hizmet giderleri : 

Madide 14.160 : Petrol Kanunu gereğince iş
letme ruhsatnamelerinin feshi hallinde yeni bir 
r;.!h!3a-'tname verilinceye kadar yapıılan gider
ler. 

Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatna
meleri feshedilen şirketlerin ve yediiadil şirket
lerin Haşine namına işle'tmo süresince yaptığı ve 
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tarafların protokolle tâyin ettiği giderler kar
şılığı bu tertipken ödenir. 

Konu ile ilgili olarak sarfiyatın yapıldığı 
ir,alı yılda ödenemiyen borçlar da bu tertipten 
karşılanır. 

Bu tertipten yapılacak gider mMarmı, Pet
rol Dairesi Başkanlığı Bütçesine bağlı (B) i b 
retli cetvelin 72.100 ncü (Hazine yardımı) mad
desi ile Genel Bütçe Kanununa bağlı (B) işaret
li cetvelin 63.300 ncü (Çeşitli gelirler) madde
cine gelir ve Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
34.122 nci (Petrol Dairesi Başkanlığına) mad
desine de ödenek kaydetmeye Maliye Bakarı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 3 ncü madde ve buna bağlı for
mül üzerinde söz istiyen? Yok. Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ay
nen ikabul od'ilmijtic 

Madde 4. — Fetrjl Dai ra i Başkanlığı 1939 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün, 72.100 ncü 
'Hazine yardımı) maddesine 2 925 000 lira ek
lenmiştir. 

'BAŞKAN —- 4 n?ü rnadd-? ü z e r i n i sir; iztl-
yen? Yok. Maddeyi loyunusa ^ımıyjru^. Eabnl 
edenler... Kabul ctmiyenlsr... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kamın yayımı tırlhmtlû 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 5 nci madde ürerinde s:':; isti
yen? Yok. Oyunuza sunuyorum. Eaibul edeni:-.'.. 
Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — 6 nci madde tinerinde süa bil
yon? Yok. Oyunuza sunuyorum. Eabııl edenler... 
Kabul etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. 3 numaralı oy kupam bu maksat için sıra
lar arasında dolaştırılacak!ir. 

/. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bayii eel-
vı !<!<: değişiklik yapılması hakkında karnın ta
sarısı ve Bilice Karına Komisyonu raporuna 
ı'otr Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/175) (S. Sa-
Vi.si : 12) (t) 

(1) 12 S. Sayılı Basmaya:/ tutanaun rotuma 
eklidir. 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu Raporu okundu). 
BAŞKAN— Rapor üzerinde söz istiyenler? 

Buyurun Sayın Kodamanoğlu. 
NÜEİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 

liaşkan, sayın arkadaşlarım; Devlet gelirleri
min ve giderlerinin kontrolü ve millî iradenin 
tercihleri istikametinde yöneltiümelari Meclisle-
•j in en önemli görevlerindendir. Onun içindir ki, 
Bütçe Encümenleri diğer encümenlere nazaran 
daha önemli ve mesaileri de daha usun olur. 
Gegen yıl O. H. P. olarak 1059 bütçesinin eleş
tirilmesi sırasında birtalanı noktalara ısrarla 
deSinmbtik. Bunllardan birisi bütçenin samimi-
yeti, doğruluğu ve ciddiyeti üzerinde toplanı
yordu. 

Elimizdeki aktarma kanun tasarısı 1930 yılı 
Bütçesinin kusurları hakkında Cumhuriyet 
Halk Baı tisinin yaptığı eleştirilerin son derece 
haldi olduğunu göstermektedir. 

Şöyle ki, elimizdeki tasarıda 17ö milyon li
ralık bir aktarma mevzuu bahis. Hiç şüphesiz 
aklarım-., kanun tasarıları, bütün hükümetler-
cû sevk edilmiştir, Halk Partisi hükümetleri 
zamanında da sevk edilmiştir. Fakat bu sevk, 
bütçenin yapılması sırasında önceden teemmülü 
mümkün olmıyan hallerde kamu ihtiyaçlarını 
karşılamak ilcin başvurulan bir yoldur. Oysa 
elimizdeki tasarı önceden teemmül edilmesi 
mümkün bü teşde aidolduğu maddelere ödeneği 
konması lâzımgelen hususları ihtiva etmek
tedir. 

Bir tanesini örnek olarak <arz edeceğim: 

Başbakanlık bütçesinin 12.340 nci maddesi
ne konmak istenen 50 000 liralık ödeneğin 
yine Hükümetçe beyan edilen gerekçesinden 
bir cümleyi aynen okuyorum. Diyor îlsi Hü
kümet: «Ancak 19flO yılı Bütçe Kanununun 37 
nci maddesiyle ücretlilere de tedavi masrafı ve
rilmesi hükmü yer aldığı halde, ödeneği büt
çeye konulmamıştır.» Yani, 1969 Bütçesi Mec
listen çıkmadan 37 nci maddesi de bir yeni hiz
met ihdas etmiş; fakat o hizmeti ihdas etmek
le iktifa etmiş Hükümet, ama karşılığı olan pa
rayı o bütçeye koymamış. Pekâlâ bir tekriri 
müzakere ile bu para o zaman konabilirdi ve 
Bütf}e daha sıhhatli bir bütçe olurdu, bu har
camalar da malî yılın sonuna kadar sürün-
mezdi. 
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Bir başka örnek vermek istiyorum: Yine 
(A/l) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlı
ğı kısmının 12.590 numaralı maddesine 37 
milyon liralık bir ödenejk konulması öngörül
mektedir. Bunun gerekçesi şudur: «5386, 144, 
4335, 4688, 233, 336, 223, 690,3, 6245, 645 sayılı 
kanunlar ve 926 sayılı Kanunun (49) ve (166) 
nci maddelerine göre verilen diğer tazminatlar.» 
Görüldüğü gibi bu, kanunların tamamı 1&39 yı
lından önce yürürlükte bulunan ve bütçelere ge
tirdiği külfetler önceden bilinen kanunlardır. 
O halde niçin bu hükümlerin gerektirdiği tahsi
sat zamanında konmamış? 37 milyon liralık ciddî 
bir eksikle bütçe çıkarılmıştır. Bunu anla
makta güçlük vardır. 

Gerçi biz bu neviden eksiklikleri genellikle 
Hükümetin bütçe açığını az göstermek için baş
vurduğu bir yol olarak 'dalına şüphe ile karşı
lamışızdır. Elimizdeki aktarma taşanları bu 
şiiphemizi teyidedici vasıf tadır. 

Öte yandan dün de iarz ettim; 500 milyon 
liraya yakın bir ek ödenek öngörebilin Sayın 
Hükümet bu defa Millî Savunma Bakanlığının 
bâzı personel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
13.330 ncu maddesindeki «savaş gereçleri ve 
savaş stokları alımları ve giderleri» nden 23 
milyon liralık bir eksiltme telklif etmektedir. 
Hiç şüphesiz, savunma ihtiyaç ve imkânlan-
mızın takdiri daha çok teknik bir meseledir ve 
tahmin olunur ki, Millî Savunma Bakanlığı
nın muvafakati ile bu indirmeler yapılıyor. Fa
kat ne olursa olsun, biz savunma ihtiyaçları
mızdan böylesine önemli maddelerde kısıntı 
yapılmasını bir ölçüde yadırgamaktayız, 

Aziz arkadaşlarım, bütçenin samimiyetsizli
ğine verilebilir bir diğer değerli örnek: Sanayi 
Bakanlığının 21.420 numaralı maddesinde 
köy elektriklendirmesi için Etibanka yardım 
olarak 46 milyon lira konmuştur. Gerekçede, 
işte 1 500 köye elektrik götüreceğiz, bu para yet
medi, onun için 46 milyon lirayı craya aktarı
yorum deniyor. 

Efendim, 1 500 köye elektrik gitmesi lâzım-
geldiği meselesi 1969 programında yer almış bir 
keyfiyettir. Bütçe bu programın icabına göre 
hazırlanacağına nazaran, zamanında bu tahsisa
tın pekâlâ öngörülmesi mümkün idi ve görül-
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meli idi. Bu da, bütçe açıklarını az göstermek, 
sonra ek tahsislerle hizmeti yürütmeye çalışmak 
anlayışının bir başka örneği gibi geliyor bize. 

Aziz arkadaşlarım, bir diğer nokta bu kanu
nun 2 nci maddesinde göreceksiniz. Devlet Su 
îşleri Genel Müdürlüğüne 200 milyon, Karayoiî-
lan Genel Müdürlüğüne 175 milyon liralık bir 
aktarmayı daha evvel Yüce Meclis kabul etti. 
Bu defa bu aktarmaları temin edebilmek için 
katma bütçeli idarelere Hazine yardımları namı 
altında Maliye Bakanlığı Bütçesine aşağı - yu-
kan 400 milyon liraya yakın önemli bir ödenek 
koymaktayız. Bu ödeneğin karşılığı nasıl ve ne
reden bulunmuştur? Bu husus pek vazıh değil. 
Fakat bunu fazla araştırmaya da şu malî yılın 
sonunda ihtiyaç duymuyoruz. Yalnız şunu arz 
etmekle iktifa edeceğim : 

Devlet Su îşleri ve Karayolları Genel mü
dürlükleri seçim öncesi yorganına göre ayağını 
uzatması lâzım iken, birtakım hizmet imkânları 
yaratarak daha fazla oy almak kaygusiyle tah
sislerinin çok ötesinde birtakım harcamalar yap
mıştır. Şimdi bu emrivaki Yüce Meclis tarafın
dan tasdik olunacaktır. Bunu da Sayın Hükü
metin, Meclise duyması lâzımgelen saygı ve ka
mu harcamalarının Yüce Meclis tarafından 
kontrolü ilkeleriyle kolay bağdaştıramıyoruz. 

Bu mâruzâtımdan ötürü ve beni dinlemek 
lûtfunda bulunduğunuzdan ötürü teşekkürleri
mi arz ederim. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
y en? Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
179 120 400 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Bağlı cetvelleri okutuyorum. 
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(1) SAYILI CETVEL 
Bölüm 

(A/l) 
Başbakanlık 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

B : 40 

Eklenen 

230 000 

550 000 

Düşülen 

780 000 

Millî Savunma Bakanlığı 
Bölüm Eklenen 

12.000 Personel giderleri 178 208 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Düşülen Bölüm 

13.000 Yönetim giderleri 58 835 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 945 460 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

15.000 Kurum giderleri 2 087 055 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

, Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

16.000 Çeşitli giderler 10 995 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

17.000 Savunma enfrastrüktür hiz
metleri 76 996 559 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 . 2 . 1970 O : 1 

tmar ve tskân Bakanlığı 
Bölüm 

12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Bölüm 

Eklenen 

132 000 

Düşülen 

14.000 Hizmet giderleri 132 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) 

Millî Savunma Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 9 428 300 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 

Millî Savunma Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 2 717 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

34.000 Malî transferler 13 202 826 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi bağlı cetvellerle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
447 915 745 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli iki sayılı cetveli okutu
yorum. 

— 767 — 



M. Meclisi B : 40 4 . 2 . 1970 O : 1 

(2) SAYILI OETVEL 
Bölüm Lira 

(A/l) 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

12.000 Personel giderleri 5 930 745 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiş
tir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
12.000 Personel giderleri 16 985 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/2) 
Sanayi Bakanlığı 

21.000 Etüt ve proje giderleri 50 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 375 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi bağlı (2) salılı cetvelde yazılı 
(A/l), (A/2) 've (A/3) numaralı cetvelleriyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Aynen (kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 3. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Jandarma Genel 
Komutanlığı kısmında yeniden açılan (Geçen 
ve eski yıllar karşılıksız borçları «Bu ödenek
ten harcanmıyan kısmını ertesi yıla devren 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.») 
36.350 nci maddeye (600) liralık olağanüstü 
ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi bağlı cetvelle
riyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelin Sağlık ve ıSosyal Yar
dım Bakanlığı kısmına, ilişik (3) sayılı cetvel
de yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (R) işaretli cetvelin Emniyet Genel Mü
dürlüğü kısmında bulunan 70 aded binek te-
nezzüh şase 4 X 2 taşıtın adedi 42, aynı cetvel
de bulunan 25 aded motosikletin (600 cc çift si
lindirli ve kapalı ş af tali) adedi de 57 olarak 
düzenlenmiştir. 

(BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. 

5 nci maddenin nihayetinde bulunan son 
ifadesi basılı raporlarda «düzenlenmiştir» şek
linde yazılmıştır. Aslında «düzeltilmiştir» şek
linde yazılması gerekir. 

Bu tashihatla birlikte 5 nci maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Bayındırlık Bakan
lığı kısmından ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı 
taşıtlar çıkarılmış, yerine ilişik (5) sayılı cet
velde yazılı taşıtlar eklenmiştir. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isti
yen var mı? Yok. 6 nci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelden ilişik (6) sayılı cet
velde yazılı formüller çıkarılmış, yerine ilişik 
(7) sayılı cetvelde yazılı formüller eklenmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Lehte, aleyhte oyunu izhar sadedinde söz 
istiyen var mı? Yok. 

4 numaralı oy kupasını bu kanunun açık oy
laması için gezdiriniz. 

Diğer 1, 2, 3 sayılı açılk oylamalarda oyla
rını kullanmıyan arkadaşlarımız lütfen oyları
nı kullansınlar. 

• 5. — Hudut ve sakiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yık Bütçe- Kanununu bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl-
ması hakkında, kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair (1umlıuriyel Senato
su ve Bütçe Karma Koalisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (1/177) (S. Sayısı : 39) (1) 

BAŞKAN — Karın?, Komisyon tarafından 
düzenlenmiş raporu okutuyorum. 

(Bütçe Karma Komisyonu, raporu okundu.) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddolere geçilmesini, oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.,. Kabul etkiyenler. 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir, maddeleri 
okutuyorum. 

Hudut ve SaMUer Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1889 yılı Bütçe Kanununa bağh 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (45 000) liralık aktar
ına yapılmıştır. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleri, okutuyorum. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

Hudut ve Sahiller Sağlık Gene! Müdürlüğü 

(A/ l ) 

12,000 Personel giderleri 45 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenle/... KaHıl edilmiştir. 

(1) 39 S. Sayılı basmayan tutanağın sonu
na eldidir. 
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(A/3) 
Eklenen 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 45 000 

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

1 nci madde ve bağlı cetveller üzerinde söz 
istiyen var mı?.. Yok. Maddeyi bağlı cetvelle-
riyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok Oyu
nuza sunuyorum. Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım baaknları yü
rütül'. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok. Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Aynen kabul edilmiştir. 

Kanun, tümü itibariyle aşık oylamaya tâbi
dir. Acık oylamada:] evvel oynun izhar sadedin
de lehte, aleyhte söz istiyen var mı?.. Yok. 

5 numaralı ey kupamı bu kanun tasarısının 
açık oylaması yapılmak üzere sıralar arasında 
gezdirilecektir. 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçesine 1 565 OOO l^-ahk ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun t ay arı sı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna, dtr'r Cumhuriyet Senatosu 
ve BÜtce Karma Komisyon Bayütnlıkları tez
kereleri (1/183) (S. Sayısı : 11) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu,) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı?.. Buyurunuz Sayın Başer. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1969 yılı büt
çeline 1 565 000 liralık ek ödenek kanım tasa
rısı Yüksek Meclise gelmiş bulunmaktadır. Va-

(1) U S. Sayılı basmayan tutanağın sonu
na eklidir, 
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laflar Genel Müdürlüğü, ecdâd yadigârı olan 
hanları, hamamları, çeşmeleri, müzeleri koru
makla ve bunların bugünkü turistik değerlerini. 
muhafaza etmekle görevli bir müessesemizdir. 
Dünya milletleri, Türkiye'deki bu tarihî ederleri 
görmek için gelmektedirler. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü de bu eserlerimizi tamir etmekle 
büyük bir vazife yapmaktadır. Çünkü, bugün 
bu eserleri yeniden yapmaya kalksak buna im
kân ve ihtimal yoktur ve maddi imkânlar da 
buna elvermez. 

Bu bakımdan Vakıflar Genel Müdürlüğ'üne 
1 565 000 liralık ek ödeneğin kabul edilmesi 
Yüce Meclisten bekler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde başka söz isti-
yen var mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine 
1 565 000 liralık ek ödenek verilmesi hakkında 

Kanun 
Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine 1 565 000 liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen var mı?.. Yok. Bağlı cetvelleri okutuyo
rum. 

Eklenen 
Bölüm Lira 

Vakıflar Genol Müdürlüğü 
(A/l) 

12.000 Personel giderleri 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
35.000 Sosyal transferler 700 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi, bağlı cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1869 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli 
cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölümünün 
72.400 ncü (Geçen yıldan devreden nakit) mad
desine 1 565 000 lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Barbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı?.. Yok Oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tâbi
dir. Açık oylamada lehte, aleyhte oyunu izhar 
yönünde söz istiyen var mı?.. Yok. 

6 numaralı oy kupası açık oylama maksadiy-
le sıralar arasında gezdirilecektir. 

1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı oy kupasında oy
larını kııllanmıyan arkadaşlarımın oylarını kul
lanmalarını rica ederim. 

7. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi ç/ereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçlan hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı- tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru, (1) : II; 3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 
469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 814, 
841, 847, 848, 866, 867) (D : fil; 3/54) (S. Sa
yısı : 771 e ek) 

18. — DEVLET MALZEME OEİSt : 

A — Devlet Malzeme Ofisi İzmit İmalât 
Atelyeleri Müessesesi. 

BAŞKAN — Bugünkü gündemimizi teşkil 
eden Devlet Malzeme Ofisi hakkında Kamu ik
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun dü-
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zenlediği raporu müzakereye geçiyoruz. Yetki
liler lütfen komisyon sıralarındaki yerlerini al
sınlar. 

Bu teşekkül hakkında grupları adına söz is
temiş bulunan milletvekillerini okuyorum : 

Güven Partisi Grupu adına İhsan Kabadayı, 
C. H. P. adına Mustafa Çalıkoğlu, Adalet Par
tisi adına Ya^ar Bir. Şahsı adına şimdiye dek 
söz istemiş bulunan arkadaşlarımdan yalnız Kâ
zım özeke var. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın İhsan 
Kabadayı, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; Güven Partisi adına Devlet Malzeme Ofi
sinin 1964, 1965, 1966 yılları raporu üzerine gö
rüş ve mütalâalarımızı arz etmek üzere huzur
larınız?, çıkmış bulunuyorum. 

Devlet Malzeme Ofis.\ Devlet daire ve büro
larının ihtiyacı olan araç - gereç ve büro mal
zemesini teminle mükellef bir kuruluştur. Dev
let Malzeme Ofisi 1964 yılında Ofis Teşkilâtını 
inkişaflara götürerek onbir yerdeki satış ünite
leriyle resmî müşterilerinin ihtiyaçlarını karşı
lamaya çalışmıştır. Bu yılki malî bünyesi; 
166 100 000 lira sermaye kullanmış, bunun 
119 700 000 lirasını öz kaynaklarından, 46 400 000 
lirasını da yabancı kaynaklardan sağlamıştır. 
Bu semnayenlı 137 milyon lirası döner değer
lere, 29 100 000 lirası da bağlı değerlere plase 
edilmiştir. Elde edilen 134 900 000 liralık fi
nansman gücünden 124 milyonunu kullanmış, 
10 900 000 lirasını da âtıl bırakmıştır. 

işletme faaliyetlerine gelince; 1964 yılında 
döviz darlığı yüzünden alımlar düşmüş, imalât 
da 1963 yılına nazaran gerilemiştir. Ofis 1964 
yılında 13 900 000 lira fazla olmak üzere, 
116 800 000 liralık mal satmış, bu zahiri artış 
sebebi de Amerikan malzeme fazlalığından gelen 
malzemelerin dairelere tesliminden doğmuştur. 

Stokların yıl sonu bakiyesi 97 300 000 lira 
olup, 1964 yılında satılan mallardan 6 200 000 
lira daiha fazladır. Bu satışların bİL* kısmı sürüm 
güçlüğü sebebiyle ciddiyet arz eden stokların 
toplanmasına mal olmuştur. Bu stoklar normal 
hadde indirilmeli ve biran evvel eritilmelidir. 

6400 sayılı Kanuna göre Devlet elinde bulu
nan matbaaların, Devlet Malzeme Ofisi elinde, 
tek elde birleşmesi gerekirken, maalesef aradan 

on iki yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ bu mat
baalar birleştirilememiştir. Bu matbaalardan lü
zumlu olanlar elde tutulmalı, lüzumlu olmıyan-
lar da biran evvel elden çıkarılıp Ofisin eliıde 
birleştirilmek suretiyle kanun gereği yerine ge
tirilmelidir. 1964 yılında yatırımlar 16 milyon 
iken, 6,5 milyonu yatırılmış, geri kalan bakiyesi 
Merdivenköy Matbaasına aidolmak üzere, maa
lesef yatırım gerçekleşememiştir. Bu yılı 
16 657 000 lira kârla kapatmıştır. 

Bu yıla ait temennilerimize gelince : 
'ödenmiş sermayeden çok 97 800 000 liralık 

stokları süratle eritilmeli, mâkul bir seviyeye 
indirilmelidir. Ofisçe satınalman mallar, satış 
ünitelerinde daimî surette müşterilerin ihtiyacı
na arz edJlecek miktarda bulundurulmalıdır. 
Satılan mallar, satmadan dairelerin kendilerine 
teslim edilmeli veya yakın bir çevreye iletile
cek imkânlara kavuşturulmalı; ayrıca satmış 
olduğu malların tamir ve bakımı ile de Ofis ilgi
lenmelidir. imalât hacmi maalesef ihtiyacı kar
şılayacak seviyede ve evsafta değildir. Hem mik
tar bakımından, hem de evsaf bakımından bu 
imkânlara Ofis biran evvel kavuşmalıdır. 

Ofh, satmış olduğu mallardan % 25 oranın
da kâr sağlamaktadır. Bu biraz abestir. 

Maliye bakımından hem Devlet dairelerinin 
satmalmakta olduğu malzemenin maliyetinin 
parasını sağlıyor, hem de bir taraftan kâr te
min ediyor. Bu garip bir görüş, insanın kafa
sını tuhaf kanaatlere sevk ediyor. Hiç olmazsa 
bunun yüzde 15 gibi bir hadde indirilmesi daha 
mâkul olur kanaatindeyiz. 

1965 yılı teşkl'lât gelişmesi diğer yıllara na
zaran pek de farklı bir ileri hamle yapamamış
tır. 

Malî bünyesl'iie gelince; 1965 te 200 700 000 
liralık sermaye kullanmış, bunun 125 400 000 
lirasını öz kaynaklarından, 75 300 000 lirasını 
da yabancı kaynaklardan elde etmiştir. Bunun 
40 400 000 lirasını sabit kaynaklara, 160 300 000 
lirasını da döner değerlere plase etmiştir. 

işletme faaliyetleri: 1965 yılında 100200 000 
liralık mal mubayaa ile 17 milyon liralık da mal 
imal etmiş, 87 700 000 liralık malın maliyet kıs
mı olmak üzere 107 700 000 liralık mal satmış, 
11 200 000 liralık da yatırım yaparak 76 mil
yonluk malı da 1966 yılına devretmiştir. 

1965 yılı imalât ve satışları 1964 yılının altı
na düşmüştür. Sebebi lûe; lüzumu kadar, arzu 
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edilen evsafta mal çeşidi bul undur amanıış, imal 
ettiklerini de -gerek miktar, gerek evsaf bakı
mından - istenen nitelikte temin elemediğinden,, 
bu düşüşler l'Teri gelmiştir. 

Satış, iştirak ve sair kaynaklarından 1965 
yılında 28 600 000 liralık gelir sağlamış bunun 
13 milyonunu sarf ederek 15 238 000 liralık 
kâr elde etmiştir. 

Mal imallerinde, satın alma yönetmeliği ma
alesef kifayet etmediği için sıkıntılar bundan 
ileri gelmektedir. Günün ihtiyarlarına cevap ve
recek bir mal mubayaası yönetmeliğinin yapıl
ması zaruret haline gelmiştir. 

Dışardan ithali gereken birçok malzemeler 
için tahsis yapılıyor ise de, akreditif açılmadı
ğından, maalesef, Devlet Malzeme Ofisi, bu 
mallan ithalde güçlük çekmektedir. 

Ayrıca Devlet Makime Ofisinin Terkilâiı, 
bugün Devlet ihtiyacım karşılamak imkânların
dan mahrumdur. Teşkilâtı biran evvel yaygın 
hale getirmeli ve taazzuv ettirilmelidir. 

Ofisçe temini gereken mallar ve nakil vası
taları için bütçeye yeteri kadar para konuyor 
ise d3 maalesef döviz tahsisi yapılmadığından 
Ofisi vo ilgili daireleri sıkıntıya sokmaktadır. 

Ofisin stokları arasmda alım ve satışları 
çok ağır giden 437 bin düzine okul karsan ka
lemiyle uçları ve kalem saplan vardır. Yıllar
dan beri bunların satıhları maalesef sağlana
mamıştır. Bunların eğer satışları mümkün ol
muyor ine, okul kooperatiflerine devredilen 
veyahıU da hayn* kuru-ularına verilmesi en iyi 
yol olacaktır. 

Madenî mefruşat im üâtmda sıkıntı ve güç
lük çekilmektedir. Sebebi ise, Devlet Malzeme 
Ofisi, malzemenin imabnde lüzumlu olan tek
nik, - talimat kifayetsizliğinden - bulamamak
ta ve temin edememekledir. 

Madenî mefruşat malzemesinin daha kalite
li ve verimli imalini istiyorsak, Devlet Malzeme 
Ofisi, lüzumlu teknik elemanı sağlayıcı imkân
lara biran evvel kavuşturulmalıdır. 

Ayrıca, Devlet Malzeme Ofisinin ünitelerin
de dairelerin istemiş olduğu mallar lüzumu ve 
ihtiyaca yetecek kadar bulundurulmuyor. Stok 
fazlası olarak değil, hiç olmazsa asgari stok se
viyesinde bu ihtiyaçları kargılıyacak imkânlara 
Devlet Malzeme Ofisi biran evvel götürülmeli
dir. 
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Ofisçe satılan yazı makinası, teksir makina-
sı, hesap makinası ve diğer vasıtaların âkibeti 
zaman zaman kontrol edilmeli, ayrıca Ofise sey
yar ekipleri teşkil edilerek, bu malları mahal
linde görüp, bakım ve arızalarının gidermek yo
luna gidilmesi, Devlet malının korunması görü-
şdnü grup olarak savunmaktayız. 

Devlet daireleri, tekmil malzeme ve binala
rının yapımında olduğu gibi, kullana geldiği 
rnclseme ve mefruşat bakımından da is'raf ve 
lüks içindedir. Çok iyi bilirsiniz ki, Devlet ma
lına hiirmofc ve onu korumak, Devlet varlığı
nın bereketini artırır. Onlara karşı ilgisizlik, ge
lişigüzel kullanmak ve Devleti ve milleti yok
luğa ve kıtlığa götürür. 

Kanaatimiz odur ki, her yıl gereği olmadı
ğı halde miktarı yüzlerce milyona varan demir
baş ve Devlet Malzeme Ofisi tarafından verilen 
malzemeler fuzulî olarak kullanılmakta, geçmiş 
yıllara ait ve halen kullanma gücü ve takati 
vs verimliliği olan malzemeler Devlet dairele
rinin mahzeninde veya çatı aralarında çürüme
ye terk edilmiştir. 

İlgililer ve ilgili daire âmirleri zahmet edip 
bu mahzen ve çatı altlarını kontrol ederlerse, 
buralarda kullanılma imkânında olan birçok de-
ğorli malzemeyi görecek ve bulacaklardır. 

Tlski nesiller, Devlet malını ve malzemesini 
kullanmakta bizim nes'.'e nazaran daha titiz ve 
Devlet makni seven kimselerdi, kusura bakma
yın. Biz teğmen çıktığımızda, çok özür dileriz, 
mille-tc ait her malın sicili tutulur ve ilgililere 
öyle teslim edilirdi. Böyle olunca da iyi bakı-
brdı, haıabiyata tahribata meydan verilmezdi... 

Cvüregeidiğvm 10 yıllık politik hayatımda 
tekmil Devlet dairelerinde maalesef fakir mil-

[ letin dirhem dirhem verdiği vergilerle alınan 
b/L malzemeler ciddî birtakım imkânlarından 
yoksundur, hepsi kederlerine terk edilmiştir. 
Sadece demirbaş kaydında bulunması kâfi de
ğildir. Bunların ilgililere teslim edilerek bakım 
imkânlarının sağlanması, sicilinin tutularak ve
rilmesi, kanaatimize göre Devlete her sene için 
milyonlarca lira sağhyacaktır. 

Geç kalmış olmakla beraber, başlamış olmak 
memleket, millet menfaatine uygun olacağın
dan, demin bahsetmiş olduğum çatı ve bodrum 
katlarda bulunan malzemeler araştırılmalı, ta
mirden geçirilmeli ve ihtiyaçlı dairelere yeni-
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leri değilr - tasarruf mülâhazasiyle - bunlar ve
rilmeli. Lüks malzeme satışına da, kullanışına 
da son verici tedbirler alınmalıdır. 

Grup olarak kanaatimiz odur ki, 4 - 5 sene, 
kirtasiye hariç, Devlet dairelerine makina, de
mirbaş mefruşat verilmese dahi Devletin ihtiya
cını karşılıyacak bürolarda malzeme vardır. Bu 
yolun da ilgililer tarafından tetkiki ve tedbir 
alınmasının memleketin menfaatine uygun ola
cağı kanaatindeyim. 

Görüşlerimiz bunlardan ibarettir, saygıla
rımla, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlar, lütfen oylarını kullansın
lar. 

Sayın Çalıkoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına, buyurunuz, efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÇA
LIKOĞLU (Çanakkale) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; İktisadi Devlet Teşekkülle
rinden Devlet Malzeme Ofisinin durumunu 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına açıkla
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Devlet Malzeme Ofisinin kuruluş ve amacı 
üzerinde durmak gerekir. Bu kuruluş, 
11 . 3 . 1954 yılında yürürlüğe giren 6400 sa
yılı Kanunla, 3460 sayılı Kanuna göre denetim 
ve yönetimi Maliye Bakanlığına bağlı olarak ku
rulmuştur. 

6400 sayılı Kanunun 3 - 4 ve 5 nci maddele
rine göre amacı ve görevi şöyledir; «Genel büt
çeli dairelerin, katma ve özel bütçeli idarelerin, 
belediyelerin, sermayesinin tamamı Devletin 
olan teşekküllerin, bunlardan banka Ofis, ku
rum ve sandıkların sermayesinin en az yarısın
dan fazlası yukarda açıklanan idare ve müesse
selere aidolanların görev sırasında ihtiyaç duy
dukları kâğıt ve mamulleri, kırtasiye ve büro 
malzemesi, büro makinaları ve malzemesi, bü
ro mefruşatı, aydınlatma ve ısıtma malzemesi, 
temizlik malzemesi, bisikletler dâhil motorlu 
araçları, matbaaların formalarını, baskı işleri
ni yapmak, temin etmek, dağıtım ve onarımını 
sağlamakla yükümlüdür.» 

Ofis, yukarda açıkladığım ihtiyaç duyulan 
malzemeleri zamanında en sağlam ve en iyisi
ni, piyasa fiyatından daha ucuza temin ve
ya imal ederek yurt ölçüsünde kurduğu satış 

I ünitelerince müşterilerine sağlam olarak ulaş
tırmakla görevlidir. 

Hal böyle iken, bu hizmetlerin yapılmasm-
I da her nedense şikâyetlerin arkası alınamamak-
[ tadır. 

Kurduğu müesseselerde imal ettirdiği malze
melerle, merkez ve taşra satmalına komisyonla
rınca satınalıp satışa arz ettiği malzemelerden 
yurdun köşesinden zaman zaman gelen şikâyet
ler gazetelere kadar yansımaktadır. Bu durum 
yıllarca eleştirildiği halde şikâyetlerin devamı
nı hâlâ görmek üzücüdür. Bâzı tedbirler göze 
çarpıyorsa da bunlar bize henüz ulaşmamıştır. 

Ofis, sağlam ve kaliteli malzemelerin üzeri
ne eğilmedikçe şikâyetlerin arkası almamıyaca-
ğı gibi, kanunla bağlı mecburi alıcı olan daire 
ve müesseseler, Ofise karşı bir direnme göster
meleri ve ihtiyaçlarını piyasadan almak için bin 
bir türlü talep değişikliği ile Ofisi zorlamaları 
devam edecektir. 

Biran, dairelerin Ofisten malzeme almaları
nın serbest bırakıldığını kabul edersek, alıcıla
rın büyük bir kısmının piyasaya gideceği kanı
sındayız. Daire mutemetleri, piyasada arzuladı
ğını, sağlamını, iyisini seçerek satmalma imkâ
nına sahiboluyor. Halbuki Ofiste ne bulursa onu 
almak zorunda kalıyor. 

Onun için malzemenin üzerine eğilmek zo-
runluğu vardır, örneğin, hemen akla gelen Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğüdür. Bu kuruluş, 
büro makinaları hariç, Ofisten pek az denilecek 
kadar az alır - veriş eder. Bunun gibi daha bir
çok üniteler vardır. 

Kıymetli arkadaşlarım, Ofisin zamk, tebe
şir, zarf, kâğıt ve telli dosyalarına yapılan şi
kâyetlerin yanına bir de madenî eşya şikâyeti 
eklenmiştir. Yukarda adı geçen malzemelerin 
imalâtlarına gereken önem verilmedikçe, Ofisçe 
firmalardan satınalınan aynı stok madenî eş
yanın birkaç firmadan alınması yoluna gidilme
dikçe, şikâyetler, kanımıza göre devam edecek
tir. 

Aynı stok malzemenin ayrı iki firmaya imal 
ettirilmesi ilk bakışta, ölçü bakımından aynı gö
rülüyorsa da göz zevki ve sağlamlığı bakımın
dan ayrı ayrı olmaktadır. Bundan ötürü bir fir
manın imalâtından memnun kalınırken, diğer 

I firmanın imalâtından şikâyetler görülmektedir. 
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Ayrıca, bu malzemelerin nakliyesinden meydana 
gelen hasarlar, alıcı dairelere yüklenen bir kül
fet olmaktadır. 

Ofis, sattığı büro makinaları ve büro malze
meleri satışından sonra, bakım ve tamiriyle il
gilenemediğinden, bir vidanın eksikliği ve 
ufak bir perçinin kopmasından meydana gelen 
arızalardan dolayı dairelerde bir kenara" itilen 
çok sayıda büro makinaları, görünüşte sağlam, 
dokunulduğu zaman kendi kendine sallanan 
madenî eşyalar vardır. Bunların bakım ve ta
miri Ofise büyük bir külfet olmıyacaktır, ka
nısındayız. 

Yurt ölçüsünde 5 - 6 merkezde veya ihtiyaç-
lı olan yerlerde gezici bakım ve tamir postaları
nın kurulması ve bunların motorlu bir araçla 
takviye edilerek bölgelerinde zaman zaman gez
dirilmesi, makina ve malzemenin ömrünü uza
tacağı gibi, dairelerin ödeneklerinde küçümsen-
miyecek bir tasarruf sağlamış olur. 

Ofis, mevsiminde ve zamanında satış ünite
lerinde yeteri kadar malzeme stok edemediğin
den alıcı dairelerin sızlanmasına meydan veril
diği gibi, 3 - 5 senede alabildiği ödeneklerinin 
yanmasına de sebebolmaktadır. 

Örneğin, Diyarbakır ünitesine, mevsiminde 
ve zamanında yeteri kadar stok malzeme gön
derilemediğinden Hakkâri ili ve ilçelerine mal
zemelerin ulaştırılması yapılamamakta ve yapıl
mış olsa da talebedilen malzemelerin nakliye 
masrafı bazan malzemenin maliyetini aşmakta
dır, bazan da aranan malzemenin bulunamayışı 
ödeneğinin yanmasına sebebolmaktadır. 

Bu güçlük ve aksamaları ortadan kaldırmak, 
yurt içinde düzenli bir çalışma sağlamak için 
bu uğraşılar fazlasiyle gereklidir. Bunun için 
de grupumuz olarak hizmeti alıcı dairelerin 
ayağına kadar götürmek ve lüzumlu yer ve 
merkezlerde satış ünitelerinin açılmasına taraf
tarız. 

Örneğin, Van iline bir satış ünitesinin açıl
ması ve malzemenin zamanında tedariki, sevki-
yatta büyük güçlük çekilen Hakkâri gibi bir 
iki ilin daha Van'a bağlanması büyük faydalar 
ve hizmet huzuru sağlıyacaktır. 

Ayrıca, Çanakkale'de bir satış ünitesinin 
açılması halinde de, malzemeler, imroz ve Boz
caada'ya zamanında verileceğinden, hizmet ak
saması ortadan kalkacak, bunun sonucu olarak 

da küçümsenmiyecek bir tasarruf ve faydalar 
temin edilecektir. 

Yeni ünitelerin açılması yanında, stok liste
lerinin, yeteri kadar, direkt olarak alıcı daire
lere ulaştırılmasını ve talebedilen malzemenin 
sağlam ve bekletilmeden zamanında şevkini lü
zumlu görmekteyiz. 
Kıymetli arkadaşlarım, yapılan şikâyetlerin 
bir nedeni de, yöneticilerin henüz hizmetin 
işyüzünü öğrenmeden değiştirilmeleridir. Devlet 
Malzeme Ofisinde 4 - 5 sene içerisinde iki ge
nel müdür değiştirilmiştir. Bir yöneticinin uzun 
süre görev başında kalması ile, aksıyan nokta
larda tedbir alınmasında ve görev yapan ele
manların her türlü halleriyle tanınmasında, ran
dımanın yükseleceği ve birçok faydalar getire
ceği açık ve seçik bir gerçektir. 

Bu durum yanında, boş bulunan kadroların 
doldurulması ve denetime gereken önemin veril
mesi de samimî görüşlerimizdendir. 

Uzun yıllardır Teftiş Kurulu Başkanlığı ve
kâletle idare edilmektedir. Bu göreve vekâlet 
eden müfettiş arkadaşımızın, aynı zamanda 
önemli bir şube olan Ticaret Müdürlüğüne de 
vekâlet etmesi, işlerin aksamasına etkisi oldu
ğu kanısındayız. 

Bu Önemli iki görevin birisine, vekâlet eden 
arkadaşımızın asaleten atanması, diğerine de 
uygun bir elemanın getirilmesi yerinde bir ha-
ret olacaktır. 

Ayrıca bütün bunların yanında, Ofisin ba
şarısı sermayesinin artırılmasına bağlıdır. Dev
let Malzeme Ofisi kuruluşunda 100 milyon li
ra sermeyeyle işe başlamış ve bu sermayesini 
1966 yılında elde ettiği kâıflarla Hazineye yük 
olmadan tamamlamıştır. Bu 100 milyon lira 
sermayenin 65 milyon lirası sabit tesislerdir. 
Geriye kalan 35 milyon lira sermayeyle, ofisin 
sızlanmadan görev yapıp yapamıyacağı husu
sunu sizılerin takdirine bırakıyorum. 

Bugün, Devlet Malzeme Ofisi, meşgul oldu
ğu konular ve genişleteceği üniteleriyle daha 
faydalı ve şikayetsiz bir görev yapabilmesi için, 
sermayenin en kısa zamanda 250 milyon lira
ya yükseltilmesi zorunlu görülmektedir. 

Şikâyet ve başarısızlığın bir başka nedeni 
de, Ofise döviz ayrıldığı halde, akreditiflerin 
zamanında açılmayışından ithal malzemeleri
nin çoğu bilanço devresi içinde getirilememek-
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tedir. Bundan ötürü de ünitelerde malzeme 
bulundurulamamakta ve deirderin ihtiyaçlarını 
ofis, hakjlı olarak, karşılıyamamaktadır. Maliye 
Bakanlığı yetkilileri, son sıraladığım önemli 
hususlar üzerinde durur ve gerçekleştirirlerse 
ofis geniş bir nefes almış olacaktır. 

Kıymetli milletvekili arkadaşlarım, önemli 
bir konuya deniğiyorum. O da; bildiğiniz gibi, 
6400 sayılı Kanunla, tekelden işletilmesi zorun
luluğuna ait hükümler getirmiş bulunan mat
baaların birleştirilmesi meselesidir. Ofis, üni
telerin çoğaltılmasını bir tarafa bırakarak, 
matbaaların birleştirilmesi hususunu ele alıp üze
rine düşen görevi yapmışsa da, bağlı bulundu
ğu bakanlık, üzüntüyle kaydetmek icabeder 
ki, seneler geçtiği halde bir tüıttü birleştir
meyi tahakkuk ettirememiştir. Bunun için de, 

-kararsızlığı ve cesaretsizliği devam edegelmek-
tediı*. 

Devlet Malzeme Ofisi, matbaaların birleşti
rilmeleri zorunluğu karşısında, İstanbul Mer-
divenköyü mevkii ve Ankara asfaltı üzerinde 
1966 yılında 11 990 625 liralık bir yatırım yap
mıştı. Yapılan bu tesisler 315 milyon devir 
kapasiteli olarak projelendirilmiştir. Bu tesis
ler, bâzı eksikliklere rağmen, 1966 yılı dönemin
de çalışmaya açılmıştır. 

Yan tesislerimle tam yatırımı 20 milyon li
raya malolan bu tesiste 2 000 işçi, yukarıda arz 
ettiğim 315 milyon devir kapasitesiyle çalışa
rak yurdumuza çok faydalı olacaktır. Halen 
bu tesiste 200 işçi çalışmakta ve 25 milyon de
vir kapasiteli küçük bir matbaa bulunmakta
dır. 

Bunun yanında, resmî sektörün elinde bu
gün 600 milyon devir kapasite mevcuttur. Mat
baaların birleştirilmesi tahakkuk ettiği takdir
de, ki bu bir zorunluluktur, 000 milyon devir 
kapasitenin yerine 315 milyon devir kapasitey
le ihtiyaçlar karşılanacaktır. Buna g'Ore, SCO 
milyon devir kapasite civarında bir tasarruf 
sağlanacaktı. Halen resmî sektörün elinde S00 
mülyon devir atıl kapasite mevcuttur. Bu du
ruma memleketin gücü yoktur. Emirlerinde 
matbaaları bulunan resmî sektörler bu tesis
leri her nedense atıl kapasiteye rağmen, ka
nuni zorunluk olduğu halde, ellerinden çıkar
mak istememektedirler. Durum böyle açık - se
çikken, edindiğimiz bHgiy-3 göre, Başbakanlık 

20 milyon liralık yen bir matbaa kurmuştur. 
Görülüyor ki, mem:eketin çıkarma saiıibclacak 
bir hareket ve karar yoktur. C. H. P. Grupu 
olarak bunu üz:intüyle karşılarız. 

Yaptığımız ara^t "rinalarda, Devlet Malze
me Ofisi, kuruluş Kanununa g'öıe, • matbaaların 
birleştirilmesi hususunda kendilerine ditfcn ?iti
reyi yapmıştır. Resmî sektör elinde bulunan 
matbaaların; ki bu matbaaların ilk yıllarda 
27 aded olduğu, seneler geçtikçe 42 ye yüksel
diği bir gerçektir; birleştirme işlemi gecik
tikçe resmî sektörün ellinde bulunan matbaa
ların sayısı da yükselmektedir. Bu hal, âtıl ka
pasiteyi daha da çoğaltmaktadır. Ofis, mev
cutların etütlerini bitirmiş, birleştirme işlemle
rine ait gerekli kararları Bakanlar Kurulun
dan 8İlmak üzere bağlı bulunduğu Maliye Ba
kanlığına bildirmiştir. 

Yıllık icra programlarında açıklıkla be
lirtilmiş olmasına rağmen, çok önemli olan 
bu matbaaların birleşmesi hakkında bir ka
rarname hâlâ çıkarılamamıştır. Matbaaların bir
leştirilmesi ve devlet dairelerinde kullanılan 
evrakı matbaaların standart hale getirilmesi 
10 milyon lira civarında bir kâr sağlıyabilece-
ği gibi, ayrıca baskı masraflarından 50 mil
yon lira civarında da bir tasarruf Bağlıyaca
ğı kanısındayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, ikinci önemli bir 
noktaya daha değiniyorum: Senelerdir satıl-
mayıp, depolarda iklim şartları sebebiyle ne
redeyse özelliklerini kaybetmek üzere olan 
400 küsur bin düzüne kurşun kalemi ve yine 
bir o kadara yakın miktarda, dairelerde kul
lanılmadığından depolarda bekîiyen ağaç ve 
plâstik kalem sapları, maşa raptiyeleri ve ka
lem uçlarının seneden seneye devredilmesinin 
nedeni bir türlü anlaşılamamaktadır. Bunlar 
gibi hareket görmiyen stok malzemeler için 
tedbir alınmalıdır. Ayrıca iş programının, alı
cı dairelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekil
de hazırlanması ve âtıll finansman gücü bıra
kılmaması grupumuzun samimî görüşlerinden-
dir. 

Bu kuruluşta uzun yıllar sorumlu görev 
yapmış bir arkadaşınız olarak şunu anlatmak 
isterim ki, Devlet Malzeme Ofisinin iyi bir şekil
de çalışması ve yararlı olabilmesi için aksıyan 
noktalara Hükümet ve muhalefet olarak dik-
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katimizi toplamamız ve çarelerine eğilmemiz 
şarttır. Yoksa şikâyetlerin arkası kesilmez. Ofi
sin büyük ölçüdeki faydası yavaş yavaş aza
lır kanısındayız. 

Mevcut çalışmalar karşısında Ofis, 1964 
yılında 16 657 741,92 lira, 1965 yılında 
15 238 437,33 lira ve 1966 yılında da konsolide 
29 290*592,66 lira kâr etmiştir. 

Ofis bu çalışmayı yurt ölçüsünde; İstan
bul, İzmir, Kayseri, Ankara, Afyon Karahisar, 
İzmit, içel, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyar
bakır, Eskişehir ve Genel Müdürlük dâhil bu 
yerlerde çalışan 438 memur ve müstahdem, 456 
isçiyle elde etmiştir. 

Mütevazi ve olumlu bir kuruluş olan Ofiste 
çalışan genel müdüründen işçisine kadar bütün 
arkadaşlarımın mesailerini, eleştirmelerime rağ
men, takdirle anarım. 

Sayın arkadaşlarım, üç aylık bir çalışma 
içinde bulunan, Ofise bağlı olarak kurulan İz
mit imâlat Atelyeleri Müessese Müdürlüğü 440 
sayılı Kanuna göre 1 . 10 . 1966 yılında faali
yete geçmiştir. 

42 çeşit mamul mal yapmaktadır. Daha önce, 
imâlat atelyeleri müdürlüğü, son üç aylık süre 
içinde de imalât atelyeleri müessese müdürlüğü 
olarak çalışmakta olan bu yerdeki telli dosya, 
zarf, zamk, tebeşir, klasör, ebat kâğıt, toplu 
iğne gibi malzemelerden daima şikâyet edilmiş
tir. 

Ayrıca imâlat programlarının ihtiyaç ve tek
nik kapasiteyle dengeli olarak hazırlanmadığın
dan zaman zaman bâzı atelyelerin boş kalmakta 
olduğu bir gerçektir. Atelye imalâtlarında kali-
13 kontrolüne önem verilmesi ve imalât program
larını titizlikle hazırlanması bu müessese üzerin-
ctt çekilen şikâyetleri dağıtacaktır. Müessese, 
üç aylık çalışmaları sonunda 160 587,27 lira kâr 
sağlamıştır. 

Ofisin kurduğu müessese, gelecek yıllarda 
daha duygulu bir çalışma gösterdiği takdirde, 
ki buna yürekten inanmaktayız, şikâyetlerin ar
kası kesilecek ve hepimizin benimsiyeceği, tak
dir edeceği bir kuruluş olacaktır. Paydası bü
yüktür. Bu kuruluşta çalışan bütün arkadaşları 
hürmetle selâmlarım. 

Grup adına yaptığım konuşmamı burada ke
siyorum. Hepinizi saygiyfle selâmlarım. (0. H. P. 
Siralarmdan alkışlar). 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ya
şar Bir, buyurun. 

Lütfen açik oylamalarda oylarını. kullanmı-
*yan arkadaşlarımın oylarını kullanmalarını rica 
ederim. 

A.P. GRUPU ADINA YAŞAR BİR (Sakarya) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu ku
ruluşlarının ihtiyaçlarını temine;' kâğıt, kırtasi
ye ve büro makinaları ile başlanmış olan mer
kezi satınalima sisteminin sağladığı ehemmiyet
li tasarruflar nazarı itibara alınarak, bu gö-
ıvvi ifa eden Devlet Kâğıt ve Basın Genel Mü
dürlüğünün bünyesinin değiştirilmesi ve bir kı
sım garb memleketlerinde, meselâ isviçre'de 
Federal Hükümetin evrak-ı matbua ve büro 
malzemesi merkezi idaresi, ingiltere'de Krali
yet büro malzemesi ofisi, Amerika Birleşik Dev
letlerinde umumi hizmetler dairesi, Belçika'da 
merkezi satınalma dairesinde olduğu gibi, da
ha mütekâmil bir müessese haline getirilmesi 
için 1954 yılında 6400 sayılı Kanunla Devlet 
Malzeme Ofisi kurulmuştur. 

Bugün ofis 100 milyon lira nominal serma
yesi olan, 440 sayılı Kanuna göre idare ve 468 
sayılı Kanuna göre de murakabe edilen, malî 
ve idari bağımsızlığa sahip bir iktisadi Devlet 
Teşekküllüdür. 

Bu suretle teşekkül eden Ofis, teminle mü
kellef bulunduğu malzemeleri, teamülde bulu
nan ticari esaslar dairesinde doğrudan doğru-
yp mubayaa edebilecek, geniş çapta matbaa iş-
İfttmeciliği yapabilecek, imalât ve bakım atel-
ypleri kurabilecek, evrak-ı matbuayı ve diğer 
malzemeleri standart hale getirebilecek, yurt 
içinde ve dışında şube ve ajanslar açabilecek 
nitelikte bir kuruluştur. 

6400 sayılı Kanunun 3 noü maddesine göre, 
Ofisin vazifesi; genel bütçeye dâhil dairelerle, 
katma ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin, 
sermayesi tamamen Devlete ait teşekkül, ban
ka, Ofis, kurum ve sanlıkların ve sermayesinin 
îv az yansından fazlası yukarıda yazılı idare 
ve müesseselere ait ortaklıkların; 

1. Kâğıt ve mamulâtı, 
2. Kırtasiye ve büro malzemesi; 
3. Büro makinaları ve aletleri, 
4. Büro mefruşatı, 
5. Aydınlatma ve ısıtma malzemesi, 
6. Temizlik malzemesi, 
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7. Münhasıran daire hizmetlerinde kullanı
lan motorlu nakil vasıtaları, 

8. Evrakı matbuanın, formların tabı ve di
ğer baskı ihtiyaçlarını sağlamaktır. 

Ayrıca bu maddeler dışında kalan malze
me ve hizmetlerden Ofisçe temin ve ifasına 
Bakanlar Kurulunca karar veriden malzeme ve 
hizmetler ve bu malzemelerin dairelerin bulun
duğu mahalle kadar nakil işiyle, mümkün ve 
faydalı olan hallerde, bunların bakım ve onarıl
malarının sağlanması ve bu malzeme ve hizmet
lerin standardizasyonunun temini de Ofis vazi
feleri meyanında bulunmaktadır. 

Ancak bu işlerin tamamının Ofis tarafından 
yapılması, memleket çapında teşkilâtlanmaya, 
tesisler kurmaya, lüzumlu sermaye ve kalifiye 
personel teminine vabeste bulunduğundan, Ofis 
şimdilik vazifeyi devir aldığı Devlet Kâğıt ve 
Basım Genel Müdürlüğünün görevlerine ilâve
ten kamu kuruluşlarının ihtiyacı bulunan büro 
mefruşatı ve motorlu nakil vasıtalarının temini 
ve bunların standardizasyonu ile iştigal etmek
tedir. Diğer konuların ele alınma zamanı lü
zumlu hazırlıklar tamamlandıkça Hükümetçe 
ka r arlaştırılacaktır. 

Ofisin kendisine tevdi kılman bu vazifeleri 
yapabilmesi için, yurdun muhtelif yerlerinde 
bölge ve anadepo müdürlükleri kurmak sure
tiyle teşkilâtlandığı müşahade olunmuştur. Ay
rıca izmit'te bir işletme müessesesi ve istan
bul'da da bir matbaa tesis edilmiştir. Bölge 
müdürlükleri istanbul, İzmit, Eskişehir, Balı
kesir, Afyon Karahisar, izmir, İsparta, An
kara, İçel, Kayseri, Gaziantep, Elâzığ, Erzurum, 
Samsun, Trabzon ve Diyarbakır'dadır. 

Muhterem arkadaşlar, Ofisin teminle yü
kümlü bulunduğu malzemeyi, kuruluş kanu
nu esaslarına g1öre iç ve dış piyasalardan mû
tat ticari usullerle temin ettiği ve bu malzeme
leri memleketin en ücra köşelerindeki' dairele
re dahi tesbit edilen tek fiyatla satmakta ol
duğu anlaşılmıştır. Ofis, iştigal konusu ile il
gili sanayii henüz memleketimizde tam olarak 
kurulamadığından, mubayaalarının takriben 
yüzde 40 ını dış piyasalardan yapmaktadır. İç 
ve dı§ piyasadan yapılan mubayaaların yıllar 
itibariyle tutarları şöyledir, arz ediyorum : 

Yıllar : 1964; iç mubayaa 43 790 313, dış 
mubayaa 59 666 959, tutar 102 857 272 Tl. 

1965; iç mubayaa 36 493 557, dış mubayaa 
14 203 679, yekûn 50 697 236 Tl. 1966 da 
iç mubayaa 77 340 343, dış mubayaa 83 153 507, 
tutar 160 943 850 Tl. dır. 

Muhterem arkadaşlar, Ofis satış fiyatları 
Kuruluş Kanununun 13 ncü maddesine göre 
tesbit edilmektedir. Satış fiyatları tesbit edilir
ken İstanbul, Ankara ve İzmir piyasalarının 
yekinen incelendiği ve satış fiyatlarının he
men hemen her malzemede piyasa fiyatlarının 
dûnunda olmasına büyük gayret gösterildiği 
memnuniyetle görülmüştür. Bilhassa motorlu 
nakil vasıtalariyle yazı ve hesap makinaları 
piyasa fiyatlarına nazaran bir hayli ucuza satıl
maktadır. Madenî eşyaların Ofis teknik şart
namelerine göre imal edildiği, gerek imalât 
safhasında ve gerekse tesellümden evvel bu 
şartnamelere uyulduğunun Ofisçe kontrol edil
diği, bu suretle dairelere standart ve üstün 
kaliteli malzeme temininin mümkün olduğu an
laşılmaktadır. 

Ofis, iştigal mevzuuna giren malzemeyi mem
leketin her tarafında tek fiyatla satmak mec
buriyetindedir. Bu hükmün yerine getirilme
si için gerekli gayretler esirgenmemiş ve hattâ 
500 liralık bir malzemeyi, 1 000 - 1 500 lira 
gibi yüksek nakliye masrafı ödeyerek tesli
matta bulunmaktan çekinmemiştir. Satış fi
yatlarının hemen ekseriya piyasadan ucuz ola
rak tesbit edilmesi, kalitesinin piyasadaki em
saline nisbetle yüksek oluşu, malzemelerin 
dairelerin bulunduğu mahalle kadar Ofis vası
talariyle gönderilmesi ve nihayet artırma - ek
siltme, teklif isteme ve hattâ zan altında kal
ma gibi hususları bertaraf eden satış forma
litelerinin basitliği sebebiyle Devlet Malzeme 
Ofisinin bilûmum Kamu Kuruluşları tarafından 
tercih edilen bir müessese haline geldiği anla
şılmıştır. 

Her sene süratle artmakta olan Ofis satışla
rının yanında müşteri adedlerinin de büyük 
artışlar kaydetmesi bunun en güzel ve doğru 
ispatlarıdır kanaatindeyim. 

Teşekkülün 1964 yık satışları 116 253 680 
lira iken 1966 yılında bu miktar 200 000 000 
lirayı aşmış bulunmaktadır. Keza müşteri daire 
adedi 1964 yılında 9 928 iken 1966 yılında 
13 211 e yükselmiştir. 1968 yılında ise ofisin 
15 789 aJded müşterisi bulunduğu görülmüştür. 

— 777 — 
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Muhterem arkadaşlar, bilindiği gibi Devlet 
Malzeme Ofisi, teminle mükellef olduğu mal
zemeleri, yakın zamana kadar Maliye Bakanlığı 
Teşkilâtının tavassutu ile müşteri dairelere gön
dermekte idi. Bu usulün ağırlığı ve kifayetsiz
liği anlaşıldığından, dağıtım işinin Ofisin öz 
teşkilâtı marifetiyle yapılmasına karar veril
miş ve ilk iş olarak taşra teşkilâtının genişletil
mesine tevessül olunmuştur. Bugün Ofisin onal-
tı ilde teşkilâtı vardır ve Ofisin bölge teşkilât
ları tamamlanmış bulunmaktadır. Bundan son
ra 440 sayılı Kanunun iktisadililk prensiplerine 
de sâdık kalmak üzere, kesif olarak Doğu ille
rinde dağıtımın müşkilâtla yapıldığı illerden 
başlanarak, Ofis taşra teşkilâtının bir plân dai
resinde genişletilmesine, bu suretle peyderpey 
il teşkilâtlarının kurulmasına başlanmasını te
menni etmekteyiz. Bugün için bu teşkilât ku
rulana kadar satış oranları adasındaki boşluk
ların Ofis kamyonlariyle yapılan nakliyatla 
kapatılmasına çalışılmaktadır, ilk denemelerde 
kurumların talebettiği malzemeler kısa zaman
ca ve hiçbir hasar olmadan mahalline gönderil
miş, bu kurumlara Ofis malları ve kullanılma 
yerleri hakkında tamamlayıcı malûmat verilmiş 
kurumların yeni talepleri alınmış ve müşteri 
dâirelerin bu çeşit seyyar satış ekiplerinin faa
liyetlerinden memnun kaldıkları görülmüştür. 

Ofisin seyyar satış ekiplerine bir de seyyar 
tamirhane katması halinde, ufak tefek arıza
larla muattal vaziyette kalan pekçok yazı ve 
'hesap makinasmın kolaylıkla tamirleri mümkün 
olabilecektir. Ofiste onbir aded kamyon, satış 
organlariyle müşteri daireler arasında dağıtım 
işleri için çalıştırılmaktadır. Müteaddit yıllarda 
her satış organına bir vasıta verilerek dağıtım 
işinin tamamen ofis tarafından yapılması ve 
maliye teşkilâtı tavassutuna son verilmesi uy
gun olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Ofisçe satış listesine 
dâhil takriben 720 kalem muhtelif cins malze 
menin her zamfan ve her satış organında bulun
durulması mevzuunda yapılan gayretlerin ileri-
ki senelerde de devam ve inkişafını ümidetmek-
teyiz. Siparişten ithalâta kadar geçecek zaman 
zarfında satış organlarında her malzemeden 
muayyen miktarda bulundurulmasını teminen 
altı aylık ihtiyaç civarında bir stokun mütead
dit senelere devrediMiği anlaşılmıştır. Gelecek 
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seneler devredilen stok miktarının daha da ar
tırılarak likiditenin kuvvetlendirilmesini temen
ni etmekteyiz. 

Diğer taraftan Ofisçe malzemelerin kalitesi 
üzerinde de hassasiyetle durulduğu memnuni
yetle müşahede olunmaktadır. 

Hepinizce malûm olduğu üzere, Ofisin vazi
felerinden birisi de temin ettiği malzeme ve hiz
metlerin standardizasyonu sağlamaktır. Ofis 
şimdiye kadar yazı makinaları klavyelerini, 28 
aded motorlu nakil vasıtasını ve 23 aded de ma
denî büro mefruşatını standart hale getirmiş 
bulunmaktadır. Bunlardan gayri 158 kalem 
muhtelif malzemenin teknik şartnameleri hazır
lanmıştır. Mubayaaların bu teknik şartnamele
re göre yapılmasına başlanmıştır. Ayrıca Ofis
te bir de lâboratuvar tesis edilmiştir. Ofis iş
tigal sahasına giren hemen hemen bütün malze
melerin fiziksel ve kimyasal muayeneleri bu lâ-
boratuvarlarda yapılmaktadır. 

Diğer taraftan standatları ve teknik şartna
meleri hazırlanmış olan malzemeler üzerinde de
vamlı araştırmalar yapılarak daha ucuz, daha 
rahat, daha mukavim ve estetik bakımdan göze 
daha güzel gözüken tiplerin tesisine gayret edil
miştir. Nitekim 1969 yılında madenî mefruşat 
standartları üzerinde yeniden yapılan bu çeşit 
çalışmalar neticesinde takriben 2,5 milyon lira
lık da bir tasarruf sağlanmış bulunmaktadır. 
Bu mevzudaki çalışmaların daha ilerletilmesini 
ve her sene daha ileriye gidilmesini temenni et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, standardizasyon mev
zuunda Devlet Malzeme Ofisinin kendi müteva-
zi imkânlarına rağmen çok mühim bir konuyu 
da 1969 yılında ele almış olduğunu memnuni
yetle müşahade etmiş bulunuyoruz. Malûmları
nız olduğu gibi, Devlet hizmetlerinin ifası sıra
sında pek çok evrakı matbua kullanılmakta 
olup, bunların mevcudu Ofisçe 1957 yılında ya
pılan bir tahmine göre 400 milyon adede ulaş
mıştır. Form çeşitlerinin bu kadar fazla olması 
gayet tabiîdir ki, aynı maksat için yüzlerce çe
şit formun kullanılmasından ileri gelmektedir. 
Çeşitlerin bu kadar fazla olması programlardan 
beklenen faydayı sınırlandırmaktadır. İnsan 
gücünden, zamandan, dolayısiyle paradan ta
sarruf sağlamak üzere Devlet Malzeme Ofisi ay
nı maksat için kullanılan bu formlan diğer ka-
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mu kuruluşlarında işbirliği sağlıyarak standart 
hale getirmek için çalışmaktadır. Çalışmalarına 
başlamıştır. Formlar standart hale geldikçe bir 
tek matbaada kısa zamanda basılarak Ofisin 
mevzuuna giren diğer mallar gibi satış organ
larından kamu kuruluşlarına satışları sağlana
caktır. Form standatdizasyonu tahakkuk ettiği 
takdirde kurumlararası anlayış beraberliği ve 
hizmetin ifasında sürat sağlanacağı gibi, mil
yonlarca liralık da tasarruf temin edileceğine 
şüphe yoktur. 

Ofis, iştigal mevzuuna giren malzemelerden, 
6400 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince 
imalinde fayda mülâhaza edilen dosya, zarf, 
defter, zamk, toplu iğne gibi takriben 80 kalem 
kırtasiye malzemesini imal etmek üzere izmit'te 
bir imalât atelyeleri müessesesi kurmuştur. 1966 
yılına kadar, İzmit'te bulunan Şube Müdürlüğü
ne bağlı olarak faaliyette bulunan atelyeler bu 
tarihte 440 sayılı Kanunun 11 nci maddesi ge
reğince 15 milyon lira sermayeli müessese hali
ne getirilmiştir. Keza müessesenin imal ettiği 
malzemelerin, piyasadaki emsalleri yakinen in
celenmek suretiyle fiyatlarının piyasa fiyatları 
dûnunda ve daha kaliteli olarak tecelli etmesine 
gayret gösterildiği anlaşılmıştır. Diğer taraf
tan kamu kuruluşlarının ihtiyacı bulunan evra
kı matbuanın ve diğer basım işlerinin baskısı 
için istanbul'da bir matbaa nüve halinde faali
yette bulunmaktadır. Gerek imalât atelyeleri ve 
gerekse matbaanın yıllık imalâtı yıllar itibariy
le şöyledir : 

1964: 18 358 079, 1965: 16 989 053, 1966 : 
20 338 258. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet Malzeme Ofisi 
kendisine tahmil olunan vazifeleri daha mükem
mel bir şekilde ifa-edebilmek için stok çeşitleri
ni artırması, taşra teşkilâtını genişletmesi, mem
leketimizde yazı ve hesap makinaları ile ilgili 
sanayiin kurulması için girişilen incelemeleri 
kısa zamanda tamamlanması, evvelce standardi-
ze edilmiş veya teknik şartnameleri hazırlanmış 
malzemeleri devamlı olarak gözden geçirmesi, 
yeni şartnameleri süratle tatbik mevkiine koy
ması, işyerlerinde boş zamanları azaltarak insan-
gücünden âzami istifade sağlamak maksadiyle 
iş etüt ve analizlerine devam etmesi hususları 
başlıca temennilerimizdendir. 

Bugün Devlet Malzeme Ofisi kâr etmekte 
ve kârının nominal sermayesine göre fazlalık 
teşkil eden kısmını her sene Devlet Hazinesine 
intikal ettirmektedir. Nitekim Ofis son bir yıl
da 36 661 099 lira kâr sağlamış, bu kârın 
12 981 740 lirasını vergi olarak ödemiş ve f inans 
man programlarına göre Hazineye devredilmesi 
gerekli kârı Maliye Bakanlığına ödemiştir. Dev
let Malzeme Ofisinin, Kamu kuruluşları ihtiyaç
larını ucuz ve kaliteli olarak zamanında temin 
eden, müşterilerine ve dolayısiyle Hazineye en-
direkt tasarruflar sağhyan, verimli çalışan bir 
iktisadi Devlet Teşekkülümüz olduğu kanaatin
deyiz. 

Grupumuzun, Devlet Malzeme Ofisinin bi
lanço, kâr ve zarar hesaplarının tasvibi lehinde 
oy kullanacağını arz eder, bu vesile ile Dev
let Malzeme Ofisinin Sayın Mümtaz Genel 
Müdürü ve mesai arkadaşlarına başarı temen
nisi ile cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlarımın oylarını kullanmaları
nı önemle rica ederim. 

Sayın Özeke buyurun. Şahıslar adına ko
nuşmalar 10 ar dakika ile kayıtlıdır. 

M. KÂZIM ÖZEKE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet Malzeme 
Ofisi 1954 senesinde kurulduğu vakit Türkiye'
de her malzemenin bulunmasına imkân olmadı
ğı bir tarihti. Bilhassa Devlet daireleri bü
yük sıkıntı içerisinde idi; o anlam içerisin
de 1954 senesinde bu kanun yürrülüğe girdi. 
Bugün ise, karaborsa yine var, yalnız o za
manki Millî Korunma Kanunu yok, o balkımdan 
Malzeme Ofisinin hizmetlerini anlamamız bi
raz zorlaşıyor. Devlet Malzeme Ofisi kuruldu
ğu vakit, benim işyerimıe çok yakın olan matbaa
sının faaliyetlerini yakinen izlemiş ve bu mües
seseyi takdir etmişimdir. Bugün de aynı 
takdiri duymaktayım. Çok kazanmış, az ka
zanmış meselesini burada tenkid edecek deği
lim. 

Devlet Malzeme Ofisinin kuruluş gayeleri; 
ucuz malzeme temin etmek, bütün Devlet 
dairelerinde birliği sağlamak, döviz tasarrufu 
sağlamak, zamanında imalât, ham madde mal
zemesini gerevi kadar ve vasıflı olarak sağla
mak, ihtiyaç duyulan malzemenin süratle te-
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(minidir. Bunları gereği gibi temin etmek de, 
ihtiyaca cevap vermektedir. Fakat burada 
grup sözcülerinin de yaptığı konuşmalara gö
re, bu faaliyetlerinde daha ileri giderek bir 
nevi Sümerbank gibi piyasanın dengesini temin 
etmesi arzu edilmekte. 

Devlet Malzeme Ofisinin yapacağı hizmetler 
içerisinde araç getirme gibi bir yetkisi de var. 
Bizim elimizdeki tetkiklerden anlaşıldığına gö
re, Devlet Malzeme Ofisinin, araç getirmelerde 
büyük zorlulk çektiği tiesbit edilmiş; Yüksek 
Denetleme Kurulu da döviz tahsislerinde, 
transferlerinde büyük zorluk çektiğini rapor
larında belirtiyor. 

Maliye Bakanlığının, Devlet Malzeme Ofisi
ne lüzumlu tahsisleri biran evvel vermesi ve bu 
müesseseyi daha verimli bir hale, idarecilerin 
istediği şekle sokması bizim muhalefet olarak 
da arzumuzdur. 

Devlet Malzeme Ofisi, Devlet içerisinde kul
lanılacak olan laraçların tek tip olmasına ve 
bunların modellerine dikkat etmelidir. Devlet 
dairelerine muhakkak Devlet Malzeme Ofisin
den araç temin edilmelidir. Devlet dairelerimde 
bugün biribir çeşit arabaya rastlamak mümkün
dür. Devlet Malzeme Ofisi tek tip arabaya doğ
ru bir çalışmaya girerse yakın bir zamanda va
sıta sıkıntısını da biraz önler ve tek tip araba
lar gelirse atelyeler kurmak da mümkün olur, 
parça getirilmesi de mümkün olur. Devlet Mal
zeme Ofisinin çalışmalarından, biraz evvel söy
lediğim gibi, çok memnunuz. Hükümet kendisi
ne yardımcı olmalıdır, istenilen tahsisleri, dö
vizleri vermelidir, matbaalarını ve eski makina-
larını değiştirmelidir ve icabında piyasaya da 
mal vermelidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kuruluşlar aşağı 
yukarı bizim anlayışımıza uygun kuruluşlar
dır, ortanın soluna uygundur. Yalnız bunların 
halkın eline de geçmesi için bir değişiklik yap
ması gerekir. O bakımdan Devlet Malzeme Ofi
sinin diğer illerdeki matbaalarını da onların 
idaresi altına vermelerini ve o şekilde çalışa
rak piyasaya da ucuz mal temin etmesini Dev
let Malzeme Ofisinden rica eder, Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım efendim. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Olma
dığına göre Devlet Malzeme Ofisi ve buna bağ
lı olarak faaliyette bulunan teşekkül ve müesse

seler hakkındaki konuşmalar sona ermiş bu
lunmaktadır. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin T.B.M.M. nce 
> denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki ka

nunun 3 ncü madTdesi gereğince bilançoları 
tasvibe arz olunması gereken teşekkül ve mües
seselerin hesap yılı itibariyle bilançolarını ay
rı ayrı Yüce Meclisin tasvibine sunacağım. Yü
ce Meclis tasvibettiği takdirde bu yıllar zar
fında yönetim kurullarında sorumluluk deruh
te etmiş kişiler ibra edilmiş olacaktır. Ancak 
kaza mercilerine intikal etmiş veya edecek olan 
hususlardan dolayı sorumluluk baki kalacaktır. 
Ayrıca ta)hkik konusu olacak olan hususlardan 
dolayı da sorumluluk baki kalacaktır. Şimdi 
bu esasa göre 1 numaralı cetveldeki netice he
saplarını teker teker tasvibinize sunacağım. 

18. — Devlet Malzeme Ofisi : 
1964 yılı kâr : 16 657 741,92 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

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

1965 yılı kâr : 15 238 437,33 lira 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

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

1966 yılı kâr : 29 290 592,66 lira, 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

A) Devlet Malzeme Ofisi izmit İmalât Atel 
yeleri Müessesesi, 

1966 yılı kâr : 160 587,27 lira, 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle Devlet Malzeme Ofisi ve Devlet 
Malzeme Ofisi İzmit İmalât Atelyeleri mües
seselerinin yönetim Inırulları ibra edilmiş bu
lunmaktadır. 

19. — Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisi : 

Millî Korunma Konsolide Bilançosu : 
a) Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi, 
b) Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şir

keti. 
BAŞKAN — Et Ve Balık Kurumu ile Pet

rol Ofisi Millî Korunma Konsolide Bilançosu 
üzerinde müzakereye geçiyoruz. Lütfen teşekkül 
mensupları ayrılmış olan yeri ihraz etsinler. 
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Açık oylamalarda oylarını kuUanmıyan ar
kadaşların lütfen acele oylarım kullansınlar. 
Var mı efendim, oylarını kullaırmıyan arkadaş
larımız kaldı mı? («Var var» sesleri) 

Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisi Millî 
Korunma Konsalide Bilançosu üzerinde grupla
rı adına söz istiyen arkadaşlarımın isimlerini 
okuyorum : 

. G. P. Grupu aldına Ahmet Zeydan, C. H. P. 
Grupu adına Süleyman Mutlu, A P. Grupu adı
na Musa Doğan. 

Şahısları adına söz istiyenlerden şimdiye 
dek isimlerini kaydettirmiş olanlar, Eşref De-
rinçay ve Ahmet Günerdir. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Ben de 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi Millî 

Korunma Konsaliıde Bilançosu üzerinde G. P. 
Grupu adına Sayın Ahmet Zeydan, buyurun 
efendim. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan arka
daşlarımız kalıdı mı efendim? («Var, var» ses
leri) 

Buyurun Sayın Zeydan. 
G. P. GRUPU ADINA AHMET ZEYDAN 

(Hakkâri) — Sayın Başkan, çok sayın millet
vekilleri, 

Konuşmama geçmeden evvel bir noktaya işa
ret etmek isterim. Grup sözcüleri ancak kendi 
gruplarının fikirlerini açıklamakla mükellef
tirler. Halbuki dün burada tenkiid ve temenni
lerimize Hükümet adına A. P. grup sözcüsü ce
vap vermiştir. Meclis çalışmalıannın yanlış bir 
mecraya girmemesi için dün cereyan eden bu 
yanlış tatbikatın bir daha tekerrür etmemesini 
temenni ederini. 

G. P. adına Yüksek Heyetinizi selâmlıyarak 
Et ve Balık Kurumu üzerinde partimizin görüş
lerini arz etmek isterim. 

Millî Korunma Kanununun Bakanlar Kuru
luna tanıdığı yetkiye dayanılarak Bakanlar 
Kurulu kararnamesiyle Ağustos 1352 tarihin
de kurulan ve 1 . 1 . 1953 tarihinden itibaren 
de faaliyete geçen Et ve Balık Kurumunun 
denetimini, 468 sayılı Kanun hükümlerine göre 
1964 - 1966 arası denetimini yapmış oluyoruz. 

Kuruluş kararnamesinde 40 milyon lira ser
maye ile göreve başlıyacağı yazılı olan kuru
mun 40 milyonluk kuruluş sermayesi 1952 ta

rihinde tamamiyle ödenmiştir. Görevin genişli
ği yanında sermayesinin son derece azlığı mey
dandadır. Bu hususu telâfi için ilâve sermaye 
yoluna gidilmemiş, tamamı yabancı kaynaklar
dan olmak üzere Kuruma mütemadiyen serma
ye bulunmuştur. 1965 yılı sonunda kullanılan 
sermaye 416 milyon liraya yükseltilmiştir. Bu 
yüksek rakamın 40 milyonu hariç, bakiyesinin 
tamamı biraz evvel de arz ettiğimiz üzere ya
bancı kaynaklardan sağlanmıştır. 416 milyon 
sermayenin 238 milyonu döner değerlere 113 
milyonu sabit değerlere ve 47 milyonu da za
rarları telâfi için yatırılmıştır. Böylece kuru
mun varlığı yabancı sermayeye bağlı olduğu 
gibi, zararları da keza yabancı kaynaklardan 
karşılanmaktadır. Binaenaleyh, sakat bir teme
le dayanan son derece çürük bir Kamu İktisa
di Teşebbüsü ile karşıkarşıya bulunuyoruz. 

Bünyedeki bu gayritabiîliği gidermek veya 
hiç değilse biraz düzeltmek amaciyle 1961 -
1965 arasında ciddî müdahaleler yapılmıştır, 
Şöyye ki: Gerek 154 ve gerekse 250 sayılı Ka
nunlar gereğince bu devre içinde sermayenin 
344 milyon lirası konsolide edilmiştir, bahis ko
nusu 344 milyon lira Hazine alacağı haline çev
rilmiştir. Diğer taraftan 8 Mart 1961 tarihin
den itibaren bu borçlar için faiz yürütülmeme-
si kabul edilmiştir ki, bu suretle kurum ağır 
faiz yükünden de kurtarılmıştır. Sermayenin 
bu gayritabiîliğine, kurumu yöneten mevzu
attaki gayritabiîliğin de eklendiğini söyleme
ye mecburuz. Filhakika Et ve Balık Kurumu 
3780 sayılı Millî Korunma Kanunu hükümle
rine göre ve bu kanunun tanıdığı yetkiye isti
naden Bakanlar Kurulunun bir kararnamesiyle 
hayat bulmuştur. Millî Korunma Kanunu aslın
da geçici bir kanundur ve İkinci Cihan Harbi
nin ekonomik sıkıntılarını bir dereceye kadar 
giderebilmek için çıkarılmış olağanüstü hallere 
ait bir kanundur. İkinci Cihan Harbi bitmesine 
ve olağanüstü haller ortadan kalkmasına rağ
men, kanun uzun yıllar yürürlükte kalmış ve 
yürürlüğü 1960 yılına kadar devam etmiştir. 
Her ne kadar ihtilâl yöneticileri Millî Korun
ma Kanununu kaldırdılarsa da karşılarında bu 
kanunla kurulmuş müesseseleri buldular. 

Petrol Ofisi, gibi, Et ve Balık Kurumu gibi 
Millî Korunma Kanununa istinaden kurulan 
bu teşekküllerin varlıklarını muhafaza edebil-
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meleri için 79 sayılı Kanun hüküm getirmiştir. 
79 sayılı Kanunun geçici ikinci maddesi uya
rınca kurum için özel bir teşkilât kanunu yü
rürlüğe girinceye kadar Millî Korunma Kanu
nu hükümlerince faaliyete devam emtesi öngö
rülmüştür. Böylece Et ve Balık Kurumu zayıf 
hükümler üzerine bina edilmiş ve 1960 yılından 
bu yana da mevzuat yönünden hiçbir suretle 
takviye görmemiştir. Teşkilât Kanunu bugüne 
kadar çıkarılamamıştır, görevleri açık şekilde 
tesbit edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Zeydan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

1, 2, 3 numaralı açık oylama işlemi-sona er
miştir. 1, 2, 3 numaralı oy kupalarını kaldırı
nız diğerleri hakkında oy kullanmıyan arka
daşlarımın oylarını kullanmalarını rica ederim. 

Buyurun efendim, devam ediniz. 
G. P. GRUPU ADINA AHMET ZEYDAN 

(Devamla) — Teşekkür ederim. 
G. P. plarak ilk temennimiz : Şayet böyle 

bir Kuruma ihtiyaç duyuyorsak, Kurumu ya
şatmak istiyorsak onu hukuken teçhiz etmeye 
mecburuz. Çok acele şekilde bir teşkilât ka
nununun çıkarılması gerektiğini belirtmek iste
riz. Yüksek Meclise sevk edilmiş bulunan Et 
Endüstrisi Teşkilât kanunu tasarısının biran 
evvel kanunlaşmasını gönülden dileriz. 

Kurumun bugüne kadar olagelen çalışma 
sahalarına baktığımız takdirde et üretimi, so
ğuk depoculuk, balıkçılık, yağ ithal ve satı
cılığı alanlarında görev aldığını görmekteyiz. 
Bugün ise Kurumun yaptığı iş, kendi yetki
lerinin mütalâalarına göre celepliktir. Kurum 
takibedegelmekte olduğu politikası ile memle
ket ihtiyaçlarına cevap vermekten maalesef 
uzak bulunmaktadır. Kurum sadece kesim iş
lerini yürüten bir mezbaha ve depolama işleri
ni gören bir müessese halinden öteye gideme
miştir. Kurumun tanıdığı primler de kifayetli 
değildir. Dünyanın her ileri memleketinde ke
sim için standartlar tâyin edilmiştir. Meselâ; 
«Şu kadar aylık olacak ve şu kadar kilo ola
cak» şeklinde her memlekette ölçüler vardır. 
Bizde faunu tâyin eden bir politika tesbit edil
mediği için, Et ve Balık Kurumu gelişigüzel 
ve başıboş harekete devam etmektedir. 

Kurumun en verimli faaliyetine Kars'da şa-
hidolmaktayız. Kars ilinde yılda yarım milyon | 
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baş kasaplık hayvan satışı yapılmaktadır. Er
zurum Kombinasında günde bin aded civarın
da hayvan kesildiği halde, bölgenin hayvan 
pazarlarına bu kombina cevap verememektedir. 
Doğu illerimizde 22 milyon baş hayvan bes
lendiği nazara alınacak olursa, Doğu bölgesine 
has bir hayvancılık politikasının en kısa za
man içinde tesbiti ve Doğu'nun belli merkezle
rinde değil fakat dağınık olarak birçok yerin
de kesim ve muhafaza tesisleriyle et sanayiinin 
kurulması zamanı gelmiştir. 

Et ve Balık Kurumuna Türkiye ekonomisi
ne bugüne kadar yük olmuş bir teşekkül gözü 
ile bakmamız gerekiri 1968 faaliyet yılına ka
dar olan ondört yıl zarfında Kurumun zararı 
600 milyon lirayı bulmuştur. 

Et ve Balık Kurumu balıkçılık konusunda, 
âdeta taşımakta olduğu kendi ismine hiyanet 
etmiş sayılabilir. Bilhassa son yıllarda balıkçı
lığı unutmuşa benzemektedir. 2 700 mili bu
lan sahillerimizin servet kaynaklariyle ilgile
necek teşekkül Ibugün için Et ve Balık Kuru
mudur. Böyle olmasına rağmen Kurum balık
çılığa sırt çevirmiştir. Elimizdeki raporlardan 
anlıyabildiğimize göre 1965 ve 1966 yılında 
Trabzon Balık Unu ve Yağı Fabrikası dahi an
cak % 35 kapasite ile çalışabilmiştir. Beri ta
rafta T. B. M. M. inde bulunan bâzı kanun ta
sarıları şayet kanunlaşacak olursa, Kurumun 
bünyesi biraz daha karışmış olacaktır. Tica
ret Bakanlığına bağlı Su Ürünleri Genel Mü
dürlüğü kuruluş ve teşkilât Kanunu, yine Su 
Ürünleri kanun tasarılarının Et ve Balık Ku
rumu bünyesini daha çok zayıflatmıyacak 
şekilde çıkarılmasını temenni «deriz. 

Kurumun, yurdun çeşitli yerlerinde irili, 
ufaklı 20 aded soğuk su deposu vardır. Bunlar
dan sadece üç tanesi kârla işler durumdadır, 
17 tanesi ise zarardan kurtulamamaktadır. 

Aziz arkadaşlarım, bir önemli hususu da
ha belirtmek isterim. Birinci Beş Yıllık Plân-, 
da yer alan bir konu bugüne kadar henüz ta
hakkuk ettirilememiştir. Birinci Beş Yıllık 
Plân, Et ve Balık Kurumunun üreticiye açtı
ğı kredi miktarının yeter miktarda olmasını ve 
kredinin kullanılma amacına uygun bulunma
sını öngörmüştür. Maalesef, hâlâ Kurumun 
alım politikası besiciliği teşvik edecek şekilde 
düzenlenememiştir. Kurum bu amacın elde edil-
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mesi için besici kooperatiflerin kurulmasına 
yardım edememiş ve önayak olamamıştır. 

Pek değerli arkadaşlar, hangi yönüyle ele 
alacak olursak olalım Et ve Balık Kurumu bu
gün için Kamu iktisadi Teşebbüsleri arasında 
maalesef en az yararlı ve en çok zararlı olma 
rekorunu kırmaktadır. Bizim G. P. olarak gö
rüşümüz bu merkezdedir. 

1965 yılı hesaplarına baktığımız zaman, 
personel masraflarının 38 milyon liraya yak
laşık olduğunu görürüz. Bunun 21 milyon lira
sı işçi masrafı, 17 milyon lirası ise memur 
masrafıdır. Aşağı - yukarı işçi masrafına denk 
şekilde memur masrafı yapılmaktadır. Kuru
mun faaliyet bünyesi göz önüne alınacak olur
sa, Kurumun görevleri büyük miktarda işçiler
le yürütüldüğü halde, memur ve idareci kad
rosunun masrafı işçi masrafına yakındır. Bu 
misali, israf içinde bir çalışma sisteminin taki-
bedildiğini anlatabilmek için vermiş bulunuyo
rum. 

Türkye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunun bizlere 
sunduğu raporda Et ve Balık Kurumunun 
1965 yılı bilanço zararı 113 milyon liraya in
miştir. Bu zararın Millî Korunma Konsolide 
Bilançosuna alınması ve bu şekilde Kurumun 
zararının Yüksek Meclisimiz tarafından onay
lanması istenilmektedir. 

Zarar içinde, bulunan bu müesseseye alkış 
tutmamıza imkân olmamakla beraber, elbette 
ki sırt çevirecek de değiliz. 1965 yılma kadar 
olan hesapları bir nevi tasfiye zorunluğu ile 
karşı karşıyayız. Ancak, süratle bu millî mües
sesemize iktidarların çare aramasını ve sürüp 
giden zararlariyle millî ekonomimize tahribat 
yapmasını önlemesini diler, bu vesile ile G. P. 

, Grupu adına sayın Millet Meclisini saygılarım
la selâmlarım. (G. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oylarını kul-
flanmıyan arkadaşlarımın oylarını kullanmala
rını rica ediyorum. 

O. H. P. Grupu adına Sayın Süleyman Mut
lu, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
MUTLU (Afyon Karahisar),— Muhterem Baş
kan, değerli milletvekilleri; konumuz Petrol 
Ofisi, Et ve Balık Kurumunun 1963 yılından 
1966 yılları arasındaki dört yıllık hesaplarının 

ve faaliyetlerinin millî açıdan eleştirilmesi ola
rak ele alınmıştır. 

Arkadaşlarım, bu iki temel mevzu bir mil
letin yaşayabilmesi için var olması şart olan 
mevzulardır. Et ve Balık bir milletin kendisini, 
fentlerini ve gençliğini temelliden beslemenin esa
sını elinde tutar; petrol ise, sanayi gelişmesini 
sjğlıyan ve sanayi dallarının damarlarında do
laşan kandır. Bu bakımdan evvelâ Petrol Ofi-
smin durumunu, sonra Et ve Balık Kurumunun 
eleştirmesini yaptıktan sonra her ikisinin kon
solide bütçesini ve sonuçlarını ele alacağız. Bu 
rıünasebetle grupum adına Yüce Meclisin sa
yın üyelerine hürmetlerimi arz ederim. 

Muhterem milletvekilleri, petrol bir milletin 
sanayiini, bütçesini ayakta tutan yeraltı ser
vetidir. Dünyanın süper devletleri petrol için 
küçük milletlerin ve devletlerin üzerinde bir
birleriyle gizli hesaplaşmaya girerler ve gizli 
anlaşmalar içindedirler. Kısaca; büyük devlet
ler arasında daima için için yanan sessiz bir 
petrol harbi devam edegelmekfcedir. Bu petrol 
yüzünden nice milliyetperver Devlet adamları 
hem koltuklarından, hem de kellelerinden ol
muştur. 

Büyük Devletlerin hangisi olursa olsun, kü
çükleri sömürmek için demokrasi, komünizm 
kapitalizm süoganlariyle ortaya çıkarlar, güya 
kraldan çok kralcı geçinerek, bâzı tehlikelere 
karşı küçük devletleri korumak islediklerini be
lirtir hattâ yandım adı altında ellerini uzatır
lar. Aslında bu uzanan elerin hedefini iyi an
lamak lâzımdır. Bu ellerin o milletin yeraltı ve 
yerüstü servetlerini sömürmek için uzanmış ol
duğunu bilmek lâzımgelr. 

Türkiyemiz jeolojik ve coğrafi durum bakı
mından Baku, iran, Musul, Kuveyt, Libya ve 
Komanya gibi zengin petrol yataklarının bu
lunduğu bir üçgenin içinde olduğu için, akıllı
ca bir tutum, bizi millet olarak hiç kimsenin 
safına itmeden Devlet olarak onurumuzla ya
şamamızı kendimize temin eder. 

Petrol Ofisi 16 . 9 . 1960 tarih ve 79 sa-
y;lı Kanunun geçici 2 nci maddesi hükmü gere-
ğjnce 26 . 1 . 1940 tarihli ve 3780 sayılı Millî 
Korunma Kanununun esaslarına göre, Türküye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca Et ye Balık Ku
rumu ve Petrol Ofisinin bütçeleri konsolide edi
lerek hazırlanmıştır. 
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Bütçeye geçmeden önce Türkiyeninde Petrol 
politikasına kısaca değinmekte fayda vardır. 

Muhterem milletvekilleri, biz TPAO ile Pet
rol Ofisinin bir arada görüşülmesini toplu bil
gi verilmesi yönünden arzu ederdik, ama öyle 
bir hususla karşılaştık ki, Petrol Ofisi ile Et 
ve Balık Kurumu bir araya getirilmiş, fakat 
temelde bu ikisi de bir milletin hayatına tekabül 
ettiği için önemlilerini azımsamıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, TPAO millî bir 
kuruluş olup milletçe bu kuruluşumuzla övün
mekteyiz ve övünüyoruz, fakat buna rağmen. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu, yalnız bir nok
tayı rica ediyorum; «TPAO» diyorsunuz, hal
buki şimdi görüştüğümüz konu Petrol Ofisidir. 
TPAO nı öbür gün görüşeceğiz. 

O. H. P. GRUP UADINA SÜLEYMAN 
MUTLU (Devamla) — Sayın Başkanım, TPAO 
nı anlatmıyorum, Petrol Ofisin önemini anlat
mak için müsaade ederseniz kısaca izah edece
ğim. 

BAŞKAN — Peki, efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
MUTLU (Devamla) — Çünkü, yabancı şirket
lerle cılız bütçesiyle rekabet edemiyeceğini bil
diğimiz halde, rekabet etsin istiyoruz. Buna 
rağmen kendinden beklenileni fazlasiyle yaptı
ğına şahidoluyoruz. 1954 yıllında 6300 sayılı Ka
nunla petrol politikamız vaz'edilmiş olup, 1957 
yılında bu kanunun 2 nci maddesinde yapılan 
tadilât üzerine yabancı petrol rafinerileri ku
rulmaya başlanmıştır. Petrol politikamızın yeni 
olmasına rağmen, millî kuruluşumuz TPAO ile, 
Vasin ve gençliğin de harekete geçmesi üzerine 
CALTEX' in o zaman her varilde 1,63 dolar 4 
Cent indirim yapması 1963 yılında 2,8 milyon 
lira tasarruf sağlanmasına, 1964 yılında aynı 
şirketin yüzde 10 indirimle 3 milyon dolar ta
sarruf sağlanmasını temin etmiştir. Daha sonra 
Continental - Oil yüzde 25 indirimle yarım mil
yon ton petrol verebilmiştir. Demek ki, biz gö
zümüzü açtığımız müddetçe indirim yapılıyor
muş. 

1962 yılında TPAO ürettiği malların arıtıl
ır,asını da yapmakta olduğu için süratle tevzi 
istasyonlarını kurmuş oldu. Bir müddet.sonra 
Başbakanlık, sebebi bilinmiyen bir emirle tevzi 
işini durdurdu. Bugün bu işi Petrol Ofisi yap
maktadır. 

Rafinaj yönünden durumumuz bugün için 
yeterli seviyeye ulaşmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

4, 5 ve 6 numaralı oy kupaları kaldırılsın, 
oy verme muamelesi sona ermiştir. 

Buyurun, Sayın Mutlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
MUTLU (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Arkadaşlarım, yüzde 60 rafinaja karşılık 
tevzi satışımız çok cılız olup yüzde 22 dir. Bu 
ters oranı kaldırmak iktidarlar için ilk hedef 
olmalıdır. 

1963 yılında zamanın hükümetleri Petrol 
Ofisi kanun tasarısını getirmişti. Millî Güven
lik Kurulumdan geçmiş, Büyük Meclise geldi
ği sırada iktidarlar değişmiş, bir daha bu tasa
rıdan haber çıkmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz bu
nun üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu tasa
rı nedir, niçin getirilmiştir ve bugünkü iktidar 
tarafından niçin, ele alınmamıştır? Petrol Ofisi 
ile ilgili ve bütün konuşmalarımızm, tenkidleri-
mizin anaJtemelini teşkil eden bir tasarıdır; mü
saadenizle bu tasarının bir iki maddesini okuya
cağım, sizi yormıyacağım. 

Bu tasarı İnönü Hükümeti zamanında geti
rilmiştir; «Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adlı 
bir petrol dağıtım ve satış teşkilâtı kurulması 
hakkında kanun tasarısı. 1/524» Neymiş bu ta
sarı? 

Arkadaşlarım, ben size ilgili olduğumuz 
maddelerini müsaadenizle okuyayım. 

«Madde 2. — Ortaklık, petrol ve petrol 
ürünlerinin alım, satım, dağıtım, ithal, ihraç 
ve perakende satışını da içine almak üzere ara
ma sondaj, üretim ve arıtmalar dışında her 
türlü petrol işlemlerini yapar ve çalışma ko
nularına giren ticari ve sınai faaliyetlerde bu
lunur.» 

(b) Bendi ise; «Ortaklık öncelikle.» Dikkat 
edelim arkadaşlarım, «Ortaklık öncelikle Türk 
ıSiJâ'hlı Kuvvetlerinin ve genel, katma ve Özel 
bütçeli daireler, belediyeler, İktisadi Devlet Te
şekkülleriyle bunların sermayesinin en az yarı
sından fazlasına sahip bulundukları kuruluşla
rın petrol ürünleri ihtiyacını sağlar. 
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Yukarda yazılı kurulsular, ortaklığın sağlı-
yacağı petrol ürünlerini başka yerden alamaz
lar.» Asıl özü bu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı Millî Gü
venlik Kurulundan çıktıktan sonra ve Büyük 
Meclise sevk edildikten sonra derhal yabancı 
şirketler karşımıza geçti. Meclise kadar telg
raf çekildi; «Siz bizim ticari faaliyetlerimizi 
böyle bir kanunla engelliyemezsiniz». dediler, 
«Bu, Türkiye'nin 1961 Anayasasına aykırıdır». 
dediler. 

Aykırı mı, onu tetkik edeceğiz. 
Muhterem arkadaşlarım, zamanın Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı, yine İnönü Hükümeti 
romanındaki Bakan - ismini vermiyorum - An
kara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
AnayaJsa Kürsüsüne ve profesörler kuruluna, 
«Yabancı şirketlerin Anayasamızın ticari bölüm
leriyle ilgili mevzuatında itirazları vardır, ilim 
heyeti gözüyle bunu tetkik ediniz ve neticeyi 
bize bir raporla bildiriniz.» diye müracaat et
miştir. Sayın Profesörler Kurulunun bu husus
ta göndermiş olduğu ve 'heyetin almış olduğu 
kararların önemli kısımlarından iki üç satırı 
müsaade ederseniz okuyacağım. 

«Ankara üniversitesi Siyasal Bilgiler Fa
kültesi İdari İlimler Enstitüsünden» Başlığı. 
«İlmî mütalâa.» 

Ben zamanınızı almamak için ilgili yerleri 
okuyacağım. 

«1. Anayasamızın 40 ncı maddesinin üçün
cü fıkrasında,» (Devlet özel teşebbüsleri millî 
iktisadın gereklerine ve sosyal amaçlarına uy
gun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde 
çalışmasını sağlıyacak tedbirleri alır) denilmek 
suretiyle özel teşebbüsün faaliyetlerinde bâzı 
kayıtlamalara tabi tutulabileceği öngörülmüş 
olmakla beraber, Petrol Ofisi kanun tasarısının 
ikinci maddesinde özel kişilerden ticaret ve söz
leşme hürriyetini kayıtihyan her hangi bir hü
küm yer almamaktadır. Kamu tüzel kişilerinin 
ve sermayelerinin çoğunluğu Devlete ait bulu
nan şirketlerin, petrol ürünleri ihtiyaçlarını ön
celikle sermayesinin tamamı Devlete ait, yani 
anonim şirket kisvesine bürünmüş olsa dahi ik
tisadi bakımdan Devletin bir parçası olan Pet
rol Ofisten sağlamamakla yükümlü tutulmala
rının ticaret serbestisi ile bir ilgisi yoktur. Dev
letin kendi ihtiyaçlarını önce Devlete ait te

şekküllerden sağlaması ise en tabiî hakkıdır». 
Arkadaşlar, bu ilmî mütalâanın ikinci mad

desinden de bir parça okuyacağım: 
«Aynca belirtmek isteriz ki, Anayasanın 130 

ncu maddesinde şu hüküm yer almaktadır : 
Tabiî servetler ve kaynakları Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve 
işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve işlet
menin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi sure
tiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eli 
ile yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. 

Devletin, 130 ncu madde hükmü gereğince 
bizzat işletme yetkisine sahip bulunduğu ve özel 
teşebbüse ancak kanunun sarih hükmü ile hak 
tanınması mümkün olan bir alanda, Devletin, 
kamu tüzel kişilerinin ihtiyaçlarının önce Dev
lete ait hükmi şahıslar vasıtasiyle elde edilen 
petrol ürünlerinden karşılanması ve özel kişi
lerin rekabet serbestisini kamu sektörünün ih
tiyacı dışında kalan alana hasretmesi de bu 
hükmün normal bir sonucudur. 

Anayasa ile bağdaşmaz bir cihett bulunmadı
ğı sonucuna varılmıştır.» 7 profesör, Başkan 
Yavuz Abadan... 

Sayın milletvekilleri; Sayın Adalet Partisi 
iktidara geldikten sonra bizim bu tasarı kayıp
lara karıştı. Nerede olduğunu 10 gündür aradım 
bulamadım. Ne Kanunlar Müdürlüğünde var, 
ne bir yerde. Biz Adalet Partisi yeni bir tasarı 
getirdi diye sevinmiştik. Bu, 1963 yılında Büyük 
Meclise sevk edilen tasarı kadük olmuştu. Bu 
tasarının yeniden Yüce Meclise şevki için De
nizli Milletvekili Hüdai Ora! ve 23 arkadaşı ay
nı mealde bir teklif hazırlıyarak Yüce Meclise 
vermiş, fakat bu da bir sürü engellemelerden 
sonra 1965 - 1969 yıllan arasında kadük olmuş
tur. Bu da yine yenilenecektir, ümidederiz ki, 
Sayın Meclis, milliyetçi gözle tetkik edip kanun
laştıracaktır. 

Muhterem milletvekilleri; Petrol Ofisinin 
anatomisini tetkik ettiğimiz zaman görürüz ki, 
Ziraat Bankasının açtığı 2 500 000 liralık kredi 
ile kurulmuş, o da ödenmemiştir. Ofisin hemen 
hemen hiç kâr etmediği gibi öz sermayesini kay
betmek üzere olduğu ve buna mukabil yabancı 
kaynaktan borç aldığı ve gittikçe de borcunun 
arttığı görülmektedir. Dolayısiyle yıllık kârdan 
çok faiz ödenmektedir. Bu hususta müsaade 
ederseniz kısaca bilgi vermek istiyorum. 
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Arkadaşlarım; yabancı kaynak 1963 yılında 
254,8 milyon lira iken, 1964 te 301 000 000 a, 
1965 te 326 700 000 e, 1966 da 382 300 000 e çık
tığı görülmektedir. Tabiî yabancı kaynak yük
sek faiz alacaktır. Buna karşılık Ofisin resmî 
sektörlere de borcu vardır. 1963 te 176 000 000 
lira, 1964 te 184 000 000, 19Ö5 te 147 800 000 
- biraz azaltmış -1966 da 153 800 OOÖ lira borçlu 
görülmektedir. , 

Malî rantabilitesine gelince : 
Muhterem arkadaşlarım 1959 yılında malî 

rantabilitesi yüzde 25,8 iken 1963 te yüzde 9,7 
ye, 1964 te yüzde 3,2 ye, 1965 te yüzde 1,6 ya, 
1966 da da yüzde 3,6 düştüğü görülmektedir. 
Demek ki, millî petrol dâvamız hastadır, ölüme 
doğru gitmektedir. Arkadaşlar bu hastanın na
bızları yavaş atıyor, ateşi yükselmiştir. 

Sizleri yormamak için ekonomik rantabilite 
üzerinde durmıyacağım, yalnız verilen faiz ve 
komüsyonllar üzerinden bir iki rakam vermek 
istiyorum. 

1964 yılında 6 500 000 liraya karşılık, 1965 
te 11 600 000, 1966 da da 16 400 000 liralık faiz 
ve komüsyon ödediği ortadadır. 

Arkadaşlarım umumi tüketime göre Türki
ye'mizde satış nisbeti de düşmektedir. Umumi 
tüketim üzerinden satış nisbeti 1959 da yüzde 34 
iken, 1965 te yüzde 24,6 ya, 1966 dada yüzde 19 
a düşmüştür. 

Memur sayısı, işçi sayısı üzerinde değerli ha
tip arkadaşlarım durdular, ben durmuyorum. 

Arkadaşlanm kâr olarak 1959 yılında 
39 000 000 lira gözüküyor, 1963 te 18 000 000 
lira, 1964 te 6 106 000 lira, 1965 te 3 100 000 
lira, 1966 da da 7 200 000 lira kâr ettiği hesabın 
tetkikinden ortaya çıkmaktadır. 

İstasyon adedleri gittikçe çoğalmaktadır. Bu 
iyidir. Yalnız buna karşılık yetkililerden öğren
diğimize göre Ofisin yakında 400 000 000 liralık 
bir alacağının mevcudolduğu hesaplanmıştır. 

Bu durum karşısında neyin düzelmesi icabet-
tiğini arz edeceğim. Zaten aksaklıklan Yüksek 
Murakabe Heyeti raporlarında da tesbit edilmiş 
durumdadır. 

1. Fuzulî masraflarda kadro dışı personel 
kullanılmasına son verilmelidir. 

2. En kısa zamanda Teşkilât ve salâhiyet 
kanunu millî esaslara göre hazırlanıp Meclislere 
getirilmelidir. 

3. Ofisin yurt sathında tevzi istasyonları 
çoğaltılmalı, mesuliyetli bölge müdürlükleri ku
rulmalıdır. Bayiler çok iyi seçilmeli sıkı ve ta
rafsız kontrolleri yapılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de iki pet
rol müessesemiz var : Bir tanesi Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı; bu arar, araştırır, son
dajını yapar, yani üretir, arıtır. Bunun bir kü
çük kardeşi de, bu üretimin tüketiminde tevzi 
teşkilâtı olan Petrol Ofisidir. Bu iki kardeşin 
arasında da bir geçimsizlik var. Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığı peşin para istemektedir, 
ama biz Petrol Ofisine öyle bir yüküm yüklemi
şiz ki, resmî devair vasıtaları, bilhassa Milllî Sa
vunma Petrol Ofisten veresiye alır. Bu durum 
karşısında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının bu, aradaki sert tutumu kardeşine karşı 
biraz yumuşatması icabeder. 

Âmme sahasında kullanılmak üzere - Millî 
Savunma Bakanlığı dâhil - akar yakıt vermekle 
yükümlüdür. Ayrıca serbest şirketlerle reka
bet edecektir. Bu iki işin bir arada olması çok 
zor olacağı için malî yönden takviye edilmesi 
şarttır. 

Muhterem milletvekilleri; yabancı kaynak
lara muhtaç durumdan bu müessese kurta-
rılnıazsa, millî petrol dâvamız ölüyor demektir. 
Bu da yabancı şirketlerin işine yarar. Buna 
hiçjbir parlamenterin rıza göstereceğini aklı
mızdan bile geçirmeyiz, 

Ofisin rantabilitesi gittikçe düşmektedir. 
Tedavi çareleri aranmalı. Millî kaynak yaratır 
duruma getirilmesi millî açıdan mecburidir. 
1957 yılında Koordinasyon Heyeti kararı il'e 
1092 sayılı Kararla NATO enfrastrüktür prog
ramı gereğince Türkiye'de yapılan tesislerin 
ibakımı, korunması, çalıştırılması Petrol Ofisi
ne verilmiş oloduğu için, bu kurumun teşki
lât kanunu olmadan ve statüsüz bu işi uzun 
müddet yürütmesi mümkün müdür? Değildir 
arkadaşlarım, göreceğiz. 

NATO tesisleri, Millî Savunma Bakanlı
ğının itirazı üzerine Petrol Ofisi sigorta ettir
mek fikri reddedilmiştir, yani Millî Savunma 
Bakanlığı sigorta ettirilmesine razı olmamış
tır. Yarın doğacak her hangi bir tehlike do-
layısiyle (biliyorsunuz bu enfrastrüktüre NATO'-
nun birçok pipe - İme, petrol nakliyat boru
ları ve tesisleri dâhildir, Güneyden Kuzeye 
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Türkiye'de petrol basar.) Pipe - linelerin ge
çiş güzergâhında yerüstü kıymetler, şehir, te
sisler ve sairenin tahribi sonunda, değişik 
tazminat dâvalarının doğacağını şimdiden he
saplamalıyız. 

Ofisin her yıl satışı artmakla beraber ge
nel tüketimdeki nisbeti düşmektedir. 1958 
de 454 bin ton ile yüzde 34 iken 1965 de 748 
bin ton satış ile yüzde 24 e düşmüştür. 

Muhterem arkadaşlarım, bilanço kârı da 
her yıl düşmektedir. Bilanço kârının düşme
sine karşılık Petrol Ofisinin yabancı kaynak
tan temin etmiş olduğu malî imkânlara kar
şılık da komisyon ve faizleri artmaktadır. 
1959 da 39 milyon lira iken 1965 de 3 milyona 
düştüğü ortadadır. Verimsiz yatırımlar, fi
yat indirimleri ve maliyetin kontrollerinin 
karşılaştırılmamış olması, bayilere Verilen 
partizanca krediler, dış kaynağa ödenen yük
sek faiz rantabiliteyi düşürmektedir. Bu da 
millî petrol dâvamızın ölmekte olduğunu gös
terir. Bu hastanın mutlaka diriltilmesi icabet-
tiğini Yüce Meclise arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu bir dakikanız 
var, lütfen ona göre sözlerinizi ayarlayınız. 

O. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN 
MUTLU (Devamla) — Sayın Başkan hemen bi
tireceğim, sizi de yormak ve üzmek istemiyo
rum. 

Arkadaşlarım millî petrol dâvamıza küçük 
bir örnek vererek kürsüden ayrılacağım. 

Biliyorsunuz, 1964 yılında bizim millî bir 
dâvamız olan Kıbrıs dâvası en yüksek bir tan
siyona geldiği anda ve Türk uçaklarının 
Kıbrıs'a bir baskın yapması tasarlandığı, dü
şünüldüğü sırada, bize bugün demokrasi
den, Anayasadan, şundan, bundan bahseden 
dış şirketler yüksek oktanlı jet benzinlerinin 
gecikmiş olduğunu, ama bunda bir kasıtları 
olmadığını, bunun tesadüfen tam bu harekete 
isabet ettiğini ifade ile güya özür dilediler. 
Buna karşılık bizim millî bünyemizden doğmuş 
olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
Batman'da ve yüzde 51 i de bizim olan ipraş ra
finerimiz de derhal bu uçaklarımızın jet yakıt 
benzinlerini, bütün dış uzmanların, «Yapa
mazsınız» demelerine karşı yapmışlardır, arka
daşlarım. Ve Türkiye Millî Güvenlik Kurulu, 
Kurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı 
ve zamanın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan

lığı da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
na - bu bizim, birisi tam millî ve diğeri yarı 
millî olan - rafineri teşkilâtımıza teşekkürle
rini de ayrıca göğüslerini kabartarak bildir
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Petrol Ofisi ile il
gili biraz evvel bahsetmiş olduğum tasarılar 
bu Yüce Meclise gerek iktidar, gerek muhale
fet safları tarafından getirilmeli. Bu iktidar 
ve muhalefet meselesi değil, millî bir mesele
dir. Her şeyden evvel bu müesseseyi elbirliği 
ile kanuni statüsüne kavuşturmamız Grupum 
adına, dinlediğiniz için, saygı ve hürmetlerimi 
sunarım. (O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Sayın Başkanım Et ve Balık Kurumu üzerin
deki konuşmamız kaldı. 

BAŞKAN — Meclisçe gruplara tanınan mu
ayyen müddet sona erdi. Esasen saat 13,00 te 
ara vermemiz gerekiyordu. Ben,sizin sözünüzün 
insicamını bozmamak için kesmedim ve saat 
13,15 .e gelmiş olmasına rağmen devam ettir
dim. 

O. H. P. GRUPU ADINA SÜLEYMAN MUT
LU (Afyon Karahisar) — Teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — istanbul Teknik Üniversitesi 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişikli yapılması hakkında Kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına 215 millet
vekili katılmış olup, 201 kabul 13 ret, 1 çe-
kinser oy çıkmıştır. Tasarı gerekli oy çoğunluğu 
sağlanamadığı cihetle, devam eden birleşimin 
ikinci oturumunda tekrar Meclisin açık oyuna 
sunulacaktır. 

istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının yapılan açık 
oylamasına 205 milletvekili katılmış olup gerekli 
çoğunluk sağlanamamıştır. Aynı şekilde ikinci 
oturumda açık oya sunulacaktır. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısının yapılan açık oy
lamasına 206 milletvekili katılmıştır. Gerekli 
çoğunluk yoktur, Birleşimin ikinci oturumunda 
tekrar açık oya sunulacaktır. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, 
sıra sayısı 43, yapılan açık oylamasına; 191 
milletvekili katılmıştır. Çoğunluk yoktur. Bu 
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da diğerleri gibi Birleşimim ikinci oturumunda 
açık: oya tekrar sunulacaktır. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı, sıra sayısı 39, yapılan açık 
oylamasına 194 milletvekili katılmıştır. Çoğun
luk yoktur. Birleşimin ikincâ oturumunda tekrar 
açık oya sunulacaktır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe
sine 1 565 000 liralık ek ödenek verilmesi hak-

IV - BAŞKANLIK DİVANININ GE* 

3. —• Çalışma Bakanı Seyfi Öztürk'ün, 274 
ve 275 sayılı kanunların bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bâzı maddeler eklenmesine air 
kanun tasarısının havale ediliği komisyonlardan 
seçilecek 3 er kişiden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/193, 1/194, 
4/46) 

BAŞKAN — Muhteremi arkadaşlarım, Çalış
ma Bakanı tarafından verilmiş bir önerge var, 
geçici bir komisyon teşkiline mütedairdir, oku
tuyorum : 

Millet Meclttei Başkanlığına 
274 ve 275 sayılı kanunların bâzı maddeleri

nin değiştirilmesini, bâzı maddeler eklenmesini 

/. — İstanbul Teknik Vnievr sitesi 1969 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Ikında kanun tasarısiııın, sıra sayısı 41, yapılan 
açık oylamasına 190 milletvekili katılmıştır. Ge
rekli oy çoğunluğu sağlanamadığı cihetle Bir
leşimin ikinci oturumunda tekrar Meclisin açık 
oyuna sunulacaktır. 

Daha önce kararlaştırılmış bulunan ara ver
me saati çoktan geçmiştir. Bu sebeple saat 15,00 
te Birleşime tekrar devam etmek üzere birinci 
oturumu kapatıyorum. 

Kapanıma saati: 13,20 

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

öngören kanun tasarılarının Adalet, Çalışma ve 
Plân Komisyonlarından seçilecek 3 er kişiden 
mürekkep geçici bir komisyonda müzakeresini 
teminen, Geçici Komisyon teşkilini arz ve teklif 
ederim. 

Çalışma Bakanı 
Eskişehir 

Seyfi öztürk 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen? 
Yok. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mezkûr kanun tasarıları, 9 kişilik bir Geçici 
Komisyon kurulmak suretiyle orada görüşüle
cektir. 

ve Bütçe aKrma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (1/169) (S. Sayısı : 35) 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Naci Gaeıroğlu (Erzurum) 

• 

BAŞKAN — Miilelt Meclisinim 40 ncı Birleşiminin ikinci oturumuna devam ediyoruz. Müza
kere için gerekli çoğunluğumuz vardır. 

V - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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2. — İstanbul nüiversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (1/170) (S. Sayısı : 36) 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (1/172) (S. Sayısı: 37) 

4. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (1/175) (S. Sayısı : 42) 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununu bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe aKrma Komisyon Başkanlıktı tezkerele
ri (1/177) (S. aSyısı: 39) 

6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçesine 1 565 000 liralık ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe aKrma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütç Karma Komisyon Başkanlıkları tezekreleri 
(1/183) (S. Sayısı : 41) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
birleşimin sabahki oturumunda görüşülmüş olan 
bâzı ek ödenek ve aktarma tasarılarının yapılan 
açık oylamasının gerekli çoğunluk sağlanama
dığı cihetle tekrar edileceğini beyan etmiştim. 
Şimdi (1) numaralı kupa, İstanbul Teknik Üni
versitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının, yapılan açık oylamasına tah
sis olunmuştur : (1) numaralı kupayı sıralar 
arasında gezdiriniz. 

(2) numaralı oy kupası, İstanbul Üniversitesi 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair, Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezekrelerinin yapılacak 
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açık oylamasına tahsis olunmuştur. 2 numaralı 
kupayı, sıralar arasında dolaştırınız. 

(3) numaralı oy kupası, Petrol Dairesi Baş
kanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısının yapılacak açık oylamasına tahsis olun
muştur. 3 numaralı oy kupasını sıralar arasında 
gezdiriniz. 

(4) numaralı oy kupası, 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının, açık oylamasına 
tahsis edilmiştir. 4 numaralı oy kupasını sıra
lar arasında dolaştırınız. 

(5) numaralı oy kupası, Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın açık oylamasına tahsis edilmiştir. 5 numa
ralı oy kupasını sıralar arasında dolaştırınız. 

(6) numaralı oy kupası, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçesine 1 565 000 liralık 
ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı
nın yapılacak açık oylamasına tahsis edilmiştir. 
6 numaralı oy kupası sıralar arasında dolaştırıl
sın. 

Arkadaşlarımın, sıralar arasında dolaştırı
lacak, daha sonra hitabet kürsüsünün altına ko
nacak olan oy kupalarında oylarını kullanma
larını önemle rica ederim. 

7. —• Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Seııatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyon rapo
ru (D : II; 3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 
469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 814, 
841, 847, 848, 866, 867) (D : III; 3/54) (S. Sa
yısı : 771 e ek) 

19. — ET VE BALIK KURUMU İLE PET
ROL OFİSİ : 

Millî Korunma Konsolide bilançosu 
a) Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi 
b) Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şir

keti 
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BAŞKAN — Et ve Balık Kurumu ile Petrol 
Ofisi, Millî Korunma konsolide bilançosu üze
rinde görüşmelere devam ediyoruz. 

Adalet Partisi Grupu adına Musa Doğan, bu
yurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MUSA DOĞAN 
(Kars) — Sayın Başkan, aziz milletvekili arka
daşlarım ; 

Kamu iktisadi Teşekküllerinden Et ve Balık 
Kurumunun 1964 - 1965 - 1966 yıllarına ait gö
rüşümüzü, Adalet Partisi Grupu Sözcüsü olarak 
arz ediyorum. 

Et ve Balık Kurumunun kuruluş ve hukukî 
bünyesi; 

Hayvancılık ve balıkçılık sahalarında faali-
lette bulunmak üzere, 28 . 8 . 195â tarih, K/871 
sayılı Kararnameyle kurulan Kurum, 40 milyon 
lira sermayeli, hususi hukuk hükümlerine tabi, 
mesuliyeti sermayesiyle mahdut, malî ve idari 
muhtariyeti haiz, Ticaret Bankalığının kontrolü 
altında bulunan bir kuruluştur. Kurumun gö
revleri kuruluş Kararnamesinin 2 nci maddesin
de açıklanmış ve 11 . 11 . 1959 tarih K/1252 sa
yılı Kararname ile bu maddeye (G) fıkrasiyle 
ilâve-olarak Kurumun, «Ticaret Bakanlığınca veri
lecek sair görevleri de yapacağı belirtilmiştir. 
Millî Korunma Kanununun 1969 yılında yürür
lükten kaldırılması üzerine, 10 . 9 . 1960 tarih 
ve 79 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde 
Kurumun hukukî hüviyetini aynen muhafaza 
etmesi hükme bağlanmıştır. 12 . 3 . 1964 tarih 
440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesine göre 
kurulan iktisadi Devlet Teşekküllerini Yeni
den Düzenlenme Komisyonunca Kurumun ikti
sadi Devlet Teşekkülü olması teklif olunmuş 
ve 16 . 5 . 1969 tarih, 6/3093 sayılı Kararname 
ile teşekkülün bünyesinde Yönetim Kurulu ku
rulmuştur. 

Aziz Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım, 
şimdi Kurumun meşgul olduğu mevzu itibariyle, 
biraz geriye göz atarak Kurumun faaliyetine 
değineceğim. 

insan hayatının idamesi için şart olan pro
tein ile beslenmenin, artan nüfus karşısında ka
zandığı büyük önem insanları, protein kaynağı
nı teşkil eden, ekonomik hayatın yaratıcısı olan 
hayvancılık üzerine eğilmeye mecbur etmiştir. 
Ekonomik faaliyetlerin en önemlilerinden biri 
ve en başta geleni şüphesiz, insangücünden ye

teri kadar fayda sağlanmasıdır. Bunun da, ça
lışan insanların lüzumlu gıdayı alabilmeleriyle 
mümkün olabileceği bir gerçektir. Bu bakım
dandır ki, hayvancılık ilk çağlardan beri insan 
hayatında ve ekonomik alanda birinci mevkii 
işgal etmiştir. 

Tarihin ilk çağlarında koyun ve sığır," sat
ma - satmalma mübadele birimi olarak kulla
nılmış, ilk sermayeyi de hayvan sürüleri teşkil 
etmiş ve endüstrinin gelişmesine kadar sermaye 
terakümü hayvancılıkla kabil olabilmiştir. İn
san beslenmesinde önemli bir mevkii işgal eden 
kasaplık hayvanın, eskiden kurban olarak kesil
diği, daha sonraları kasaplık hayvan kesimleri
nin bayramlara teşmil edildiği ve nihayet hu
susi kesimlere ulaşıldığı görülmektedir. 

Roma'da başlangıçta sadece aile babaları
na tanınan hayvan kesme hakkı, Roma'nın 
ilerlemesi sonucunda hayvan kesiminde teşkilâ
ta ihtiyaç hissedilmiş ve bu ihtiyaç kasap esna
fının teşekkülüne yol açmıştır. 

Osmanlılarda kasaplık çok ilgi çekici bir 
mahiyet taşımış ve genellikle Hükümet ve kül
tür merkezi olan, nüfusu yüksek İstanbul şehri
nin beslenmesinde karşılaşılan güçlükler, Os
manlı tarihinde kasaplık hayvan problemini 
ikinci plâna itmiştir. İstanbul'da ilk toplu mez-
bahanenin, 5 asır evvel Fatih Sultan Mehmet 
zamanında kurulduğu tarihin tetkikinden an
laşılmaktadır. 

Hayvan tedariki, • kesimi, tüketiciye intikal 
ve fiyat kanularmda Osmanlı İmparatorluğu 
devrinde zaman zaman mevcudiyetini hissetti
ren, Devlet müdahalesi, münferit teşkilât ve 
çıkartılan fermanlarla değişiklikler göstererek 
yürüyegelmiş ve bu müdahale Cumhuriyet dev
rinde fiilen 1938 yılında yeni bir karektere 
sahibolmuştur. Bu tarihte İstanbul et piyasa
sını tanzim etmek ve fiyatları tüketicinin alım 
gücü seviyesine indirmek amaciyle kasaplık 
hayvan almak, kesmek, toptan ve perakende 
satmak için, mülga Devlet ziraat işletmeleri 
kurumu kurulmuş, fakat bu kuruluşun faaliyeti 
devam ettirilememiştir. 

2 nci Dünya Harbinin ilk tazyikleri karşı
sında İstanbul'un et ihtiyacının hususi sektör 
tarafından karşılanamaması üzerine, bu husus
ta Mîllî Korunma kanununa istinaden, münfe
sih Ticaret Ofisine verilmiş, 7 . 6 . 1949 teri-. 
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hinde K/784 sayılı Koordinasyon Heyeti Ka-
rariyle bu müdahale umumileştirilerek, kasap
lık hayvan ile balığın, bunlardan üretilecek 
mahsullerin alım ve satımı ithal ve ihraç işle
riyle Toprak Mahsulleri Ofisi görevlendirilmiş 
ise de, tamamen bir ihtisas konusu ve ayrı özel
likleri olan bu hizmetlerin, Toprak Mahsul
leri Ofisi bünyesinde devam ettirilmesi müm
kün olamamış ve K/871 sayılı Kararla Et ve 
Balık Kurumu kurulmuştur. 

Kurumun istihsal merkezleri; 

Hayvancılığımız gelişmesini tamamlamamış 
olmasına rağmen, millî gelirlerimizde, bilhassa 
tarım sektöründe elde olunan gelirdeki hissesi 
oldukça önemlidir. Yurdumuzun her tarafınr 
yayılmış bulunan Türkiye hayvancılığının ka
saplık hayvancılık bakımından yoğun bulundu
ğu bölgeler Doğu ve Orta - Anadoludur. Bu 
bölgeler, toplam hayvan mevcudunun % 70 ini 
sinesinde toplamıştır. Bilhassa, coğrafi vazi
yeti ve iklim şartlan dolayısiyle tarıma elve
rişli bulunmıyan ve arazinin % 73 nü meralar 
teşkil eden Doğu - Anadoluda hayvancılık da
ha fazla gelişme imkânını bulabilmiştir. Or
ta - Anadoluda İkinci Cihan Harbinden sonra 
toprak ürünlerinin mazhar olduğu himaye do
layısiyle, hayvancılık eski ehemmiyetini kay
betmiş ve üretici, meraları tarlalara tahvil et
meyi daha menfaatti bulmuş ve son yıllar için
de canlı hayvan fiyatlarında müşahade edilen 
gelişme ve şeker fabrikalarının tali maddeleri
ni teşkil eden küspenin kolaylıkla temini ve 
bunların hayvan yemi olarak kullanılabilmesi, 
bu bölge halkının hayvancılığa yeniden önem 
vermesine âmil olmuştur. 

Hayvan mevcutları; 

Aşağıda, her yaşta canlı hayvan mevcutla
rı ve bunların çoğalması, indekslerinin tetkik
lerinden de görüleceği üzere, memleketimizde 
kasaplık hayvan mevcutları, ezcümle koyun, 
sığır, manda, kıl ve tiftik keçileri sayıları her 
yıl muntazam bir artış seyri takibetmektedir. 

Arkadaşlar, vaktinizi almamak için tablo
daki miktarlara dokunmıyacağım. Adet itiba
riyle olan bu müsait duruma mukabil, et ka
litesi ve randıman yerine, beher hayvanda elde 
edilen et miktarı, canlı hayvan ve et ihracı ba
kımından memleketimizin Dünya memleketleri 
arasındaki durumu hiç memnuniyet bahşedici 

değildir. Bu hal; memleketimiz hayvancılığının 
lâyık olduğu inkişafı göstermemesi, diğer bir 
ifade ile hayvan besiciliğinin ve et veçhesi ba
kımından ırk mevzuunun ele alınmamış olma
sından ve bunlara ilâveten memlekette standart 
bir kesim sisteminin kurulmamış bulunmasın
dan ileri gelmektedir. 

Et kombinaları ve kapasiteleri; 
Kurum, K/871 sayılı Kararnamenin 2 nci 

maddesinde kendisine verilen vazifeleri yapa
bilmek için, ikisi tüketici, diğer ikisi üretici 
bölgede olmak üzere 4 kombine kurmuştur. 4 et 
kombinamızın mekanik tesislerinden yürümek 
suretiyle, bunların 8 saatlik bir çalışma sırasın
da nazari olarak günde kesebilecekleri koyun, 
sığır miktarları aşağıda gösterilmiştir: 

1. Kesim kapasitelerine göre; 
Erzurum Kombinamızda 2 100 koyun, 400 

sığır, 
Konya kombinamızda 3 680 koyun, 180 sı

ğır. 
Ankara Kombinamızda 2 400 koyun, 180 sı

ğır. 
Zeytinburnu kombinamızda 2 000 koyun, 

320 sığır. 
Kesilmektedir. 

Toplam olarak günde 10 180 koyun, 1 080 sı
ğır bu 4 kombinamızda kesilmektedir. 

Kuruluştan bugüne kadar edinilen tecrübe
ler, bölge özellikleri, mevsim şartları ve mem
leket hayvancılığının göstermiş olduğu hususi
yete bağlı hayvan tedarik imkânlarına göre, 4 
kombinanın senelik âzami, fiilî kesim kapasite
sini arz etmiş bulunuyorum. 

Kurumun alım politikası : 
1964 yılı uygulama programında öngörülen 

hedeflere ulaşılması amaciyle, 1964 yılında ku
rumun alım politikasının esaslarını şu şekilde 
özetlemek mümkündür. 

Memleketimizin klimotolojik hususiyeti iti
bariyle, bilhassa üretim bölgelerinde kışlann 
çok sert geçtiği ve bu itibarla kış ve yaz mev
simi fiyatlarında büyük değişmeler olduğu göz 
önünde tutularak, müsait mevsimlerde geniş 
ölçüde kesimler yapmak ve istihsal olunan et
leri dondurarak nedret aylarda tüketime arz 
etmek suretiyle üretici ve tüketiciyi himaye et
mek gayesini gütmüştür. 
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Alımlarını, arzın talebe nazaran daha fazla 
olduğu aylarda yapmak suretiyle, üreticinin 
yok pahasına elinden çıkarmak mecburiyetinde 
olduğu hayvanlarına, değer fiyatını ödiyerek 
almış ve bu suretle üreticiyi korumuştur. 

1964 yılında, avans vermek suretiyle, daha 
fazla hayvanın kış besisine alınmasını sağlamış
tır. 

1964 yılında, plânın öngördüğü şekilde, yal
nız üretici ve besicilerle, üretici bölge kombina
larında bağlantı yaparak hayvan besiciliğini 
cazip hale getirmeye çaba göstermiştir. 

Alımlarını daha ziyade üretici bölgelere yö
neltmiş ve yıllık alımlarının yaklaşık olarak 
% 38 ini Doğu illerinden yapmıştır. 

Kalkan narhlar muvacehesinde, kasaplık 
hayvan fiyatlarının kamçılanmaması için et 
stoklarını kullanarak, ihtiyatlı bir fiyat politi
kası izlemek suretiyle, tüketiciyi korumuştur. 

Kurum ile bağlantı yapan üreticilerin fiyat 
dalgalanmalarından müteessir olmamaları için, 
1965 yılı bağlantılarını, garanti fiyat vererek 
yapmış ve bu suretle, üreticiye, sattığı hayva
na karşılık o günün piyasa rayicini ödemekle, 
bir fiyat istikrarı sağlamıştır. 

Geçinme indeksleri : 
Türkiye geçinme indekslerini gösteren ista

tistikler, istanbul ve Ankara şehirleri göz önün
de bulundurularak yapılmıştır. Bu şehirlerimi
ze ait geçinme indeksleri, geçmiş yıllarla mu
kayeseli olarak bir tablo halinde gösterilmiş
tir. Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı üzere 
1964 yılı yurt içi kasaplık hayvan fiyatları, ay
lara göre % 15 ilâ % 51 oranında değişik nis-
betlerde, 1950 yılı fiyatlarına kıyasen yüksel
meler kaydetmiştir. 

1964 yılı yurt içi kasaplık hayvan fiyatları 
ise, 1963 yılına kıyasen, aylara göre % 1 ilâ 
% 26 oranlarında yüksek bulunmaktadır. 1964 
yılının 1963 yılına göre yıllık artışı % 13 tür. 
Bununla ilgili tabloda şu şekilde ayarlama ol
muştur : 

Aylar itibariyle, 1963 te yüzde yüz, 1964 te 
% 114, yine 1963 te yüzde yüz, % 118 gibi ar
tışlar kaydedilmiştir. 

Yurdumuzda kasaplık hayvan fiyatları bir
takım şartlara bağlıdır.. Mevsim şartları, mah
sul durumu, ihracat, kaçakçılık, halkın alım 
gücü, paranın yurt içi ve.yurt dışı kıymeti, di-
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ğer madde fiyatları, mera durumu, besi duru
mu ve hastalıkla ilgili durumlar... Fiyatlar, bu 
şartların etkisi altında kalarak teşekkül edi
yor. Yukarda belirtilen faktörlerin fiyat üzeri
ne yapmış olduğu etki, bölgelere göre değişik 
mahiyetler arz etmektedir. 

1964 yılında, kurum ikisi müstahsil ve di
ğer ikisi de müstehlik olmak üzere bölgede ku
rulu kombinalarında alım yapmış ve yukarda 
arz edilen etkenlerin ışığı altında, bölge özel
likleri de göz önüne alınarak, tesbit olunan 
program fiyatlariyle bu fiyatların bir yıllık 
uygulama sonuçları müspet neticeye varmıştır. 

Et sevkıyatları : 
1964 yılı çalışma devresinde kurum teşkilâ

tınca stok ve j-atış gayesiyle 150 763 gövde, ki
logram olarak 2 949 611 kilogram koyun eti; 
40 107 gövde sığır Kg. olarak 5 205 089 Kg. sı
ğır eti; toplam olarak 8 145 700 Kg. et sevkiya-
tmda bulunulmuş ve bu sevkiyat neticesinde 
karşı ünitelerimizce, 

150 125 gövde, 2 912 507 Kg. koyun. 
40 067 gövde, 5 192 171 Kg. sığır. 

olmak üzere toplam olarak 8 104 677 Kg. 
(yoldaki mallar hariç, yani kombinalardan, 
kombinalara sevk edilen mallar hariç) etin te
sellümü yapılmıştır. 

1964 yılında kurum örgütlerince yapılan et 
sevkiyatında, koyun etinde, 7 460 Kg. sığır etin
de, 4 828 Kg. toplam olarak 12 288 Kg. fire 
kaybına uğranılmıştır. 

Bu fire durumları hayvan nisbeti bakımın
dan şöyledir : 

Koyunda binde 2,5; sığırda binde 0,9. Genel 
olarak kayıp miktarı binde 1,5 olmuştur. 

Et satışları : 
örgütlerimizin ekonomik kurallara göre ça

lışmaları ve üretilecek mamullerin beher biri
mine isabet edecek masrafların haddi asgariye 
indirilmesi, öncelikle üretimin artırılmasına ve 
idare işletme masraflarında yapılacak tasarru
fa bağlı bulunmaktadır. 

1964 yılı çalışma devresinde kurum bu ana-
prensibi göz önünde bulundurmuş ve piyasa 
şartlarına, tedarik, stoklama ve ulaştırma im
kânlarımıza bağlı kalmak şartiyle, üretim ve 
satışlarımızı artırma çabası içinde bulunmuş
tur. 

Kurumun et satışları geçen yıl olduğu gi
bi, bu yıl da, iki grupta toplanmaktadır: 
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1. — Piyasa satışları : Tatbikatta kuranı, 
ordu ve resmî kuruluşlara devamlı et satışınâ'* 
bulunabilmiş, son birkaç yıl müstesna piyasaya 
yapmış olduğu et satışları ise devamlı bir ma
hiyet arz etmiyerek, hükümetlerin vermiş ol
dukları emir gereği tanzim satışları faaliyetine 
inhisar etmiştir. 

Ticari maksat ve rekabet esasına göre piya
saya toptan et satış konusu, Kurumca 1960 yı
lında ele alınmış ve fakat finansman imkânla
rında karşılaşılan zorluklar dolayısiyle, piya
saya yapılan toptan et satışları Hükümetçe dur
durulmuştur. 1961 yılı iş programlannde, pi
yasaya toptan et satışları prensibi kabul edil
miş, «ancak Ankara'da narh sisteminin devam 
ettirilmesi sebebiyle, satışların îstanbul'dı, 
yapılması zorunluğunda kalınmıştır. 

1962 yılı çalışma programında da Istanbu 
ve Ankara illerimizde piyasaya toptan et satış 
lannda bulunulması öngörülmüş ise de, M 
yıl da Ankara'da narh sisteminin devam e t t i r 
mesi, bu şehrimizde piyasaya girmemizi engel
lemiştir. 1962 yılında, İstanbul piyasasında tor 
tan et satışları konusunda hazırlanan plân, 196( 

Alında yurt sathında hüküm süren kuraklığ? 
tabiî bir neticesi olanak kasaplık hayvan piy<; 
sasında yapmış olduğu olumsuz etki sebebiyl 
demen uygulamaya konulmamış ve bu şehr 
mizde piyasa satışlarına ancak 1.8.1962 günüı 
den itibaren başlanabilmiş tir. Bu satışlarım? 
halen devam edegelmektedir. 

Yukarda 'arz edildiği üzere, Ankara ilimiz
de narh sisteminin uzun müddet devam etmesi 
sebebiyle, bütün hazırlıklar tamamlanmış olma
sına rağmen, bu şehrimizde piyasa satışlarına gi
rişilmesi mümkün olamamıştır. Ancak narh
ların 7 Eylül 1964 günü kaldırılnıası üzerine 
26 Ekim 1964 gününden itibaren bu ilimizde pi
yasada toptan et satışlarına başlanılmıştır. 

Ticari kurallara ve serbest rekabet esası
na bağlı piyasa toptan et satışlarımız, geçmiş 

devre tecrübelerinden faydalanılmak suretiyle, 
mahallî toptancı kasapların da örf ve âdetleri 
göz önünde bulundurularak, fiyat, kalite ve de
vamlılık prensipleri çerçevesinde günden güne 
artış kaydedilmektedir. 

Ayrıca bağlantılı alıcılar da vardır. Bu sa
tış durumuna, göre ben hulasaten arz ediyorum. 
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Kıymetli vakitlerinizi almayalım, çünkü Petrol 
Ofisi raporunda okuyacağız. 

BAŞKAN — Sayın Doğan toparlayınız lüt
fen, vaktiniz çok az kaldı. Grup sözcülerine 
tanınan müddet yarım saat ile kayıtlıdır. 

A. P. GRUPU ADINA MUSA DOĞAN (De
vamla) — Ayrıca Yüksek Murakabe Heyeti
nin tenkid ettiği bâzı mevzular vardır. Zaten 
Kurul kendi bünyesinde bu yola gitmiş. 

1965 yılında da, kanunla mukayyet esaslar 
dâhilinde 1 . 11 . 1959 tarih ve K/1252 sayılı 
Kararname ile bu maddeye (C) fıkrası eklene
rek, Kurumun Ticaret Bakanlığınca verileoelc 
diğer ödevleri de yapacağı belirtilmiştir. 

3 780 «ayılı Millî Korunma Kanununa da
yanılarak, kurulan Kurum, 1960 yılında bu ka
nunun kaldırılması üzerine, 10 . 9 . 1960 tarih 
ve 79 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi ile 
hukukî hüviyetini aynen muhafaza etmiştir. 

12 . 3 . 1964 tarih ve 440 sayılı Kanunum 
geçici 1 nci maddesine göre kurulan İktisad* 
Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Ko
misyonunca, Kurumun İktisadi Devlet Teşek
külü olması teklif olunmuş ve 16 . 5 . 196^ 
tarih ve 6/3093 sayılı Kararname gereğince, 
Kurumun iktisadi Devlet Teşekkülleri arasında 
yer alması kararlaştırılmıştır. 

Başlıca et ve balık sanayii alanında faaîi-
yerrce bulunan kurumun birbirinden ayrı konu
ları kapsıyan bugünkü görevlerinin iki ayrı 
kuruluş tarafından daha rantabl ve 440 sayılı 
Kanunun ruhuna uygun olarak yürütüleceği 
noktasından hareketle; biri Et Endüstri Kuru
mu, diğeri Süt Ürünleri Ofisi olmak üzere iki 
kuruluşun kuruluş kanun taşanları hazırlan
mış ve 1966 yılında B. M. Meclisine sevk edil
miştir. 

1065 yılı sonunda 13 hizmet yılını tamamlı-
yan Et ve Balık Kurumunun yatırım program
larının başlıca hedefi şu üç amaca yönelmiştir : 

Yurtta kasaplık hayvan yetiştirme ve besi
ciliğini korumla, özendirme ve verimli bir et sa
nayiinin kurulması, bununla ilgili ihracat hac
minin artırılması. 

Balık üretim ve tüketimi ile ihracatının ve 
bununla ilişkin sanayiin geliştirilmesi, stokla-
mada özel bir rejime ihtiyaç gösteren besin 
maddelerinin üretim, tüketim ve ihracatının 
düzenlenmesini mümkün kılacak soğuk hava 
tesislerinin kurulması lâzımdır. 

793 — 
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Kurumun 1905 yılı idari bünyesinin şeması
nı müsaade ederseniz okumıyacağım. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, ona göre to
parlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA MUSA DOĞAN (De
vamla.) — Ayrıca, 1966 programını kurum mtu 
vaff akiyetle tatbik etmiştir. 

Bunun dışında, kurum, balık ürünlerimize 
de önem vermiş, Trabzonlda bir balıkyağı ve 
balık unu fabrikası kurmuştur. Ayrıca İstan
bul'daki ZeytJinburnu kombinamızda ve Kon-
ya^daki kombinalanmızda da balık ürünleri iş
lenmektedir. 

Adalet Partisi Grupu aJdına sözlerime son 
verirken, geçmiş yıllara ait raporlar hakkında
ki kanaatimizin müspet olduğunu arz ederim. 

Et ve Balık Kurumunun mesaisinin Büyük 
Türk Milletine ve memleketimize hayırlı olma
sını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oylarını kul
lanmamış arkadaşların, oylarını kullanmalarını 
rica ederim. 

Gruplar adına görüşmeler bitmiştir. Şimdi 
şahıslan adına söz istiyen arkadaşlara söz vere
ceğim. Şahıslan adına konuşmalar 10 dakika
dır. 

Sayın Eşref Derinçay. Yok. 
Sayın Ahmet Güner. Yok. 
Sayın İhsan Kabadayı. Buyurunuz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ben Et ve Balık Kurumu mevzuunu, arka-
Idaşlanmın eleştirmiş olduğu mevzuların dışın
da, bir başka görüşle eleştirmek istiyorum. 

Bugün dünya nüfusu 3 milyarıdır. Bu tem
poyla giderse 50 sene sonra bunun 5 milyara 
çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu, insanlık için 
korkunç bir gelecek manzarası göstermektedir. 
Bugünden bu nüfusun üçte ikisi hayvansal pro
tein açlığı içindedir. Bu tablo içerisinde, Tür-
kiyenin durumu da bundan farklı değildir, Bu
gün Türkiye'nin nüfusu 34 milyondur. Senede 
700 - 800 bin arttığımıza göre, 1980 senesinde 
Türkiye nüfusunun 50 milyona varacağı taihmin 
edilmektedir. Bugünden hayvansal protein aç
lığı içinde olduğumuza göre, gelecekte bu mev
zuda bizi daha büyük bir tehlike tehd'idetmek-
tedir. Hem bugünkü ihtiyacı karşılayıcı, hem de 

geleceğe matuf hayvansal protein mevzuunda 
ciddî tedbirler almaya mecburuz. 

Türkiye'de insan başına düşen et miktan 13 
kg. dır. Diyebilirim ki, dünyada en az et yiyen 
milletler arasına girmişiz. Şöyle yenilen et mik
tarlarını dünya tablosunda bir tetkik edersek; 
Danimarka'da insan başına düşen miktar 59 kg. 
Fransa'da 52 kg., Kanada'da 64 kg., en çok Yeni 
Zelanda'da 72 kg., Birleşik Amerika'da 66 kg. 
dır. Türkiye'de ise bu miktar çok azdır. 

Biliyorsunuz, yalnız tahılla beslenen millet
ler, tıbben sabittir, pek de aktif, aksiyoner, di
namik, zeki sayılmazlar. Halbuki tarihin en ak
siyoner, en dinamik, en cesur, en zeki olan mil
letini protein açlığı içinde adalete, durgunluğa 
terk etmeye hiçbirimizin hakkı olmadığına göre, 
protein açlığı mevzuu Türk Milletini, içinde bu
lunduğumuz şartlar dâhil, gelecek için çok ciddî 
tehlikelerle dolu olarak takibetmektedir. 

" Türkiye'de 75 milyon hayvan vardır. Bu po
tansiyelle, Avrupa'da dahi, en ileri memlekettir 
ve bunun 70 milyonu kasaplık hayvandır, ama 
maalesef, aded mevzuubahis değil, verim bakı
mından çok düşüktür. 

Yapılan istatistiklere göre, bir sığırdan va
sati almış olduğumuz et miktan 90 kiloyu geç
miyor. Bu, dünyada sığır başına alman verimin 
en düşük seviyesidir ki, bu miktar ileri memle
ketlerde 222 kg. dır; Macaristan 250 kg. ı bul
muş, Amerika Birleşik Devletleri 259 kg. ı aş
mıştır. Bunun sebep ve hikmeti şudur : Türkiye'
de köylümüz fakirdir, iptidai ölçülere göre hay
vancılık yapmaktadır. Kıra, bayıra, meraya sal
mış olduğu hayvana; kırdan, bayırdan yesin 
doysun, bana verim versin, demektedir. Artık 
bu usul tarihe karışmıştır. Üstelik Türkiye'de 
meralar sökülmüştür, çayırlar kalmamıştır, me
ra katliamı hâlâ devam etmektedir. Merallar 
dondurulmazsa, çayır ıslah edilmezse, damkâri 
besi hayvancılığına ilgililer ciddî tedbirler al
maya yönelmezse, bu işle meşgul olan kişilere 
tesisler kurmak için uzun vadeli, az faizHi para 
vermez, ucuza yem sağlamazlar ise, maalesef bu
gün Türkiye'nin içinde bulunduğu ta.nm.sal hay
van açlığının gelecek için daha büyük tehlike 
olacağını şimdiden huzurlarınızda ilân etmeye 
mecburum. 

Türkiye'de bu kötü şartlar altında yetişmiş 
olan hayvan ürünleri -et dâhil - maalesef, üste-

http://ta.nm.sal
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lik yetiştiricisinin karnını da duyurmamakta,-
birtakım aracılar elinde çarçur edilmekte, büyük 
şehirlere süreke veya trenlerle getirilen hayvan
lar da birçok celepler tarafından suiistimal edil
mektedir. Ben pek çoğunu hatırlarım ki, dolan
dırılmış, paralarını alamamışlardır. Hükümet 
hem eti korumaya, hem de yetiştiricileri, bu ka
bil haramîlerin elmden kurtarıcı ciddî tedbirler 
almaya mecburdur. 

Bugün Türkiye'de hayvan gelirleri millî ge
lirin yüzde 15 ini sağlamaktadır. Eğer bu tedbir
ler alınır ise, bu miktarın yüzde 30 a çıkacağı 
bir ciddî gerçektir, istatistikler bunu göstermek
tedir, Bunlar içinde en ciddî tedbir; temelden, 
eteklerden başllıyan ve tepeye doğru çıkan; hay
van ürünlerini kontrol edici, müstahsili koruyu
cu, onların her ihtiyacını karşılayıcı bir merkez 
birliği sisteminin ve zirveye doğru çıkan, kaide
ye doğru genişliyen bir kooperatif sisteminin il
gililerce biran evvel kurulmasıdır. Bu bir zaru
ret haline gelmiştir. 

Artık bugün süreke hayvancılık terk edil
miştir, trenle de olsa terk edilmelidir. Hem, bir 
insani anlayışla trenle hayvan nakli yürekler 
acısıdır, hem de çok vefiyat vermektedir. Hay
van nakli yerine, gerekli tesislerin kurularak et 
nakli yapılması bir zarurettir. Dünya buna çok
tan geçmiştir, biz bu mevzuda çok geri kalmı
şızdır. 

Ayrıca, Türkiye'de hayvan ihracı mevzuu, 
maalesef bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek 
kolaylıkları da taşımamaktadır. Bu yüzdendir 
ki, resmî kanallarla hayvan ihracı yerine, döviz 
sağlayıcı hayvan ihracı yerine, Güney hudutla
rından, Doğu hudutlarından, resmen ihracetti-
ğimiz hayvanların dışında, pek çok hayvan ka
çırılmaktadır. Bu yüzden millî gelirden 500 mil
yonun üzerinde zarar edildiği tahmin olunmak
tadır. Güney hududunu gidip görmedim, fakat 
gidip gelenler hayvan kaçakçılığı pazarının res
men işlediğini söylemektedirler ve bu yoldaki 
zararımız da 500 milyondur, ihraç mevzuunu ko
laylaştırıcı tedbirler alınırken, et üretici vatan
daşları koruyucu tedbirlerle beraber biran evvel 
açık pazarın kurulması yerinde bir hareket ola
caktır. 

Protein mevzuunda İsrail 1945 - 1946 yılla
rında bizden daha kötü idi, Beyşehir'in dahi G-öl 
balıklarını alır götürür idi, fakat süratle kalkın

mış, küçük göllerde balık üretmiş, tavukçuluğa 
önem vermiş, bugün fert başına düşen protein 
miktarı, et miktarı 50 kiloyu geçmiştir. Biz de, 
basitinden de olsa, milleti protein yönünden bes-
liyebilmek için bu kabîl tedbirlere gitmeye mec
buruz. 

Türkiye'de kuzu kıyımı da bir felâkettir. 
Vaktiyle bir kuzunun kesilebilmesi için bu ku
zunun 20 kilo olması lâzımgelirken, bu miktar 
15 kiloya, bilâhara 12 kiloya inmiş, şimdi de ara
yan yok, soran yok.. Bu yürekler acısıdır. Kuzu 
kesiminin de ciddî tedbirlerle kovalanması, esas
lı tedbirlere bağlanması zaruridir. Zira Türki
ye'de kuzu katliamının, yani kuzuların vaktin
den evvel kesilmesinin millî gelire zararı, et ola
rak, yün olarak, sakat olarak 400 milyondur. 
İstatistikçilerin resmen yaptıkları hesap budur. 
öyleyse Türkiye'de, üretimi modern esaslara 
göre temin edici, kontrolü sağlayıcı, tüketim ve 
pazarlamayı kurucu yeni ciddî tedbirler almalı
yız. Bu yoldaki mevzuat keşmekeş içinde, arap 
saçı gibidir; öylesine karışmıştır ki, içinden çık
maya imkân yoktur. Meselâ, mezbaha, süreke ve 
nakil işlerine içişleri Bakanlığı bakar, pazarda 
et satışına Sağlık Bakanlığı bakar, et, balık ve 
yün yapağı işlerine de Ticaret Bakanlığı bakar, 
yem, süt işine Sanayi Bakanlığı bakar. Öyleyse 
bütün bunları hayvancılık mevzuunda tedvin 
edici yeni esaslarla çıkmak, anşart ki, bugünkü 
sistem içerisinde bunu yönetecek olan bir hay
vancılık Bakanlığını kurmak zarureti vardır. 
Bu bir gerçektir. (Alkışlar) Bu, sudan sebepler
le, lâflarla giderilecek bir mevzu değildir, ancak 
ve ancak bu işi böyle bir bakanlık yürütebilir. 

Sadece Dumlu'da 22 milyon hayvan vardır. 
Bu potansiyel dahi, ciddî olarak işlenir ise, ge
niş meralara dayanan bu hayvancılık Türkiye'
nin dış bütçe açığını dahi kapıyacak imkânları 
taşıyor demektir. Fakat maalesef Doğulu vatan
daş bu mevzuda dertlidir. Konya'dan 15 kuruşa 
alman saman Şark'ta 50 kuruşa satılır olmuştur. 
Bu sene şimdiden 1 milyon hayvanın açlık teh
likesi ile başbaşa olacağı söylenir. 

Bu kadar kısa bir özetle anlatmaya çalıştı
ğım bu ciddî konuyu, millî bir dert haline gelen 
bu ciddî konuyu, birçok vatandaşların dertleri
ne çare bulacak, milletin protein açlığını, ihti
yacını giderecek olan bu ciddî konuyu, maale
sef ağır yük yüklenen, ama her türlü mesnetten, 
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a-vaklardan zayıf olan Et ve Balık Kurumlanır 
sırtına yüklemişiz. Et ve Balık Kurumu bu ka
dar ağır ve ciddî vazifevi, busrtinkü personel im-
kânlarivle, bugünkü teşkilâtiyle ve bugünkü pa
rası ile maalesef yürütemez. 40 milyon lira ve** 
missiniz, ödemişsiniz, ama 411 milyon lira di* 
kaynaklardan para almakta, bununlla işini yü
rütmektedir. Yürüttüğü iş de nedir? Kesim v» 
depolama yapmaktadır, ama, o da ihtiyaca su
reti katiyede yetmemektedir. Konya'da hayvan 
cılıkla uğraşan vatandaşlarla temasım var, al
dığı hayvanın dahi parasını maalesef 3 ay, 5 ay 
verememekte, vatandaşlar bu Kurumun önünde 
sıra beklemekte, tanıdıklarından da tavassut is
temektedirler. 

Ben bununla kurum mensuplarını kınamıyo
rum, hepsini takdir ve tebrik ederim. Pek çoğu 
tanıdığım vazifesine bağlı ciddî insanlardır, an
cak ve ancak takatları yok, imkânları yok. 
Muhterem arkadaşlar, Kurum bu dertleri halle
decek şekilde takata, imkâna kavuşturulmalıdır. 
Bir hayvancı hayvanı 3 ay, 4 ay besleyip baka
cak, götürüp verecek ama aylarca parasını ala-
mıyacak... Zaten aldığı paranın faizi ağırdır, malî 
balamdan sıkıntıdadır, bir de bunun parasını 
3 ay, 4 ay veremezseniz bir devir hayvan besle
me imkânından mahrum olacaktır. Bu kabîl ted
birlerin de biran evvel alınmasını istirham ede
rim. 

Türkiye balıkçılık mevzuunda en çok potan
siyeli olan ileri bir memlekettir; 7 bin kilomet
reye yakın sahilleri olan, her cins balıklan bolca 
bulunan, fakat maalesef yıldaki istihsali 100 bin 
tonu geçmiyen bir memlekettir. İptidai ölçülerle 
balıkçılık yapılmaktadır. Fert başına düşen ba
lık miktarı da 2,5 kiloyu geçmemektedir. Muh
terem kurumun ismi Et. ve Balık Kurumudur; 
bir arkadaşımın da ifade ettiği gibi, elhamdülil
lah, balıkla meşgul olduğunu, vitrinlerinde ba
lık sattığını da hiç görmedim. Namını taşıdığı
na göre, gelin bu hizmetine de imkân verici ye
ni imkânlar sağlıyalım. Benim âcizane teklifim 
bu olacaktır. .Zaten bu imkânsızlıklar yüzünden 
20 yerde açılmış bulunan depolarının ancak 3 
ünü işletir vaziyettedir. 

Et ve Balık Kurumunun mensuplarının, ne 
de olsa gelmiş geçmiş hizmetlerinden, binbir sı
kıntı ve imkânsızlıklar içinde yapmış olduğu 
hizmetlerinden dolayı cümlesini tebrik ederken, 

inşallah ilgili Hükümetin yeni bütçede bu dert
leri halledici ciddî esaslarla, mevzuatla gelme
sini ve bundan yönetecek yeni bir bakanlıkla 
karşımıza .çıkmasını temenni eder, cümlenizi 
saygı ile selâmlanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Mutlu, buyu
run. 

Açık oylamalarda oylannı kullanmıyan ar
kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Et ve Balık Kurumu ve Petrol Ofisi raporlan 
çeşitli cephelerinden, gerek gruplar adına gerek 
şahsı adına söz alan milletvekili arkadaşlarımız 
tarafından, iktidarda dâhil olmak üzere, eleşti
rilmiştir. Şu kısa zamanda ben de et ve balığın 
önemini izah etmek için huzurunuza çıkmış bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ben size, hem istatis
tiklerden. hem de sözü geçen ilim müesseseleri
nin raporlanna dayanarak bir iki misâl vermek 
istiyorum. 

ArKaaaşlar; «Bir milletin fertlerinin dev& 
minin ve benden, ruh ve dimağ bakımından sıh-' 
hatli bir bünyenin ancak dengeli bir beslenme 
ile sağlanacağına şüphe yoktur»* sözü, Amerika 
Birleşik Devletleri Millî Araştırma Konseyi Bes
lenme Seksiyonunun ve Fransa Millî Hijiyen 
Enstitüsünün tavsiyeleridir. Bu enstitüler, dün
ya milletlerinin ve bu arada Türkiye'nin de bes
lenme durumunu, yediğimiz soğan ve pırasaya 
kadar, teker teker çıkarmışlar. 

Bu mevzuyla ilgili bir arkadaşınız olarak is-
tatistiki birkaç misâl vermek istiyorum : 

Dünyada bir şahsın tükettiği günlük besin 
maddesi miktan gram olarak, şöyledir : 

A. B. D. : 182 gram hububat, (Yani hubu
bata dayalı nişastah maddelerden bir kısmı) 
273 gram et, 49 gram yumurta, 14 gram balık, 
657 gram süt. 

Amerika'da bir ferdin dengeli beslenebilmesi 
için alması zorunlu olan maddelerin fert başına 
düşen ortalama miktan bunlardır. 

Sayın arkadaşlanm şimdi Hindistan'daki ra-
kamlan vereceğim. İstatistikleri tetkik ettiği
miz zaman, dünyada, dengeli beslenme bakımın
dan evel Allah arkadan üçüncülüğü aldığımızı 
görüyoruz. Hindistan ve Pakistan'dan sonra biz 
geliyoruz arkadaşlar. 
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Hindistan; (1964, 1965 istatistiklerine ve ya
pılan hesaplara göre) 404 gram hububat, 45 
gram meyva, 4 gram et, 1 gram yumurta 3 gram 
balık 123 gram süt. 

Vaktinizi almamak için diğerlerini saymak is
temiyorum. 

Türkiye'ye gelince : (1960 istatistiklerine 
göre; tabu şimdi bu rakamlar değişmiş olabilir; 
inşahlah bu seviyeyi aşmışızdır) 611 gram hubu
bat, 105 gram nişastalı maddeler (Patates fa
lan) 37 gram et. 

Amerika'nın 273 gramına karşılık bizde 
37 gram et, Amerika'nın 49 gram yumurtasına 
karşılık bizde 5 gram; Amerika'nın 14 gram ba
lığına karşılık bizde 6 gram... 

Muhterem arkadaşlarım, bunların, günlük 
sarf edilmesi gereken kalori miktarlarına göre 
hesaplan vardır. Bunları izah etmekle vakti
nizi almak istemiyorum. Yalnız bir hususu da
ha ilgililerin ıttılaına arz etmek isterim : 

Her şahsın tükettiği günlük protein miktarı 
ve temin edilen besin maddesine göre ülkeler
deki dağılışı şöyledir : 

Amerika'da; (Biliyorsunuz A. B. D. bizim 
dostumuzdur, biz «Küçük Amerika» olarak ta
nımlarız kendimizi.) 15,7 gram hububata kar
şılık Türkiye'de 68,5 gram hububat; Amerika'da 
65,1 gram hayvani proteine karşılık Türkiye'de 
15 gramdır. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca, et ve protein 
maddelerinin deposu durumunda olan hayvan
larımızın üzerinde sizlere bir fikir verebilmek 
için, bir de hayvanlarımızın karkas ağırlıkları 
ve umumi ağırlıkları hakkında bir iki misâl ve
receğim... 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlarım lütfen oylarını kullan
sınlar. 

SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, Batı - Almanya'da bir sığır 
ortalama 502 kilodur. Bunu kestiğimiz zaman, 
karkas ağırlığı 263 kilodur. Birleşik Ameri
ka'da ortalama 425 kilo ağırlığındaki sığırın 
karkas ağırlığı 265 kilodur. Verime bilhassa 
dikkatinizi rica ederim. Bunlar kesif, dengeli 
ve ucuz yemle besleme neticesinde varılan neti
celerdir. 

Türkiye'de bir sığırın ortalama ağırlığı 170 
kilo, karkas ağırlığı 85 kilodur. 
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Muhterem arkadaşlanm, vaktimiz dar oldu
ğu için Türkiye'deki balıkçılığın durumunu kı
saca izah etmek istiyorum : 

Arkadaşlanm, hayvani proteinlerden biri de 
balıktır. Balığın beslenme değeri üzerinde dur-
mıyacağım; gerekli şekilde hepiniz biliyorsunuz. 
Yalnız, dünyada balık tüketimi hızla artmakta
dır. Bugün Almanya balık ihtiyacının % 40 ını 
açık denizlerden, % 28 ini kıyı balıkçılığından 
% 30 unu da kültür balıkçılığından temin etti
ği halde, Türkiye tamamen kıyı ve açık deniz 
balıkçılığından temin eder, Türkiye'de kültür 
balıkçılığı hemen hiç yoktur. Halbuki balık, 
cidden, tarlalara ekilebilecek - ne demek istedi
ğimi gayet iyi anlarsınız - tarlada hububat gibi, 
ağaç gibi yetiştirilecek bir maldır arkadaşlarım. 

Bugün, Türkiye'de Veteriner Fakültesinde, 
Su Ürünleri Kürsüsü kurulmuştur ve kültür ba
lıkçılığı denemelerine başlamıştır. İktidara da 
bu arada teşekkür ederim, bu mevzuda gerekli 
kanuni hükümleri de Senatodan çıkarmış du
rumdadırlar. 

Dünya balıkçılığı ve bizim balıkçılığımızı 
karşılaştırmak için bir iki misal vermek iste
rim : 

Peru'da yıllık üretim 8 789 000 ton, Komü
nist Çin'de 6 milyon ton, Japonya'da 7 077 000 
ton, Danimarka'da 1 200 000 ton, Türkiye'
de 116 bin tondur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben söyle
miyorum, Veteriner Fakültesi Su Ürünleri 
Kürsüsü araştırmış ve bunu raporuna dercet-
miştir. Türkiye'ide yakın bir zamanda balık 
neslinin tamamen kökünün kesileceği ve yok 
olacağı kanaatine varmıştır. Bu raporda bil
hassa bilgili balık avı yapılmadığı belirtilmek
tedir. 

Sayın milletvekili arkadaşlarım, hepiniz bi
liyorsunuz bir ilde, bir kazada veya her han
gi bir yerde en münevver dediğimiz arkadaşla
rımız; oranın hâkimlerinden, doktorlarından, 
kaymakamlanndan tutun valilerine kadar, eğ
lenmek için göllere, nehirlere gittiklerinde ya 
silâhla, ya dinamitle balık avlarlar. 

Bu bizim münevver tabakanın tahrip- şekli
dir. Bir de balık avcılannın o trol denilen, 
durmadan balıkların yuva ve yumurta sahala-
nnı bozan, dağıtan bir av malzemesi vardır. 
Bunun da bugün önüne geçilememektedir. 
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Çünkü mevzuat kısadır, çünkü bunun üzerin
de şimdiye kadar gerektiği gibi durulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar say
dıklarım halkan yaptığı gayriusulî bir balık 
avcılığıdır. Gelelim bizim sayın Ticaret Ba
kanlığımızın balık avcılığı ve satışı tutumuna: 

Sayın Ticaret Bakanlığı ne zamandan kal
dığı bilinniiyen bir mevzuatla göllerdeki balık
larımızı «mültezim» adı altında bâzı kişilere 
artırmayla satar. Nisan ayı gelir, Mart ayı 
gelir balıklar yumurtasını döker; çiftleşme 
zamanıdır, balıkların yatma zamanı gelmiştir. 
ıSayın mültezim malmüdürlüğüne uğrar, Tica
ret Bakanlığında ilgili kişilere uğrar, muka
velesini bir ay daha uzatır, bir ay biter bir ay 
daha uzatır. Bu, avcılık mıdır, yoksa balığın 
kökünü yok etmek usulü müdür 

Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığı
nın bu şekilde, sadece balığının usulüne göre 
avlanması şartiyle kiraya verdiği göllerin mül
tezimleri bakın ne yapar : 

Bizim ne Anayasamızı tanırlar, ne başka 
mevzuatı tanırlar. Bunlar bu göllerin kanun
suz hâkim ve kırallarıdırlar. Değerli arkadaş
larım, kendilerine göre «Göle girme izin ve
sikası» çıkarırlar. Kabul. Balıkların yuvala
rının tahribedilmemesi için bunun böyle olma
sı icabeder. Ama bu izin vesikası bu maksatla 
çıkarılmamıştır. Ticaret Bakanlığı gölleri mül
tezimlere verirken, balıkların yumurtalarının 
ve yuvalarının dağıtılıp bozulmaması için 
«kandıra» dediğimiz su altı ve su üstü otları
nın kesilmemesine bilhassa dikkatini çektiği 
halde, gölün balığını satınalan mültezimler 
kandıra otunu «Göle girme izin vesikalarını» 
çıkararak satarlar. 

Bunları uzun uzun anlatmak istemiyorum, 
mültezimin aklına nereden gelmişse, vatanda
şın her göle giriş çıkışında, bir de giriş çı 
kış parası alır vatandaştan. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi gelelim... 
BAŞKAN — Sayın Mutlu, bir dakikanız 

var, ona göre toparlayın. 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) —Sayın 

Başkan ve Yüce Meclis 5 dakika daha müsa
ade ederler mi acaba? 

BAŞKAN — Meclisin kararını alacağım 
efendim. 

Sayın Süleyman Mutlu konuşmasının 5 da
kika uzatılmasını talebetmektedir. 

Talebi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
(SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Teşek

kür ederim. 
Muhterem arkadaşlarım, bana konuşma fır

satı verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim, 
bu bir millî mevzudur. 

Şimdi geliyorum Et ve Balık Kurumunun 
bugünkü tutumuna. Bugünkü tutum nedir, ya
rınki tutumu ne olmalıdır? Bu mevzuu eleştire
ceğim. 

Et ve Balık Kurumu millî beslenmemizle, ya
ni millet olarak yaşamamız için lüzumlu olan 
temel besin maddeleriyle yakından ilgili oduğu 
için, çalışmalarında kârlılık unsurunu ikinci 
plânda gözetmesi icabeder. 

Muhterem arkadaşlar, Et ve Balık Kurumu, 
beslenme mevzuunu temelden halletmek ve tek
nolojiye uygun et ve balık endüstrisi kurmak 
gayesine matuf, Türkiye hayvancılığının geliş
mesi için modern besicilik mevzuunu geliştir
mek, bölge hayvancılığı için alıcı ve değerlendi
rici bir merkez kurmak, fiyat politikasını yetiş
tiricinin lehine koordine etmek dolayısiyle et 
endüstrisini kurmak, ihtiyacolan bölgelere canlı 
hayvan nakli yerine kesilmiş ve dondurulmuş et 
naklini temin etmek, hattâ dış ülkelere ihracını 
sağlamak, aynı zamanda yan ürünlerini değer
lendirmek; kısaca» tüketici kütlenin sağlık şart
larına uygun protein ihtiyacını temin etmek gi
bi önemli âmme görevi yüklenmiş bir kuruluş
tur. 

Arkadaşlarım, tatbikatta tamamen bunun 
aksini görüyoruz. Et ve Balık Kurumu bir nevi 
âmme hizmeti müessesesi olmaktan çıkmış, par
tizanların (bakın arkadaşlarım, şimdiki iktidara 
demiyorum, bu, bizde evvelden ezele kadar 
böyledir) meslekle ilgisi olmıyan «seçimzede» 
lerin ve emeklilerin geçim tekkesi haline gel
miş, verimlilik ve kârlılık prensipleri unutul
muş, hattâ müessesenin asıl gayesi bir tarafa 
itilerek kalay ithalinden, hiç alâkası olmıyan 
karpuz satışına kadar işlerle meşgul duruma 
gelmiştir. 

Yalan mı? 

Böylece öz ve özel bünyesini kaybetmiş bir 
müessese ortaya çıkmıştır. 
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Şimdiye kadar uzman veterinerlerin tavsiye 
ve fikirleri dikkate alınmamış (dikkat edin ar
kadaşlar, biz veterinerlere ücret istemiyoruz) 
bu meseleleri bilen kişiler olarak tatmin cihetine 
gidilmemiştir. 

IBu müessesenin anahedefine ulaşamayışının 
sebebi üzerinde şimdiye kadar kimse durmamış
tır. Çünkü Kurumun idarecileri et ve balık en
düstrisine, halkın temel beslenme ilkelerine ve 
hayvancılığın iktisadi değerine inanmış kimse
ler değildir, özür dilerim, bunlar bilerek inan
mamış değil, meslekleri ayrıdır. Bir hukukçu
nun, bir ekonomistin, bir veteriner hekimin ayrı 
ayrı gözlerle aynı mevzuu göremiyeceklerini 
takdir edersiniz. Bu yüzden idareciler ancak 
bir tedbirli tüccar gibi hareket etmişlerdir, kor
kularından, «acaba batıverir miyiz? diye. Doğ
ru. Bilmiyen insan bilmediği yolda korkarak 
yürür muhterem milletvekilleri. 

Pazarlama hususunda, hiçbir zaman piyasada 
geçerli alım - satım politikası izlememişlerdir. 

Yetiştiricilerle yaptıkları bağlantılar katı, 
yani birbirini incitir durumda olmuştur. Yetiş
tiricilerden hayvanlarını gününde almadıkları 
gibi, fiyat politikası da piyasaya uymadığı için 
Kurumla aralarında anlaşmazlıklar çıkmıştır. 
Kurum, bölge ve mevsimlere göre kasaplık hay
vanlar için bir taban fiyat teessüs ettirememiş-
tir. 1952 yılında neşredilmiş olan ve kuruma va
zife ve salâhiyetlerini veren Kararname, bu ifa
de ettiklerimin yapılmasını, bunlara vazife ola
rak yüklediği halde, yaptıramamışlardır. 

Yabancı ülkelerin gelişen et sanayiini taki-
bederek teknolojik gelişmeye ayak uydurama
mışlardır. Bu kurumun, bir kuruluş kanunu 
yoktur. Arkadaşlarım, koskoca bir mevzu, bes
lenmemizin temel mevzuu ile ilgili bir müesse
senin bir kuruluş kanunu dahi yoktur, tşte, 
pratik de ortada; Ankara'da malı en çabuk bi
ten Et ve Balık Kurumunun satış mağazaları
dır. Demek ki, halk buna inanmış. Bunu geliş
tirmeli, fakat gelişmesinden ve malı takviyeden 
önce, bunu bir statüye kavuşturmamız lâzım. 

Bu kurumu «çeşitli fikirlerin tesirinden kur
tarmak mümkün olmamıştır. Ticaret Bakanlığı 
ticari yönden, Ziraat Bankası bankacılık gözü 
ile görmüş, Veteriner işleri Genel Müdürlüğü 
ise gerçekten Türkiye hayvancılığının kalkın
ması, et endüstrisinin gelişmesi, taban fiyatın 

ioğması yönünden etkili olmaya çalışmış, fa
kat bu çelişik düşünceler kurumda birleşince, 
içinden çıkılmaz bir hal ortaya çıkmıştır. 

Et ve Balık Kurumu bugün öz fonksiyonuna 
yaklaşır gibi olmuş ise de, çalışmaları, hayvan
cılık ekonomisi ve et endüstrisi açısından yeter
li olmaktan çok uzaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; benim şahsi tavsi
yelerim ancak şunlar olacaktır: Kurum en kısa 
zamanda Teşkilât Kanununa kavuşturulmalıdır. 
Bu, iktidarın, muhalefetin, hepimizin vazifesi
dir. Millî bir dâvadır muhterem arkadaşlar, ben 
buna böyle bir göz ile bakıyorum. 

Kurum zararlı iştiraklerden derhal ayrılma
lı, sadece Millî Savunma Bakanlığına 1967 fi-
yatlariyle et.vermekten vazgeçmeli, realiteye 
uygun fiyatlarla halkın huzuruna çıkmalı ve 
resmî sektöre de realiteye uygun fiyatlarla ver
melidir, arkadaşlarım. Bir taraftan âmme mü
esseselerini kazandıralım derken, diğer taraf
tan bir âmme müessesesini yok etmeye hiçbiri
mizin hakkı yoktur. 

Kurum, halen elinde bulunan teşkilâtı tam 
kapasite ile çalıştıracak malî güce ve personele 
kavuşturulmalıdır; kavuşmuş değildir. Bugün 
arkadaşlar, elimizdeki şu tesislerin kapasitesi 
sığırda % 41, koyunda % 71 âtıldır. Bunun mâ
nası çok büyüktür, arkadaşlarım. 

Teşkilâtın idaresi, seçimzedelere, emekli as
kerlere değil, veteriner hekimlere, uzmanlara 
derhal devredilmelidir. 

Su Ürünleri Kanunu çıkmış durumdadır. Bu 
hususta iktidara ve bu kanunun çıkarılmasında 
emeği geçen bütün milletvekili arkadaşlarımıza 
huzurunuzda teşekkür ederim. 

Et Endüstrisi Kanunu da çıkarılmalıdır. 
Bölgelerarası canlı hayvan nakliyatı yerine ke
silmiş, dondurulmuş et nakliyatı usulü gerçek
leştirilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri; Kars'ta hayvanı 
trenin vagonuna kapadınız. İstanbul'a kadar aç 
ve susuz İstanbul'a indiği zaman % 18 kilo kay
bediyor. Bunun mânası ne demektir arkadaşla
rım? Daha hayvanı kesmeden hayvanı azaba 
sokuyoruz. Bu, bizim ne dinimize, ne de asil bir 
millet olarak duygumuza yakışmaz. 

Ortadoğu'ya canlı hayvan ihracı yerine Av
rupa'ya dondurulmuş et ihracını geliştirmek da
ha kârlı ve döviz kaynağıdır. Bu bakımdan Av-
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rupa ve Batı ülkeleri bizden korkmadan et ve 
mahsullerini alacaklardır, arkadaşlarım. Canlı 
hayvanları alamazlar, çünkü bu cılız bütçe ile, 
bu cılız teşkilâtla Türkiye'de hayvanlar üzerin
deki hastalıklar kontrol altına alınmış değil
dir. 

Kesin merkezleri, teknolojik gelişmelere gö
re cihazlandırılmalı, yan ürünlerin değerlendi
rilmeleri gözden kaçmamalı, Yem Sanayiinin öz 
maddeleri daha ucuza mal edilmelidir. Yavaş 
yavaş her ildeki, ilçedeki mezbahalar kaldırıl
malı, kesilmiş, teknik muayeneden geçmiş, soğu
tulmuş et tevzii geliştirilmelidir. Böylece mil
yonlarca liralık mezbaha artıkları da değerlen
dirilmiş olacaktır. Tabiî bunun birdenbire ol-
mıyacağı da aşikârdır, ama biz ilk adımı T. B. 
M. M. ve Parlâmento olarak atmamız icabeder. 

BAŞKAN — Sayın Mutlu... 
SÜLEYMAN MUTLU (Devamla) — Efen

dim, bir dakikanızı rica edeceğim, birbuçuk de
ğil. 

Veteriner hekim kadroları en kısa zamanda 
tamamlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; son sözümü söylü
yorum; Et ve Balık Kurumunda şimdiye kadar 
emeği geçen arkadaşlar cidden çalışmışlar, ama 
silâhsız nasıl harbedilir? Bunlar, silâhsız ola
rak savaşı kazanmaya uğraşmışlar. Ellerinde 
mevzuatları yok, öz kaynakları hemen hemen 
yok denecek kadar az. Tabiî ki, yabancı kay
naklarla çalışınca faiz ödemek suretiyle zara
ra uğrıyacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; Parlâmento başta 
olmak şartiyle bütün partilerin, muhalefetin ik
tidarın düşünceleri icabeden husus, milletçe iyi 
ve dengeli beslenme probleminin halledilmesi
dir. Dünya milletlerinin soludukları havayı da
hi dezenfekte ve filitre ettikleri bir devirde mil
letçe içtiğimiz sütten yediğimiz ete kadar gay-
risıhhidir. 

Aslında, biz et yemiyoruz arkadaşlar fakat o 
mevzuu burada açmıyorum, vaktimiz yok. Et ye
mediğimiz için, 'biz asıl eti görmediğimiz için bu 
yediğimizi et zannediyoruz. İleri milletlerin 
beslenme standartlarına en kısa zamanda va
rabilmek için, besicilik, hayvancılık ve su 
ürünlerini içine alarak koordine çalışma Bağlı
yacak bir bakanlığın kurulmasını, iktidardan 
ve muhalefetten şahsım adına istirham ediyo
rum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, saygı 
ve hürmetlerimi arz ederim, muhterem millet
vekilleri. (Muhalefet sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bu müessese raporu hakkında 
başka söz istiyen?.. Yok. Buyurun Sayın Ba
kan. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar
kadaşlarımız var mı efendim?.. («Var» ses
leri.) Lütfen acele ediniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar; Petrol 
Ofisi Denetleme raporlarının görüşülmesi vesi
lesiyle C. H. P. sayın sözcüsünün bir kısım 
beyanlarının yanlışlıktan giderilmesi, tashih 
edilmesi maksadiyle huzurunuzdayım. 

Sayın sözcü, «İnönü hükümetleri zamanın
da hazırlanmış olan kanun tasarısı ortadan 
kaybolmuştur. Bu tasarı bulunmalı ve kanun 
çıkarılmalı» diye, zapıtedebildiğimize göre, bir 
beyanda bulunuyorlar. 1963 senesinde, o za
manki koalisyon Hükümeti tarafından hazır
lanmış olan Petrol Ofisi kuruluş kanunu ta
sarısı gerekçesi ile birlikte ve bu tasarı üze
rinde çalışmış olan çeşitli dairelerin hazırla
dıkları sorulu, cevaplı bir dosyası bakanlığı
mızda ve daha doğrusu benim masamın üzerin
dedir. İhtiyaçları varsa, suretini isterlerse, 
kendilerine takdim ederiz. 

Ayrıca, bu tasarının Ve bu tasarı üzerinde 
çalışmış olan müesseselerin görüşlerini bakan
lığımızın ilgili ve yetkili kurumlarına tevdi 
ettim, üzerinde çalışmalar da yapılmıştır. 

Asıl konu, Petrol Ofisi müessesesinin bir 
teşkilât kanununa kavuşturulmasıdır. Ancak, 
bundan önce anakanun olan Petrol Kanunu 
üzerinde yapılacak değişiklikler son şeklini al
malı ve ondan sonra ona müteferri dağıtım, 
pazarlama işleriyle meşgul olan Petrol Ofisin 
kuruluşuna nasıl bir şekil vermeli, hususu üze
rinde durulmalıdır. Bir İktisadi Devlet Te
şekkül şeklinde mi, bir anonim şirket şeklin
de mi, yoksa Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının bir filyal şirketi şeklinde mi; çe
şitli varyantlar üzerinde bakanlığımızca ça
lışmalar, etütler yapılmaktadır. Bunun sonu
cuna göre ve Petrol Kanunundan oonra he
men Petrol Ofisi Kanunu, tabiî Maden Kanunu 
da, Yüce Meclise sevk edilecektir. 
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Bu vesileyle arz edeyim ki, Petrol Kanunu 
üzerinde yapılmakta olan değişiklikler, ba
kanlığımızca bitirilmiştir bugün basma ve rad
yoya da açıkladık, Bakanlar Kurulunda da 
mutabakata varılmış, imza muamelesi tekem
mül ettirilmektedir, birkaç gün içersinde Yüce 
Meclise sunulacaktır. 

Yine sayın sözcünün beyanlarından «Petrol 
Ofisi ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
arasında geçimsizlik vardır» şeklinde bir id
diayı tesbit edebildik. Böyle bir geçimsizlik 
yoktur. Daha önce Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı da tevziat istasyonları, pazarla
ma işlerine girdiği için birtakım komplikas-
yonlar oluyordu. Bu komplikasyonları orta
dan kaldırmak için de bir protokol ile Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının satış is
tasyonları Petrol Ofise devredilmiştir. 

Yine yabancı şirketler, Kıbrıs meselesi es
nasında yüksek oktanlı jet benzini verme
mişler şeklinde... Bilmiyorum, maksat yine ya
bancı şirketlere karşı bir tahrik değildir, in-
şallah,ama o mânada çıkıyor. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Tah
rik. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — 
Değil efendim. Türkiye'de jet yakıtı İPRAŞ 
Rafinerisinde imal edilmektedir. Arz ederim. 

ıSÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — 
Sonra edildi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; baş
ka konuşmacı olmadığına göre, Et ve Balık Ku
rumu ile Petrol Ofisi Millî Korunma Konsolide 
Bilançosu hakkında konuşmalar sona ermiş bu
lunmaktadır. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. M. 
nce denetlenmesinin düzenlenmesi hakkındaki 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
bilançoların tasvibe arz olunması gereken te
şekkül ve müesseselerin hesap yılı itibariyle bi
lançolarını ayrı ayrı Yüce Meclisin oyuna suna
cağım. Tasvibedildiği takdirde yıllarına ait 
yönetim kurulları ibra edilmiş olacaktır. Ancak, 
bu halde dahi kaza mercilerine intikal etmiş ve
ya intikal edecek olan hususlar mahfuz tutula
caktır. Keza, hakkında tahkik konusu açılmış 
bulunan hususlar da yine saklı kalacaktır. 

Şimdi buna göre bir numaralı cetveldeki ne
tice hesaplarını teker, teker Yüce Meclisin tas
vibine sunacağım. Okutuyorum. 

19.'— ET VE BALIK KURUMU İLE PET
ROL OFtSÎ : 

Millî Korunma Konsolide Bilançosu : 
A) Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisinin 

1963 yılı Millî Korunma Konsolide Bilançosun
dan Ofise ait kısım düşüldükten sonra yalnız 
Et ve Balık Kurumu bilançosu tasvibe sunul
muştur. 

B) Et ve Balık Kurumu ile Petrol Ofisi 
Millî Korunma 1963 konsolide bilançosu zama
nında gelmediğinden bundan önceki devrede 
tetkik edilememiş olmakla bu kere incelenmiş
tir. 

C) 1964, 1965, 1966 yıllarında ise Petrol 
Ofis ,Et ve Balık Kurumu ile birlikte millî ko
runma konsolide bilançoları içinde mütalâa olun
muştur. 

1963 kâr; 46 409 635,38 TL 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Not 
ve buna ilişkin rakam kabul edilmiştir. 

1964 kâr; 54 275 947,32 Tl. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1965 kâr; 48 869 829,29 TL 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1966 kâr; 32113 826,72 TL 

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

Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirketi ve 
Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şirketinin 
bilançoları Yüce Meclisin bilgilerine sunulmak
la iktifa olunacaktır. 

Okutuyorum. 
a) Bursa Soğuk Depoculuk Limited Şirke

ti : 
1964 kâr : 176 390,71 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
1965 kâr : 149 754,37 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
1966 kâr : 120 018,41 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
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b) Gelibolu Soğuk Depoculuk Limited Şir
keti : 

1964 zarar : 66 851,49 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
1965 zarar : 83 448,51 lira. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
1966 zarar : 30 265,44 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu

lur. 
Bu şekliyle bilançolar ve netice hesapları 

Yüce Meclisçe tasvibedilmiş olmakla yıllarına 
ait denetim kurulları ibra edilmiş bulunmakta
dır. 

Açık oylamada oylarını kullanmıyan arka
daşımız var mı? 

Tekrar hatırlatmakta fayda var, bu açık 
oylamalar bu sabah birleşimin 1 nci oturumun
da yapılıp da çoğunluk sağlanamıyan açık oy
lamalardır. Bu sebeple bâzı arkadaşlarımda 
yanlış kanaat hâsılolmuşsa,, sabahki oturumda 
oy kullanmış olsalar dahi öğleden sonraki otu
rumda tekrar oy kullanacaklardır. 

Oyunu kullanmıyan arkadaşımız olmadığı
na göre, oylama işlemi bitmiştir. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, numaralı oy kupalarını kal
dırınız. 

20. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ha
zırlanmış olan programın bugüne ait kısmı bi
til ilmiş bulunmaktadır. Ancak, Yüce Mecjlisin 
«Program aynı gün bitirildiği takdirde bir son
raki günün programına geçilir» diye bir karar 
almış idi.. Bir sonraki program, Türkiye Rad
yo - Televizyon Kurumuna ait bilançonun tet
kikidir. Fakat gerek Güven Partisi, gerek Cum
huriyet Halk Partisi grupları adına verilen 
önergelerde; grup sözcülerinin gerektiği gibi 
hazırlanmadıkları, bu sebeple ancak grup söz
cülerinin yarın görüşebilecekleri, iddia olun
maktadır. Eğer bu iddiada musir iseler ona gö
re meseleyi halledeceğiz. 

Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ver
miş olduğu önergede «5 Şubat 1970 günü mü
zakeresi yapılacak 20, 21, 22, 23 numaralı gün
demlerin, programda yazılı olan 5 Şubat 1970 
günü saat 10,00 da görüşülmesini arz ve teklif 
ederim» diyor. Ve mukteza olarak da «Zira bu
gün öğleden sonra pek çok komisyon çalışma

sı var. Grup adına konuşacak arkadaşlar da ha
zır değil» mütalâasında bulunuyor. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Önergeyi 
şahsı adına vermiştir. Grupumuz hazırdır. Sa-t 
ym Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Niğde Milletvekili Nuri Kodamanoğlu, Cum

huriyet Halk Partisi Gjrupu adına vermiş olduğu 
bir önergede: «Grup sözcülerinin gerektiği gi
bi hazırlanmalarına imkân vermek üzere, gün
lük program bitince görüşmelerin ertesi güne 
bırakılmasını arz ve teklif ederim.» demekte-ı 
dil'. 

Eğer, gerek Güven Partisi Grupu, gerek 
Halk Partisi Grupu sözcüleri hazır değilse, o 
zaman arkadaşlarımın mütalâasına uymak ve 
Yüce Meclisin de tasvibini almak suretiyle mü
zakereyi yarına bırakacağım. Fakat lütfedip 
hazırlıklarını tamamlarlarsa bugün devam ede^ 
ceğiz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, izin verirseniz önergemi kısaca açık-
lıyacağım. 

BAŞKAN — Efendim, ben önergenizi kâfi 
derecede açıkladım. Halk Partisi Grupu adına 
hazır mısınız, değil misiniz? 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Arada 
bir nüans farkı var efendim. Bunu izah etmekj 
hakkım değil mi? Niçin söz vermiyorsunuz Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Aslında hazır değilseniz meseleyi bir cen-

tilmeklik içinde zaten yarma bırakacaktım. O 
bakımdan söylemiştim. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan değerli arkadaşlarım, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin geçmiş yıllar hesabını incelen-j 
mesiyle ilgili müzakereler için Riyaset Diva
nında partiler arası bir centilmen anlaşması 
yapılmış idi. Bu anlaşmanın filvaki ikinci kısmı, 
günlük program bittiğinde ertesi günkü prog
ramın devamı başlangıçta mutabakat halinde 
karargir oldu. 

Ancak, günlerden beri süregelen müzakere
ler çok açık olarak gösterilmiştir ki, artık bu 
müzakerelerin cereyanı sırasında bundan son
raki müzakerelerde söz alanlar çok olur, prog
ram yetişmeyebilir, onun için imkân olursa bir 
sonraki güne geçerek vakit kazanalım gibi, 
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bir mülâhazaya mahal olmadığı anlaşılmıştır. 
O derece anlaşılmıştır ki, geçen haftaki müza
kerelerde ikibuçuk günlük bir tasarruf sağlan
mış, Cumartesi ve Pazar günleri bu müzakerele
ri yapmaktan vazgeçmişizdir. Bundan sonraki 
müzakerelerin de aynı anlayış içinde cereyan 
edeceğini zannettirecek birtakım ciddî sebep
ler vardır. Söz alanların sayısından ve genel
likle arkadaşlarımızın tutumundan bu anlaşıl
maktadır. 

Sayın arkadaşlarım, o halde, bir zaman ka
zanma mecburiyet ve telâşı içinde değiliz. Şu 
halde maksadımız nedir? Maksadımız: Bu mü
zakerelerde denetimin sıhatli yapılmasını te
mindir. Bunun için de ilgili arkadaşlarımız 
hazırlıklarını, belli program günlerinde işler 
yürüyeceği mülâhazası ile yapmışlardır. Kabufl 
buyurursanız, bugünkü imkânlar içinde ne ha
zırlık varsa ona göre elbet konuşulur. Ama tak
dir buyurursunuz ki, bu gününde cereyan ederse 
•daha iyi bir hazırlıkla yüksiek huzurunuza ge
lerek bütün partilerin sözcüsü olan arkadaşla
rımızın daha sarih, daha mükemmel tenkild yap
maları mümkün olur. 

Binaenaleyh, mesele Sayın Başkanın arz et
tiği gibi, tüm hazırlıksız gibi bir durum arz et
mez. Ama takdir buyurunuz, gününde görüşül
düğü takdirde daha ileri bir hazırlıkla geline
ceği de açıktır, öyle ise bir bu yönden. 

öte yönden de, bu konuyla ilgilenmek isti-
yen arkadaşlarımız sadece grup sözcüleri değil
dir. Kendi adlarına söz almış birtakımı millet
vekili arkadaşlarımız vardır ki, bunların da bir 
kısmı salonda olmıyabilirler. Ben biliyorum ki, 
büyük bir kısmı da yoktur. O halde vaktimiz 
bulunduğuna göre, program içinde görüşmeleri 
yürütmekte hiçbir mahzur bulunmaJdığma göre, 
müzakerelerin yarın cereyan etmesinde fayda 
görmekteyiz. Bunu istirham ediyorum. 

Zannediyorum ki bu mâruzâtta İsrar etmek
te Sayın Başkanın arzulan hilafına davranmış 
oldum ama, faydalı oldu. önergemizin anlamı 
ve kapsamı bundan ibarettir. Gününde müza
kerelerin açılmasını dilemekteyim. 

Teşekkür öderim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bu 
program çok evvelden bastırılmış ve bütün mil • 
letveMllerime dağıtılmış bulunmaktadır. Yine 
Yüce Meclisin almış olduğu kararda «progra

mında yazılı müesseseler bitirildiği takdirde 
onu takibeden günün gündemini teşkil eden 
müessese programa alınır» demlmektedir. O hal
de, her milletvekili arkadaşım Meclisi esasen 
takiple görevli olduğuna göre, bir program bi
tirildiği takdirde ertesi günkü programa geçi
leceğini bilmektedir. 

Ancak, eğer Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup sözcüsü şu anda konuşmak üzere hazır de
ğilse, ona imkân verebilmek üzere... (C. H. P. 
sıralarından «hazır, hazır» sesleri.) Hazırsa o 
zaman Meclisin kararım değiştirmeye matuf bir 
gayretin içinde olmamamız gerekir. 

NURt KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, İsrarla Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
punun hazır olmadığını zannetirecek beyanlar
da bulunuyorsunuz. Bu beyanınızı tekzip etmek 
için sarahatle kürsüden beyanda bulundum. Şu 
anda müzakereler kabul buyurulursa, sözcü ar
kadaşımız şu andaki imkânlariyle hazırladıkla
rını arz edecektir. Yarma tehir edilirse hazır
lıklarını tekemmül ettirecektir. Bu noktayı za-
tıâlinizin pekâlâ takdir buyuracak bir tecrübe
de olduğunuzu biliriz. İsrarla, hilafını zannetti
recek beyanlarınızın size yakışmadığını arz ede
rim. Bunu belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, Başkan 
ısrarla Halk Partisi Grupu sözcüsünün hazır 
olmadığı hususunda beyanda bulunmakla hiç
bir netice elde etmez. Hiçbir kârı, hiçbir fayda
sı yoktur. 

Zatıâlinizin yazmış olduğu ve Meclisin çalış
ma saatlerini değiştirmeye matuf önergenizde, 
grup sözcülerinin gerektiği gibi hazırlanmala
rına imkân vermek üzere günlük program bi
tince, görüşmelerin ertesi güne bırakılması arz 
ve teklif -edilmektedir. 

Bendeniz" de, buna göre grup sözcüleri hazır 
değilse ertesi güne bırakmakta bir beis yok de
dim, kemal-i safiyetle ve hüsn-ü kalble. Rica 
ederim, meseleyi bu şekilde karıştırmıyahm, sui 
tefehhümlere meydan bıralkmıyahım. Başkanın 
hiçbir netice elde etmeye matuf gayreti yok
tur. 

NURt KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, herşeyi «akla kara» meselesi yapma
yınız. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Siz de, hiç ha
zır değilmişiz gibi konuşuyorsunuz. 
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BAŞKAN — Yok efendim, soruyorum bey
ler, siz hazır olsanız ne olur? Olmasanız ne olur? 
Bu mesele değil ki, o kadar. 

Peki, efendim. Cumhuriyetti Halk Partisi 
Grupu sözcüsü iptidaen hazır. Güven Partisi 
Grupu sözcüsü iptidaen hazır. 

Sayın Kodamanoğlu, o halde bu önergenin 
muameleye konulmasını istiyor musunuz? 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — istiyo
rum. Çünkü, yarma tehir edilirse daha müte
kâmil bir şekilde hazırlanarak geleceğiz. 

BAŞKAN — Peki efendim, önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Grup sözcülerinin gerektiği gibi hazırlan

malarına imkân vermek üzere günlük program 
bitince görüşmelerin ertesi güne bırakılmasını 
arz ve teklif ederim. 

C. H. P. Grupu adına 
Niğde 

Nuri Kodamanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tosyalı tarafın
dan verilmiş önerge de, aynı mahiyettedir. O 
bakımdan onu da okutup birlükte oya sunaca
ğım. 

Sayın Başkanlığa 
5 Şubat 1970 günü müzakeresi yapılacak 20, 

21, 22 ve 23 numaralı gündemlerin programda 
yazılı olan 5 Şubat saat 10,00 da görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Zira bugün öğleden sonra pek çok komisyon 
çalışması var. Grup adına konuşacak arkadaş
lar da hazır değil. 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Önergeler, müzakerelerin bu
gün burada kesilmesini ve yarınki programa alı
narak sabah saat 10,00 dan itibaren uygulanma
sını öngörmektedir. 

Önergeleri Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... önergeler 
kabul edilmemiştir. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun bilan
çosu üzerinde hazırlanmış rapor hakkında gö
rüşmeyi açıyorum. 

Kurum yetkilileri kendilerine ayrılmış olan 
yerde hazır bulunsunlar. 

Şimdiye kadar söz almış olan arkadaşlarımı 
okuyorum : 

Güven Partisi Grupu adına Vefa Tanır, C. 
H. P. Grupu adına İsmail Hakkı Birler, A. P. 
Grupu adına Hasan Güngör. 

Şahısları adına söz istemiş olan. arkadaşları
mı okuyorum : 

Turhan Özgüner, Tufan Doğan Avşargil, Re
şit Ülker, Nuri Kodamanoğlu, Yılmaz Alpaslan, 
ismail Hakkı Birler, Rıfkı Danışman, Hüsamet-
tJn Başer, Ahmet Buldan, İhsan Kabadayı, Ham-
di Hamamcıoğlu. 

G. P. Grupu Adına Sayın Vefa Tanır, bu
yurunuz efendim. Vefa Tanır yok. 

O. H. P. Grupu adına Sayın İsmail Hakkı 
Birler, buyurunuz efendim. 

Grup adına konuşmalar 30 ar dakika ile, 
şahıslar adına konuşmalar 10 ar dakika ile ka
yıtlıdır. 

Görüştüğümüz rapor TRT Kurumunun 1964, 
1965 ve 1966 yıllarına mütedairdir. 

Arkadaşlarımın bu hususlara riayet etmele
rini bilhassa rica ederim. 

. C. H. P. GRUPU ADINA İSMAİL HAKKI 
BİRLER (Tokat) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekili arkadaşlarım. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun 1964, 
1965 ve 1966 yıllarına ait kâr ve zarar hesapları 
ve bilançoları üzerindeki Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Karma Komisyonu raporu üzerinde C. 
H. P. grup adına görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzuruna çıkmış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumu, kısaca «TRT dediğfrmiz Kurum, 
yeni Anayasamızın getirdiği özerek bir kuruluş
tur. Billmdiği gibi, 1 Mayıs 1964 tarihinde yü
rürlüğe giren 359 sayılı Kanun ile kurulmuş olan 
TRT Kurumunun kuruluşundan bu yana göster
diği gelişme ve bugün varmış olduğu başarılı 
nokta, kanaatimizce takdire değer bir ölçüde
dir. 

Anayasanın emrettiği şekilde tarafsız bir 
tutum içerisinde doğru haber verme, vatandaşını 
bu haberlerle düşünce ve kanaatlere ulaşmasını 
ve kamu oyunun serbestçe oluşumunu sağlama 
görevini, mevcut statüsüne uygun şekilde başarı 
ile yerine getirmiştir. 

Türkiye'nin bugünkü düzeni içerisinde siyasi' 
iktidarın hiyerarşik denetim ve vesayeti altın
da bulunan pek çok kuruluşun çalışmalarının 
dahi tenkid ve şikâyet konusu olmaktan kurtu
lamadığı nazara alınırsa, TRT hakkındaki şikâ-
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yetleri daha insaflı ve âdil ölçüler içinde değer
lendirmek gerektiği gerçeği ortaya çıkar. Bu 
beyanımız TRT nin elbette tam ve mütekâmil 
bl* çalışma içerisinde bulunduğu, kendisinden 
bekleneni tam olarak, eksiksiz şekilde verdiği 
ve her naniği bir şikâyet konusu bulunmadığı 
mânasını taşımaz. TRT nin de eksikleri, kusur-
lan, yetersizlikleri vardır. Bu eksiklik, kusur ve 
yetersizliklerin kanunî, malî ve idari yönden se
beplerini araştırmak ve bu sebepleri ortadan kal
dırmanın çarelerini arayıp bulmak müşterek gö
revimiz olmalıdır. Bu görevinizi yapmayı ciddi
yetle düşünmeden ve gerekli ciddî çalışmaya geç
meden sadece tenkid ve şikâyetleri dile getir
mek, özerkliğin «Başına bııyrukluk» olmadığını 
söylemek, gibi ucuz beyanların arkasına sığın
mak her halde fayali bir davranış değildOr. 

Anayasamız, bilindiği gibi, 120 nci ve müta-
akıp maddeleriyle, «Özerk kuruluşlar» adı altın
da yeni bir kuruluş getirmiştir. Bu maddeler 
özerkliği tarif etmemektedir. Sanırız ki, özerk 
kuruluşlar ve bu arada TRT Kurumu hakkın
daki tartışmalar, Anayasa bünyesinde böyle ke
sin bir tarif bulunmayışından doğmaktadır. 

359 sayılı Kanunun bünyesinde de özerklik 
için bir tarif yapılmamış, muhtemelen eksiksiz 
ve bağlayıcı bir tarif yapmanın güçlüğü ve sa
kıncaları da nazara alınarak, bundan bilerek ka
çınılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, kabul etmek gerekir 
ki, Anayasamızın Türkiye Radyo ve Televiz
yon Kurumuna özel bir dikkat göstermesinde; 
yakın mazideki tatsız hâtıraların ve radyonun 
Devlet Radyosu hüviyetinden tamamen sıyrıl
mış, insan hak ve hürriyetlerine, vatandaşın 
düşünce ve doğru haber alma hürriyetine say
gısız, sakat tutumunun henüz taze olan etki
sinin büyük rolü olmuştur. 

Anayasamızın 26 ncı maddesi; kamu tüzel 
kişileri elindeki basın dışı haberleşme ve yayın 
araçlarından, kişilerin ve siyasi partilerin fay
dalanma hakkına sahibolduklarmı ve bu fay
dalanmanın şartlarını tâyin ve tesbit edecek 
kanunun, halkın bu araçlarla haber almasını, 
düşünce ve kanaatlere ulaşmasını ve kamu oyu
nun serbestçe oluşumunu köstekleyici hüküm
ler koyacağını emretmiş bulunmaktadır. 

Kurucu Mecliste Anayasa görüşmeleri sıra
sında gerek komisyonda ve gerekse Genel Ku
rulda Millet Meclisinde ye Cumhuriyet Sena-
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tosunda 359 sayılı Kanunun müzakeresine ait 
tutanaklar ve bu konuda değişik anlayışları 
aksettiren yazılar, bizi özerklik hakkında ge
rekli vuzuha kavuşturacak nitelikte ve yeter
liktedir. 

özerklik kavramı iki anaunsur taşımakta
dır : Bunlardan birincisi bağımsızlık, diğeri 
tarafsızlıktır. Bağımsızlık, elbette bâzılarının 
düşündüğü ve ifade ettikleri gibi, başına buy-
rukluk, Devlet içinde Devlet olma şeklinde 
kabul edilemez, özerk bir kuruluş olan TRT, 
kendi özel kanunu ve ilgili diğer kanunlar çer
çevesinde kalmaya, bunların ötesinde de Ana
yasanın prensiplerine uygun hareket etmeye 
mecburdur. Ama siyasi iktidarın sermaye veya 
sair baskı gruplarının her türlü tesir sahası
nın dışında insan hak ve hürriyetlerine ve bu 
hak ve hürriyetlerin anası olan düşünce hür
riyetine saygılı olmanın gerektirdiği biçimde 
ve memleket gerçeklerine uygun ölçülerde ha
reket serbestisine de sahibolacaktır. 

Siyasi iktidardan - icra dâhil - kanuni istis
nalar dışında kimseden, emir almıyacak, ka
nunla tesbit edilmiş yetkili organlar dışında 
kimseye hesap verme veya hoş görünme gayret 
ve endişesini taşımıyacaktır. Ancak bu halde 
tam bir bağımsızlıktan bahsolunabilir. 

Radyonun tarafsızlığı konusunda ileri sürü
len şikâyetler tek yönlü değildir. Zaman zaman 
yerine göre iktidarlar, yerine göre muhalefet 
kendi aleyhine, karşı tarafın lehine bir tutum 
izlendiği iddia ve şikâyetini dile getirmişlerdir. 
iddia ve şikâyet sahibinin ölçülerine ve tarzı
na göre bu iddia ve şikâyetlerin mahiyeti ve 
tarzı da değişir. Ama, asıl söylenmek istenen 
ise, kendi lehine davranılmayışıdır. 

Şu durum dahi Radyonun ve TRT İdaresi
nin takdire değer bir davranış içinde bulundu
ğunun ispatına yeter sanırız, 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda müza
kere konusu bulunan Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonunun, Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu ile ilgili raporu maceralı 
bir seyahatten sonra huzurunuza gelmiş bulu
nuyor. Hafızalarınızı tazelemek için kısaca 
arz etmeye çalışacağım. 

1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait kâr - zarar 
hesapları ve bilançoların, bildiğiniz üzere, 
Başbakanlık Yüsek Denetleme Kurulunca bi-
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rer rapora bağlanır ve Karm/a Komisyona gön
derilir. Karma Komisyon, kendi içinden teş
kil ettiği alt komisyonlar marifetiyle bu rapor
ları ve gereken diğer incelemeleri yaparlar, gö
rüşlerini bir rapora raptederek Karma Komis
yon Genel Kuruluna sunarlar. Karma Komis
yon ıGenel Kurulu da gerek Yüksek Denetleme 
Kurulunun raporları, gerekse alt komisyon ra
porları muvacehesinde görüşünü tesbit ve ko
misyon adına karara bağlar. 

1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait TRT ile il
gili hesap raporları Ibu arz ettiğim prosedür 
içerisinde Karma Komisyona kadar ıgelmiştir. 
Karma Komisyon Genel Kurulunca, Türkiye'
de o tarihte mevcut 124 Kamu iktisadi Devlet 
Teşekkülünden 123 ünün yönetim kurulları
nın ibrası, bilanço kâr ve zarar hesaplarının 
tasvibi, bir tekinin, Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun Yönetim Kurulunun ademi 
ibrası ve kâr ve zarar hesaplariyle bilançosu
nun ademi tasvibi karan verilerek Meclise sevk 
edilir. 

Yine bildiğiniz gilbi bu rapor, evvelâ Cum
huriyet Senatosuna gider, orada görüşülür. Ne 
acıdır ki, Cumhuriyet Senatosundan da, Karma 
Komisyonun bu raporu 123 tasvip, 1 ademi 
tasvip, «ademi ilbra» şeklinde çıkar ve Yüce 
Meclise gelir. Ancak, araya 1969 seçiımleri gir
miştir, Millet Meclisinde bu raporlar görüşülüp 
karara bağlanmaksızm seçime gidilir. 

Aziz arkadaşlarım, seçimden sonra yeni ko
misyonlar tesbit edilince, bu arada Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu olarak top
lanıldı ve evvelce, geçen dönemdeki Karma Ko
misyon tarafından hazırlanmış olan raporların 
ürerinde bir tetkik ve mütalâa yapılmaksızın, 
hir incelem'eye girişilmelks'izin tekatobül edilmesi 
yolumda bir temayül beülirdi. Bunun münakaşa
sı yapıldı ve zannediyorum, iki arkadaşımızın 
«söz hakkımız saklıdır» şeklindeki muhalefet 
bcyanlariyle Yüce Meclise sıevk edildi. Yani, 
TRT Kurumuna ait 1964, 1965 ve 1966 raporla
rının tasvibedilmemesi ve Yönetim Kurulunun 
dbra edilmemesi şeklinde Karma Komisyonun 
görüşü tesbit ve 8 . 1 . 1970 tarihli raporda 
Yüce Meclise sevk edildi. 

Değerli arkadaşlarım, aradan uzunca bir 
süre geçti. Yüce Mecliste Kamu iktisadi 
kuruluşlarına ait raporların görüşülmesine 

l;aışlandı. Pek çok Kamu iktisadi Kuru
luşunun raporları görüşülüp karara bağlandı. 
TRT nin, programa göre gününün gelmesini ve 
«ademi tasvip, ademi ibra» şeklindeki bu ra
por üzerinde de görüşlerimizi belirtmek fırsatı
nı bulmamızı bekledik. 

Geçen hafta, yanılmıyorsam Salı günü, Sa
yın Karma Komisyon Başkanı, komisyon üye
lerini evlerinden telefonlarla arattırarak bir 
toplantıya çağırdı. Toplantıya, g'ündemin ne ol
duğunu bilmeksizin gittik, içtüzük müsait, acele 
hallerde yapılırmış bu. Orada öğrendik ki, Hü
kümet, TRT hakkındaki 1964, 1985 ve 1966 yıl
larına ait raporlarının da tasvibedilmesini ve 
Yönetim Kurulunun ibra edilmeısinli, komisyo
nun evvelce «'ademi tasvip, iademi ibra» şeklinde 
varmış olduğu kararı değiştirmesini arzu eder 
ve bâzı gerekçeler ileri sürer. 

Komisyon Başkanımız, Hükümet adına Sa
yın Turhan Bilgin'in gelip komisyona izahat ve
receğini de bildirdiler. Nitekim Sayın Turhan 
Bilgin geldiler ve kemdi beyanllariyls söylüyo
rum, «eğer iktisadi Devlet Teşekkülleri rapor
larının tümü üzerindeki müzakereler sırasında 
grup sözcülerinden birisi TRT konusuna derin-
l.'ğine değinse idi, şu konuşma ila cevap vere
cektim» diyerek bir yazılı metin çıkardılar ve o 
yazılı metni bize okudular. 

Genel -görüşme sırasında grup sözcüleri TRT 
konusuna yeterince değinmemiş oldukları için, 
Sayın Bakanın elbette kendi takdirleridir, bu 
konuşmayı yapmaya lüzum görmemişler, bu ko
nuşmayı biz dinledik. 

Değerli arkadaşlarım, ileri sürülen gerekçe 
kısaca şu: Denir ki, 1964, 1965 ve 1966 yılların
da . TRT Kurcumu yetkilileri Denetleme Kurulu 
yetkililerine, onların deneltlenıesmi mümkün kı
lacak şekilde istedikleri, talebettikleri vesika
ları vermemişlerdir. Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı müfettişleri teftiş yapmak istemişlerdir, 
yaptırmamışlardır. MaJliye Bakanlığı müfettiş
leri teftiş yapmak istemişlerdir, yaptırmamış
lardır. Dolayısiyle 1984, 1965 ve 1966 yıllarında 
'bir denetleme imkânı bulunmamıştır. 

Bu sebepledir ki, parası Devlet Hazinesin
den ödenen bir âmme kuruluşunun hesapları
nın böylesine denetlemeden uzak bir durumda 
kalması, rapor ve bilanço sonuçlarına da tesir 
edeceği cihetle, âdemi ibra cihetine gidilmiş 

806 



M. Meclisi B : 40 4 . 2 . 1970 O : 2 

idi. Halbuki şimdi, TRT idarecileri, Yüksek De
netleme Kurulu menlsupları ve Hükümet yetki
lileri arasında Mart 1969 da.. «Tarihe dikkati
nizi çekiyorum ve tekrar ediyorum» Mart 1969 
da bir toplantı yapılmıştır, bundan böyle TRT 
Kurumu, Yüksek Denetleme Kurumunun her 
konuda denetlemeye elverecek her türlü vesa
iki vermeyi kaJbul ve taahhüdetmiştir. Binaena
leyh, anlaşmazlık ortadan kalkmıştır. Daha 
evvel fazla mesai ve tazminat ödenmesi konu
larında usulsüz sarfiyat diye belirtilen husus
lar Danıştay Kararlariyle ve Anayasa Mahke
mesi karariyle halle bağlanmıştır. Bunları da -
bugüne kadar birikmiş olanları 9,5 milyon lira 
civarında imiş - Hükümet Danıştay kararlarına 
saygılı olarak bu paranın ödenmesini de sağla
mış ve yerlerine ödenmiş. Binaenaleyh ortada 
bir anlaşmazlık mevzuu kalmamıştır. Bundan 
böyle de anlaşmazlık mevzuu yoktur, TRT yet
kilileri bunu kabul etmişlerdir. O halde bu 
3 yıla ait hesap raporlarının tasvibedilmemesi, 
üzerine titrtadiğimiz» Beyan Sayın Bakana 
aittir «TRT gibi millî kuruluşun aşağıda ve 
Millet Meclisi huzurunda ve amme efkârında 
tartışma konusu yapılmasını ve böylece yıpra
tılmasını arzu etmiyoruz». 

Haber bültenine geçen beyan olarak aynen 
tekrar etmeye çalışacağım. «Hükümet olarak 
rica ediyoruz, tekriri müzakere edinil ve rapo
ru tasvip ve yönetim kurullarını ibra yolunda 
karar alınız». 

Değerli arkadaşlarım, o komisyon toplantı
sındaki Sayın Bakanın bu beyanlarından sonra 
usulî pek çok tartışmamız oldu. Halen o ka
naatlerimi muhafaza ediyorum. Komisyon ola
rak raporumuzu yazmış ve Yüce Meclise tevdi 
etmişiz. Rapor komisyondan çıkmış, o rapor 
üzerinde yeni bir tasarruf yapmamız, kanaa
timce hukukan mümkün değil. 

Ancak, şöyle mümkün; komisyon başka
nımız, yahut komisyon olarak; bir önerge veri
lir, bir talepte bulunulur, Meclis Başkanlığı, 
TRT ye ait raporu komisyona iade eder, ancak 
ondan sonra bu rapor üzerinde yeni bir görüş
me açmak mümkün olur, tezini savunduk. Ek
seriyetle bu tezimiz kabule şayan görülmediği 
için de başkana; Genel Kurulda TRT nin he
saplarının tasvibi ve yönetim kurullarının ibrası 
yolunda bir önerge verildiği takdirde «komis

yon olarak katılıyor musunuz?» suali soruldu
ğu zaman «evet, katılıyoruz» cevabını vermesi 
içr-n yetki verildi. 

Komisyon toplantısının sonucu da bu oldu. 
Bunun hukukîlik derecesini arkadaşlarımız ken
di aralarında elbette tartışacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, iddia; TRT nin bu
güne kadar denetim dışı bir müassese olarak 
kaldığı, hiç kimseye hesap vermediği, lâyüsel, 
Devlet içinde Devlet, başına buyruk bir kuru
luş olduğudur. 

Aziz arkadaşlarım, bir kuruluşun, bir âmme 
kuruluşunun nasıl denetlenmesi, nasıl denet
lenmesi lâzımgeldiği, elbette ilgili kanunlar, il
gili hükümler çerçevesi içerisinde mütalâa edil
mek lâzım. 

Elimizde bir Anayasa var; «TRT, özerk bir 
kamu kuruluşudur, kamu tüzel kişiliğidir,» di
yor. Elimizde bir 359 sayılı Kanun var, o, kuru
mun nasıl, kimler tarafınldan, hangi ölçüler içe
risinde denetleneceğini teöb'it etmiştir. Elimizde 
bir de 440 sayılı Kanun var, bir de simdi, Mec
liste müzakere yapmamızı mümkün kılan 468 
sayılı Kanun var. 

Bu kanunları ayrı ayrı ve birlikte tetkik et
tiğimiz zaman görüyoruz ki, TRT nin her türlü 
denetimin dışında olduğu yolundaki iddia ger
çeklere uygun değildir. 

Aziz arkadaşlarım, TRT, bir türlü değil, 
birkaç türlü denetime tabi. Kısa arza çalışaca
ğım. 

TRT, evvelâ Yargı organının denetimi altın
da, öylesine yargı organının denetimi altın
daki, radyonuzun düğmesini açtığınız zaman 
duyduğunuz «çıt sesini» savcı her an takibat, 
tahkikat ve dâva konusu yapabilir. Televizyo
nun düğmesini çevirdiğiniz zaman, ekranda be
liren her hayal için savcı takibat, tahkikat ve 
dâva açafoilir. 

idare ile ilişkileri bakımından Danıştay her 
an meseleye el koyup, doğru yolu, kanuni yolu, 
olması lâzımgelen yolu hem kuruma, hem icra
ya göstermektedir, misalleri var. Bundan TRT 
yi mâsun kılacak veya bu denetimin dışında bı
rakmayı hedef tutan her hangi bir hüküm de 
mevcut değil. 

Değerli arkadaşlarını, bir tek misal vermek 
işetiyorum, 124 tane İktisadi Devlet kuruluşu-

1 muz var:' Bunların, zannediyorum yüzden fazla-
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sini tasvip ve ibra ile ikmal ettik. Bunların içe
risinde hangisinin - filânca binayı şu kadar 
yüzbin liraya değil de, bu kadar yüzbin liraya 
değil de, bu kadar yüzbin liraya kiralamış ol-
ctuğundan dolayı - umum müdürü hakkında An
kara Savcılığı veya buluniduğu yer savcılığı 
tahkikat açmıştır? Lütfen, hafızalarınızı yok-
layınız, böyle bir misal hatırlıyor musunuz? 
Yoktur. Ama, nemlen haber vereyim, Denetleme 
Kurulu, TRT nin halen oturmakta bulunduğu 
ibinanın kira ve icannda suiistimal], yahut usul
lere uymaksızın yapılan muameleler olduğu, 
bunun da denetlenmesine imkân verilmediği yo
lundaki raporu - ki, Karma Komisyon raporun
da da bundan bahsedilmektedir - üzerine An
kara Savcılığı derhal kurum hakkında tahki
kat aşmıştır. 

Müteaddit bilirkişi heyetleri marifetiyle 
'binanın ekspertizini yaptırmışlardır ve sonun
da, yapılan işlemlerde kanuna nizama aykırı bir 
durum tesıbit edemediği için de takipsizlik ka
rarı verilmiştir. 

Bundan dalıa güzel bir denetim, bundan 
fazla bizi inşiraha kavuşturacak, üzerine ger
çekten titrediğimiz, «millî müessesemiz» de
ri: ğimiz ve yıpratılmasını istemediğimiz bir ku
ramım böylesine alnı açık, pâk olarak sonuca 
gelmesinden, her halde, sadece memnun olma
mız gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, adlî denetimin, yargı 
denetiminin misalleri pek çok. 

Bunun dışında TRT nin bir iç denetimi var, 
359 sayılı Kanunu tetkik ettiğimizde görüyoruz 
ki, Genel Müdür, Yönetim Kurulu, TRT nin 
yönetiminden mesul olduğu kadar denetimizden 
de mesuldür ve her yönüyle mesul, teknik, idari, 
yayın ve sair davranışları, faaliyetleri yönün
den. 

Ayrıca, TRT içerisinde bir teftiş kadrosu var. 
Bu teftiş kadrosunun yetersiz olduğu, eleman
larının as olduğu söylenebilir. Ama bu, tashihi 
ıniimkiia olmıyan, telâfasi mümkün olmıyan ve 
sadece TRT deki müfettişler her konuyu tah
kike yetişemiyor, işleri o kadar başlarından aş
kındır, öyle ise TRT denetimsizdir, öyle ise 
TRT yi yıkmak lâzımdır, gibi bir sonuca gel
menin her halde meşru ve mazur sebebi olma
malıdır. 

Arkadaşlarım, demin de arz ettim, bunun 
dışında 440 sayılı Kanun, 350 sayılı Kanım ve 
468 sayılı Kanun gereğince Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu, Başbakanlık Yüksek Denet
leme Kurulunun da denetimine ve murakabesi
ne tabidir. 

Komisyonda konuşulmuştur, denmiştir ki, 
«Denetleme Kurulu üyeleri gittiğinde TRT Ku
rumuna alınmamışlardır,» Bunlar, komisyonda 
konuşuldu arkadaşlarım, Karına Komisyonda 
«Alt Komisyon üyeleri TRT ye bilgi almak için 
gittiğinde, kendilerine hiçbir bilgi verilmemiş-
tiı', hattâ sui muamele görmüşlerdir.» 

Değerli arakdaşîarım, halen TRT Kurumu
nun çalışmakta olduğu Mithat Paşadaki binaya 
giderseniz, görürsünüz - zannediyorum - 5 nci 
katta 3 oda Yüksek Denetleme Kurulu üyelerine 
ayrılmıştır ve kapılarında pirinç levha üzerine 
«Yüksek Denetleme Kurulu üyeleri» diye yazar. 

Böylesine iç içe çalışan iki kuruluş - denet-
liyen ve denetlenen kuruluşlar olarak - muvace
hesinde bir arkadaşımız komisyonda voya bir 
başka yerde çıkar da «TRT denetlenmiyor, De
netleme Kurulu üyelerini dahi binasına sokmu
yor» tarzında bir beyanda bulunursa, bu beyan 
karşısında üşüntü duymamak mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım, neticede varmak iste
diğimiz nokta nedir? Her halde birkaç arkada
şımızın; Devletin, milletin tek kuruşunun şu ve
ya bu şekilde usulsüz, yersiz sarf ve israf edil
mesini istemiysceğine hepimizin teker teker 
inanması ve yek diğerimizi bu gözle görmesi 
lâzım. Bunu böylece düşünürüz de bir müesse
senin, TRT Kurumu gibi hem özerk, hem. geç
mişte çok acı hâtıralar bırakmış bir müessese
nin - kuruluş tarihi olan 1 B£ayıs 1964 ten bu 
yana henüz 6 yaşını doldurmamıştır - geçirdiği 
merhaleleri, karşılaştığı güçlükleri ve bugün 
vardığı sonucu şöylece bir göz önünde tutarak 
daha insaflı da1-? a âdil ve müesseseyi yıpratıcı 
ve çürütüşü, çökertici değil, ama okşayıcı, dü
zenleyici, eksiklerini tamamlayıcı, geliştirici ve 
teşvik edici tarzda konuşmak, davranmak müm
kün değil midir? Elbette mümkündür. Zanne
diyorum, faydalı olan, doğru olan, bine yakışan 
da bu olmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, bütün bunların ötesinde 
bir kamu oyunun denetimi var. Hepimiz poli-

ı tika yapıyoruz ve kamu oyuna son derece de-
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ğer verdiğimizi, her fırsatta, bazan fırsatlar ya
ratarak söylüyoruz. Kamu oyuna bu kadar 
değer veren kişiler olarak, kamu oyunun bir 
murakabe organı, bir denetim unsuru olduğunu 
niçin kabul etmek istemeyiz. TRT nin çalışma
ları, faaliyetleri, programlarını düzenlemesi, 
geleceğe ait tasavvurlarını gerçekleştirmesi ba
kımından hiç müessir olmadığını kabul ve ifade 
etmek mümkün müdür? 

Demek ki, günün yayın sırası boyunca, nere
de ise 20 saate yakın bir süre, haftada üç gün 
televizyon idaresi, Türk kamu oyunun, radyo 
dinleyicisi olan milyonlarca kişinin, her an ke
lime ve kelime denetimi ve murakabesi altın
dadır. Vatandaşın, kamu oyunun bu yolda bir 
denetim unsuru olmıyacağını söylemek kanaa
timce mümkün değildir. 

Aziz arkadaşlarım, asıl ihtilâf, Yüksek De
netleme Kurulu ile TRT Kurumu arasındaki 
a^ıl ihtilâf haber metinlerinin denetiminden 
doğmuştur ve bu da açıkça ifade edilmiştir. 

seseyi yöneltme yetkisini kim, kendisinde ve na
sıl görebilir? 

Değerli arkadaşlarım, denetleme konusunda, 
«Yüksek Denetleme Kurulunun talebettiği vesi
kalar verilmemiştir, bu sebeple denetlemeye 
imkân bırakılmamıştır» sözü buradan gelmek
tedir. Yüksek Denetleme Kurulu, elbette TRT 
Kurumu haberlere ücret ödüyor, bu haberler 
ve karşılık olarak ödenen ücretler, haberlerin 
karşılığı mıdır? Yoksa, haber alındığı, bir ha
ber neşredilmediği, bir yazı yazdırılmadığı hal
de şuna, buna bağışlama şeklinde bir para da
ğıtma mıdır? Bunu denetlemek, Yüksek De
netleme Kurulunun hem görevi hem vazifesi, 
hem hakkı. Buna ait belgeleri istemek elbette 
yetkisi içerisinde. TRT Kurumunun buna ait 
belgeleri Yüksek Denetleme Kurulu mensupla
rına vermek elbette vazifesi, mecburlar. 

Ama değerli arkadaşlarım, bir Yüksek De
netleme Kurulu üye3i gelir de «Şu habere kaç 
lira verdiniz? 100 lira. Şu yazıya kaç lira 
ücret takdir edip ödediniz? 500 lira. Bu yazı, 
bu haber 100 lira, 500 lira etmez, bunun değeri 
yok.» tarzında bir mütalâa ileriye sürdü mü, 
yani teknik deyimiyle, haberin muhtevasını de
netlemeye kalktı mı, o zaman yapılacak şey, kim 
olursa olsun, «hayır» demektir. 

Değerli arkadaşlarım, TRT yetkililerini, Yük
sek Denetleme Kurulu üyelerine haber muhte
vasını denetlemeye kalkıştıkları için «hayır» de
diklerinden dolayı kimyan arkadaşlarımıza ben 
bir başka şey söylemek istiyorum; onları kma-
mıyalım. Bir Anayasa kuruluşunu, her şeye 
rağmen, kanun çizgisi üzerinde kalarak, hukuk 
alanında kalarak sonuna kadar savunan ve bun
da başarıya ulaşan özerk bir kuruluşun bugün 
ayakta kalmasını, sıhhatli olarak ayakta kalma
sını temin eden bu yetkililere teşekkür edelim, 
diyorum. 

BAŞKAN — Sayın Birler, sözünüz daha uza
yacak mı efendim? Normal müddetiniz sona 
ermiş bulunmaktadır. Eğer bir dakikada topar-
lıyacaksanız müsaade edeyim... 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 
Sayın Başkanım, Yüce Meclis tasvip buyurur-
sa ve zatiâliniz de lütfeder bir 10 dakika müsa
ade ederseniz, ikinci bir defa söz almak zorunda 
kalımyacağım. Takdirinize bırakıyorum. 

Şimdi, insafınıza sığınarak bir misâlle duru
mu izah etmek istiyorum. Sümerbank raporla
rını görüştük ve tasvip ettik. Yüksek Denetle
me Kurulu tarafından, Sümerbank, bütün te
şekkülleriyle denetlenir ve rapora bağlanır. 
Biran için düşünebilir misiniz: Bir Yüksek De
netleme Kurulunun sayın üyesi Bursa Merinos 
Fabrikasına gitti - denetleme yapıyor - «Do
kuduğunuz kumaşları görmek istiyorum» dedi 
ve çıkan kumaşlardan bir tanesini eline alarak, 
«Bu balık sırtı şeklinde dokunan desenli ku
maşlar, faydalı kumaş değildir, piyasanın iste
diği kumaş değildir, bu kâr getirmez, bundan 
böyle hep çizgili kumaş dokuyacaksınız.» yo
lunda bir beyanda bulundu, bir tavsiyede bu
lundu ve bunu raporuna tekid olarak, hattâ 
mütaakıp yıldaki raporuna da bir evvelki sene 
tavsiyesi dinlenmediği, uyulmadığı için daha 
ağır bir ifade tarzı içerisinde dercettiğini lüt
fen düşününüz. Bunu tasvibeder misiniz, arka
daşlarım? 

TRT Kurumu, İktisadi Devlet Teşebbüsüdür, 
diyoruz. Bir şey üretiyor, ama bazan üretmiyor, 
demir üretmiyor, çimento üretmiyor, fikir üre
tiyor. Bu fikrin kalitesini, bu fikrin şeklini ve 
şemailini «Merinos Fabrikasının kumaşı gibi 
balık sırtı veya çizgili olacaktır» tarzında, ke
sinlikle ifade edip, böyle bir istikamete mües- I 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Grup Sözcüsü 
konuşmasını, daha evvelce sınırlandırılmış süre 
içerisinde bitirmesinin mümkün olmadığını, Yü
ce Meclisin müsamahası ile 10 dakika daha ko
nuşması hususunu talebediyorlar. 

Talebi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 

Teşekkür ederim. 
Aziz arkadaşlarım, bir noktaya daha temas 

etmeden geçemiyeceğim. Demin anlattım, Sa
yın Bakanın Karma Komisyonda verdiği izahatı. 
Orada, asıl konuşmalarını teşkil eden yazılı me
tindi; Yüce Meclis huzurunda okuyacaklarını 
beyan ettikleri yazılı metindi, ama onun dışın
da da bâzı suallere cevaben bâzı izahatta bulun
dular. 

Bu izahat sırasında, yazılı metinde var mıy
dı hatırlamıyorum, yoksa suallere verilen cevap
lar sırasındaki izahatında mı vardı, kesin hatır
lamıyorum, yanılmış olabilirim, ama kendi be
yanlarıdır. Şöyle bir beyan vardı; Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı, bildiğiniz gibi 33 ncü madde 
gereğince kamu iktisadi kuruluşu olarak TRT 
ile ilgili Bakanlık Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğıdır ve 34 ncü maddeye göre de Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı TRT ile ilgili olarak bir husu
sun incelenmesini Yüksek Denetleme Kurulun
dan istiyebilir. 

Bir gazete bir neşriyatta bulunmuş. Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı bunu ihbar telâkki ede
rek, Yüksek Denetleme Kurulundan bu husu
sun denetlenmesini istemiş, tahkikini istemiş. 
Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına yazdığı yazı ile - ki, 
kanunun 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına ay
kırıdır. - «Siz kendi müfettişleriniz marifetiyle 
bu tahkikatı yapabilirsiniz, bizim yapmamıza 
lüzum yoktur, şart değildir» şeklinde bir cevap 
vermiş. 

Turizm ve Tanıtma Bankalığı müfettişleri 
Kuruma gitmişler, Kurum yetkilileri çok hak
lı olarak, «siz bizi teftiş edemezsiniz» demişler. 

Konu Danıştaya intikal etmiş ve Danıştay 
Üçüncü Dairesi bir kararı.ile Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı müfettişlerinin TRT Kurumu için
de bir denetleme yapmak hakkına ısabibolama-
dıklarını tesbit ve karara bağlamış. 

Aradan zaman geçmiş Maliye Bakanlığı, eski 
bir kanun olan 2996 sayılı kendi Teşkilât Ka
nununun 5 nci maddesi gereğince, «Ben kendi 
müfettişlerim marifetiyle, maliye müfettişleri 
marifetliyle TRT de teftiş yap'acağım» demiş ve 
maliye müfettişlerini Kuruma göndermiş, TRT 
Kurumu yetkilileri bu arzuyu, bu talebi de bi
rincisi gibi retle karşılamışlar. 

Konu, uzun yazışmalardan ve tartışmalardan 
sonrıa yine Danıştaya intikal etmiş. Danıştay 
Birinci Dairesi Maliye Bakanlığı müfettişleri
nin de gerek Anayasa, gerekse 359 sayılı Kanun 
muvacehesinde TRT Kurumu içerisinde teftiş 
yapmalarının mümkün olmadığını kampa bağ
lamış ve tasvip için Genel Kurula sunmuş. Da
nıştay Genel Kurulu toplanmış ve o da uzun 
bir yerekçeyle, cidden okunmaya değer bir ge
rekçeyle Birinci Dairenin bu kararını onayla
mış. 

Sayın Bakan, zannederim kendilerine veri
len yanlaş bilgilerin etkisiyle olacak, Elbetlıe 
öyledir, Karma Komisyonda şu tarzda bir 
beyanda bulundular, Beyanlarını aynen ifadeye 
çalışıyorum: «Danıştay Genel Kurulundan çı
kan karar çok küçük bir ekseriyetle, bir ve- -
ya iki farkla çıkmıştır, ama elbette lâzimül 
•itjtaba bir karardır ve biz kanunlara saygılı tor 
Hükümet olarak bu karara uyduk.» 

Buraya kadar itiraz etmek mümkün değil. 
Son derece doğru olan, gerçek olan bir görüş 
ve bu görüşün ifadesi. 

Doğru olmıyan bir husus var. Diyeceksiniz 
ki, bu neyi değiştirir? Doğru olmıyan hususu 
söyliyeyim evvelâ 

Değerli arkadaşlarım, Danıştay Genel Ku
rulu o gün 72 kişi olarak toplanması gerekiyor
muş. Bu 72 kişiden 15 üye hazır bulunma
mış, 57 üye hazır bulunmuş. Bu 57 üyenin 
içinde Danıştay Başkanı, 12 dairenin 12 başka
nı dâhil 56 tanesi Birinci Daire Kararının 
doğruluğu yönünde oy kullanmışlar, bir tek 
üye - dilerseniz ismini de verebilirim - Birinci 
Daire kararının aleyhinde bulunmuş. Yani Da
nıştay Genel Kurulunun kararı, Sayın Bakana 
verilen bilgiye istinaden ifade ettiği tarzda 
çok küçük bir ekseriyetle, bir veya iki farkla 
değil, 56 ya 1 olarak çılkmış. 

Değerli arkadaşlarım, iktidarlar her şeyden 
önce inandırıcı olmaya mecburdurlar. Bu ikti-
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darların kendilerini güçlü kılmak, müessiriyet-
lerini artırmak yönünden son derece önemli 
olduğu gibi vatandaşın, geniş halk kütlelerinin 
iktidarlara güvenme duygusuna sahibolma ve 
iktidardan gslecelk her beyanı şüpheyle karşıla
ma gibi bir hastalığa müptelâ olmamasının da 
başlıca çaresidir. Bu bakımdan da büyük 
önem taşır. Bunu, sadece bu fikrimi ifade 
edebilmek için ve Sayın Bakan biç değilse 
bundan böyle kendilerine verilen bilgileri mut
laka «yüzde yüz doğrudur» şeklinde telâkiki et
meyip daha dikkatli, - eminiz dikkatli oldukla
rından - daha titiz bir süzgeçten geçirerek- ge
rektiği yerlerde ifade buyurmaları her halde 
hepimiz içdn iyi olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, demin de arz ettim.. Kar
ma Komisyonun teşkil ettiği Alt Komisyon 
1964, 1965, 1966 raporlarını ve hesaplarını tet
kik etmiş. 

Alt Komisyon raporlarının hiçbirisinde «TRT 
Kurumunun hesaplarının tasvibedilmemesi ve 
Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi» yolunda 
Karma Komisyona yapılmış bir teklif yok. Ak
sine 1964 raporunda, «aynen bilançonun tasvi
bi ve Yönetim Kurulunun ibrası» ibaresi, 1965 
yılı Alt Komisyon raporunda, «tahkikat sonun
da doğacak neticeler saklı kalmak kayıt ve şar
tı ile bilançonun tasdiki ve Yönetim Kurulunun 
ibrası» kaydı, 1966 Alt Komisyon raporunda... 

Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek is
tiyorum, yine komisyonun çalışma tarzını an
latmak bakımından önemli saydığım için, Alt 
Komisyon, malûmuâlileri komisyon içinden se
çilir ve her halde Alt Komisyon bir kişi değil
dir. Raporu belki bir kişi yazar, ama Alt Ko
misyon üyeleri imza ederler. 

Aziz arkadaşlarım, 1966 yılına ait TRT ra
porlarını tetkik eden Alt Komisyon raporunu 
bir tek kişi; Raportör Sedat Akay, Kocaeli Mil
letvekili yazmış ve imza etmiştir. Başkaca imza 
yoktur. Bu raporda da sarahatan «TRT hesap
larının tasvibedilmemesi, Yönetim Kurulunun 
ibra edilmemesi» gibi bir tavsiye mevcut değil. 
Sadece deniyor ki, «Denetleme Kurulunca ilgili 
bakanlık tarafından tetkiki ve teftişi temenni
si Danıştay kadarı gereğince imkânsız hale gel
diğinden bu hususların tetkikinden doğacak 
sonuçlar saklı kalmak kaydı ile bilanço ve 
kâr - zarar hesapları Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin tasvibine sunulmak üzere Karma Ko
misyona arz olunur.» tbra ediniz de demiyor, 
etmeyiniz de demiyor... 

Yüksek Denetleme Kurulunun bu üç yıla 
ait raporlarında da TRT Yönetim Kurulunun 
ibra edilmemesi yolunda bir kayıt ve tavsiye 
yok. Sadece, «Şu, şu, şu konuların tahkik ve 
tetkik edilmesi gerekir. Bundan doğacak huku
kî sonuçlar saklı kalmak kaydı ile - ki, bütün 
bilançoları öyle tasdik ediyorum - ibraı lâzım-
geliyor» diyor. 

Ne oluyor şimdi? Yüksek Denetleme Kuru
lu, Devletin en yüksek denetim organı sayabi
leceğimiz bir kurul denetliyor, ibra istiyor. Alt 
komisyonlar - ki, mahiyetleri itibariyle o konu
yu Karma Komisyondan çok daha derinliğine 
incelemiş sayılmak gerekir hiç değilse - ibra 
tavsiye ediyorlar, ama Karma Komisyona geli
yor, ibra değil, ademi ibra, tasvip değil âde
mi tasvip kararı çıkıyor. 

BAŞKAN — Sayın Birler, lütfen toparlayı
nız. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 
Toparlıyorum efendim. 

Aziz arkadaşlarım, bütün bu mâruzâtım 359 
sayılı Kanunda hiçbir boşluk bulunmadığı, ka
nunun ikmâl edilecek noksanları olmadığı mâ
nasını tazammun etmiyor, ama yine insafınıza 
sığınarak sormak istiyorum; bugüne kadar TRT 
Kurumu özerkliğini koruma uğrunda böyle bir 
mücadele vermişse, kanunlar çerçevesinde kala
rak mücadeleyi yürütmüşse ve her seferinde 
gittiği her yargı organından kendi lehine karar 
almışsa, bundan dolayı TRT Kurumunu niçin 
suçluyoruz?. 

(A. P. sıralarından bir milletvekili, ondan 
değil...) 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 
Buna hakkımız var mıdır? Ve yine bundan do
layı TRT Kurumunu âmme efkârı önünde di
dik didik etmeye, her türlü neşir organımızda, 
her türlü vesileden istifade ederek Mecliste, 
komisyonda, miting meydanında TRT yi dile 
dolıyarak, bu müesseseyi yıpratmaya hakkımız 
var mı-... (A. P. sıralarından, «Tarafsız değil» 
sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşımın «on
dan değil» şeklinde bir beyanda bulundular. 
Bunu ben de biliyorum. (A. P. sıralarından, 
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«Tarafsız değil» sesleri) Onu ben de biliyorum, 
ondan değil. Asıl söylemek istenen; TRT nin 
tam ve mutlak bir denetime tabi olmadığı, Dev
let parasının şu veya bu şekilde çarçur edildiği 
endişesi, kaygısı değil, bütün mesele TRT nin 
arzuya uygun davranmayışı... (A. P. sıraların
dan anlaşılmıyan müdahaleler,- gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, inşallah, Sayın Bakanın 
beyalarından yine öğrendiğimize göre, TRT Ka
nunu getirilecektir. O zaman bu konuları enine 
boyuna tartışmak imkânını bulacağız. Kim ne 
zaman ne söylemiş, kim hangi fikirlerin sahi-
biymiş, hangi sırada otururken hangi fikirleri 
savunmuş, şimdi hangi sırada ve hangi unvanı 
taşırken neleri savunmaktadır, bunların hesabı
nı teker teker söyliyeceğiz... (ö. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Ama 1964, 1965, 
1966 raporları çerçevesi içinde kalmak ve Sa
yın Başkanın ve Yüce Meclisin müsamahasına 
sığınarak süremi uzattığım halde, bu süre içe-. 
risinde bu konulara girmem mümkün değil. 
Onun için beni lütfen o konulara sokmak çaba
sından vazgeçiniz. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Birler? 
İSMAİL HAKKİ BİRLER (Devamla) — 

Toparlıyorum efendim, izin verirseniz cümlemi 
bağlıyorum. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasa, eski deyimiyle, 
lafzı ile, ruhu ile bir bütündür. Bu bütünlüğün 
içinde elbette özerk kuruluşları da vardır : 
özerk üniversite gibi, bağımsız yargı organ
ları gibi, Meclisler, iktidarlar ve hükümetler 
gibi, TRT de bir Anayasa kuruluşudur. 

Demokratik düzenin ve Anayasa nizamı
nın en ağır yükü siyasi iktidarın omuzların-
dadır. Tarihî bir gerçektir ki, hiçbir iktida
rın gücü tek başına bu ağır yükü taşımaya 
yetmez. 

ıSiyasi iktidar dışındaki Anayasa kuruluşla
rının güçlü oluşu, siyasi iktidar için zarf değil, 
kuvvet kaynağı olurlar ve akıllı iktidarlar 
bu çeşit Anayasa kuruluşlarını zayıflatmaya, 
yıpratmaya değil, güçlendirmeye çalışırlar. 

Biz Anayasa kuruluşlarının, bu meyanda 
TRT Kurumunun bekçiliğini inhisarımızda tut
mak iddiasında değiliz. Aksine, bu kürsüden 
yaptığımız Anayasa sadakat yemini g'ereği 

olarak bu kuruluşları, birlikte savunmamız 
ve geliştirmeye çalışmamızın müşterek görevi
miz olduğu inancındayız. Bir müesseseye karşı 
ormanın ve onu yıpratma gayretlerinin ne o 
müesseseye, ne topluma ve ne de karşı olan
lara hiçbir faydası olmamıştır, olmıyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, biz TRT Kurumu yet
kililerine, teknik ve idari personeline, başa
rılı hizmetlerinden dolayı, teşekkür etmiyo
ruz. Görev duygusuna ve haysiyetine sahip 
insanlara, görevlerini iyi yaptıkları için te
fekkür edilmez. Biz, kendilerini tebrik edi
yor ve başarılarının devamını diliyoruz. 
(O. H. P. sıralarından alkışlar.) 

A. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Siz TRT'ye minnet borçlusunuz. 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın müsa
mahasına sığınarak bir cümle söylemek istiyo
rum. Kimin kime minnet borcu olduğunu ve 
borcu nasıl ödemesi gerektiğini de, gerekirse 
onu da bu kürsüde sizi tatmin edecek şekilde 
(bir vesile ile izaha çalışırım. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (C. H, P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

'BAŞKAN — Sayın Vefa Tanır, G. P. 
Grupu adına, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri ; 

Kamu iktisadi Devlet Teşekkülleri Karma 
Komisyonu, TRT konusunda müzakerebrö baş
ladığımız zaman huzurunuza bir başka anla
yışla gelmişti. Bir evvelki yıl, Senatodaki 
müzakereler de bu anlayış içerisinde olmuştu. 
Bütün teşekküllerin bilançolarının ve netice 
hesaplarının kabul edilmesini istediği halde 
rapor, elimizdeki ikinci cilt 707 sayfadan iti
baren, TRT'nin 1964, 1965, 1966 hesaplarının 
reddini istemişti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu neden böyle 
olmuştu? C. H. P. nin sayın sözcüsü de konuş
masının başında, bu mevzuu biraz değmiştir. . 
Yalnız arkadaşımız bir noktada, sarahatla 
«1964, 1965, 11966 yıllarında TRT hesap ver
memişti» gilbi bir beyanda bulundu. 

Çok muhterem arkadaşlar, TRT hesap ver
miştir. Bizim elimizdeki rapor, Karma Ko
misyonun raporudur. Bir de Yüksek Mura
kabe Heyeti raporuna dikkat edecek olur-
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sak TRT 1C64 te tam hesap vermiştir, 1965 
de tam hesap vermiştir, tâki, 1966 da Yüksek 
Murakabe Heyeti, ayrıca yayınların muhte
vasını istemiştir TRT'den TRT bunu sakın
calı bulmuş ve 1966 da tam hesap vermemiş
tir. Yani, burayı bir kere daha izah etmek iste
rim. 

Yüksek Murakabe Kurulu raporuna bakar
sak TRT, 1964 de 1905 de tam hesap vermiş, 
1966 da yayınlar muhtevası istenildiği zaman 
tam hesap vermemiştir. 

TRT, kendine göre bu tam hesap vermeme
de, Anayasamızın 121 nci maddesine göre, özerk
lik esasına dayanarak hesap vermemiştir, 440 
sayılı Kanunun kendisine tanıdığı haklardan do
layı hesap vermemiştir ve 359 sayılı TRT Kanu
nuna istinadederek hesap vermemekte kendini 
haklı görmüştür. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bu saydığım 
meseleler, Yüce Senatoda geçen sene enine bo
yuna tartışıldı. Bugünkü konumuzun esası da 
zaten bu değildir. 

Bugünkü durum nedir? Dünden bugüne, hat
tâ bu müzakerelere başladığımız günden TRT 
mevzuuna geldiğimiz şu dakikada durum değiş
miştir. Komisyon huzurumuza, bugün bu müza
kerelere yeni bir anlayışla gelmiştir. Meclisi, 
TRT yi baskı altına alacak nazik bir münakaşa
dan kurtarmıştır, huzurunuzda Komisyona te
şekkür ederim. Ve böylece de biz, meselenin Hü
kümetle TRT arasında olan kısmına burada in
mek istemiyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım, TRT ve Hükü
met arasında bir çekişme vardır. Bunu, zaman 
zaman görüyoruz. TRT nin bugünkü tutumun
dan Hükümet memnun değildir, televizyon ya
yınlarından memnun değildir. Sadece Hükümet 
değil, belki bâzı müesseseler de memnun değil
dir, çok kişiler de memnun değildir. 

A. P. SIRALARINDAN BÎR MİLLETVE
KİLİ — Millet memnun değil. 

VEFA TANIR (Devamla) — Ama «memnun 
olmuyoruz» diye bir hizmetin yürütülmesini en
gellemek, bugün dünyanın, en tesirli eğitim va
sıtası kabul ettiği TRT müessesesini engellemek 
bunu daha iyi çalışır bir halden alıkoymak da 
Hükümete düşmez, bilâkis Hükümetin, TRT ile 
arasındaki soğukluğu gidererek bu müesseseyi, 
dünyanın kabul ettiği en tesirli eğitim müessese
sini bugünkü halinden kurtarması icabeder. 

Aziz arkadaşlarım, bir buçuk yıldan beri hâ
lâ televizyon, tecrübe yayınlarındadır. Hükümet 
teelvizyonun bâzı yayınlarını beğenmiyebilir. 
Ama aziz arkadaşlarım, Edirne'de, Hatay'da, İs
kenderun'da, Karadeniz sahillerinde çırılçıplak 
kıpkızıl yayınlar vardır, onlara ne diyeceğiz? 
Artık televizyon Türkiye'mizde lüks olmanın 
dışına çıkmıştır. 

Bakınız aziz arkadaşlarım Ankara'da çatıla
rın üzerine, Edirne'de bakın, Güneyde ve Kara
deniz sahillerinde bakın; hemen hemen her iki 
evden biri üzerinde televizyon anteni ile karşı 
karşıya geleceksiniz. 

Aziz arkadaşlarım, Ankara ve İstanbul dışın
daki televizyonların hepsi, Hükümetin endişe 
ettiği bir yayınla karşı karşıyadır ve her gün 
düğmelerini açarak onu seyretmektedir. Hükü
mete düşen vazife, bu yayınlardan endişe edi
yorsa, bunun karşısına kendi öz televizyonumuz
la geçmektir. Başka türlü önüne geçemezsiniz. 

Bir buçuk yıldan beri TRT Kurumuna tecrü
be yayınları içinde boçalattirırsanız, sadece bü
yük şehirlerde devam ettirirseniz, televizyonu 
içerde yapılır bir halden çıkarır, yedi bin, sekiz 
bin gibi rakamlarla mutlu ve varlıklı kişilerin 
elinde bulundurursanız bu soğukluk, bu anlaşa-
mamazlık hiçbir zaman milletimizin ve memleke
timizin hayrına olmaz aziz arkadaşlarım. 

Hepinizin evinde çocuklarınız vardır. Beş, 
altı, yedi yaşma kadar çocuklarınızın hiç size, 
«Bugün radyonun şu saatinde bir program var, 
dinliyeceğim baba» dediğini duydunuz mu? 
Ama aziz arkadaşlarım, beş yaşını geçmiş çocuk
larımız televizyon günü, saati beklemekte, «Ben, 
onu seyredeceğim» demektedir. Öyle ise, dünya
nın da kabul ettiği gibi, en tesirli yaym vasıtası, 
en tesirli öğretim vasıtası olan TRT üzerinde, 
televizyon üzerinde Hükümetten ricamız, bu so
ğukluğun giderilmesi ve bu eğitim müessesesine 
dört elle sarılmış olmasıdır. Ben meselenin, Ko
misyonun anlayışı üzerine, daha derinliklerine 
inmek istemiyorum. 

Saygılar sunarım. (G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Hasan Gün
gör, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN GÜNGÖR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 
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T. B. M. M. Kamu İktisadi Teşekkülleri Kar
ma Komisyonu raporunun Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumunun, yani TRT nin 1964, 1965, 
1966 faaliyet yıllarına ait netice hesaplarının 
müzakeresi dolayısiyle A. P. Grupu adına huzu
runuza çıkmış 'bulunuyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
Türkiye'de, bildiğiniz gibi, radyo kuruluşla

rının temeli, 1927 de istanbul ve Ankara'da ku
rulan iki telsiz telgraf postasının tesisiyle açıl
mış ve ondan sonra devamlı bir inkişaf halin
de bugüne kadar gelmiştir. 

Başlangıçta yabancı bir şirket tarafından 
kurulup işletilmiş olan Türkiye radyoları, 1964 
yılma kadar bir Devlet dairesi halinde ve genel 
'bütçenin malî sistemi içinde idare olunmuştur. 
1963 yılında çıkarılan ve 1 . 5 . 1964 tarihinde 
yürürlüğe giren 359 sayılı Kanunla radyoların 
idaresi, sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
verilmek suretiyle, kurulan tüzel kişiliği sahip 
özel bir kamu iktisadi teşekkülü olan Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumuna verilmiştir. Ku
rum, inhisarına verilen bu işi, esas itibariyle bir 
âmme hizmeti olarak yürütmekte ve bu arada 
hizmeti yürütebilmek için iktisadi alanda ticari 
esaslara göre de bâzı faaliyetlerde bulunmakta
dır. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun hu
kukî durumunu daha iyi anlıyalbilmek için, ilgili 
'bâzı kanun maddelerini sizlere arz etmek isti
yorum. 

«TRT» rumuzu ile anılan Türkiye Radyo Te
levizyon Kurumu hakkında 334 sayılı Anayasa
mızın 121 nci maddesinde şu hüküm vardır : 
«Radyo ve Televizyon istasyonlarının idaresi, 
özerk kamu kişiliği halinde kanunla düzenlenir. 
Her türlü radyo ve televizyon yayınları tarafsız
lık esaslarına göre yapılır.» 

Yine Anayasanın 26 ncı maddesine bakalım : 
«Kişiler ve siyasi partiler kamu tüzel kişile

rin elindeki basın dışı haberleşme ve yayın araç
larından faydalanma hakkına sahiptir. Bu fay
dalanmanın şartları ve usulleri, demokratik 
esaslara ve hakkaniyet ölçülerine uygun olarak 
kanunla düzenlenir. 

Kanun, halkın bu araçlarla haber almasını, 
düşünce ve kanaatlara ulaşmasını, kamu oyunun 
serbestçe oluşumunu köstekleyici kayıtlamalar 
koyamaz.» 

Anayasanın emrettiği gibi ve biraz yukarda 
da tekrar arz ettiğim gibi, 24 . 12 . 1963 tari
hinde 359 sayılı Kanun kabul edilmiş ve 1.5.1964 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu özel 
kanunun bâzı maddelerini; mezkûr müesseseye 
ait bilançolar ile kâr ve zarar tablolarının tasdi
ki ve ibranın verilip verilmemesi bakımından, 
geçmişte yapılan tartışmaların dayandığı mes
netleri daha iyi anlatabilmek gayesiyle bilgileri
nize sunuyorum. 

359 sayılı Kanunun 1 nci maddesi; «Türkiye 
Radyo Televizyon Kurumu adiyle tüzel kişiliğe 
sahip özerk bir kamu iktisadi teşebbüsü kurul
muştur.» demektedir. Buradaki özellik, «tüzel
kişilik» vasfı, «özerklik» vasfı ve «kamu iktisa
di teşebbüsü» vasfında toplanmaktadır. Tüzel 
kişiliğe sahibolmak gibi, kamu iktisadi teşeb
büsü vasfını haiz olmak üzerinde pek ihtilâf 
yoktur. Ancak «zerklik» sıfatı üzerinde tam bir 
anlaşmaya varılamamakta ve bütün münakaşa
lar bundan doğmaktadır. 

Özerklik nedir, nerede başlayıp, nerede bite
cektir, özerkliğin ne gibi durumları kapsıyacağı, 
anlaşamamazlıklan tevlidetmektedir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsü olmanın neticesi 
denetleme yönünden önemlidir. Bu kuruma ta
nınmış olan özerklik, bu teşebbüsün hiçbir de
netime tabi olmadan faaliyetlerini ve işlemleri
ni kendi yönetim kurulunun görüşlerine göre 
ayarlıyacağı mânasına alınmamalıldır. 

440 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleriyle 
müessese ve iştirakleri halkkmdaki Kanunun 
20 nci maddesi : «Teşekküller ve müess'es'sler 
Yüksek Denetleme Kurulunun özel kanununda 
^ö"terilen esaslar dâhilinde ve bu kurulun mâ
li, idari ve teknik denetiminle tabidir» de
mektedir. 

Yine aynı kanunun 1 nci maddesi : «İktisa
di Devlet Teşekkülleri, sermayelerinin yarısın
dan fazlası, tek başına ve birilikte Devlete, ge
nel ve katma, bütçeli idareller'e ve iktisadi Dev
let Teşekküllerine aidolup iktisadi alanda tica
ri esaslara göre faaliyet göstermek üzere kuru
lan ve kuruluş kanunlarına, bu kanuna tabi 
olacakları belirtilen teşebbüslerdir» hükmünü 
vaz'etmektedir. 

Yine 359 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi : 
«Kurum Yüksek Denetleme Kurulunun deneti
mine tabidir. Turizm ve Tanıltmia Bakanı, Ku-
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rumla ilgili olarak belli bir hususun incelen
mesini Yüksek Denetleme Kurulundan isteye
bilir.» 

Bilanço ve kâr zarar hesaplarının, yani neti
ce hesaplarının tasvibi bakımından yüksek oy
larınızın tecellisinde faydalı olabileceği ümidiy
le 2996 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilât ve Va
zifeleri hakkındaki Kanunun 5 nci maddesinin 
bir paragrafını da arz ediyorum : 

«Teftiş Heyeti, Maliye Vekili namına aşa
ğıda yazılı murakabe ve teftiş vazife ve salâhi
yetini haizidir : 

Umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare 
olunan dairelerle, sermayesinin tamamı Devlete 
aidofen müesseseler Maliye müfettişlerinin mut
lak süratte teftişine tabiidir.» hükmünü koy
maktadır. 

359 sayılı Kanunun 47 nci maddesi, - Efen
dim bu maddeleri arz ediyorum, çünkü ihtilâf
lar, aşağıda arz edeceğimiz ortaya çıkmış ihti
lâflar bu maidd'elere dayanır ve ilişkilidir. -
47 nci maddesinin ikinci fıkrasını da burada 
zikretmeliyiz. 

«Kurumun kadroları, Yönetim Kurulu tara
fından Devlet Personel Dairesinin görüşü alın
dıktan sonra Maliye Bakanlığı ile anlaşmak su
retiyle hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının onayı ile yapılacak yönetmeliklerle belir
tilir.» 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, kanunları
mızdan almış olduğumuz bu pasajların ışığı al
tında TRT nin 1964, 1965 ve 1966 yıllarındaki 
faaliyetlerinin Senatoca tasrvibedilm'eım'esinm 
dayanldığı mesnetleri arz ile nasıl bir sonuca 
vardığını ve görüşlerimizi sizlere sunalım. 

1964 yılı neticeleri : 

Bilindiği gibi Yüksek Denetleme Kurulu, 
TRT nin hesap ve işlemleri ile ilgili olarak bu
güne kadar 1064, 1965, 1966, 1967 ve 1968 yıl
larına aidolmak üzere rapor düzenlemiştir. Bu 
raporlardan 1964, 1965 ve 1966 yılı faaliyet ve 
neticeleri için düzenlenenler 468 sayılı Kanun
la tâyin edilen prosedüre uygun olarak T.B.M.M. 
KaJmu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nunca tetkik edilmiş ve TRT konusu, mezkûr 
komisyonun bütün Kamu İktisadi Teşebbüsleri
ni kapsıyan raporu meyanmda C. Senatosu Ge
nel Kurulunda görüşülmüştür. 
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Şimdi de sıra, konunun Millet Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülmesine gelmiş bulunmak
tadır. 

468 sayılı Kanun görüşme prosedürünü tâ
yin etmiş bulunmaktadır ve bu husus yüksek 
malumlarınızdır. 

Bilanço ve netice hesapları C. Senatosunca, 
Yüce Meclisimize tasvibedilmemesi görüşü ile 
sunulmuş bulunan yegâne kurum da TRT dir. 
Bu sebeple konunun Karma Komisyon raporu
na mesnet teşkil eden Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu raporlarına dönmek ve bunla
rın geçen zaman zarfındaki safahati ile son du
rumu ortaya koymalk ve açıklamalarımızı bu 
yönde arz etmek zaruri olmaktadır. 

Bu raporlar üzerinde yapılan incelemeden 
anlaşıldığına göre, Yüksek Denetleme Kurulu 
1964 ve 1965 yık bilanço ve netiöe hesaplarını 
doğrudan ve 1966 yılı bilanço ve netice hesap
larını da kayıt ve şartlı olarak tasvibe sunmuş
tur. Bu raporlar önce alt komisyonlarda, sonra 
da karina komisyonlarda incelenmiş ve C. Sena-
tosundaM genel görüşmesi tamamlanmıştır. Ge
nel görüşmesi bugün Yüce Mecliste yapılmakta 
olan Karma Komisyon raporu üzerinde C. Sena
tosunun Ulaştığı sonuç ise, TRT nin 1964, 1965 
1966 yıllan ile ilgili bilanço ve netice hesapları
nın tasvibedilmemesi yolundaki bir görüşe bağ
lanmış bulunmaktadır ve böyle gelmiştir. Aca
ba C. Senatosunu ve Yüksek Denetleme Kuru
lunu ve Karma Komisyonu - daiha evvelce Kar
ma Komisyonu - bu sonuçlara götüren sebepler 
neleridir? 

Evvelâ 1964 senesini ele alalım. Yüksek De
netleme Kurulu, 1964 yılı hesap ve işlemleri ile 
ilgili incelemelerde; 

1. Büro malzemesi, 2. Makam arabası, 
3. Kira işleri konularında bâzı usulsüzlükler 
yapıldığı, - yani suiistimal değil, suiistimal iddi
ası yok - görüşüne vararak, bir yandan bu iş
lemlerin ilgili bakanlıkça teftiş ve icabederse 
tahkika tabi tutulmasına lüzum görmüş, diğer 
taraftan 1964 yılma ait bilanço ve netice hesap
larını bu kayıt ve şartla, yani bu durumda tas
vibe sunmuştur. 

Yüksek tasvibinize sunmak durumunu, sene 
sene ele almaktaki gayem; meselelerin daha iyi 
anlaşılacağını temin edeceği kanısında olduğum 
içindir. 
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1964 yılı faaliyet neticelerinin yukarıdaki 
usulsüzlüklerin, aradan zaman geçtikten sonra 
aldığı şekli, bağlandığı sonucu belirtmek isterim. 

Yüksek Denetleme Kurulu, büro malzemesi, 
makam arabası ve kira işleri üzerinde usulsüz
lük olduğu görüşündedir ve ilgili bakanlıkça 
teftiş ve icabederse tahkika tabi tutulmasını uy
gun görmekte ve tasvibe, bu temenni ile sun
maktadır. Hâdise bu. 

ilgili bakanlık tarafından üzerinde durulması 
ileri sürülen hususlara karşı TRT yetkilileri, 
TRT nin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafın
dan - ki o zaman ilgili Bakanlık burası idi -
denetlenmesine karşı olmuşlar ve Anayasa ile 
359 sayılı Kanun hükümleri gerekçelerine daya
narak Danıştay Birinci Daire esas : 965/3, ka
rar : 985/7 sayı ile 8.4.1965 tarihli kararı ileri 
sürmüşlerdir. Danıştaym kararı şudur : 

«Bu itibarla Anayasa ile özerk bir müessese 
haline getirilmiş bulunan TRT Kurumunun üze
rinde 440 sayılı Kanunun İktisadi Devlet Teşek
külleri ve müesseselerinin yönetimi ile ilgili 9 
ncu maddesinin adı geçen kurum hakkında uy-
gulanamıyacağma ve binnetice Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının 440 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desine istinaden TRT Kurumunun hesap ve iş
lemlerini teftişe, tahkika ve tesMte yetkisi bu
lunmadığına 8.4.1965 tarihinde oy birliğiyle 
karar verildi.» 

Bu karar karşısında Yüksek Denetleme Ku
rulunun yukarıda bahsi geçen üç husus hakkın
da yapmış olduğu tavsiyeyi ve tahkiki netice 
hesaplarının tasvibi bakımından nazarı dikkate 
almak imkânı kalmamış bulunmaktadır. 

Bu hususların usulsüzlük veya suiistimali 
durumlardan hangisinin olduğunu tesbit etmek 
imkânı Yüksek Denetleme Kurulunun yoktur. 
Yani tahkik etmek, teftiş etmek imkânı yoktur. 
İlgili bakanlık da bunu yaptıramıyor ve tabia-
tiyle bu karara da hürmet ediliyor, TRT ilgili 
bakanlıkça da teftiş edilemiyor, bu durum böy
le kalıyor. 

Esasen Meclisin tasvibi; ileride çıkacak sui
istimal ve sair mesuliyet doğuracak haller hak
kında takip ve tahkik yapma hakkı mahfuz 
kalmak kaydiyledir. 1964 vaziyetimiz budur. 

1965 yılı neticeleri, yukarıda belirttiğimiz 
gibi, 1965 yılı bilanço ve netice hesaplarını da 
Yüksek Denetleme Kurulu doğrudan tasvibe 
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sunmuş, ancak bâzı hususların mevzuata aykırı 
olduğunu belirtmiştir. Bunda da ilgili bakanlık
ça incelenmesini talep ve tavsiye ettiği husus
lar vardır ve şunlardır : 

— Zaruri masraf ve fazla mesai ödemeleri, 
— Sözleşmeli personel durumu, 
— Eş ve çocukların tedavi masrafları tedi

yeleri. 
TRT nin 1965 yılı hesap ve işlemlerinin ince

lenmesinde, yukarıda arz ettiğim mevzuata ay
kırı bulunan durumlar üzerinde, yine aradan 
zaman geçmiş ve geçen zaman içerisinde şu yol 
takibedilmiştir : 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının müracaatı 
üzerine Danıştay Genel Kurulu, 11.7.1968 gün, 
1968/362-183 sayılı kararı ile, TRT personelinin 
359 sayılı Kanunun değişik 14 ncü maddesine 
dayanarak ek mesai ücreti almasında kanuni 
bir mâni olmadığı tesbit edilmiş ve Başbakanlık, 
1968 yılı bütçesinden çıkarılmış olan ek mesai 
ödeneğini, 1.1.1968 tarihinden itibaren geçerli ol
mak üzere bu merciin, yani yüksek yargı organı
nın bu kararı muvacehesinde tekrar onaylamış
tır. 

Danıştaym mezkûr kararı ve Başbakanlığın 
bu karara müstenit tasarrufu ilo Yüksek Denet
leme Kurulunun zaruri masraf, fazla mesai ko
nusundaki görüşü kanuni, mesnedine girmiş olu
yor. 

Sözleşmeli personel durumuna gelince; Ana
yasa Mahkemesi 359 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesinin (c) fıkrasını iptal ederek TRT nin 
tatbikatım, kanuni mesnede oturtmuştur. 

Eş ve çocukların tedavi masrafları için yapı
lan ödemelerin ise hatalı bir tasarruf olduğu ve 
kanuni mesnetten mahrum bulunduğu TRT yet
kililerince anlaşılmış ve kabul edilerek eş ile 
çocuklara yapılan tedavi masraflarının istirdadı 
cihetine gidilmiştir ve halen de istirdadedilmek-
tedir. 

1966 yılı neticeleri : 
1966 yılma gelince; Denetleme Kurulunun 

karşı karşıya bulunduğu durum şöyledir : TRT 
masraf kanunlarına aykırı olarak yaptığı öde
mede devam etmekte ve yukarıda bahsi geçen 
11.7.1968 tarihli Danıştay Genel Kurulu kararı 
da ortada olmadığı için, - bu karar o zaman he
nüz daha çıkmış değil - eski tatbikat üzere ha
reket etmektedir, özellikle bütün personele faz-
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la mesai ücreti ödemekte, personel eş ve çocuk
larının tedavi masruflarını karşılamakta, daimî 
kadrolarda istihdam edilen doktorlara tazminat 
verilmektedir. 

Ayrıca, yaym muhtevasının, Yüksek Denet
leme Kurulunun denetimi dışında kalması ge
rektiğini savunmakta ve kurul tarafından taleb-
edilen hesap ve işlemlerin mesnedini teşkil eden 
yayınla ilgili bir kısım bilgi ve belgeleri ibraz 
etmemektedir. 

Diğer taraftan, Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının hesap ve işlemleri teftiş ve tahkika teves
sül etmesi neticesinde bakanlık ve TRT arasın
da çıkan ihtilâf, istişari mütalâa istihsali için 
Danışfcaya aksetmekle, Danıştay Genel Kurulu 
359 sayılı Kanunun 9 ncu maddesinin Anayasa 
ile özerk bir müessese haline getirilmiş bulunan 
TRT hakkında uygulaııamıyacağını ve binnetice 
ilgili bakanlığın bu maddelere dayanarak 
«TRT nin hesap ve işlemlerini, teftişe, tahkika, 
tesbite yetkili, bulunmadığını» karar altına al
mıştır. 

Bu durumda, 359 sayılı Kanunda özel olarak 
yer almış her hangi bir teftiş ve tahkik mercii 
kalmamıştır ve kendisinin de böyle bir yetkiye 
sahibolmadığmı nazara alan söz konusu karar 
muvacehesinde ortada hesap ve işlemler üzerin
de teftiş ve tahkik yapabilecek bir merci kal
madığını göz önünde tutan Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu, bu itibarladır ki, 1966 yılı 
raporunda TRT nin hesap ve işlemlerinin ge
rektiğinde salahiyetli merciler tarafından tef
tiş, tahkik ve tesbit edilebilmesi hususunda bir 
çözüm yolu bulunmasını teklif etmiş ve bilanço 
ile netice hesaplarını da «Tahkikine ihtiyaç 
duyduğu hususlardan doğacak sonuçlar saklı 
kalmak kayıt ve şartiyle» tasvibe sunmak zo
runlusunu duymuştur. 

Bu sebepten Karma Komisyon her üç yıla 
ait bilanço ve netice hesaplarının reddini uy
gun görmüş ve Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
rulu da bu görüşü benimsemiştir. 

1966 yılının sonuçlarına tesir eden fazla me
sai, eş ve çocukların tedavi masrafları ve söz
leşmeli personel durumları ile daiimî kadroda 
bulunan doktorlara ödenen tazminatlar 1965 
yılı bölümündeki şekilde halledilmiştir. Yani 
•eş ve çocuklara ödenen tedavi masrafları ile 
doktorların tazminatlarının istirdadı cihetine 

gidilmiş, . diğer hususlar ise kanuni mesnetleri 
yüksek yargı organlarınca oturtulmuştur. 

Yayın muhtevasının denetim dışı kalması-
gerektiği konusundaki TRT görüşü 1967 yîlı' 
içinde devam etmiş ve her hangi bir değişik
lik olmamış, hesap ve işlemlerin mesnedini teş
kil eden yayınla ilgili bir kısım bilgi ve (bel
geler yine verilmemiştir. Kurul, tesbit ettiği 
söz konusu işlemlerin salahiyetli mercilerce in
celenmesini istemiş, ancak Danıştay kararları 
muvacehesinde buna imkân bırakılmadığı na
zara alınarak tasvip keyfiyetinin kayıt ve şar
tını muallak bırakmak mecburiyetini duymuş
tur. 

1967 yılında ortaya çıkan ikinci bir Danış
tay kararı, Maliye Bakanlığının TRT de* tef̂  
tiş ve tahkik yapmaya yetkili olmadığı şeklîn^ 
de olmuştur. Yüksek Denetleme Kurulu tara
fından düzenlenen 1.3.1965 ve 31.12 .1965' 
tarihli raporunda yer verilen bâzı malî mua
meleleri teftiş ve tahkike tabi tutmak isteme
si üzerine - Maliye Vekâletinin - alınmış olan 
bu kararda, ilkinde görüldüğü gibi, TRT nin 
teftiş ve murakabesi yalnızca 359 sayılı özel 
Kanun hükümlerine bağlı olduğu, Maliye Ba
kanlığı tarafından TRT de teftiş yapılamıyaca-
ğı ileri, sürülmüştür. 

Ancak, 1968 yılı ile alâkalı Yüksek Denetle
me Kurulu raporundan, Kurulun üzerinde 
salahiyetli mercilerce durulması talebinde bu
lunmaya sevk eden işlemlerin bir hal şekline 
bağlandığı anlaşılmaktadır. 

Şöyle ki; yaym muhtevasının denetim dışı 
olup olmadığı konusunun 11.3.1969 ve 12.3.1969 
tarihlerinde TRT yetkililerinin iştiraki ve Yük
sek Denetleme Kurulu temsilcileriyle toplanan 
iktisadi Devlet Teşekkülleri Karma Komisyo
nunun alt komisyonca ele alındığı ve yapılan 
görüşmeler sonunda TRT yetkililerinin, bun
dan böyle Yüksek Denetleme Kurulu tarafın
dan talebolunacak hesap ve işlemlere mesnet 
yayınla ilgili bulunan bilgi ve belgelerin veri
leceğini beyan ettiklerini ve durumun alt ko
misyon raporunun 11/2 nci maddesi olarak tes
bit olunduğunu görüyoruz. 11/2 madde aynen 
şöyledir - rapordaki madde - : 

«Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
yapacağı- tetkiklerde denetimin eksiksiz bir 
bütün olarak yerine getirilmesini teminen Ku-
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rum faaliyeti ve muamelâtı ile ilgili bilûmum 
vesaiki 1968 yılı faaliyeti ve muamelâtının de
netimi sırasında TRT Kurulu yetkilileri tara
fından (Başbakanlık Yüksek Denetim Kuruluna 
verileceği beyan edilmiş olmakla bu konuda 
yapılacak bir işlem şimdilik kalmamıştır.» 

Sonuç olarak belirtmekteyiz ki, Yüksek 
Denetleme Kurulunca, ilgili Bakanlık tarafın
dan teftiş ve tahkiki gerektiği kanaatine varıl
mış bâzı ödemelere ait işlemlerin teftiş ve tah
kiki, Danıştay kararları üzerine imkânsız 
hale gelmiş olduğundan, bütün bu hususların 
tetkiki sonunda doğacak neticeler saklı kalmak 
(kayıt ve şartı ile Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumunun aşağıdaki yıllardaki bilançolarının kâr 
ve zarar hesaplarının tasvibini grup olarak uy
gun görmekteyiz. 

Devrelerde kâr ve zarar durumu şöyledir: 
1 . 5 . 1964 ve 28 . 12 . 1964 ardamda kabul 
edilen zarar 1 541 407 lira 90 kuruştur. Yük
sek Denetleme Kurulu tarafından incelenmesi 
istenilen 1 597 346 lira 28 kuruş, zarar yekûnu 
3 138 784 lira 18 kuruş. 

1 . 3 . 1965 ile 31 . 12 . 1965 tarihleri ara
sında kâr 13 324 489 lira 16 kuruş, incelenmesi1 

aıtenen husus 5 750 000 Türk lirası ve 1965 kârı 
7 574 489 lira 16 kuruştur. 

1966 yılında, 1 . 1 . 1966 ve 30 . 12 . 1906 
devresinde kabul edilen kâr 25 707 173 lira 46 
(kuruştur. 

Görülüyor ki, TRT hesabi yönden, kârlılık 
yönünden kâr getiren bir müessesedir ve kâr, 
birçok hizmetler karşılığında »masraflar karşı
lığında yapılmış iyi bir kârdır ve daha da faz
la artabilir. Meselâ bu kârın Anayasamızın 121 
nci maddesinde çizilen yoldan, yani özerklik yo
lundan - tarifi yapılamamış ama - bu yönden ve 
tarafsızlık yönünden fedakârlıklar karşılığımda 
'olmamasını gönülden arzu ederiz. 

Tarafsızlığın asıl olmasını, halkın TRT araç-
lariyle haber almasını, düşünce Ve kanaatlere 
ulaşmasını, kamunun serbest oluşumunu temin 
etmesini karşılıklı anlayış havaisi içinde temenni 
etmekteyiz. 

Bütün bu vermiş olduğum izahattan da an
laşılmaktadır ki, saym milletvekilleri, TRT yi 
hali hazırda teftiş ve tahkike tabi tutacak ve sui
istimal varsa, bu suiistimali teisMt edip ilgili 
merciye haber yerecek bir üst merci yoktur. 

Yüksek Denetleme Kurulu sadece yapılmış olan 
muameleyi, işlenmiş olan işlemleri tahkik eder 
ve kendi bağlı olduğu yere bildirir. 

Mâruzâtımı bundan ibarettir. 1964 - 1965 -
1966 hesaplarını tasvibinize arz ederiz. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şahısları adına söz iste
miş bulunan arkadaşlarıma geçiyorum. 

Saym Turhan Özlgüner buyurunuz efendim. 
Şahıslar adma yapılacak konuşmalar onar da

kika ile kayıtlıdır. 
TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Saym Baş

kan saym milletvekilleri, İktisadi Devlet Teşeb
büslerinden TRT, üzerime şimşekleri çeken bir 
teşebbüs olması bakımından, önem taşımakta
dır. Biz Yüksek Denetleme Kurulunun Alt Ko
misyon ve Karma Komisyon raporlarına şöyle 
kısaca temas edip geçeceğiz, on dakikaya sığ
dırabileceğimiz kadar. 

TRT nin ibra edilmemesi hususunda ilerj sü
rülen ve rapora esas alınan tenkidler şunlar
dır : 

TRT gerektiği ölçüde denetime imkân verme
miştir. Harcamalar tahkiki muciptir. Dil mese
lesi - raporda hakikaten üzerinde durulmuş, söz
cüler durmalılar - tenkidi muciptir ve keza ya
yınları. tenkidi mucipte denilir. 

Denetime imkân veriilmediği hususuna ve har
camaların tahkiki gerektiği hususuna esasen ye
teri. kadar saym sözcüler temas ettiler. Zaman 
dar, o hususlara temas etmiyeceğim. 

Anayasanın 121 nci maddesi gereğince 359 
sayılı Kanun özerk bir kuruluş olarak, Anayasal 
bir kuruluş olarak TRT yi tetkik etmemizi ge
rektirir. 

Raporlara rağmen Hükümetin fikrinde deği
şiklik yaparak - esbabı mucibesi, Saym A. P. 
Sözcüsü tarafından dile getirildi - ibra hususu
na yanaştığını geldiğimi, abra hususuna iştirak 
ettiğim ve bu kuruluşun dahi ibrası hususunda 
keza aynı görüşte olduğunu tesbit ettik. Tebrik 
ederiz. 

Ancak üzerinde durulması icabeden dil me
selesine ve yayınlar meselesine biraz sonra te
mas edeceğim. Fakat zamanın darlığı nisbetin-
de raporlar üzerinde şunları da söylemeden geç
mek mümkün değil. 

Arkadaşlarım, TRT, 6183 sayılı Kanun gere
ğince, âmme alacaklarının tahsili hakkındaki ka-
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mın gereğince gelir temin eder. Ruhsatlardan 
temin ettiği bu gellv raporlar da gösterilmiştir. 
ve bunun münakaşası yapılır. Ancak ben bunu, 
bilhassa kendi bölgemden misal vererek, ten-
kidetmeyi lüzumlu gördüm. 

Arkadaşlarım, benim seçim b.ölgem Mersin'de 
televizyon aracı bir hayli kabarıktır. Ekrana ge
len yayın şüphesiz Türk menşeli değil, yerli 
değildir. Kıbrıs, Şam, Beyrut, Halep gibi mer
kezlerden yapılan yayınlardır. Böyle olmasına 
rağmen 6183 sayılı Kanun ile televizyon aracı 
kullananlar vergiye talbi tutulur. Neden? Bu 
araç Türkiye'ye girerken zaten usulüne uygun 
gümrükte muamele görmüş, gelmiş. TRT nin 
ne suretle bundan vergitaihsil etme yoluna go
tiğini anlıyabilmek mümkün değildir. Bu yayı
nın hiçbir suretle menşei bakımından bir bedeli 
»bahis mevzuu olmıyac'ağma göre, vergilendir
menin kanun anlayışına aykırı olduğu kanaatin
deyim. Gözden geçirilmesi gerekir. Bu sebeple 
(bilhassa Mersin'de televizyon aracı kullanan
lardan bir hayli kimsenin Türk Ceza Mahkeme
sine verildiğini, dâvaya mevzu yapıldığını, maz
nun olduklarını söylemek yeter. 

Arkadaşlarım, yine 1964 - 1965 - 1966 rapor
larında Türkiye,de radyo verici istasyonlarının 
onbeş aded olduğu söylenir. Yine kendi bölge
mizden - ben İçelliyim, Adanalılar daha iyi bi
lirler - Kozan'a gittim, bir düğmeyi çevir
dim, Kozan'da bir radyo istasyonu var. Bu 
nedir dedim? Bir tane daha var dediler. Ko-
zan'm merkezinde iki tane verici istasyon 
var. Neden bu? Savcılarımız bu şekilde bir 
toleransı neden gösterirler? öğrendim ki, bu 
yayın Kozan hudutları dışına çıkmazmış. Çık
maz ama canı istediği zaman bu vericiyi Ko
zan hudutlarının dışına da aşırabilirler. 

Türkiye'de yalnız Kozanda mı? Birçok yer
de alıcı - verici cihazı imal etmeye kabiliyetli, 
ehil şahıslar bu şekilde «Ben şu hudutlar için
de yayın yaparım» diyebiliyor ise ki - var bun
lar - bunun önüne geçmek lâzımdır. Raporla
rındaki verici istasyonların adedine bakınca 
hatırladım. Bunun adedi onbeş değildir ar
kadaşlarım, Tütkiye'de bir hayli var. 

Şimdi, hassasiyetle üzerinde duracağımız 
husus şüphesiz TRT'nin dili meselesidir. 

Arkadaşlarım, raporlarda TRT'nin diline 
çok ehemmiyet Verilmiş, sözcüler temas etme
diler. «Medenî dünyada her milletin radyo ve 
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televizyonlarından gelen sesler bizzat o mille--
tin kendi sesidir, yani bir milletin yazılan,» 
konuşulan ve yaşıyan dili - ki, buna standart 
dili de diyebiliriz - radyolarına ve televizyon
larına hâkimdir.» Tamam, bunda müttefikiz. 

Rapor devam ediyor : «Fakat son iki sene 
zarfında radyolarımız yedisinden yetmişine 
kadar çoğunluğun anlamadığı veya anlamakta 
müşkülât çektiği başka bir dillle haberler ver
mekte ve yorumlar yapmaktadırlar.» 

Arkadaşlarım, biz aynı görüşte değiliz ve 
bu radyo yayınlarının anlaşılmıyan bir ta
rafı yok, Cumhuriyet çocuğu Başbakanımızın 
bir konuşmasında, «sürçü lisan» diyelim, eski 
tabiriyle, arzu edilen tâbirle, «tarh ve cem>y 
dediğine burada bir arkadaşımız, Sayın Hü
seyin Dolun, « tarh ve cem değil, sen Cumhu
riyet çocuğusun, toplama ve çıkarma» dediği 
gilbi, bir münakaşaya mı girelim. «Radyo tarih 
ve cem» ağzı ile mi konuşsun. Radyo «arı 
Türkçe» dediğimiz bir dil ile konuşuyorsa, bu
gün yapalbildiği kadar, ama yarın onu daha 
arı Türkejeye götürebilmek çalbasmı gösterelim 
ve bu an Türkçeye devrimci Türkiye'de karşı 
çıkmıyalım arkadaşlarım. 

ORHAN CEMAL FERSOY (istanfoul> — 
Zatıâlinizin Türkçesine razıyız. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Benim 
Türkçeme râsı, meslektaşım Sayın Fersoy. Ben 
demiyorum ki; o nihaî hedef, son amaç arı 
Türkçeyi ben konuşabiliyorum. Ben ona konuş
maya özeniyorum, ssn de özen. Çünkü sen ve 
iben Cumhuriyet çocoğuyuz ve Türkiye Cumhu
riyeti devrimci Türkiye'de elbette daha elli 
yaşını doldurmadığı şu sırada bir A. P. İk
tidarı da Atatürk'ün dil devrimine dolaylı 
olarak karşı çıkmamalı idi. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Yok 
öyle şey. 

TURAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yoksa, 
tebrik ederim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, Sayın 
Atagün. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Yoksa,, 
şu rapordaki tenkidi bırakınız ele alalım, 
radyo, arı Türkçe dediğimiz Türkçeye sahip 
çıkmış, biz bunun karşısına neden çıkalım? 

SALİH AYGÜH (Amasya) — O, uydurma 
Türkçe. 
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TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Arka
daşlarım, ama çok ağdalı Osmanlıcanm, 
Acemcenin hakikaten dile getirildiği esnada 
ona karşı çıkamazsınız, uydurmaca dersiniz, 
ama hakikaten tetkik etmezsiniz, bilmezsiniz, 
fakat bunu bilinçli olarak getiren bir kurula 
karşı, dil devrimine tamamen karşı çıkarcasına 
karşı gelirsiniz. Bugün bunun münakaşası bu
rada yapılmaz, şüphesiz, ama TRT nin dili hal
kın anladığı dildir ve TRT yi bu dilden uzak
laştırma çabası her halde hayırlı olmaz, arka
daşlarım. Yarınki nesiller için hayırlı olmaz. 

SALİH AYGÜN (Amasya) — TRT ye se
lâm.. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Seçme
ne selâm veya TRT ye selâm sana bir şey vere-
bildiyse, özen buna, devam et, ama biz burada 
hizmete devam ediyoruz. Selâm değil, hizmete 
devam. 

Arkadaşlarım, yine TRT ye tahammülsüz
lük dili kadar yayınına da yapıldı, günümüzün 
mevzuu, Büyük Atatürk'ün ölümünün yıldönü
münde Ankara televizyonu yaptığı bir dokû-
manter film yayınında hakikaten çok şimşek
leri üzerine çekti, ama çok kısa zaman sonra 
gördük ki, bu tecavüzler haksızdır ve hakika
ten haksız olduğu ispat edildi. 

Arkadaşlarım, geçen gün televizyon seyre
derken Sayın Bakan Turhan Bilgini gördük, 
dinledik. Orada bir sohbet esnasında şöyle bir 
tarizde bulundular TRT ye; Uğur Alacakaptan, 
misal verin, dediği zaman, misal olarak saat 
17 yayınlarının radyoda aşırı sol yayın şeklin
de nitelendirildiği ileri sürüldü, öyle mi? (A. P. 
sıralarından «doğru, doğru» sesleri) 

Arkadaşlarım, her halde o saatlerde fazla 
meşgulsünüz, yarından itibaren dinleyin. Böy
le her iddia edildiği zaman sadece, benim ka
nadımdan geldi bu iddia, diye yapışmayın ona 
da, dinleyin saat 17 de Türk köylüsüne haki
katen bilinçli birçok hususta kültürel yayın ya
pılmaktadır, ama... 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sadet dışı 
oluyor. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sadet 
dışı mı? Arkadaşlarım, ben raporda mevcut 
olanın burada münakaşasını yaparken misal 
verdim, fakat benden evvel misal verenler her 
halde bu meselelere dokunmadılar ki, dokun
madan geçmek belki daha hayırlı idi, ama ben 

dokundum diye sadet dışı dediniz. Sadet içine 
gelelim; TRT nin saat 17 deki yayınını lütfen 
dinleyin, TRT nin saat 17 deki yayını köylüyü 
daha aydınlatmaya götürür. Her halde aşırı sol 
yakıştırması hiç de yakışık düşmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, vaktiniz dol
du efendim. Kaldı ki, bu beyan buyurduğunuz 
husus raporda mevcut değil. 

Buyurunuz. 
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Efen

dim, o halde müsaade edin toparlıyayım. 
Arkadaşlarım, TRT diğer İktisadi Devlet 

Teşebbüslerinden farklı bir muameleye seneler
ce tutulageldi. Bunu evvelki raporları tetkik 
ettiğimiz zaman gördük. Neden bu? Bir hayli 
iktisadi Devlet Teşebbüsü varken TRT bun
dan ayrı tutulur. Anayasamızın 121 nci madde
si gereğince 359 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
bu kuruluş özerk bir kuruluştur, Anayasal bir 
kuruluştur. Ancak, bunun şüphesiz işleyişine 
maziden gelen hâtıraların verdiği ders bize 
yetmemektedir. Ne olmaktadır arkadaşlarım? 
Bir iktidar, vaktiyle bir vatan cephesinin or
ganı haline getirdiği bir radyo özenmesi için
dedir. Bu iktidar bugünkü TRT yi o mecraya 
götürmek, oraya oturmak istemektedir, ama 
Türk kamu oyu bunun karşısmdadır, basınıyla 
karşısındadır, devrimci güçleriyle karşısmda
dır ve Türk kamu oyu bu haksız tecavüzleri 
şüphesiz hoş karşılamamaktadır. TRT özerk 
bir kuruluştur. Böyle devam edecektir. Bunu 
bu halinden uzaklaştırmak şüphesiz A. P. nin 
de gücü dâhilinde olmıyacaktır arkadaşlarım. 
olmamalıdır. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, dört dakika 
geçti efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Sayın 
arkadaşlarım, Anayasaya saygı şüphesiz A. P. 
nin şiarıdır.. Eğer Anayasaya saygılı isek TRT 
ye, Anayasal bir kuruluş olan TRT nin özerk
liğine tecavüzden elimizi çekelim. 

Hepinize saygılar sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şahıs
ları adına söz almış olan bütün arkadaşlarımın 
isimlerini ölçüyorum : Tufan Doğan Avgargil, 
Nuri Kcidamanoğm, Yılmaz Alpaslan, isma!l 
Hakkı Gürler, Rıfkı Danışman, Hüsamettin Ba-
şer, Ahmet BuManlı, ihsan Kabadayı, Hamdi 
Hamamcıoğlu, Salih Aygün. 
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Konuşmacıların da lütfen 1964, 1905, 1966 
yıllarının bilançoları üzerinde daha ziyade dur
malarını rica ederim. Hoş, şimdiye kadar böyle 
bir muamele yerine getirilemiyorya... 

Sayın Tufan Doğan Avşargil, buyurun. Yok. 
Sayın Nuri Kodamanoğlu, buyurun efen

dim. 
NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım, TRT Kurumu
nun 1964, 1965, 1966 yılariyle ilgili Meclis ko
misyonunun raporu üzerinde birtakım mülâha
zalarımı arza çalışacağım. 

Aziz arkadaşlarım, genellikle 1965 ve 1966 
yıllarında gerek hükümet çevreleri tarafından, 
gerek o yıllara ait komisyon raporlarından an-
laidığıma göre bu kurumun faaliyeti üzerindeki 
şikâyetler üç noktada toplanabilir : 

1. — Bu Kurum yaymlariyle öz Türkçecilik 
cereyanına uygun bir tutum içindedir. Bu ol
maz. 

2. — Bu Kurum aşın akımların sözcülüğünü 
etmektedir. Bu da olmaz. 

3. — Bu Kurum tarafsız değildir. Bu da ol
maz. 

tddialar aşağı yukarı bu üç noktada topla
nıyor. 

Aziz arkadaşlarım, TRT Kurumu özerkliğe 
1964 yılından itibaren kavuşmuş ve o günden 
beri aşağı yukarı aynı istikamette faaliyette 
bulunmaktadır. 

1964 yılı raporunu yazan komisyonun başka
nı Sayın ilhami Ertem, şimdi Bakan. Üyelerin
den biri Nahit Menteşe, Sayın Nahit Menteşe, 
o da Bakan. Yiğit Köker arkadaşımız sonraki 
komisyonda tekrar bulunmaktadır. Sayın Alp 
iskender sonraki komisyonda tekrar bulunmak 
tadır. 

Dikkatimi çeken bir şey oldu; sonradan ba
kan olan arkadaşlarımız, sonra TRT yi itham 
©den raporu imzalıyan arkadaşlarımız büyük ço
ğunluğu ile aynı kişiler. Bu zevat, 1964 rapor
larında. TRT den hiçbir şikâyette bulunmuyor
lar, yukarda arz ettiğim üç noktaya dair hiçbir 
şikâyetleri yok, sadece birtakım temennilerle 
iktifa etmiştir. Demek ki, koalisyon iktidarları 
zamanında TRT'nin faaliyetini d'enetliyen bu 
arkadaşlarımız - ki o zamanın muhalefet men
suplarıdırlar - şikâyetçi değildirler. Vaktrndeki 
iktidar değerli A. P. ne teveccüh etmiştir, Hü

kümeti onlar kurmuştur, aynı arkadaşlarımız 
bu defa, biraz evvel arz ettiğim şikâyetlerin sa
hibi olmuşlardır. Halbuki TRT'nin tutumunda 
hiçbir değişiklik yok. Aksini düşünmek zor ola
cak, çünkü demek ki, TRT koalisyon zamanında 
doğru çalıştı, A. P. iktidara gelir gelmez bozul
du. Tabiî Sayın A. P. Hükümetlerini TRT'nin 
idaresini bozmakla suçlamak insafsızlık olaca
ğı için birinci ihtimali doğru olarak kabul edi
yorum, yani TRT 1964 te nasıl çalışıyor idiyse 
sonralan da öyle çalışıyor idi, fakat şikâyetçi 
arkadaşlarımız her nedense kanaat değiştirdi
ler. Bu kanaat değişikliğinin kaynağını, rapor
da ifadesini bulduğu için, birazcık eleştirmeye 
tabi tutmak istiyorum. Çünkü meseleyi takdir 
etmek için bu unsurların bize" son derece ışık 
tutacağına kaniim. 

Arkadaşlarımız, önce şikâyet etmiyen, son
ra şikâyet eden arkaıd?sianmış raporlarının bir 
yerinde diyor ki : «TRT hükümetlerle samimî 
ve ahenkli bir işbirliği içinde olmalıdır.» 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, 10 dakikada her 
şeyi tahlil etmek mümkün olmadığı için bâzı 
"Henîîeitislerle fikrimi söylemek isterim, TRT bir 
ölçüde yaymlariyle tarafsız bir organdır, tıpkı 
mahkemeli erimiz gibi. Mahkemeler için; hâkim
lerimiz hükümetle samimî ve ahenkli işbirliği 
içinde olmalıdır, gibi bir temenni duysanız ne 
karlar yadırganacağı bellidir. Bu, TRT için de 
böyledir. TRT faaliyetinde tıpkı hâkimler gibi 
tarafsızdır, kanunlar çerçevesinde kendine veri
len vaıifevi pT'Vmeklfi mükellef + ir. kemdi kana
atlerinin. kendi takdirlerinin ve özel kanaatle
rinin istikâmetinde iş göremezler, kanunlar ne
yi gerektiriyorsa onu yaparlar. 

Şimdi, bu tâbir bile hareket noktasının ne 
kadar yanlış olduğunu gösteriyor. Sayın ko
misyon Hükümetle samimî ve ahenkli bir TRT 
arzusunda görünüyor, o tarihte tabiî. Daha 
doğrusu Hükümet değildi, bu komisyonu böy
le tesbit etmek lâzımdır, çünkü rapor komisyo
nun. 

Şimdi memnuniyetle arz edeyim ki, bugün 
Enformasyon Bakanı sayın arkadaşımızın ön
cülüğünde komisyona bir tekriri müzakere tek
lifi gitmiş ve bu TRT'nin ibrası şeklinde de ne-
cilenmiş, böylece Yüce Meclis adına iş gören 
bir heyet doğruyu bulmuştur. Bu doğrunun bu
lunmasından ötürü komisyon mensubu arka-
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dağlarımı, doğruyu bulmaya yardımcı olduğu 
için de Sayın Bakanı tebrik etmek isterim, fa
kat vaktimin kalan kısmında bir noktayı açık
lamadan geçemiyeceğim. Çünkü bu Yüce Mec
lis adına yasılmış bir raporda yer aldığı için, 
buna Yüce Mecliste gerçekten layik olduğu 
cevap verilmez ise bu Meclisin benimsediği ze
habını hâsıl edebilir. Bunun da ilerdki icrada 
nesillere kötü örnek dlacağı tabiîdir. 

1965 yılı raporu aynen diyor ki, «Şimdi or
taya çıkan mesele idari mahkemelerin karar
ları icrayı bağlamıyacağı cihetle her iki hal
de de yukarda bahsi geçen tahkikatın kimin 
tarafından yapılabileceğini tesbittir.» 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Anayasanın, baş-
bekçisi ve sahibi olan Yüce Meclis adına iş gö
ren bir komisyonun, idari mahkeme kara$arı-ı 
nın idareyi bağlamıyacağını söyliyecek kadar 
büyük bir yanlışlığa düşmesini yadırgamaktan 
öteye esefle karşıladığımı söylemek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, Anayasamızın 132 nci 
maddesi, mahkemelerin bağımsızlığı ile ilgidir 
ve bunun son fıkrası şöyle der; o «Bu organ
lar ve idare» Meclis de dâhil «Mahkeme ka
rarlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunla
rın yerine getirilmesini geciktiremez.» 

Bu derece açık, anlaşılması kolay bir ger
çek var iken, idari mahkeme kararlarının ida
reyi bağlamadığını raporumuza nasıl alabil
dik, doğrusu sayın komisyon mensubu arka
daşlarımızdan tenevvür etmek için izahata 
muhtacız. Kaildi ki aziz arkadaşlarım,, Danışta-
ym kurulmasiyle ilgili 140 ncı madde yargı bö
lümünde yer almıştır ve Danıştay yargı er
kinin kullanılmasında bir organ olarak yerini 
bulmuştur, dolayısiyle biraz evvel okuduğum 
132 nci maddenin son fıkrası hükmüne giren 
kurumlardandır. O halde hulûs ile arz edeyim, 
böylesine sakat bir anlayışın Yüce Meclis ta
rafından benimsenmediğinin, biraz sonraki ibra 
oyları ile tebarüz etmesinde sayılamıyacak ka
dar fayda vardır arkadaşlarım. z 

Şimdi geliyorum bir diğer unsura; bugün 
denetleme konusunda, denetlemenin sınırı ve 
mahiyeti konusunda, TRT Kurumunun Turizm 
Bakanlığı ile ve Yüksek Denetleme Kurulu ile 
olan ihtilâfı ilgili mahkemelerce halledilmiş, 
Anayasa Mahkemesi ihtilâfın birisini hallet
miş, Danıştay da ötekini halletmiş ve demiş ki; 
«Bu noktai nazarlar arasında TRT Kurumunun 

ııoktai nazarı kanuna uygundur, anlayışı doğ
rudur». Öyle ise artık bunu, bir Danıştay ka
rarı, bir Anayasa Mahkemesi kararı ile tescil 
edilmiş olan, tesbit edilmiş olan bu gerçeği ar
tık bu kürsüde tartışmaya lüzum yoktur ve bu
na Hükümetin de, Yüce Meclisin de, bizlerin 
de hulûs ile itaadetmemiz doğrudur, uygundur. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu vaktiniz 
dolmuştur. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla — 
Efendim, her halde benim saatim yanlış, sizin 
foeyanınjsa uyarak toparlamaya çalışayım. 

Aziz arkadaşlarım, TRT nin yayınlarında ta
rafsızlık esas alınmıştır. Bu tarafsızlığın tesbi-
tini de TRT Kanunu Anayasanın ruhuna uygun 
olarak kendi içindeki denetim organlarına vazi
fe olarak vermiştir. (A. P. sıralarından, «nasıl 
tesbit» sesleri, gürültüler) Bu tarafsızlığın ölçü
sünü Hükümet veya her hangi bir vatandaş ve
ya her hangi bir parti tesbite mezun değildir. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müdaha
le etmeyiniz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Efen
dim, bağımsızlık ile özerklik arasındaki farkı 
biraz tetkik buyurursanız mâruzâtımın özerkli
ğin unsurlarını arza makrun olduğunu görecek
siniz 

Eğer bu haber, bu çalınma, taraflı mıdır, ta
rafsız mıdır, bunu bir siyasi parti tesbite kal
karsa, hele bunu bir iktidar partisi tesbite kal
karsa o zaman TRT nin özerkliği havada kalır 
arkadaşlarım. Nitekim Adalet Partisi yıllardır 
TRT nin taraf tuttuğu kanısındadır. Türkiye iş
çi Partisi de taraf tuttuğu kanısındadır. Ne ola
cak? Eğer, bu siyasi partilerin vazifesi ise, bunu 
tesbit etme yetkisi kendisinin değil ise kime uya
cağız? Türkiyo İsçi Partisinin sözcüleri mi hak
lıdırlar, Adalet Partisinin sözcüleri mi? Arka
daşlarım böyle şey olmaz. Bunun organını ka
nım bulmuş, kendi içerisinde denetim var. Bu
nun hakemi millettir. (A. P. sıralarından, gü
rültüler) 

Efendim, millete, TRT nin yayınlarının ta
raflı olup olmadığı yolunda bir referandum mu 
yaptınız ki millet adına bunun böyle olduğunu 
beyan etmek isteğindesiniz. Hayır, siz iktidar 
mücadelesi yaptınız, millet size iktidarı tevcih 
etti. Yoksa, TRT nin tarafsızlığını sizin iddia-
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larınızı tescil sadedinde bir hükme bağlamış de
ğildir. (A. P. sıralarından, gürültüler) Bu en 
basit hukuk kaidesidir. Ama en basit hukuk ka
idelerini dahi anlatmaya mecbur oluyorsak bu
nun günahı bizde olmamak lâzımdır. 

A. P. SIRALARINDAN BÎR MÎLLETVE-
KÎLÎ — Referandum yapıldı. 

NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Re
ferandum başkadır, iktidar mücadelesinin mâ-
kesini bulduğu seçim mücadelesi başka şeydir. 
(A. Sıralarından, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar müda
hale etmeyiniz. 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Şimdiki iktidar partisinin kendisini milletin 
kendisi zannetmesi iyice düşünülecek bir anla-, 
yıştır, yani bunu iyice düşünün sayın arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu lütfen saa
tinize bakar mısınız efendim? 

NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla^ — Te
şekkür edevim Sayın Başkanım, zannediyorum 
şimdi bir dakika geçtim, affmızı dilenm. Eğer 
müsamahanız varsa bir dakika içinde de taman-
lıyacağım. 

BAŞKAN — Efendim, meseleyi ben ayarla
mıyorum. Meclisçe alman kararı tatbik aramız
da mecburiyet teşkil ediyor. Lütfediniz de bağ
layınız. 

NURt KODAMANOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım ben de esasen onu rica ettim. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, tarafsızlık ile ilgili 
sözlerim bunlardır. Bir cümle ile de aşırı akım
lara sözcülük meselesini ele almak istiyorum. 

Asın akımların tarifi, Anayasanın tervicet-
mediği akımlardır. Anayasanın tevvicet-medifri 
akımlar ise 8 nci maddeye göre suç teşkil ede
ceğinden bu, adlî kaza mercilerinin takibine 
mâruz bir keyfiyettir. Öyle ise siz bir suç iddi
asında iseniz bunun yeri mahkemelerdir. Mah
kemelere başvurarak ^ u SUCU tesbit etmedikçe 
aşırı akımlar iddiası havada kalmaya mahkûm
dur. O halde bütün mesele şuraya geliyor arka
daşlar; Anayasanın koyduğu organların yetki
lerine ve işleyişine iyi niyetle ve say*n ile 'Hağlt 
mıyız, değil miyiz? Biz C. H. P. olarak bağlı
yız, bağb kalmaya çalışıyoruz. Böyle olduğumuz 
için de TRT yi vaktim olsaydı, bâzı kusurları 
ile de eleştirebilirdim. Ama o kusurlar tabiî şa

ft 
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ym iktidar mülâhazaları istikametinde değildir. 
Ama genellikle tasvibediyoruz, başarılar diliyo-
yoruz, daha da az kusurlu hizmet etmeleri için 
elimizden geldiği kadar bize düşen bir şey varsa 
yardıma amadeyiz. Teşekkür ederim. (0. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alparslan? Yok. 
Sayın ismail Hakkı Birler. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Ben, 

grup adına konuşmak için söz istemiştim. Şah
sım adına konuşmaktan vazgeçtim. Gerekirse 
grup adına tekrar konuşacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Rıfkı Danışman? Yok. 
Sayın Hüsamettin Başer? Yok. 
Sayın Ahmet Buldanlı, buyurunuz efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

359 sayılı TRT Kanununun meriyete giri
şinden sonra kurulan, halk arasında istihza 
mevzuu olarak «Tırt» diye tesmiye edilen Rad
yo - Televizyon Kurumu, kurulduğu günden 
bugüne kadar Türk Milletinin arzusu istika
metinde hareket etmemektedir. Bunu, halkla 
temas ettiğim sıralarda halkın bana intikal 
eden şikâyetlerinden bilmekteyim. (C. H. P. 
sıralarından müdahaleler) Onu sen de duy, 
halka in, halikın ne düşündüğünü anla, bura
ya öyle erel. (C. H. P. sıralarından «yaşa» ses
leri, gürültüler) 

Daha çok yasıyacağız beyler, yaşıyan göre
cektir. Bu haleti ruhiye içerisinde Anavasaya 
saygılı olalım derken, millete saygısız olduğu
nuz müddetçe buraya ekalliyet olarak gelmeye 
mahkumsunuz. (C. H. P. sıralarından pürültü-
ler. «TRT mi yazıyor» sesi) Bunu Mustafa Ça-
lıkoğlu yazıyor. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Çanakkale) — 
Ahmet! Sayın Başkanım ben ağzımı bile açma
dım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
O size, «Mustafa Çalıkoğlu yazıyor» diye 

hitabetti. Siz de daha büyük hata ettiniz. 
«Ahmet» diye bağırdınız beyefendi. Olmaz ki. 
İkisi de hata. Rica ederim efendim. 

Buyurunuz Sayın Buldanlı, buyurunuz. 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Türkiye 

Radyo Kurumu evvelâ personel meselesini 
ele almadıkça, bu personel ile iş görmeye de-
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vam ettiği müddetçe değil 1964, 1965, 1966 yıl
larını ibra etmek, bundan sonraki yılları da 
(dahi ibra etmemek durumu hâsıl olacaktır. Çün
kü, radyonun düğmesini her çevirişinizde, te
levizyon ekranının her açılışımda mutlaka sol 
tandanslı fikirlerin, düşüncelerin hâkim oldu
ğunu göreceksiniz. Bunu görmek için âlim ol
maya, fâzıl olmaya ihtiyaç yok. Köylüsünden 
şehirlisine, işçisinden, memuruna kadar herkes 
bunu görmekte ve gördüğünü de alenen beyan 
etmektedir. 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Lütfen, «sol» 
ile «aşırı sol» u birbirinden ayırınız. 

BAŞKAN — Sayın özgüner, Sayın özgü-
ner... Beyefendi ayırmaya meobur değildir ki. 
Siz gelin ayırın. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Ayırırım. 
BAŞKAN — Orada ayıramazsınız, burada 

ayırırsınız. 
Buyurunuz Sayın Buldanlı. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Perso
nel meselesi dedim. Personelin hangi ölçüde, 
hangi kıstas ile tâyin edildiğini veya işe başla
dığını göremiyorum. Hiçbir kariyeri olmadan 
sümmettedarik şu veya bu kararların tesiri ile 
alman memurların en üst kademelere getirildiği 
ve memurlar arasında tefrik yapıldığı şikâyet 
konusudur. 

Anayasa, radyoyu muhtar kılmıştır, sizin tâ
birinizle, «özerk» kılmıştır. Ama muhtariyetin 
sınırı nedir? Muhtariyet, istiklal midir? Muhta
riyet, bağımsızlık olmadığına göre, siz TRT Ku
rumunu lâyüsel mi kabul ediyorsunuz? Dilinden 
musikisine, musikisinden sözlü yayınlarına ka
dar hiçbir şeyi halk tarafından tasvibedilmiyen, 
ama sizin tâbirinizle, «mutlu bir azınlık» tarafın
dan beğenilen TRT Kurumunun hesaplarını ib
ra etmek mecburiyetinde değiliz. Eğer bu Ku
rum hakikaten kanun içinde olsaydı, hakikaten 
dürüst... 

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Siz kanunu 
hiç anlamıyorsunuz. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Ve nor
mal çalışmış olsaydı, Maliye Bakanlığının mü
fettişleri geldiği vakit kapıları kapamak değil, 
«Ben muhtarım, bana gelemezsin» demek değil, 
hulûsu kalb ila hesapları açmak, «buyurunuz 
efendiler hesaplar açık ve seçiktir» demek ica-
bederken... 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Anayasa ne 
oldu? 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Ben de 
onu izah ediyorum, Anayasanın ne olduğunu izah 
ediyorum, 

Kanunun, Anayasanın bu müesseseyi muhtar 
kılmasına dayanarak, «Gelemezsiniz, ancak be
ni Yüksek Murakabe Heyeti kontrol edebilir» 
demek suretiyle murakabeden kaçmıştır. Rad
yo İdaresi, TRT İdaresi suçludur ki, murakabe
den kaçınıyor. 

Dil meselesi, raporda yazılı dil meselesi var. 
Hakikaten dilinden de şikâyetçiyiz. Biz normal 
Türkçenin, halkın konuştuğu, yazdsğı, okudu
ğu Türkçenin kullanılmasını istiyoruz. Ama, 
«koşul, nitelik, nicelik» gibi acaip kelimeleri 
kullanmak mecburiyetinde değiliz. Bunun Ata
türkçülük ile alâkası yoktur. Atatürk Türkçe 
istemiştir, Osmanlıca değil. Biz Osmanlıcamn 
müdafii değiliz. Ama sizin uydurup buydurup 
piyasaya koyduğunuz kelimeleri de kullanmak 
mecburiyetinde değiliz ve bu mecburiyeti hiçbir 
saman duymuyorum, duymıyacağız. (O. H. P. 
sıralarında gürültüler, «Anlaşılmadı» sesleri). 
Anlamak için biraz izan lâzım. İzan olmassa 
anlamazsınız gayet tabiî. 

Bakıyorsunuz, televiayon ekranı açılıyor. Sol 
tandanslı dedim, beyefendi bana kızdı. Acaba 
Doğan Avcıoğlu, Türkkaya xAtaöv hangi tan-
danslıdır? 

TURHAN ÖSOÜNEE (İçel) — Sayın Baş
kan; «raporlar üzerinde» diye beni ikaz etmişti
niz, onu da etmeniz gerekir. 

BAŞKAN — Şimdi edeceğim efendim, şim
di edeceğim. 

İşte hatalar ns kadar tevali ediyor, anlıyor 
musunuz? 

Sayın Buldanlı, bunlar 1064, 1965, 1966 ra
porunda yok. Çünkü 1964 yılında televizyon 
yoktu. (C. H. P. sıralarından gülüşmeler, alkış
lar). 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın 
Başkan ben televizyonun ne saman kurulduğunu 
biliyorum. 

BAŞKAN — Ona da söyledik, hepsine söyle
dik. Biraz evvel beyan ettim: «Bütün temenni-
yata rağmen maalesef bu raporlar üzerindeki 
konuşmalar mutlak bir sınır içerisine alınamıyor» 
dedim. Her konuşmacıya başından itibaren pe-
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sinen söylüyorum; aslında bu raporların görü
şülme usulünde bir değişiklik yapmak lâzım. 
Çünkü atıf yapmak suretiyle 1964, 19G5, 1966 
bir tarafa gidiyor, onu takifceden seneler resmî 
geçit yapıyor. Adeta bütçe müzakeresi yapar gi
bi meseleleri işliyoruz. Onu biliyorum. 

Buyurun Sayın Buldanlı. 
AHMET BULDANLI (Devamla) — işte arz 

ettiğim bu meseleden ötürü, tarafsızlık ilkesini 
ihlâl etmekte devam eden radyonun... 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — İlke kelimesini kullandın ama. 

BAŞKAN — Efendim, beyefendi niçin mü
dahale ediyorsunuz? Etmeyiniz rica ederim. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Taraf
sızlık prensiplerini ihlâl eden radyonun 1964, 
1965, 1966 yıllarına ait raporlarına bendeniz 
şahsan müsbet mânada rey vermiyeceğim. Say
gılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı. 

İHSAN KAEADAYI (Konya) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. Peki efendim. 
Sayın Hamamcıoğlu, buyurunuz. 
Bütün arkadaşlar başkalarında aradıkları 

hassasiyeti evvelâ kendilerinde bulurlarsa o as
man daha kolay ve rahat bir müzakere olur. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Sayın Başkanım, muhterem milletvekil
leri; 

Bugün Türkiye'de yayın alanında radyo, en 
ücra köyü bırakınız, en küçük evlere kadar gir
miş, müessir bir organ halindedir. Millî bir mü
essese olan bu Kurum hakkında konuşurken, 
millî müesseseleri zedelememeye dikkat etmenin 
millî bir borç olduğu inancındayım. Tâbirimi 
hoş görmenizi istirham ederim, her müessesede 
sağcı, solcu, çeşitli insan bulunabilir, mümkün. 
Misal kaba olacak ama, samimidir, bir insanın 
başında - aktüel mevzu - kehle, kibar, bizim di-
limizce bit, bulunabilir. Ama müsaade ediniz, 
bu başta bit vardır diye, kelle kesilmez ama bit 
ayıklanabilir. 

Bu sebeple diğer bir ata sözü ile, dostlar ku
suru ile beraber sevileceğine göre, biz de TET 
yi küçük kusurlariyle beraber Türk Milletine, 
hakikaten yakın, ciddî ve samimî bir dost ola
rak telâkki ediyoruz. 
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Muhterem arkadaşlarım, bize tanınan on 
dakikalık kısa zaman zarfında şahsi görüşlerimi 
üç noktada toplamak imkânını bulabildim. 

Birincisi münakaşa konusu edilmiştir ama, 
"»»ir görüştür, hukukî durum, ikincisi dil konusu, 
üçüncü de şimdiye kadar konuşan hatip arka
daşlarımın radyodan ve televizyondan bekledi
ğimiz konulardaki temenni ve dilekleri ileri sür
memeleridir. 

Sayın arkadaşlarım; TRT Kanununu tedvin 
eden 359 sayılı Kanunun 34 ncü maddesi aynen; 
«Kurum, Yüksek Denetleme Kurulunun dene
timine tabidir. Turizm ve Tanıtma Bakanı, Ku
lumla ilgili olarak belli bir hususun incelenme-
eini Yüksek Denetleme Kurulundan istiyebilir» 
der. 

Şimdi, aslında nâçiz görüşümüze göre, an
ladığımız mânada iktisadi bir Devlet Teşek
külü niteliğinde olmıyan TRT - çünkü Hukuk 
Fakültesinde okuturken, daha ziyade iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin, tipik ve klâsik misalini 
PTT, DDY gibi ferdin yapması güç olan konu
lar olarak ele alınır, bunun dışında ona uyar 
müesseseler vardır ki TRT nin bunların içine 
girdiği kanaatindeyim - 440 sayılı Kanunun 
2 nci maddesi bâzı kayıtlar koymuş, İktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle müesseseleri ve iştirak
lerin ulusal ekonomimize faydalı olabilmesi 
için özerk bir tarzda karma ekonomi kuralları
na ve ekonomik gereklere uygun olarak yöne
tilmesini, kârlılık ve verimlilik anlayışı içeri-
::nde çalışmasını derpiş ediyor, ama takdir eder
siniz ki sözümün başında arz ettiğim gibi, TRT 
gibi bir müesseseden kâr beklemek zannederiz 
ki mantıki bir sonuç olmıyacaktır, o itibarla kâr 
ve zarar durumunu eleştirmekte bir fayda yok. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim görüşümüze 
göre esasında sayın iktidar mensuplariyle TRT 
arasında ciddî mânada bir ihtilâfın mevcudol-
duğunu da izah ve kabul etmek güç. Sebebi şu; 
her türlü töhmete mâruz bırakılan TRT, 1964 
ve 1965 senelerinde Yüksek Denetleme Kuru
luna, bütün hesaplarını, istenilen vesikalariyle 
ve dökûmanflariyle beraber teslim etmiş ve 
murakabesi yapılmış, ama gürültü, 1966 sene
sinde çıkıyor. Sebebini araştırdık. Müsade bu
yurursanız, Yüksek Denetleme Kurulunun gö
revi dahi nihayet sarfiyatların usulüne uygun 
olup olmadığını araştırmak ve varsa suiistimal-
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leri meydana çıkarmak, bunun hesaplarını yap- | 
r^ak ve bir neticeye varmak suretiyle hasren 
inalı esaslara glöre bir rapor hazırlamaktan iba
rettir. 

Ama siz kalkar da giderseniz, şimdiye ka
dar yayınlarınızın muhtevasını da tetkik ede
ceğim, derseniz, aslında hususi bir ihtisası ilgi
lendiren ve hususi bir ihtisasa taallûk eden ya
dının muhtevasına girerseniz, hakikat itibariyle 
bunu anlamamıza imkân yok, binaenaleyh bura-
ra hakikaten bir görev aşımı mevcuttur. Ben
zetmek doğru ise, Yüksek Murakabe Kurulu
na mensup her hangi bir arkadaşın Süraıer-
bank'a gidip; hesapların doğrudur ama, şu bas
mayı şu desende dokursanız, şu kumaşı falan 
kalitede dokursanız daha iyi olur gibi ihtisas 
dışı bir görüşe varmak durumu ile karşı karşı
ya kalıyoruz. 

Bu sebeple, Yüksek Denetleme Kurulunun 
1Ö68 senesine ait yayın muhtevaları istemeleri
ni haklı bulmak mümkün değildir, istihbaratımı
za göre, esasında TRT konusunda iktidar partisi 
iie TRT arasında da ciddî bir ihtilâf yok. Bü
tün giürüîtü nereden doğmuş, biliyor musunuz? 
öğrendiğimize göre, her cemiyette olur, ne is
men bilirim, ne şahsan bilirim, TRT yi muraka-
o ile görevli bir mesul şahsın, biraz sert mi
zaçlı olduğu anlaşılıyor, tecavüzü selâhiyet et
mek, veya görev sınırlarını aşmak suretiyle lü
zumsuz olarak yayının muhtevasını istemesin-
diön doğmuş ve TRT de haklı olarak, bunu Ana
yasanın 121 nci maddesine aykırı builımak suretiy
le direnmiş. Bu direnişi de hem hukuk bakımın
dan hem de mantık bakımından haklı olarak dü
şünmek ve kabul etmek icabeder. 

Esasında, demin arz etmiş olllduğum 359 
sayılı Kanunun 34 ncü maddesi sarih olarak 

TRT'yi kimlerin denetliyeceğini söylemiş ol
ması itibariyle arkadaşlarımın geniş geniş izah 
ettikleri veçhile, ne Maliye Bakanlığının, ne de 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının dolaylı dahi 
olsa, TRT nin hesaplarını tetkik etmesine imkân 
yok. Kaldı ki, kanun maddesi sarih, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı dahi belirli bir konuda tet
kik ve tahkik lüzumunu hissederse onu kendisi 
değil," Denetleme Kurulundan istemek göreviy
le karşı karşıyadır. 

BAŞKAN — Sayın Hamamcıoğlu, vaktiniz 
hitama ermiştir, ona göre toparlayınız. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Evet, toparlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, TRT'nin dili konu
suna da kısaca işaret etmekte fayda var. 

BAŞKAN — Çok uzatmayınız yalnız, rica 
ederim. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
TRT'nin diline de dokunmakta fayda var, 
TRT'nin dilinin uydurma olduğunu veya halk 
tarafından anlaşılmaz bir durumda olduğunu 
İddia etmek doğru bir hareket değildir. Sayın 
arkadaşlarım, biz, dilin oturmasını, 'hakiki Türk 
dilinin millete maliedilmesini, bugünkü nesil 
itibariyle değil, 50 sene, 100 sene sonraki nesil
ler itibariyle düşünmeye mecburuz. Nitekim, 
fara?, muhal, TRT'nin dilinde uydurma kelime
ler varca, halk bunu kendiliğinden ekarte et-
ındkterlir. Misalini vermek mümkün: yargıç ke
limesi çıktı, efkârı umumiye bunu tutmadı. 
Ama savcı kelimesi, ama, sorgu hâkimi kelime
si tutmuştur. Bugün müddeiumumi veya müs-
t;anW'k derceniz, köylerden şehirlere kadar yü-
simÜ7,e bakarlar, bu da ne demek diye. Müsaa
de e^ercsniz, Türk dilini, Türkiye'ye ve Türk'
lere mal eftmelk millî bir görevimizdir; bugün 
için. değil, gelecek nesiPıer için. 

Cok kısa olarak temennilerimi arz edeyim; 
rııfii^creın arkadaşlarım bugün, takdir edersi
niz, Türkiye'de ve Dünyada hayat şartları ağır, 
a<?ap bozucudur. Bu sebeple vatandaş yorgun 
olarak evine gittiğinde radyomuzda ağır ve sı
kıcı konu ve mevzulardan daha çok, biraz da 
güldürücü ve eğlendirici mevzua ihtiyaç bis-
setmektedir. Bunun TRT mensuplarınca anlayış 
içerisinde karşılanacağını umarım. 

Yine radyo programlarında bir ahenksizlik 
olduğunu açıkça söylemek lâzım. Radyonun 
düğmelerini çevirdiğimiz zaman bir veya iki 
istasyonda, üç istasyonda ayni şarkı veya tür
küye rastlamak mümkün. Bunu ayarlamak 
imkânı olursa, vatandaşlar aynı şeyi dinle
mek külfetinden kurtulurlar. Televizyon mev
zuunda muhterem arkadaşlarım beyanda bu
lundular.. 

BAŞKAN — Efendim, 1964, 1965, 1966 yıl
larında televizyon yoktu... 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, temenni olarak arz ediyorum, 
üçe ayırmıştım zaten. Temenni olarak arz edi-
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yorum. (A. P. sıralarından «bütçede» sesleri.) 
BAŞKAN — Evet bütçede efendim, müm

kün. 
HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Devamla) — 

Bu sebeple bizce hayırlı bir hizmet ifa ettiğine 
inandığımız TRTT ye bundan evvel olduğu 
gibi üstün başarının devamını diler, saygıla
rımızı sunarız. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, yeterlik 
önergesi gelmiştir. Ancak, yeterlik önergesini 
muameleye koymadan önce Komisyon ve Hükü
met adına zannederim konuşma yapılacak. 

Komisyon adına zâtıâliniz mi konuşacak
sınız Sayın Kitaplı? Buyurun efendim. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN Kİ
TAPLI (Samsun) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri, arkadaşlar görüşlerini burada 
'belirttiler. Malûm, TRT bilançoları Senatoda 
ihra edilmemek karariyle neticelendi. Ancak, 
ondan sonra durum değişti ve Komisyon ola
rak şimdi biz TRT nin ifora edilmesini huzu
runuza getiriyoruz. 

Geçen Komisyon, TRT nin bilançosunun 
ihra edilmemesini şu şekilde ifade etmiş 
idi; «TRT Kurumunca bir kısım işlemlerin 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunca de
netlemesine imkân verilmemiş olması adı-
geçen Kurumun tesbit ettiği ve ilgili mercile
rince tetkik ve tahkike lüzum gösterdiği, özel
likle kanunsuz tediyeler hakkında da her hangi 
bir mercice hiçbir muamele yapılmasına im
kân yerilmemiş bulunması ve hütün bunların 
da bilanço ve netice hesaplarına tesirli bu
lunduğu cihetle TRT Kurumunun, bu haliyle 
Komisyonumuzun tetkikine sunulan 1964, 1965, 
1966 yıllarına ait bilanço ve netice hesapları 
kaJbule şayan görülmemekte. Reddedilmesi.» 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu da 
bu tavsiyeye uygun olarak ibra etmeme yolun
da oy kullandı. 

Ancak, hu müzakerelerden sonra bâzı yeni 
durumlar hâsıl oldu. Birincisi; kanunsuz te
diyeler denilen yahut kanunsuz tediyeler ola
rak vasıflandırılan fazla mesai ücretleri, dok
tor tazminatları, eş ve çocuklara ilâç yardım
ları gibi masraflar, birincisi, Danıştayın hir 
karariyle tashih edildi, tavzihe uğradı ve 
Hükümet de <bu görüşe iltihak etti. Dolayı-
siyle kanunsuzluk, kararla ortadan kalktı. 

İkincisinde hatayı - ki, bunlar küçük rakam
lardır, 98 000, 142 000 gibi, eş ve çocuklara 
yardım meselesi vardır - bunu da ilgililere TRT 
İdaresi ilişik yazdı ve sonra tahsil etti, do-
layısiyle kanunsuz ödeme diye bir şey orta
da kalmadı. Üçüncüsü; doktor tazminatları 
idi, bunda da ayni şekilde hatalı olduğu 
anlaşıldı, taraflarca anlaşıldı bu mevzuda ve 
doktor tazminatları, kendilerinden tahsil edil
mek üzere kendilerine ilişik yazıldı. Dolayı-
siyle usulsüz ödemelerin ortadan kalktığı 1969 
yılı içinde görüldü. Nitekim, 1968 bilançoların
da da Alt Komisyon, sarfiyatın ilişiği olan 
müstenidatını TRT'nin kendilerine arz ettiğini 
ve evvelce olan ihtilâfın Yüksek Denetleme 
Kurulu ile de aralarında kalmadığını göre
rek, bu meseleyi de halletmiş olduk. 

Bu seheple Komisyonumuz, ihra edilmeme 
sebeplerinin ortadan kalkmasını nazarı iti-
hara alarak müzakere etti ve Komisyona ihra 
etme yolunda yetki verdi. Biz de bu hususta, 
ibra edilmesi yolundaki kanaatimizi Sayın G-e
nel Kurulunuza arz ediyoruz ve saygılarımızı 
sunuyoruz. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı, buyuru
nuz efendim. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum) — Muhterem arkadaşlar; 

Vaktin bu ilerlemiş saatinde huzurlarınızı 
fazla işgal edecek değilim. Konu hakkında, 
benden önce görüşen Komisyonun Sayın Sözcüsü 
ve Adalet Partisi adına konuşan muhterem arka
daşımız geniş izahlarda bulundular. 

Eski mecellede bir kaide vardır: «Mâni 
zail olunca memnu avdet eder». Konumuzda mâ
ni zail olmuştur. 

Şimdi, meselenin, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Sözcüsü arkadaşımızın söylediği istika
mette olmadığını bir iki misâlle arza çalışaca
ğım. Arkadaşımız - bilmem neden lüzum gör
düler - Komisyonda geçen konuşmaları buraya 
getirdiler. Bu konuşmaları, teyp olmadığına, 
komisyonda zabıt tutulmadığına göre, nasıl bir 
sadakatle, doğruluk içerisinde zaptettiklerini 
merak ettik. Ve kendilerini dinledikten sonra, 
ne kadar haksız bir yola başvurduklarını tespit 
ettik. Şimdi bunun bir misâlini Yüksek Huzur
larınıza getireceğiz. 
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Evvelâ, Cumhuriyet Halk Partisi Grupun-
dan bilhassa çok özür diliyerek, arkadaşımızın 
özel bir durumuna temas etmek durumundayız. 

Komisyonun raporlarını getirdim. Komisyo
nun raporlarında ittifakla ilk raporunda ademi 
ibrayı tasvibi bahis konusudur. Yani, kadük 
olan bir raporun Yüce Meclise şevki için bir 
karar var. Arkadaşımız bu kararın altında 
muhalif değil, hattâ müstenkif değil, yalnız 
«Söz hakkım mahfuz kalmak şartiyle» demiş, 
imzalamış. Yani, zati meseleyi kabul etmiş. 
Şimdi «Söz hakkım mahfuzdur» cümlesini, 
8 yıllık Parlâmento üyesi arkadaşlarımız, daha 
çok, daha eski olan arkadaşlarımız var, muhalif 
olmadığı bir ihtimal olarak hiçbir partiye men-
subolmıyan ve hattâ karşı partilerden olan hu
kukçu, tüzükçü arkadaşlarımdan da bu mese
leyi sordum; «Bugüne kadar teamül nedir?» 
dedim. «Söz hakkım mahfuz kalmak» şartını, 
muhalif mânada anlamadılar. Yalnız meselenin 
münderecatta, yazılış şeklinde, beyanda her 
hangi bir düzeltmeye veyahut tümünde değil, 
her hangi bir noktasında ihtirazi kayıtlarını söy
lemeye matuf olduğunu, işaret ettiler. Arkada
şımız bunu yaptılar. Komisyona geldi. Komis
yon filhal, arkadaşlarımızın izah ettiği gibi, me
seleyi, yani mutlaka bir müesseseye karşı, mâni 
zail olmuş, ücretler ödenmiş; bir Danıştay kararı 
var, bu Danıştay kararına uyulmuş, 11 milyon 
liraya yakın mesai ücretleri ödenmiş. Yüksek 
Denetleme Kurulundan soruyoruz; deniliyor ki, 
«1967 den itibaren sarfla ilgili evrakın istendi
ği zaman bize gösterileceği temin edilmiştir». 

Şu hale göre, bu meselede, «Hayır mutlaka 
ibra etmiyelim, ademi ibraya gidelim» gibi bir 
düşüncenin içerisinde olmamız, elbetteki müm
kün değildir. Nitekim ,50 arkadaşımızdan mü
teşekkil komisyon, tek bir muhalif dahi olmadan 
bu meseleyi kabul ettiler. Arkadaşımızın duru
muna yine bakıyoruz. Yine eski bir arkada
şımızla beraber, «Söz hakkım mahfuz kalmak 
şartiyle» diye imza ediyorlar. Anlaşılıyor ki 
arkadaşımız, Komisyondaki beyanları buraya 
nakledebilmek maksadiyle «Söz hakkım mah
fuz kalmıştır» demişler. Çünkü eğer bu kaydı 
koymamış olsalardı, muhterem arkadaşımız 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcülüğünü her halde 
ifa etmiyecek idiler. 

Şimdi, Yüksek Denetleme Kurulu muhakkik 
ve müfettiş değildir. Malî, idari, teknik, eko
nomik ve işletmecilik yönlerinden denetleme ya
par. Kanunsuz olduğuna kanaat getirdiği konu
ların tetkik ve teftişinin, başka yetkili merci
lerce yapılması gerekir. TRT hususunda bu 
merci neresi olur veya olabilir? Buna bir çözüm 
yolu bulmak gerektiği kanaatindeyiz. 

Arka daşlarımız beyanlarında, haber muhte
vasının denetlenmek üzere istenmesini, ileri sür
düler. 

Muhterem arkadaşlarım, Denetleme Kurulu 
sarf evrakını isterken, meselâ 5 000 liralık bir 
tercüme kitapta tediye fişini istemiştir. Bunun 
müstenidatı olması lâzımdır. Bu müstenidatı is
terken bu kitabı veyahut bu metni istediği za-
man, bunu haber muhtevasını denetleme gibi bir 
yola başvurması, hem kendi görevini aşmak olur, 
hem de buna ihtiyaç yoktur. Çok şükür Türk 
Devletinin kendi vasıtaları vardır. Bugün, de
ğil bizim Ankara Radyomuzu, dünyanın bütün 
radyolarını dinleme tesislerimiz vardır, dakikası 
•dakikasına dinlenir ve ilgili mercilere gönderir. 
Yani, Ankara Radyosunda yapılan bir neşriya
tın öğrenilmesi için bu gibi - kulağı bu şekil
de .göstermek şeklinde - yollara başvurulması, 
bahis konusu olamaz. Devletimizin teknik her 
türlü imkânı vardır. Değil Ankara Radyosunu, 
Budapeşte Radyosundan tutunuz, Moskova Rad
yosundan tutunuz, mahut radyolara kadar 
- muhterem Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünü 
de, Gruplarım da davet ediyorum, Basın - Ya
yın Umum Müdürlüğünün 6 ncı ve 7 nci katla
rına çıksınlar - en modern cihazlarla bütün rad
yoların dakikası dakikasına neşriyatının takibe-
dildiğini, tesbit olunduğunu, yabancı dillerden 
derhal tercüme edildiğini ve ilgili mercilere gön
derildiğini bizzat tesbit edeceklerdir. 

Şimdi, bu öyle bir beyan ki, «Haber muhte
vasının denetlenmesi» yani bundan da su çıkı
yor; TRT özerk bir müessesedir, bunu istiyor
sunuz. Özerk bir müessesenin haberlerinin muh
tevasını tetkik edeceksiniz. Yüksek Denetleme 
Kurulu ne yapar? Bunu tetkik eder ne yapar? 
Bu mantığı biraz ilerletirsek, alır bunu götürür, 
ilgili mercilere ihbar eder. Yok böyle bir sey... 
Böyle bir şeye ihtiyaç da yoktur. O bakımdan, 
Yüksek Denetleme Kurulu hakkında yapılan bu 
tenkidi sureti katiyede Hükümet olarak kabul 
etmiyoruz ve gerçeğe de uygun değildir. 
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Cumhuriyet Halk Partisi muhterem söz
cüsünün, TRT hakkındaki özerklik konuların
daki fikirlerine söyliyeoek bir sözümüz yok. 
Ama, yine Cumhuriyet Halk Partisine mensup 
bir arkadaşımızın, 1964 -1965 ve 1966 yıllarının 
raporlan burada müzakere edilirken, bir hafta 
önoe değil, sadece 3 - 4 gün önce, TRT de yapı
lan bir açık oturumun burada münakaşa edil
mek istenilmesi ve bizim beyanlarımızı kalkıp 
burada yanlış olarak zabıtlara geçirmesi, bu 
müzakerenin şimdiye kadar görülmüş bir usu
lü değildir. Eğer, söz hakkımız olmasaydı, 
:asgari, içtüzüğün bize verdiği hakkı kullana
cak ve beyanlarımızı buraya yanlış naklet
tiği gerekçesiyle söz alıp onu düzeltmek imkâ
nını bağlıyacaktık. 

Ama, muhterem arkadaşımıza soruyorum; 
niçin kıraldan çok kıral taraftarı oluyor? O 
sözler, bir açık oturumun içerisinde karşılıklı 
cevabını buldu. Hükmü, Türk tkamu oyu vere
cek. 

Bir beyan: Halk, tarafsız halk oyunun 
oluşumunu temin etmek... O gecenin orada mü
nakaşası yapılan konularından biri ve ilâve et
tik: Evet, tarafsız olarak halk oyunun oluşu
munu sağlamaik. TRT nin görevlerinden biri 
de budur. Ama biz bir sual sorduk: «Hangi 
istikamette yapılacak?» dedik. 

Arkadaşımız yine bir beyanda bulundular: 
«Saat 17,00 deki yayınında türküler söylü
yor.» Anlıyorum ki arkadaşımız, saat 17,30 da-
ki «Köy Odası» yayınını gerçekte hiç dinleme
mişler. Burada filhal bir türkü ile başlar, ama 
burada şikâyetlerimiz olduğunu Türk Milletine 
açıkça beyan ettik. Burada servet düşmanlığı 
yapılmaktadır. Belki Cumhuriyet savcılığına ve
rildiği takdirde bir netice alınmıyacaktır. Ama 
muayyen bir istikâmette kamu oyunun oluşu
muna gayret sarf edilmektedir. Burada bir çok 
camia, doktorlar,, eczacılar töhmet altında bı
rakılmaktadır. Burada hiç, gayet basit, Doğu'-
da bir kıtlık olmuştur, Doğu'da bir ot kıtlığı 
olmuştur. Devlet buraya gücünün yettiği bü
tün yardımları götürmüştür. Ama burada gö
receksiniz, buna ait tek bir beyan yoktur. Bu, 
«Köy Odası» saatinde mütemadi surette köy
lü, rejimin aleyhine, Devletin aleyhine tah
rik edilmektedir. 

Bu meselelerden kaçmıyoruz arkadaşlar. 
Bir arkadaşımız daha ifade etti, açıkça burada 
ifade ediyorum; TRT üzerinde, ne vakit ıslahı 
sadedinde bir münakaşa açılsa, ortalıkta kıya
met koparılmaya çalışılır. Bizim ihtiyacımız 
yok. Adeta, «Adalet Partisi TRT yi emri altı
na almak istiyor, onu kendi borazanı yapmak 
istiyor» şeklindeki beyanlarla karşı karşıya 
kalıyoruz. Buna ihtiyacımız yoktur, zaten bu 
mümkün değildir. Anayasa var. Böyle bir şeyi 
yapmak istediğimiz zaman Anayasa Mahke
mesi var , kanunlar var. O halde, bu derece im
kânsız olan ve bizim asla tenezzül etmiyeceği-
miz bir konuyu, kotarıp kotarıp Türk kamu 
oyunun önüne atmakta bir maksat aramak lâ
zımdır. Eğer bu maksat, bugünkü mevcut, bize 
göre zararllı, bize göre, «Türk kamu oyunu yan
lış istikâmetlerde oluşuma doğru götürmek is-
tiyen» - arkadaşımın tabiriyle söylüyorum - bu
na karşı müsmir bir mücadeleyi, daha doğrusu 
tarafsızlık ilkelerini önliyen, durumu idareyi 
reorganizasyonla, TRT Kanunu geldiği zaman 
görüleceği gibi, otokontrolle, kendi kendini 
kontrolle, sağlamak istenilmesinin karşısına 
çıkılıyorsa, o takdirde fikirlerimizi, bu tasarı 
buraya geldiği zaman açıkça ifade edeceğiz. 
Şimdiden telâş etmeye lüzum yok. 

Biz fikirlerimizi açık söyledik, komisyon 
teşkil ettik, «çallışın» dedik, «Anayasaya aykı
rılık olmasın» dedik. «Anayasa Mahkemesin-) 
den dönecek bir metni hazırlamayın» dedik. 
Ama «Devletin temellerine dinamit koyulma
sına mâni olacak tedbirleri de getireceğiz» de
dik. Bunda bütün partilerle mutabık kalmak 
mecburiyetindeyiz, tcabettiği zaman, bu konu
da C. H. P. İi, G-. P. li ve diğer arkadaşlarımız
la da görüşeceğiz. Peşin suçlama niçin? 

Arkadaşımızın, bizim konuşmalarımızı bir 
teyp sadakati ile zaptedemiyeceğini söyledim. 
Şahsı adına da söz almışlar, bu beyanlarını şah
sı adına aldıkları sözde kullanmış olsalardı 
bir şey demezdim. 

Bakınız misal olarak, bir beyanımızı hafı
zalarında yanlış tutmuşlar. Danıştay kararla^ 
rından bahsederken bize bir karar çıkardılar, 
ben onların kararını söjfliyeyim. «Esas: 67/4 
karar numarası: 967 e 12 TRT Kurumunun ma
lî müfettişlerinin teftişine tabi olup olmıyaca-

I ğı yönünden, Maliye Bakanlığı ile TRT Kurumu 
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arasında doğan görev ve yetki uyuşmazlığı hak
kında, ben komisyonda bundan bahsetmedim. 
Benim bahsettiğim, Danıştay Görev Kurulu, 
esas; 1968/362, karar numarası; 1968/183. Bu
rada üçüncü Dairenin vermiş bulunduğu bir 
kararın Genel Kurulda müzakeresi yapıHıyor. 
Benim söylediğim sözle hiç, alâkası olmadığını 
şu kadarla ispat edeceğim. Genel Kurul, bu 
üçüncü dairenin kararını reddediyor. 

Üçüncü daire, 3659 sayılı Kanunun değişik 
14 ncü maddesine dayanarak ek mesai ücreti 
verilmesine kanuni bir mâni olmadığına, 

. 1 1 . 7 . 1968 tarihinde oy çokluğu #e karar 
veriyor. Arkadaşımız dediler ki; «Bir kişi bu
na muhalif». Benim söylediğim kararda asga
ri 7 kişinin muhalif alması lâzım. Çünkü, Baş-
kanvekili ve üçüncü daire Başkanı, üyelerden 
Fehmi Gürpınar, Cahit Özden, İhsan Oralay, 
Mümtaz Nayman, Muammer Topçu, Mazhar Şe
ner'in, «Âmme hizmeti gören müesseselerin va
zifeleri kanunla tâyin edildiği gibi, bunların 
giderleri de kanunla belirtilir» yani, üçüncü 
dairenin kararını kabul eden üyelerin, orada 
muhalif olması icabeder. 

Arkadaşımız meseleleri tam mânâsı ile şah
sı adına yapacakları bir konuşma hududu içe
risinde hazırlamış olacaklar ki, «Bir kişi muha
liftir» dediler. 

İşte size her iki Danıştay kararı. Benim söy
lediğim bu, arkadaşımın söylediği bu. Bununla 
ne alâkası var? Hele, artık halledilmiş, vuzuha 
varılmış, bütün partilerin müştereken «doğru
dur» dedikleri bir konuyu, buraya tekrar âdeta; 
elimizden bir fırsat kaçtı, karşımızdaki partiyi 
bu vesile ile tenkid edebilirdik bu fırsat elimiz
den kaçtı, şeklinde bir üzüntünün izharı ise, bu
nu şahsı adına yaptığı konuşmada açıkça beyan 
edebilirlerdi. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Yüce Meclisin daha 
• önce almış olduğu bir karar gereğince saat 19,00 

da müzakerelerin kesilmiş olması lâzımdır. An
cak, işin hususiyetlerine binaen ve çok az bir 
zaman kalmış olmasına göre, eğer Yüce Meclis 
devam kararı verirse, TRT nin bilançosunun 
ibra veya ademi ibra hususunda bugün müzake
reyi sona erdirebiliriz. 

(«Devam edelim» sesleri) 
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Bu bakımdan, Sayın Bakanı takiben TRT 
Kurumunun ibra edilip edilmemesi meselesinin 
oylanmasına kadar müzakerenin devamı husu
sunu oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ALÎ RIZA UZUNER (Trabzon) — Sayın 
Başkanım, oylanırken, müdahalede bulunuldu. 
«Bu müzakerelerin hitamına kadar» diye bir 
tâbir kullanırdınız. 

BAŞKAN — Evet efendim, ben de öyle de
dim. Bitimine kadar. TRT Kurumunun ibra ve
ya ademi ibra hususunun tahakkuk edimine ka
dar. 

KEMAL DEMİR (Bolu) — Belki bakanın 
konuşmasından sonra müzakereler uzayabilir. 

BAŞKAN — Müzakere ne kadar devam eder, 
bilmem tabiî, nereden bilebilirim, belki kifayet 
önergesi de kabul edilmiyecek. 

Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI TURHAN BÎLGÎN (De

vamla) — Arkadaşımız bir beyanda bulundu
lar. Her halde bir arkadaşımızın yerinden yap
tığı müdahalesine bir cevap olacak. Ama kendi
sinden daha müşahhas konuşmasını isterdik. 
Herkesin hangi sırada otururken ve hangi mev
kie geldiği zaman ne şekilde konuştuğunu bili
yoruz. Bunları zabıttan çıkardık. 

Muhterem C. H. P. Sözcüsü, böyle teknik bir 
mevzuda niçin polemiğe girmek ister, bunu bil
miyorum. Ama ben burada açıkça, hem men-
subolduğum grup adına, hem de Hükümetteki 
bütün arkadaşlarım adına beyan ediyorum. 
Hangi sırada oturursa otursun, nerede olursa 
olsun, TRT hakkında başka türlü düşünen bir 
yetkili veya bir arkadaşımız hiçbir şekilde ba
his konusu değildir ve açalım bütün zabıtları, 
burada söylemek istedikleri, ima etmek istedik
leri veyahut kasdetmek istedikleri bir şahıs 
varsa, bir grup adına yaptıkları konuşmanın 
ağırlığı içerisinde bunun ismini de burada açık
ça söylemeli idiler. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı temennileri dile 
getiren arkadaşlarımızın sözlerine, kısaca de
ğinmek isterim. 

Televizyonun bütün yurda yayılması : Bu 
bizim Hükümet programımızda vardır ve Yüce 
Meclis bunu kabul etmiştir. Ancak, burada yük
sek müsamahalarınıza sığınarak bir noktaya 
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işaret edeceğim. Birinci Beş Yıllık Plânda, yani 
bu tenkidi yapan arkadaşımızın mensubolduğu 
parti iktidarda iken, televizyon bir lüks vasıtası 
addedilmişti ve Birinci Beş Yıllık Plânda tele
vizyon yoktu. Bugün deneme yayını yapan te
levizyon dahi bizim iktidarımız zamanında kuv
veden fiile çıkmıştır. 

TRT nin bir kültür ve eğitim vasıtası oldu
ğu hakkındaki görüş, yine bizim Hükümet prog
ramımızda mündemiçtir. Ancak, Türkiye'yi bir 
anda televizyon istasyonlariyle donatmanın ne
ye mal olacağını da hesabetmek lâzımdır. TRT 
yetkililerinden aldığım bilgiye göre, 1967 hesap
larında bu, 890 milyon liradır. Bunun o günle 
bugün arasındaki fiyat farkı da % 10 olarak 
hesabedildiği zaman, 1 milyar liranın üstünde 
olduğu aşikârdır. Bu vesile ile Yüce Meclise, bu 
konudaki çalışmalarımızı arz etmek isteriz. Bir 
plân ve program hazırlanmaktadır. Türkiye ça
pındaki bu umumi plân tatbika konulmadan ev
vel, lokal istasyonların açılması hakkında TRT 
ile yapılan müşterek çalışmalarda mutabakata 
varılmıştır. Batı - Almanya'dan teknik yardım 
alınmıştır. Buna mukabil bütçeye, iki lokal 
yer için 23 milyon liralık para ayrılmıştır ve bir 
lokal yer için de bir miktar para ayrılması 
ve Hükümetin yardım yapması kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar, bir iki cümle ile ma
ruzatıma son vermek istiyorum. Bu gibi tek
nik .konularda, meselenin esası hakkında, pren
sipler hakkında münakaşaya girmek istemiyo
ruz. Arkadaşlarımızın değindiği kadarı ile biz 
de kendilerine sadece cevap vermekle yetindik. 

TRT nin millî bir müessese olduğunu her ve
sile ile ifade ettik. Yalnız, aksayan tarafları
nın mevcudolduğunu da, Senatoda kürsüden, 
türlü vesilelerle bütün etraf ile arza gayret et
tik. Bizi bu vesile ile suçlamak istiyen arkadaş
larımıza, bu meseleler, bütçe buraya geldiği za
man fikirlerini öğrenmek istediğimizi, kendile
rine gereken her türlü cevabı verebileceğimizi, 
ama TRT mevzuundaki tutumumuzun haklı ol
duğunu ve Türk Milletinin büyük bir çoğun
luğunun şikâyetlerini tesbit ettiğimizi, Hükü
met olarak da bu şikâyetleri izale tedbirlerini 
Grupumuzla birlikte almaya kararlı olduğumu
zu belirtir, hepinize saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oya koy
madan önce, son söz miletvekilinindir, hükmü
ne göre, Grupu adına söz istenmiş bulunan, 
0. H. P. Grupu adına Sayın ismail Hakkı Bir-
ler'e söz vermiş bulunuyorum. 

Buyurunuz efendim. Bunu takiben bir İM 
arkadaş daha var, sözün akabinde taikdim ede
ceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 
BÎRLER (Tokat) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Sayın Bakanı hep beraber dinledik. Komis
yondaki konuşmaları, huzurunuza hangi düşün
celerle getirdiğimi anlayamadığım ve hangi va
sıtalarla komisyon konuşmalarını sadakatle tes
bit ettiğimi de bilemediğini ifade buyurdular. 
Ama Komisyonda geçen müzakereleri, hulasa
ten ve sadık kalmaya çalışarak, size nakletti
ğim kadariyle, nelerin yanlış veya nelerin 
tahrif edilerek size tarafımdan söylenmiş oldu
ğu yolunda da, tek istisna hariç -ki biraz 
sonra arzı oevabedeceğim - bir teik kelime 
de söylemediler. O halde Komisyonda geçen 
müzakereler hakkında Yüce huzurunuzda yap
tığım beyanlar, gerçeklere uygun.. Doğru. 

Doğrulardan ve gerçeklerden niçin gocunu
yoruz, doğruların ve gerçeklerin illâ ve illâ 
kapalı kapılar arkasında kalmasını niçin arzu 
ediyoruz? Bu meseleler Yüce Meclisin huzurun
da şu veya bu vesile ile şu veya bu zaman 
ölçüsü içerisinde konuşulmıyaoaJksa, illâ miting 
meydanlarında mı konuşulacak, illâ her birimi
ze Ankara Televizyonunda bir açık oturum 
imkânı mı tanınacak? 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayış içerisin
de, kısa kısa vermeye çalışacağım cevapları 
dinlemenizi istirham ediyorum. 

Sayın Bakan evvelâ, benim naçiz arkada
şınızın Grup Sözcüsü oluşuma nedense takıldı
lar. 

Değerli arkadaşlarım, B. M. M. inde temsil 
edilen her grup, kendi sözcüsünü kendisi se
çer. Ne Hükümetin, ne filânca Bakanın veya 
filân şahsın arzusuna uygun şekilde ve onun 
istediği istikamette sözcü seçmez. Bu nok
tayı böylece tesbit edelim. 

Benim daha evvel şahsım adına söz iste
miş olmam, bilâhara grup sözcüsü olarak hu
zurunuza çıkmam hiçbir şeyi değiştirmez. Bu 
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da Sayın Bakanı ne 'doğrudan doğruya, ne 
dolayısiyle zerrece ilgilendirmeyen bir konu
dur. Benim konuşmam şahsım adına olsa imiş, 
pek o kadar üzerinde durmıyacakmış ve ya-
dırgamıyacakmış, ama konuşmam grup sözcüsü 
sıfatiyle yapıldığına göre, bir ağırlığı olmak 
lazımmış ve C. H. P. Grupunun nasıl olup da 
böyle bir sözcü seçtiğini de biraz hayret, bi
raz da üzüntü içerisinde ifadei meram ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, bu noktayı böylece 
geçtikten sonra, İçtüzükle ilgili bir konuya kı
saca değinmek istiyorum. Sayın Bakan der
ler ki; «arkadaşımızın kişisel durumu nazara 
alındığında, işler biraz daha karışıyor.» Ne
dir benim kişisel durumum T. B. M. M. Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyesi.. 
Ne yapmışız Komisyon olarak? Tafsilâtiyle 
arz ettim hepiniz biliyorsunuz. Toplanmışız; 
8 . 1 . 1970 tarihli bir kararla, geçen dönem
de Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun tanzim ettiği ve Senatodan da geçmiş 
olan, araya seçim girmesi sebebiyle Mecliste 
görüşülemiyen, Komisyon raporunu tekabflbül 
konusunda müzakere yapılmış ve tekabbül ka
rarı verilmiş. Nasıl verilmiş? Sayın Bakanın 
iddiasına göre ittifakla verilmiş.. Hayır. Ra
porlar basıldı, dağıtıldı. 771 e ek rapor dağı
tıldı. Ne demişiz biz, bu Komisyon raporu
nun altındaki imzalarımızın üzerine? «Söz hak
kımız mahfuzdur», demişiz. Sayın Bakanın 
anlayışına göre ve bildiğini ifade buyurduk
ları tatbikata göre, «söz hakkım mahfuz» de
mek, işin esasına, prensibine muhalif değilim, 
TRT nin ibra edilmemesini ben de kabul edi
yorum, o reydeyim, ancak, bâzı söyliyecek-
lerim var, onu ifade için bunu yazdım, de
mek olur imiş. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu, hiç gereği 
yokken her komisyonda böyle bir müzakere
nin veya konuşmanın vukübulması da zannet
miyorum, mûtat, müteamel de değildir. Komis
yonumuzda bu konu da ayrıca tartışıldı. 
Karma Komisyonun Kamu iktisadi Teşeb
büsleri hakkındaki - 124 Kamu iktisadi Teşeb
büsü hakkındaki - raporu bir bütün teşkil et
tiğine göre, bu raporun tekalbbülü üzerinde 
ittifak var, ancak, TRT'nin raporunun tas-
vibedilmemesi ve yönetim kurullarının ibra edil
memesi konusunda ittifak yok, bunu belirtme
miz şart ki, İçtüzüğün 34 ncü maddesi hük

mü gereğince aşağıda o Komisyonun üyesi sı
fatiyle o Komisyon raporu hilâfına konuşmak 
imkânını bulalım. Bizim kehanetimiz yoktu 
ki, o günden bilelim, nasıl olsa bir gün Hükü
met gelecek,, Komisyondan rica edecek, biz 
Evvelce bu noktai nazardaydık ama, mâni 
zail oldu, memnu avdet eder, gelin ey Komis
yon, siz toplanın tekrar, eski kararınızı değiş
tirin, diyecek. Ben bunu nerden bilirdim ki, 
söz hakkımı mahfuz tutmayım, muhalefet şer
hini vermeyim, TRT nin raporunun ademi tas
vibi yönetim kurulunun ademi ibrası yolundaki 
karara karşı olduğumu belirtmeyeyim. Böyle bir 
kehanetin sahibi olmadığım içindir ki, Sayın Ba
kan beni bağışlasın, bu şerhi verdik. Bu şerhi 
verdiğimiz içindir ki, burada Komisyon rapo
runun zıddı olan fikirleri kendi gücümüz ve 
anlayışımız ölçüsünde ve çerçevesinde huzuru
nuzda savunmaya çalıştık. 

Değerli arkadaşlarım, hâlen hukukî durum 
şudur; huzurunuzda müzakere edilen rapor 
8 . 1 . 1970 tarihli ademitasvip raporudur. 
Bütün bu konuşulanlarda ifade edilen, Hükü
metin de bu noktai nazarda bulunduğu, komis
yondan ricakâr olduğu, komisyonun tekrar top
lanıp ibra etme temayülüne vardığı, bu karara 
vardığı yolunda elinize gelmiş bir rapor, size 
resmen yapılmış bir beyan var mı? Hayır. Ha
len üzerinde konuştuğumuz rapor budur. Rapor 
üzerinde konuşuyoruz ve biz bu rapora muhalif 
olduğumuzu be?/an ettik. Bu muhalefete istina
den şahsım adına veya grup sözcüsü olarak ko
nuşmak hakkım her zaman vardır ve o konuş
ma hakkımı kullanarak sizlere hitabedebiliyo-
rum. 

Değerli arkadaşlarım, Denetleme Kurulunun 
haber muhtevalarını denetlemek istediği ve ih
tilâfın da buradan çıktığı yolundaki iddiamızı, 
Sayın Bakan cidden hayran kaldığım bir mantık
la şöyle tefsir ettiler. Biz demek istiyormuşuz ki, 
niyetimiz kötü ya, illâ iktidara ve Hükümete, 
yanından yöresinden bir şey bulaştırmak heve-
sindeyis ya, görüşleri o, haber muhtevalarının 
denetlenmesinden çıkmıştır ihtilâf, derken kas
tettiğimiz şu imiş; kendi kastımın, konuşan be
nim, kendi kastımın ne olduğunu bilmiyorum 
ama, Sayın Bakandan öğrendim, kastım şu imiş; 
Denetleme Kurulu gelir, haberlerin muhtevala
rını denetliyeceğim diye TRT yetkililerinden 
alır, götürür yetkililere tevdi edermiş, onlara 
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ihbar edermiş, onlara verirmiş. Ondan endişe 
edilirmiş de, onun için bu ihtilâf çıkmış. Halbu
ki Devletin gücü öylesine imiş ki, Bükreş Rad
yosundan bilmem Kızıl Çin Radyosuna kadar 
hepsini dinlemek ve tesbit etmek imkânına sa
hip imiş, eksik olmasınlar beni de davet etti
ler, sağ olsunlar, grupumuzu da davet ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, haber muhtevasının 
denetlenmesi demek, TRT nin yayınladığı ha
berlerin ne olduğunu hiç kimse bilmiyor, Hükü
met de bilmiyor, nasıl elde edelim de, bunları 
biz de görelim, bu TRT neler yayınlıyor... Ça
re? Çare aranmış, taranmış, Denetleme Kurulu
na biz haber muhtevalarını da denetlettirelim, 
onlar denetliyeceğiz diye haberleri aldıkları za
man, hemen bir kopyasını da bize verirler, böy
lece haberimiz olur demiş. Değerli arkadaşlarım, 
böyle bir mantığın karşısında pes dememek 
mümkün değil. Denetleme Kurulu Hükümete 
ajanlık yapmak için haber muhtevalarını gör
mek ve denetlemek arzusunda değildir. Elbette 
böyle bir şey düşünülemez. Bunu düşünmek, ne 
Denetleme Kurulu için, ne TRT için, ne de Hü
kümet için hayırhah bir düşünce olmaz, biz 
böylesine tefsir edilebilecek kötü düşüncelerin 
sahibi olmadık, olmıyacağız. Bunun böylece bi
linmesini isterim. 

özerklik konusundaki sözlerimize söyliyecek 
bir sözleri olmadığını beyan buyurdular. Ken
dilerine sonsuz teşekkürlerimi huzurunuzda 
sunarım. Bunu şu mânada anladığım için ifade 
ediyorum; özerklik konusunda söylediğim husus
larla Sayın Bakan tam mutabıktır, binaenaleyh 
itiraz edecek, tashih edecek veya aksi görüşü 
savunacak bir nokta bulamamışlardır, bu ko
nuda tam mutabakat halindeyiz. Bu beyanları
nı bu mânada anlıyorum ve kendilerine teşek
kür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, televizyonla ilgili bâ
zı beyanlar oldu. Ama izin verirseniz, zaten Sa
yın Bakanın damükerreren ikaz ettiği gibi, ko
nunun dışına, hepimiz çıktık, bir defa daha ben 
çıkmış olmıyayım. Buna izninizle temas etmiye-
ceğim, zamanı gelecektir, elbette o konularda 
da diyeceklerimiz olacaktır, onları ifadeye ça
lışacağız. 

Şimdi arkadaşlarım, komisyondaki bir karar 
konusuna; asıl Sayın Bakanla ihtilâfımızın ko
nusu ve Sayın Bakanı son derece hiddetlendiren 

mesele o oldu, o noktaya yine hem sizin, hem 
kendilerinin izni ile kısaca değinmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, ben teyp taşımadım ya
nımda, taşımam, steno bilmem, ama bir hayli 
seri not tutarım, övünmek olmasın ama biraz da 
hafızama güvenirim. Ve sözlerimin başında ifa
de ettim, Sayın Bakan komisyondaki hâdisele
ri naklederken, hangi konularda sadık kalmadı
ğımı veya tahrif ettiğimi veya unutmuş oldu
ğum için yanlış ifade ettiğimi beyan imkânını 
bulamadılar. Çünkü söylediklerimin hepsi doğ
ru idi. Bu karar konusunda da Sayın Bakanın 
komisyondaki beyanları aynen şudur; «komis
yonda bulunan arkadaşlarımı işhadediyorum, 
bu karar lâzımul ittiba bir karardır, çok kü
çük bir ekseriyetle çıkmış, bir-iki ekseriyetle 
çıkmış olmasına rağmen lâzımül ittiba - tâbir 
kendilerinindir - lâzımül ittiba bir ,karardır, 
biz kanunlara saygılı bir Hükümet olarak bu 
karara uyduk.» Değerli arkadaşlarım, şimdi hu
zurunuzda bir karar çıkardılar ve dediler ki; 
bu karar 3 ncü dairenin aldığı kararı tasvibe-
den değil, etmiyen, bozan bir karardır ve en az 
7 kişinin, yani 3 ncü dairenin bu istikamette oy 
vermiş üyelerinin muhalif kalmaları gerekir, 
en az 7 kişi muhaliftir, 56 ya 1 olur mu?. O za
man benim bir sual sormam lâzım; 3 ncü daire 
bir karar vermiş, lâzımül ittiba bir karardır, 
Genel Kurul bu kararı tasvibetmemiş, kaldır
mış lâzimül ittiba bir karar mıdır? Değerli ar
kadaşlarım, Sayın Bakanın komisyonda lâzı
mül ittiba bir karar diye bahsettiği karar, şim
di tarih ve numarasını verdikleri karar değil, 
Genel Kurulun 3 ncü Dairenin kararını kaldı
ran kararı değil, 1 nci Dairenin kararını tasvi-
beden 15 . 6 . 1067, 1967 ye 203, 1967 ye 205 sa
yılı kararı ki, maliye myfettişlerinin teftiş ya-
pamıyacağı ile ilgili karar. Kaldı ki, komisyon
da Sayın Bakan bu karardan kısa bir tarihçe 
yaparak bahsetmiştir; Maliye müfettişlerinin 
teftiş imkânı da böylece yargı organının karan 
ile önlenmiş oldu, diyerek bahsettiği kararın 
bu karar olduğuna sarahat vermiştir. Maliye 
müfettişleri ile ilgili karardır. Şimdi söylediği 
kararın ne metnini, ne mahiyetini, hangi konu 
ile ilgili olduğunu bilmiyorum, ama zannediyo
rum ki, Danıştay, hem 1 nci Dairesinde, hem 
Genel Kurulunda Maliye müfettişlerinin TRT 
bünyesinde teftiş yapamıyacağına dair iki defa 
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karar vermemiştir, bir defa vermiştir. O halde 
komisyonda bahsettikleri karar benim söyledi
ğim karardır. 

Değerli arkadaşlarım, benim bir beyanımı 
da yine; çok haklı, bir tarizle; böylesine teknik 
bir konuda polemiğe gitmeye niçin heves edi
lir, tarzında bir eleştirmeye tabi tuttular, ama 
öylesine bir polemiğe girme çabasını da göster
diler ki, değinmeden geçemiyeceğim. Derler ki, 
«sözcü kimlerin nerede, hangi sıralarda, 
hangi mevkilerde oturdukları zaman na
sıl, şimdi hangi sıralarda ve hangi mevkiler
de bulundukları zaman nasıl konuştuklarını 
söyliyeceğim dedi, kimdir bunlar söylesin.» Bir 
şey daha ilâve ettim arkadşlarım, bunu bir ar
kadaşımızın yerinden bana olan hitabına ceva
ben; «TRT konusunda kimlerin» - tekrar edi
yorum cümlemi aynen sadık kalmaya çalışarak, 
böylece Sayın Bakan belki hafızamı kontrol im
kânını da bulurlar - «TRT konusunda kimlerin 
hangi sıralarda oturdukları zaman, nasıl, şim
di hangi sıralarda ve hangi mevkilerde bulun
dukları zaman nasıl düşündüklerini ve neler 
söylediklerini, 359 sayılı Kanun hakkındaki ha
zırlıklarınız Yüce Meclisin huzuruna geldiği za
man, geniş zaman bulabileceğimiz için, o za
man ölçüsü içerisinde ve yeri o zaman olduğu 
için açıklamak imkânını bulacağız, fikirlerimi
zi o zaman söyliyeceğiz.» demiş idim. Bunu bir 
polemik açma hevesine atfetmek biraz haksız
lık olur. Aksine, belki bir arkadaşımın beni 
bir polemiğe teşvik etme arzusunu önleme idi, 
bir plomiği kapatma arzusu idi benimki. Bu
nu böyle değerlendirmelerini kendilerinden bil
hassa rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, izin verirseniz bir tek 
konuda bahsederek sözlerimi bağlıyacağım. 
TRT Kanunu Yüce Mecliste görüşülürken, ben 
o devirde aranızda değildim, Haluk Nurbâki is
minde bir milletvekili; kendilerini şahsan da 
tanımam, halen Meclisimizde de değil, şahsı adı
na yaptığı bir konuşmada şöyle diyor; ki, grup
lar adına, şahıslar adına yapılan konuşmaların 
çoğunluğu Hükümet tarafından getirilen tasa
rıyı yetersiz bulmaktadır, özerkliği tam olarak 
sağlayıcı bulmamaktadır, na'kâfi bulmaktadır, 
Halûk Nurbâki Bey çıkıyor kürsüye aşağı -yu
karı mealen şunu söylüyor; vakti geldiği za
man metnen okuyacağım. «Şimdi bağırıyorsu

nuz, bu özerklik tam değildir, eksiktir, Hükü
mete fazla yetki tanımışınız, Hükümete fazla 
müdahale hakla tanımışınız, bunları kaldıralım 
diye bağırıyorsunuz, ama ben korkuyorum 
bir gün gelecek siz, aynı kişiler bu TRT tama
men başıboş kaldı, Hükümetin sözünü hiç din
lemiyor, böyle özerklik mi olur, özerklik başı
boşluk mudur, diyeceksiniz, ben bundan kor
kuyorum» diyor. Değerli arkadaşlarım, sene 
1963 ün ortaları, sene 1970 in başı... Aradan bir 
hayli zaman geçmiş, isterseniz siz buna kehanet 
deyiniz, ama, biz; Saym Bakan yine bir pole
mik hevesi kabul buyurmasmlar lütfen, pek 
çok arkadaşımızın, pek çok kişilerin bu keha
nete uygun durum içinde bulunduklarını sırası 
geldiği zaman göreceğim. 

Değerli arkadaşlarım, ibra keyfiyeti tahak
kuk etmiştir, komisyon da bu karara varmış
tır ve biraz sonra huzurunuza zannediyorum 
'ıir önerge ile gelecektir, yürekten katılacağız 
bu önergeye, Saym Bakan. «O halde nedir bu 
telâş, iktidarı tenkid etmek için tam elinize bir 
fırsat geçmiştir, ibra etmediniz diyecektiniz, 
böylece komisyon ibra kararına varınca bu fır
sat elinizden kaçtı diye mi telâş ediyorsunuz.» 
lerler. Çok haklı bir sual, ama bunun karşısın
la sorulabilecek başka haklı sualler de olur. 
Bir tanesini ben sorayım izin verirlerse? 

Sis, komisyonun huzurunda 1969 Martında 
yapıldığını söylediğiniz toplantıdan bu yana, 
yazı ile veya şifahen; artık TRT ile Yüksek De
netleme Kurulu ve Hükümet arasında bir ihti
lâfın bahis konusu olmadığını, aksine, evvelce 
usulsüz sarfiyat adı verilen hususların Danış
tay kararları muvacehesinde meşruiyet kazandı
ğını ve Hükümetin, birikmiş olan 9,5 milyon li
ralık tazminatı nakden ödediğini komisyona 
bildirdiniz mi? 

Hayır, bildirmediniz. 
Mecliste bu çalışmalar başlamadan evvel, 

bu konu bizim komisyonumuzda görüşülürken 
bildirdiniz mi? 

Hayır, bildirmediniz. 
Haksızlık etmemek için ifade etmeye mecbu

rum; bunu Saym Bakanın kendilerine de ko
misyon toplantısından sonra ifade ettim. Bana 
verdikleri cevap şu oldu: 

«Komisyon bizi çağırsaydı, biz elbette bu bil
gileri verecektik. Ama komisyon bizi çağırma
dan da kendiliğimizden bunu yapamazdık.» 
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Bir ölçüde kendilerine hak verdim, ama ko
misyon başkanımız da zannediyorum burada, 
Sayın Rıza Çerçel'in, komisyonun ilk toplan
tısında, Hükümetin davet edilip bilgi alınması, 
istişare edilmesi, izahat istenmesi yolunda ısrar
lı talepleri oldu. Değerli arkadaşlarım, bunu he
men bir parti, bir grup konusu yapmayın, A. P. 
ye mensup senatör ve milletvekili arkadaşları
mızın oylariyle bu talep reddedildi. Bu da ger
çek. 

Binaenaleyh, bizim böyle bir telâşımız yok. 
Gücenmesinler ama biz Hükümette bir başka 
telâş seziyoruz. 

Hükümet sarahaten beyan da etmişlerdir; 
359 sayılı TRT Kanununun tadilini hazırlaması 
için grup içi bir komisyon kurmuştur. Başına 
da son derece yetkili bir şahsı getirmiştir. Ha
zırlıklar yapılmaktadır ve Hükümet TRT Kanu
nunu değiştirmeye kararlıdır^ 

359 sayılı TRT Kanunu değişmez bir kanun
dur iddiasında değiliz. Bunu ifade ettik ve tek
rar ediyorum; noksanları bulunmadığı iddiasın
da değiliz. Daha evvelki tecrübelere istinaden 
söylüyoruz ki, Hükümetin getireceği tasarı, ek
siklikleri tamamlamak, boşlukları doldurmak 
ve kurumun daha iyi çalışmasını, gelişmesini 
sağlayıcı istikamette değil, aksine, faaliyetleri
ni kısıtlayıcı, özerkliğini kısıtlayıcı ve sesini 
kısıcı istikamette olacaktır. 

Hükümet, getireceği tasan karşısında şimdi
den bir müşterek cephe kurulmasını istememek
tedir. "Hükümet, kamu oyu tarafından TRT ko
nusundaki hazırlığının mahiyetinin anlaşılma
sını istememektedir ve şimdiden buna karşı bir 
direnmenin başlamasını arzu etmemektedir. 

Ben zannediyorum ki bizde, Hükümeti ten-
kid etme fırsatını kaçırdığımızın telâşı yok. 
Ama Hükümette, özür dilerim, Sayın A. P. Gru-
punda böylesine bir telâşın izlerini görmek 
mümkün. 

Ne ölçüde haklıyım; bilmiyorum ve hemen 
ifade edeyim bu konuda haklı olmayı değil, 
haksız çıkmayı diliyorum. Haksız çıkarım in
şallah ve o zaman rahatlıkla huzurunuza çı
kar, sizden özür dilerim. 

Hepinizin vaktini aldım. Bunun için de ay
rıca özür dilerim ve teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, konu
nun müzakeresinin yeterli görüldüğüne dair 
önerge var, okutuyorum,. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Atagün 
Kırklareli Milletvekili 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir. 

Şimdi bu şekle göre Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumunun 1964, 1965 ve 1966 yıllan 
bilançolarının görüşülmesi sona ermiş bulun
maktadır. 

Kamu iktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi uyarınca bilançoları tasvibe arz olunması ge
reken teşekkül ve müesseselerin hesap yılı iti
bariyle bilançoları ayn ayrı Yüce Meclis huzu
runda oya konulmak iktiza eder. 

Şayet Yüce Meclis,, yıllara göre düzenlen
miş bu bilançoların ayrı ayrı oylanmasını tas-
vibederse, o zaman, o yıllara ait yönetim kurul
ları da ibra edilmiş olacaktır. Ancak, bu hal
de dahi; kaza mercilerine intikâl etmiş veya in
tikâl edecek olan hususlarla, tahkik konusu ol
makta bulunan veya tahkik konusu olacak olan 
hususlar mahfuz kalacaktır. 

Şimdi bu esasa göre 1 numaralı cetveldeki 
netice hesaplarını teker teker okutup Yüce 
Meclisin oyuna sunacağım. 

Ancak, bu arada bir önerge gelmiştir, öner
geyi okutacağım, önerge bir temenniyi izhar 
etmiş bulunduğu için önerge şeklinde oya ko
yacağım. 

önergeyi okutuyorum: 

Başkanlığa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.4.1968 
günlü ve 6 karar sayılı olup sonuç kısmı Genel 
Kurulda okunmuş bulunan sonuç kısmının 2 
numaralı fıkrasındaki görüşün reddi ile TRT 
Kurumunun 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait 
bilanço ve netice hesaplarının tasvibine ve bin-
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netice bu yıllara ait yönetim kurullarının ibra
sına karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet Atagün 
Kırklareli Milletvekili 

BAŞKAN — Sayın Atagün, 468 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi, bu teşekkül ve teşebbüs
lerin bilançolarının yıllara göre ayrı ayrı oya 
konulmasını gerektirdiği cihetle önergenizi bu 
şekilde muameleye koyamayacağım. 

TftT Kurumunun 1964, 1965 ve 1966 yılları
na ait bilançolarını Yüce Meclisin oyuna suna
cağım. 

Okutuyorum efendim. 

20. _ TÜRKİYE RADYO - TELEVİZYON 
KURUMU : 

1964 yılı : Zarar 1 541 437,90 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul eednler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu şekilde 1964 yılı Yönetim Kurulu ibra 
edilmiştir. 

1965 yılı : Kâr 13 324 489,16 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

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

Bu şekilde 1965 yılı Yönetim Kurulu ibra 
edilmiş bulunmaktadır. 

1966 yılı : Kâr 25 707 173,46 lira. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu yıla ait Yönetim Kurulu da ibra edilmiş 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu şekilde yarınki 
programa tesadüf eden TRT Kurumu bilanço 
hesaplarının müzakeresi sona ermiş bulunmak
tadır. 

Şimdi, bugün görüşülmesi yapılıp açık oya 
sunulmuş olan bâzı kanun tasarılarının açık 
oylama sonuçlarını bildiriyorum: 

istanbul Teknik üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanunu tasarısının 

-i (S. Sayısı : 35) Yapılan açık oylamasına, 237 
milletvekili katılmıştır. 212 kabul, 20 ret, 5 çe-
kinser oy çıkmıştır. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının (S. Sayısı : 
36) Yapılan açık oylamasına, 237 milletvekili 
katılmıştır. 214 kabul, 19 ret, 4 çekinser oy çık
mıştır. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının (S. Sayısı : 37) 
Yapılan açık oylamasına, 229 milletvekili katıl
mıştır. 200 kabul, 25 ret, 4 çekinser oy çıkmış
tır. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın (S. Sayısı : 42) Yapılan açık oylamasına, 
226 milletvekili katılmıştır. 198 kabul, 24 ret, 
4 çekinser oy çıkmıştır. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısının (S. Sayısı : 39) Yapılan 
açık oylamasına, 238 milletvekili katılmıştır. 
209 kabul, 25 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır.. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt

çesine 1 565 000 liralık ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısının (S. Sayısı : 41) 
Yapılan açık oylamasına, 240 milletvekili katıl
mıştır. 208 kabul, 27 ret, 5 çekinser oy çıkmış
tır. 

Tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 
Vakit gecikmiş ve gündemde görüşülecek 

başka konu kalmamıştır. Bu sebeple 5 Şubat 
1970 Perşembe günü saat 10,00 da toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,45 

— 836 — 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yüktür.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
Ali Caviü Oraıl 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusruf Ziya Yıllmaz 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 
Adi ihsan Uluibahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günigör 

AMASYA 
Kâzım. Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim öüceoğlu 
Orhan Eren/ 
Mustafa Maden 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlır 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafiet Eker 
Hasan Ali Güleaın 

Üyo sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çetkinserler 
Oya katılmıyanlar 

^K'i'k üveö'i'kler 

450 
215 
201 

13 
1 

234 
1 

[Kabul 
ARTVİN 

Mustafa Rona 
AYDIN 

Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınlbaş 
İbrahim Aytaıç 
Oühat Bilgdhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mdhmiet Niyazi Gür'er 
Osman Tan 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel AbMin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiyîkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğLu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Mustafa Çalıkoğlu 
Mesut Hulki Önür 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik. Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahmjan Güler 

DENİZLİ 
Sami Arslaoı 
Mehmet Emjin Durul 
Hasan Korıkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâ'tif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmıaneıoğlu 

ELÂZIĞ 
Sannet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çettinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
iSabahattin Araş 
Rasirm Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacuroğlıı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismıet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şiııasi Çolakoğlu 

Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kiline 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmeıı 
Hidayet ipek 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumeu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) l)a-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
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A. Şeref Lâç 
Sezai Orkun t 
M. Kâzım Özckc 
Akg-ün Silıivrili 
Naim'e İkba l Tolkgöz 
Hasan Türk'ay 
Reşit Ül'ker 

İZMlR 
M'ustai'a Akan 
Şorei: liaîlcşık 
M. Hulus i Çakır 
Münir Da İd al 
Ali Nıaıilıi Erdctm 
ihsan Giirsaıt 
Üo^kım Karagözuğlu 
Talâ t Orhon 
Kıim'al Önder 

K A R S 
Latif Aküzüm 
İsmail H a k k ı Alaca 
Musa 1 )oğa;n 
Kemal Güven. 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğan 11 
Ali Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçu] ar 
Hasan Tosyalı 

K A Y S E R İ 
M ehmet Türkmenoğlu 

ANKARA 
1. Sıtkı I la t ipoğlu 
();s,nıan Soğukpmar 
(U'iıgizhan Yorulmaz 

A R T V l N 
Abdullah Naci Budak 
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K I R K L A R E L İ 
Beyti A r d a 
Hasan K o r k u t 

K I R Ş E H İ R 
Oevat Eroğlu 

K O C A E L İ 
Oevat Ademoğlu 
Vehbi En giz 
Nihat Erimi 
Saıbri Yahşi 

K O N Y A 
Kezui E rg im 
İ'hsH'n Kabadayı 
Necati Kalayeıoğlu 
Bıılia Müderr isoğlu 
Orlıau Olcay 
Özer Ölçmen 
Tahsin Yılraaız Öztuna 

KÜTAHYA 
İlhan lürsoy 
Kemal Kaçar 

M. A NİSA 
Süleyman, (/ağlar 
Mustafa Orhan Dan! 
i [ilmi. Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Önol. Sakar 

MARAŞ 
Atilla i'manıoğlıı 
Mehmet Özdal 
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MARDİN 
E sal Kemal Ayluır 
Abdulkadir Özmen 
Abdurral ı im Türk 

N E V Ş E H İ R 
Hüsamett in Başeır 
Ksat Kıratl ıoğlu 

N İ Ğ D E 
M. Naci Oen zci 
II. Avni KavurmaeıoğJu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
M'evlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Oen giz Ekinci 
Memduh Ekşi 
l^erda Gül ey 

R İ Z E 
rh'ol Vdnıaz Ak<:al 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Oüng'ör H'.HI 
,\1. Vedat Onsa I 

SAMSUN 
Talât Asa! 

| Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçıner 

S İ İRT 
Mehmet Nebi! Oktay 

j Âdil Yaşa 

A Y D I N 
Mehmet Çelik 

EDİ.RNIC 
Oevat Sayın 

EiiÂ/df; 
Mehm.et A y t u ğ 

[Reddedenler] 
H a y r e t t i n Hanağas ı 

İSTANBUL 
ü a v d a r Ozdemir 

MARAŞ 
M. Nejat Onlunla r 

Jekinser] 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 
Kadr i K! rugan 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakk ı Birici 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Oevat Küçük 
Mehm'et Ali Oksal 

TUNCELİ 
Hüseyin Yeuipmar 

U R F A 
Necati Aknoy 
Vehbi. Melik 

UŞAK 
Oı han. Dıingez 

V A N 
l\u\\ Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baş tü rk 

ZONGULDAK 
F u a t Ak 
Ahmet Nihat. Akın 
Hüseyin Bay tü rk 
Ahmet Güner 
Oahif, Ka rakaş 

M. Zekeriya, Kursa t 

SAMSUN 
Yaşar Aka! 

TRABZON 
Ahine t Set re r 

İOHL 

'lülnıi Türkmen 

[Açık üyelik/ 

Malatya 

Yekûn 
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İstanbul Üniversitesi 1969 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza G ü M 
Ali Cavit Oraıl 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

A T~\X"\7" A "* İT A TVT 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziya Yılımaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mefhmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
•Süleyman Mutki 
Aid İhsan1 Ulubahşi 
Kâzım Uylsal 

AĞRI 
Nevzat Günlgör 

AMASYA 
Kâzum Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Kemal Ataman 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Çüeeoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Suna Tural 
H e raf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
:!hsan Ataöv 
Süleyman Oiloğlu 
Ömer Eken 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çelkinserler 
Oya katılnııyanlar 

Acık üyelikler 

. 450 
205 
193 
11 
I 

244 
1 

[Kabul edenler] 
Raf et Eker 
Hasan Ali Gülcauı 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menldereü 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Öiftıat Bilgdhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osman Tan 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
ı Kenan Mümtaz Akışık 

Zeynel Abiklin İnan 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiylkıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
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ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğltı 
Mesuit Hulki Önür 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abduırrahmıan Güler 

DENİZLİ 
Samıi Arslan 
M^hnijet Emiin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abd,ü,llâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmjancıoğhı 

ELÂZIĞ 
Sa,m;ct Gül doğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çctinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
'Sabahattin Araş 
Rasim öinisli 

•Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 

* ESKİŞEHİR 
Mehmet Isamet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B„ Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemjsettin Sönmjez 

GAZİANTEP 
Şinasi Oolakoğlu 
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Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettrn Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
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A. Şeref Lâç. 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Akgıün SilıivriTi 
Naime İk'bal Toikgöz 
Hasan Türkay 
Reşit ÜJfcer 

ÎZMIR 
Şülkrü Akkan 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagöz>oğlu 
Talât Orhıon 
Kclmal önder 
Ali NalM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanh 
Orhan Deniz 
Sabri Kes'kin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vetan Engiz 
Nihat Erim 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan Kalb adayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderris oğlu 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhıan Da ut 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
öııol Sakar 

MARAŞ 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Abdurrahim Türk 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş cır 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hu n 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyim Çınar 

Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltaııı 

(TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
VcM;<i Melik 

UŞAK 
Orhan Dctngıjz 

VAN 
Fuat Türk oğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Cahit Karaıkaş 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Osman Soğukpınar 
(̂  cm gi z h a n Yo rul m a z 

ARTVİN 
AbdulJ'ah Naci Budak 

AYDIN 

Metanet Çelik 

EDlRNR 

Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettin. Hanağası 

İSTANBUL 
Haydar özdenıir 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

TRABZON 
Ahmet Şener 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

[Çekinser] 
İÇEL 

Hilmi -Türkmen 

[A ak üyelik/ 

Malatya X 

Yekûn 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Cavitl Oral 
Turgut Topaloğlu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Yusuf Ziyaı Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
Melhimet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsanı UlulbaJhşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Suna Tur al 
Şr raf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleymam Çiloğlu 
Ömer Eken 
I? afet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemali Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınİbaş 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 206 

Kabul edenler : 185 
Reddedenler : 18 
Çekinserler : 3 

Oya katıl mıyanlar : 243 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
İbrahim Aytaç 
Cihat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Tan 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bildin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abİdin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

RTTTÎDITT? 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
1 1 ClVll» 1 Û V li./JXVClll 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım / 
Mustafa Tayyar 
Mehmet. Turgut 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğiu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

- DENİZLİ 
Hasan Koıiklma zca ıı 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Muıstafa Harmıancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Samjet Güldoğan 
Hayretıtin Hanağası 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasirn^ Cinisli 
Rıfkı Danışmıan 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemjseittin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmeu 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) l)a-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silıivrili 
Naime İkbal Toikgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
ÖoşkUn Karagözoğlu 
Talât Orhon 
K'elmal önder 
Ali Nalld Ün er 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Safari Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Veihbi Engiz 
Nihat Erim 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergim 

İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
ıBaha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaiz öztuna 
Faruk Saikan 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Da ut 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Önol. Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdurrahim Türk 

NEVŞEHİR 
Hüsanıettin Başcır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avni Kavurmacıoğluj 

M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akcal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

' , SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalçmcr 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 
Adil Yaşa 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 

Kadri Eroğa'n 
Tevfik Koraltaıtı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Isme't Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Orhan, Dctngk 

VAN 
Fuat TürkoğliT 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Gün-er 
Cahit Karakaş 

[Reddedenler] 
ADANA 

Ali Rıza Güllü 

AMASYA 
Kâzımı Ulusoy 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Osman ıSoğukpınar 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Ali Gül cam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

İSTANBUL 
Haydar özdemir 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Ahmet Şener 

ANKARA 
İbrahim Oüceoğlu 

[Çekinserler] 
I İÇEL 

I Hilmi Türkmen 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

İSTANBUL 
Reşit Ülker 
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değiş iklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
Ali Caviti Orall 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zdk'i Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mc/hmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Ali lhsan( Ulubahşi 
Kâzım. Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günigör 

AMASYA 
KAzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
II. Turgut Teker 
Suna Tural 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman. Çiloğlu 
Ömer Eken 
Hasan Ali Gülcaîn 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 191 

Kabul edenler : 16G 
Reddedenler : 20 
Çv-kilisei'ler : 5 

Oya katıimıyanlar : 258 
Acık üyelikler : 1 

[Kabul 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç; 
(iihat Bilgeüıan 
M. Şükrü Çavda roğlu 
Ocıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

B Î N G Ö I J 

Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Ak ışık 
Zeynel Abldin İnan 

BOLU 
Af. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çil oğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barla s Küntay 
Ertuğral Mat 
Kasını Önadım 
Mustafa. Tayyar 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdnrrahmian Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Neem,ettün Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmjancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Sannet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rasiim, Ciînisli 
Rıfkı Danışılan 
Naci Gaciroğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Aııgı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaeaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Oolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Mehmet Kılım; 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamcttin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzm en 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüne r 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) l)a-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
İbrahim Elmalı 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
M. Kâzım Özeke 
Ak gün Silıivrili 
Naim'e İkbal Tdkgöz 
Hasan Tür kay 

İZMİR 
Mustafa Akan 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Orhıon 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
KJemal Kaya 
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KASTAMONU 
Muzaffer Afcdoğanlı 
Orhan Deniz 
Salbri Kerkin 
Mehmet Seydiheyoğlıı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Grüncş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Nihat Erim 
Saibri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 

ADIYAMAN 

Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Osman ıSoğukpmar 
Cemgizhan Yorulmaz 

ARTVİN 

Abdullah Naci Budak 

İhsan; Kalbadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
özer Ölçmen 
Tahsin Yılmaz öztuna 
Fa;ruk Sükan 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
önol Sakar 

JVIARAŞ 
Atillâ tmamoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdurrahim Türk 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavuıımacıoğlıı 
Mevlüt Ocakçıoğhı 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlıı 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Mehmet Niyazi Cfürer 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

EDİRNE 
Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayrtuğ 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 
Haydar özdcmir 

İZMİR 
Ooşlnı.n Karagöz'oğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodaımanoğlu 

[Çekinserler] 
ANKARA 

İbrahim Cüceoğlu 

ELÂZIĞ 

Hayrettin Hanağası 

İÇEL 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
Reşiit ÜJıker 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

Terfik Koraltcn 
TOKAT 

İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Hüseyin Yemipınar 

UŞAK 
Orhan Deımgüız 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Tuırgnıt Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytür-k 
Oah.it Karaikaş 

SAMSUN 
Yaşar Akal 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

URFA 
Necati Aksıoy 
Velhibi Melik 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

[Acık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

t>m<t 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli 
Cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

{Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
Ali CaviU Oral 
Turgut Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeka! Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinçer 
Ali İhsanı Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
H. Turgut Tokefr 
Suna Tural 
Serafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çe'kinserler 
Oya katılmıyanlar 

Aê ık üydl'iıkler 

450 
194 
J74 

16 
4 

255 
] 

[Kabul 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim; Aytaç 
M. Şükrü Çavtdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osman T a n 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barl'as Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Behzat E g M 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülskan 
Musıtafa Haraaıancıoğlu 

ELAZIĞ 
Sa,met GüLdoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perincek 

ERZURUM 
Sabahattin Ara,s 
Rasini' Cünisli 
Rıfkı Danışmjan 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asboızoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 

GİRESUN 
Nizamettrn Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah lzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Ali ihsan Balını 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüner 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ilhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silıivril'i 
Naime Iklbal Tdkgöz 
Hasan Türkay 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Baücşrk 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
ihsan Gürsan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Kemal önder 
Ali Na'kfi Üner 
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KARS 
1 Jİl tif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
M'usıa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğan!ı 
Ali Orhan Deniz 
Sabri Keökin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güne§ 

KOCAELİ 
Oevat Ademoğlu 
VeM)i Engiz 
Nihat Erim 
Saibri Yattışi 

KONYA 
Sezıai Ergun 
Necati Kalaycıoğlıı 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçımen 
Faruık Sokan 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Yehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdurralıim Türk 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin! Başer 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
M evi üt Ocaıkçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Eksi 
Ferda Gül ey 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 
M. Yedat Önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı 
fsmet Yalçmer 

SltRT 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Dıırakoğlu 

Kadri Eroğaıı 
Terfik Koral ta:; ı 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birici 
Osman Ilacıbaloğhı 

TRABZON 
Ne c at i Çakı roğ 111 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipına r 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Fuat T ürk oğlu 

YOZGAT 
Abdullah İBaştürk 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Bay t ürk 
Cahit Kar aka s 

[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

Yusuf Ziyaı Yılmaz 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

ANKARA 
Komıal Ataman 
Osman Soğukpınar 

Ceııgizhan Yoruİm a z 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelıik 

EDİRNE 
Oevat Saym 

ELÂZFİ 
Mehm,et Aytuğ 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

SAMSUN 

Yasar Akal 

TRABZON 
Oevat Küçük 
Ahmet Şener 

URFA 
Necati Aksı oy' 
Vcihbi Melik 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

ANKARA 
İbrahim Cüceoğlu 

[Çekinserler] 

Hilmi Türkmen 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 
TOKAT 

Hüsıeyin Abbas 

[Acık üyelik] 

Malatya ' 1 

Yekûn 1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine 1 565 000 liralık ek ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
Ali CaviD Orall 
Turgut Töpaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Ze'k'i Adıyaman 

AFYON KARAHÎSAll 
Melhınıet Rıza Ce.rc.el 
Hasan Dinç et' 
A l Kısam Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
\Tevzat Günigör 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
II. Turgut Toktfr 
Suna Tural 
$0 raf ettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Rnfet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş, 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 190 

Kabul edenler : 165 
Reddedenler : 20 

Çokinserler : 5 
Oya katılmıyanîar : 259 

Açık üyelikten* : 1 

[Kabul edenler] 
EDİRNE 

Veli Gülkan 
Mustafa Hannıancıoğlu 

ELÂZIÖ 
Sa-met Güldoğan 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık, Perinçek 

ERZURUM! 
Sabahattin Araş 
Rasimı öinisli 
Rıfk.ı Danışmıan 
Naci Gaciroğlu, 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ism^t Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Oolakoğhı 
Mehmet Kiline 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın * 

GİRESUN 
Niza m ettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 

Mehmet Niyazi Gürer 
Osttiıan Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergiil 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgili 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abildin İnan 

BOLU 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet Özbey 

BURSA 
Nail. Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barla s Kümtay 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdıırrahman Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğiu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumeu 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Turhan özgüne r 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Eşref Derinçay 
Orhan Cemal Eersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç. 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Akgün Silıivrili 
Naim'e İkbal Tok göz 
Hasan T'ürkay 

İZMİR 
Şeref Balkşık 
M. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Orhan 
Ali Naki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca. 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğan]ı 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 

847 — (10) 

http://Ce.rc.el


M. Meclisi B : 40 4 . 2 . 1970 O : 2 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Ha,sıan Korkut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vefofbi Eniğiz 
Nihat Erim 
Sabri Yaihışi 

KONYA 
Sezai Engun 
Necati Kfllayıcıoglu 
Baha Müderrisoğlu 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
İlhan Ensoy 
Kemal Kaçar 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 

ADIYAMAN 
Yumıi Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 

ANKARA 
Kemal Ataman 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
önol Sakar 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdurrahim Türk 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin) Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoglu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 

Ferda Güley 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
SAKARYA 

Yaşar Bir 
Güngör Hun 
M. Vedat onsa! 

SAMSUN 
Talât Asal 
Kâmran Evliyaoğlıı 
Doğan Kitaplı 
ismet Yalçıner 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SIVAS 
Hüseyin Çınar . 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koral tam 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
Mehmjet Aytuğ 

GAZÎANTEI 
Ali İhsan Göğüs 

İSTANBUL 
Bahir Ersoy 

[Çekinserler] 
ANKARA 

İbrahim. Cüceoğlu 
. İÇEL 

Hilmi Türkmen 
İSTANBUL 

Reşit Ülker 

Osman Soğukpınar 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan. Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

ÇANAKKALE 
Mustafa Oalıkoğlu 

İZMİR 

Coşkun Karagözioğlu 

TOKAT 

Hüseyin Abbas 

[Acık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

UŞAK 
Orhan, Dcngı'ız 

VAN 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
Turgut Nizam oğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 
Cahit Kara'kaş 

•SAMSUN 
Yaşar Akal 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

TRABZON 
Cevat Küçük 

URFA 
Necati Aksıoy 
Vehbi Melik 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değigiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(IKaaıuaılaşmuştır.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Rıza Güldü 
Ali Cavit Oraıl 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınikoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 
Kâzını Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzımı Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şerafettin Yıldırım 
("ragizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
1 lasan Akçalıoğhı 
Süleymam Oiloğlu 
(inıer Eken 
Rat'et Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

İ'rye sayısı : 45ü 
Oy verenler : 237 

Kabul edenler : 212 
Reddedenler : 20 

Oe>kinserler : 5 
Oya katılmıyaular : 212 

Acık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
İsmlet Sezıgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınibaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdar'oğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
M ('hırıet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akı.şık 
Zeynel Abidi/n İnan 

BOLU 
Nihat Bayranı.oğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR I > U J.VJ-' *-• IV 

A. Mukadder Oiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Bari a s Kunt ay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağeıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
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Mesuıt Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demire r 
Ali Naki Uhısoy 

DENİZLİ 
Sami Aralam. 
Fuat Avcı 
Mehmet Emjin Durul 
Hasan Korikimazean 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 
AbdüTlâtif Ensriıoğlu 
Necm,©ttiin Gönene 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llham/iı Ertem 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmjancıoğlu 

ELÂZIĞ 
S^mjet Güldoğan 
Örryer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım' 

ERZURUM 
(Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim Oinisli 
Rıfkı Danışnvan 
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Selçuk Eryerdi 
Naci Gaeiroğlu 
Fetullah Tagkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orha>n Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatli 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât ıKövSeoğlu 
Hüanü Özkan 
Ali Yılmaz 

TSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Dn-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
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Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Tur'gut Topa'lioğlu 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arınç 
Şeref Bakşık 
M. Hululsi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Orhoh 
Kcimal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif A'küzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güveın 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Salb'ri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tuıfa-n Doğan Aıvşargil 
M. Şevket Doğan 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Hasan' Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Eııgiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Baihri Dağdaş 
Sezai Ergun 
İhsan. Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlıı 
ıBaha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaiz Öztuna 

KÜTAHYA. 
A/lımcit Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Mustafa Ok 
öııol. Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

Mehmet özdal 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Al)dulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarea 
Ahmet Buldanh 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin] Baş er 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmaeıoğln 
M. Nuri Kodaımaıiiıoğlu 
Mevlüt Oeaıkçıoğlu 
Haydar Özalp 

RlZE 
Hasan Baı^ri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
(Hingör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzun oğlu 
ismet Yal emer 

SllRT 
Adil Yaşa 

SlNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Mustafa Timisi 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
M'ehmet Arslantü rk 
Ahnıot İhsan Bir'inelioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral! 
Hüs ey i n Yenip ı n a r 

URFA 
Necati Ak'sıoy 
Neemeittiiıı. Cevhen'i 
Ba'h m Kar'a'keçıilıi 
Vdhh.'i Melik 

YOZGAT 
Isımalil Hakkı Akdoğan 
TurgTit Niza m oğlu 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Ahmet Güner 
Cahit Karakıaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
()sman Soğukpınar 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

GtÎMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBNL 
Hüseyin Dolun 

İZMlR 
Buı-haniettim As utla y 

KOCAELİ 
Nihat Lriım 

KONYA 

İrfan 'Baran 

KÜTAHYA 

Ali Eılbek 

MALATYA 
Hakkı Göfcçe 
Mustafa Kaftan 

SAMSUN 
Mustafa Boyar' 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Ahmet Şener 
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BURSA 
Nail Atlı 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

TRABZON 

Ek remi Dikmem 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Selâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemıal Satır 
Ahmöt Topaloğlu (B.) 
Alpaslan T'üırkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Ze'k'i Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf! Ziya' Yılmaz 

AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Oerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
T [aımdi Hamauncıoğlu 
Aıli İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfreivi 

AMASYA 
Ye'hbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
(Xsr.nan Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Şinasi özdenoğlu 
Kmin Paiksüt 
H. Turgut Tokeir 
Suna Tural 
VusuE Ziya Yağeı 
Aydın Yalçın 
b'erhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Coşkun Karagözoğlu 
KARS 

Kemal Okyay 

[Oya katılmıyanlar] 
ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık, Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Ş in asi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
t. Hüseyin İneioğlu 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
(B.) 
M. Kemal Yılmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Üihat Bilgeftıaıı 
Kemal ErÜeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Şa.di Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiy'kıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Oanga 
Ahmet Dallı ( t ) 
Lrtuğrul Mat 
İbrahim Öktem 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Abdurrahmjan Giller 
İhsan Tomjbuş 
Arslan Topçubaşı 

D ENİZ r İ 
ilhan Aeıkalm 
Hûda i Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
HaySan Değor 
Nafiz Yıldın m, 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
İ. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah. Çilli 
M. Sait Resa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akınumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

Yusuf Uysal 
İÇEL 

Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İsmail Arar (Bşk. Y.) 

| Mehmet Ali Aybar 
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Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas (1.) 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Ak gün Silıivrili 
İsmail Haikkı Tekine! 
Naime İkbal Tdkgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
ReiHİt Üliker 
Le'bit Yurdt)ğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naili E Kİ dm 
Nihad Kürşad 
Şinasi Oısma 
Akın özdemir 
Ali Nalki Üner 

KARS 
Kemal Kaya, 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettim Nakiboğlu 
(B.) 
Mehmet Tür.kmenoğlu 
M<ehımet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Anda 
Feyzullah Çarılkçı 
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KIRŞEHİR 
Gevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Necmettin Eıibalkan 
Mustafa Kufoilay îmer 
I. Etüıem Kılıçoğlu 
'Sadi Koçaş 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
Sami İlhan 
İsmet İnönü 
İsmail Hakla Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
O. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

Seyfi Ğüneştan 
Abdulkaıdir üzmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğhı 
Esat Kıratlıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Dengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağıden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Üvet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlıı 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya ün d er 
(B.) 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan Öztrak 
Mustafa Sabri Süzeri 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Oakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rızıa Uzu'ncr 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
Orhan Denıgüz 
Adil Turajı 
M. 'Fahri Uğrası/zoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(I. t).) 

YOZGAT 
Abdulla'h IRaştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bül'enıt Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

/Arık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 
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İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa b ağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasana ma verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
AH Rıza Güllü 
Ali Cavit Orail 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınko^lu 
AFYON KARAHÎSAR 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şeraf ettin Yıldırım 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali GüTcam 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeikinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyd'Mer 

450 
237 
214 

19 
4 

212 
1 

[Kabul edenler] 
Yüksel Menderes 
Kemaıl Ziya Öztürk 
İsımıet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışı k 
Zeynel Abi'din İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barl'as Küntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türk el 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Calıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

— 85İ 

Refet Sezgin 
ÇANKIRI 

Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arşlara. 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Eg i l l 
Neemettlin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İThamp: Ertem; 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmıancıoğlu 

ELAZTĞ 
Sajn;et Güldogan 
Örrçer Faruk Sanaç 
Ali Rı?ra Sp-ntîop'lu 

E^ZtTSTCAN 
Hasan Cptinkaya 
Naci Yıldmm 

ERZURUM 
ıSaibahattin Araş 
Turhan BiTsrih 
Rastımı Cünisli1 

Rı-Pkı Danışman 
Selçuk Erverdi 

J — _ 

Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenli'oğlı 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılınç 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Sövlemez 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özsrüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
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Haydar Özdemir 
M. Kâzım özeke 
Turgut Topaioğlu 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arrnç 
Burhaniettin Asutay 
Şeref Bafcşık 
M. Hululsi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Ortan 
Eeımal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküızüm 
Ism'ail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Osman Yelte'kin 

KASTAMONU 
SaJbri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Toısyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

/ •«-• ;^\jftn~*~** * . , ._,-. . .- n . - -

ANKARA 
Kemial Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Soğukpınar 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
Saibri Yahşi 

KONYA 
Banri Dağdaış 
Sezai Ergun -
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Talhsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
MeJtomet Ersoy 
Kemail Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Mustafa Ok 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 

[Reddet 
1 ELÂZIĞ 

Mehm-et Aytuğ 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

[Çekin 

İZMİR 
1 Ooışkun Karagözoğlu 

— 8 

Mehmet özdal 
MARDİN 

Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başcır 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 
Haydar Özalp 

RİZE 
Hasan Baısıri Albayrak 
Salih Zeki Köscoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzun oğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
; Hilmi Biçer 

ienler] 
ISTANBNL 

Hüseyin Dolun 
KOCAELİ 

Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

serler] 

KARS 
Kemal Okyay 

154 — 

SÎVAS 
Hüseyin Çınar 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Biirinc'ioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal' 

TUNCELİ 
Kenan Aratl 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necati Aksoy 
Necmelttiin Gevheri 
Bahra Karafceçila 
Velhbi Melik 

YOZGAT 
Ismalil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nih,at Akın 
Ahmet Güner 
Cahit Karafeaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TRABZON 
Ekrem. Dikmen 
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[Oya katılmıyanlar] 
ADANA 

Cevdet Akçalı 
M. ıSalâhattin Kılıç 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Haımidi Hamaımcıoğlu 
Ali İhsan! Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bay azıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüit 
H. Turgut Toker 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Öihat Bilgdhan 
Kemal EıMeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Kcımal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (1.) 
Erhığrul Mat 
İbrahim Öktem 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM. 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tomibuş 
Arslan Topeubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açikalm 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğkı 
Haçtan Değer 
Abdülhıtif Ensriioğru 
Nafiz Yıldırım 

ERZtNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perineek 

ERZURUM 
Cevat Önder 

ESKÎSEHfR 
Sovket Asbuzofflu 
B. Sıtkı Karacaschir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
İ. Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
İ. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Rcşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Sülevman Demirel 
(Baş/bakan) 
Yusuf Uysal 

IÇEL 
Kadir Çetin 
Celal Kargılı 
Hasan Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İST \NBUL 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas (1.) 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün SilıivriTi 
İsmi'ail Halkkı Tekinel 
Naim'e İkbıal Tofegöz 
Hasan Türkay 

Nöcdet Uğur 
Rcışit Üllker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naıild Erdeım 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm,a 
Akın özdemir 
Ali Nalkıi Ünc'r 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçülu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakipoğlu 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Necmettin Erlbakan 
Mustafa Kulbilay İmer 
1. Ethem Kılıçoğlu 
Sadi Koçaş 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
İsmet İnönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
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file:///NBUL


M. Meclisi B : 40 4 . 2 . 1970 O : 2 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güncştan 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat KırathoğTu 

ORDU 
Ata Bodur 
öengiz Ekinci 

Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Sami Kuımbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

[Açık 

Malatya 

Yekûn 

SÎNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övct 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekre'm Kangal 
Tevfik Koraltan 
Yusuf Ziya önder ' (B.). 
M. Kemal Palaoğiu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 

Necati Çakıroğlu 

üyelik] 

1 

1 

..+.. 

Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Melhmet Aksoy 
Mehimet Ali Kölklü 

UŞAK 
Orhan Dengfiız 
Adil Turan 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet .Salih Yıldız 
(I.Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
tsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

([Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ali Cavit Orat 
Elmir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usilu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıfaoğ'lu 
AFYON KARAHÎSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
(Salih Aygün 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şerafettin Yıldırım 
Ceaıgizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Sül'eymam Çiloğlu 
Ömer Eken 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
îstmet Sezgin 

BALIKESİR 
Şalin Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya 'katılmıyanlar 

Açık üyelMer 

450 
2)29 
200 

25 
4 

220 
1 

[Kabul edenler] 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osman T a n 
Mervl'üt Yılmaz 

BİLECİK. 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel AlbMin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
• A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmıet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE^ 
Kemal1 Bağcıoğlu 
Mustafa Çaâıkoğlu 
Zekiye GülseD 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necm.ettün Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhamd Ertem; 
Veli Gülkan 
Mustafa Harm)ancıoğİTi 

ELÂZIĞ 
sSani|et Güldoğan 
Ömer Faruk Sanıaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım; 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin 
Rasim öinislî 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverd|i 
Naci Gaciroğlu 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îssnyet Angı 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılınç 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Turgut Topaloğlu 
Mehmet Yardımcı' 
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İZMİR 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Faali Arınç 
Burhanett'in Asutay 
Şeref Balkşık 
Münir Daldal 
İhsan G ursan 
Talât Orhon 
Eönıal Önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküızüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Osman, Yel tekin 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Vedat Âli ö'zkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Komıal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman Soğukpmar 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gül cam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

Hasan Korkut 
KIRŞEHİR 

Mustafa Aksoy 
KOCAELİ 

Cevat Ademoğlu 
Velhbi Engiz 
Saibri Yahşi 

KONYA 
Ballı ri Dağda§ 
Sezai Ergun 
İhsan Kaibadayı 
Necati Kalaycıoğ'lu 
Baha Müdcrrisoğlu 
Orhan Okay 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Ere'z 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karan slan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ hnamoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abd alkadi r Kermooğl u 

NEVŞEHİR 
Hüsam ettin Başor 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 
Haydar Özalp 

R İ Z E ' 
Hasan Basri Alıbayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bay ar 
Güngör Hun 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin U/unoğlu 
İsmet Yal emer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Cevat Saym 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
ERZURUM 

Gıyaşettin Karaca 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdcmir 

İSTANBNL 
Hüseyin Dolun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 

KÜTAHYA 
Ali Eıfbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Oo§<kun Karagözoğlu 
KARS 

Kemal Okyay 

Hüseyin Çınar 
Mustafa Ti misi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabıi Sözeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Ilacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet ihsan BLrincioğiu 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan A.rall 
Hüseyin Yenipınar 

URFA 
Necati Aksoy 
Neonıe/ttim öevhcırî 
1 Mı rıi Karaikeçlilli 
Velhbi Melik 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
Isımaiil Hakkı Ak'doğan 
Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Kara'kaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

SAMSUN 

Mustafa Boyar 

(SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABIZON 
Cevat Küçük 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

TRABZON 
Ekrenı Dikmen 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fazıl Güleç 
M.SalâhattinKılıç (B.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Ahmet Topal oğlu (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zdkd Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çeırçel 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Haımidi Hama<mıcıoğlu 
Süleyman Mutki 
Aid İhsanı Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim. Bayazıt 
Nevzat Günıgör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Osman Bölükibaşı 
ibrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
H. Tungut Tokeir 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat önder 

[Oya katılmıyanlar] 
ESKİŞEHİR 

Şevket Astouzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz (B.) 
Seyfi öıztürk (B.) 
M. Şemsettin Sönnuez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali ihsan Göğüs 
I. Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ismail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas (1) 
Sezai Orkunt 

Fikret Turthangil 
(Bgk. V ) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Oühat Bilgeihan 
Kemal ErViem. 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
ıdıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Kemal Deımir 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (I.) 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Kemjal Demirer 
Abduırrahmıan Güler 
ihsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENlZLt 
ilhan Açikalm 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Haisan Değer 
Nafiz Yıldırımf 

Osman özer 
Ilhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
ismail Ha'kkı Telkinel 
Nailm'e ikbal Tioikgöz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Lebüt Yurdoğlu 

IZMlR 
Şevket Adalan 
M. Hulmsi Çaikır 
Ali Naili Erdelm 
Nihıad Kürşad 
Ş'inasıi Osım'a 
Akın özdeimir 
Ali Nalkii Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçu'lu 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 

Hayrettin Nakiboğlu (B.) 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Necmiettin Erlbaikan 
Mustafa Kuıbilay Imer 
I. Ethem Kı'hçoğlu 
Sadi Koçaş 
özer öl'çtmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
ismet tnıönü 
ismail Hakkı Şengüler 
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MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya -Kürşat 
ibrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

;MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay (I. Ü.) 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

Nermin Neftçi 
NEVŞEHİR 

S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Sami Kumibasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
Ilyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

SÜRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal' 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önder 
(B.) 
M. Kemal Palaoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arsiantürk 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rızıa Uzune'r 

URPA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Ali Köklü 

UŞAK 
Orhan Dengtiız 
Adül Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu' 
Mehmet Salih Yıldız 
(I. Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğılu 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

»>•« 
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
Ali Cavit Ora! 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Usılu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırıkoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Aoar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
'Siman Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Mustafa Maden 
Şerafettin Yıldırım 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcatn. 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
Kemal Ziya öztürk 
tsımıet Sezıgin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 198 
Reddedenler : 24 

Çelkinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 223 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul 
BALIKESİR 

Salih Zeki Altınbaş 
ibrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osman Tan 
Mıevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abidim İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Nail Atlı 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küıntay 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa ÇalıkoğlU 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

edenler] 
ÇANKIRI 

Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Samji Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emdn Durul 
Hasan Korikmazcan 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat EgM 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin. Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
tlhamji Erteanj 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmjancıoğlu 

ELÂZIĞ 
'Samjet Güldoğan 
ön>er Faruk Sanaç 
Ali. Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım, 

ERZURUM 
'Sabahattin Araş 
Turhan Bilgin. 
Rasim Canisi! 
Rıfkı Danışmjan 
Selçuk. Erverdi 

Fetullah Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet Isımet Angı 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Turgut Topaloğlu 
Mehmet Yardımcı 
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ÎZMlR 
"Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Ari'ne, 
Burhanlettin Asutay 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât Orhon 
Keım'al önder 
Orhan Domir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güvem 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Salbri Keskin 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Ttufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vdb/bi Engiz 
iSabri Yahşi 

KONYA 
Baihri Dağdaış 
'Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan O'kay 
Tahsin Yılmaız özıtuna 

KÜTAHYA 
Abmeit Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmacıoğlu 
Mevkut Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Enver Akova 
Hüseyin Çınar 

Mustafa Timisi 
TEKİRDAĞ 

Mustafa Sabri Sözeri 
TOKAT 

İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Ahmet İhsan Blirincioğlu 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hüseyin Yen'ipmar 

URFA 
Necati Aksıoy 
Necmeittiin Cevheıri 
Baihrıi Karakeçıilj. 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

YOZGAT 
îsımaiil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akım 
Ahmet Güner 
Cahit Karakıaş 
S. Tekin Müftüoğlu 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Birgit 
Osman <Soğukpma>r 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
ERZURUM 

Gıyasettin Karaca 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Bahir Ersoy 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 

KÜTAHYA 
Ali Embek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

[Çekinserler] 

İZMİR 
Ooişlkun Karagözüğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Cevat Küçük 

URFA 
Velhbi Melik 

TRABZON 
Ekreta. Dikmem 
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ADANA 
Cevdet Akçalı 
Fâzıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
Mieüh Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHİSAR 
MeHımet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki 'G-üler 
Hamıdi Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Osıman1 Bölükbaşı 
İbrahim, Cüeeoğlu 
Orhan Eren 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
H. Turgut Toketr 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 
Fikret Turhan gil 
(Bşk. V.) 

[Oya katı 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Öİhat Bilgethan 
Kemal Erfdeım 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL • 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiylkıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (1.) 
Ertuğrul Mat 
İbrahim Öktem 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalm 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hajsan Değer 
Nafiz Yıldırım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Naci Gaciroğlu 
Cevat öhder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
Orhan Oğuz (B.) 
Seyfi öztürk (B.) 

myanlar] 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin İneioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hasan Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Eşref Derinçay 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas (1.) 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
tlhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
fsmail Hakkı Teîkinel 
Naim'e îkfbal Tolkgöz 
Hasan Türkay 

Necdet Uğur 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şeref Bakşık 
M. Hulusi Çakır 
Ali Naili Erdem 
Nihad Kürşad 
Şinasi 0!sma 
Akın özdemir 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçülu 

KASTAMONU 
Muzaffer Afkdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
FeyzuTlah Çanikçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Necmettin Eribakan 
Mustafa Kuibilay İmer 
1. Etihem Kılıçoğlu 
ıSadi Koçaş 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
'İsmet İnönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
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Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
.Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

HUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay (Î.Ü.) 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Keonal Şensoy 
Ata Topaloğlu, 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Sami Kuımbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

srvAs 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğain 
Ekrem Kangal1 

Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya önder (B) 
M. Kemal PalaoğTu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şenıer 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Mehmet Aksoy 
Mehimet Ali Kölklü 

UŞAK 
Orhan Demgıiz 
Adil Turan 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal' 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 

( t Ü.) 
YOZGAT 

Abdulla'h Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

»-•« 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 19 69 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakk mda kanun tasansma verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Faızıl Güleç 
Ali Rıza Güllü 
Ali Cavit Oral 
Eınıir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin IMoı 

ADIYAMAN 
Kâımil Kınkoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutki 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Şerafettin Yıldırım 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

Üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 238 

Kabul edenler : 209 
Reddedenler : 2(5 

ÇeMnserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 211 

Açık üyel'ükler : 1 

[Kabul 
AYDIN 

Yüksel Menderes 
Kemal Ziya Öztürk 
İsımıet Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osman 'Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abüdin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barl'as Küntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

edenler] 
Mustafa Çalıkoğlü 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arşları 
Mehmet Emin Durul 
Hasan Korkmazcan 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Neeımettlm Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
İlhama' Ertem. 
Veli Gülkan 
Mustafa Ha.rmıancıoğlu 

ELÂZTĞ 
Samft GüldoŞ'an 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

Turhan Bilgin 
Rasim CSnisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
İbrahim Elmalı 
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Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Turgut 'TopalıoğİTi 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMlR 
Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Arttıç 
Burhanıettlin Asutay 
Şeref Baikşık 
M. Hulusi Ça-kır 
Münir Daldal 
İhsan Gürsan 
Talât OA'on 
Kcimal önder 
Orhan Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküizüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Osman Yeltelkin 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Mehmet Seydilbeyoğlu 

Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 
M. Şevket Doğan 
Vedat Âli Özkan 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Haısan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehbi Engiz 
SaJbri Yahşi 

KONYA 
(Bahri Dağdatş 
Sezai Ergun 
İhsanı Kabadayı 
Necati Kalaycı oğlu 
(Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 
özer ölçmen 
Tahsin Yılmaz Öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmeit Fuat Azmioğlu 
Mesut Ereız 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdulkadir Kermooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 
Haydar Özalp 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hun 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SlNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Mustafa Timisd 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri S özeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Bf:rincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Arad 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Neomet'tlin Öevheıri 
Bahrıi Karaikeçilii 

YOZGAT 
Isımafil Ha'kkı Afedoğaı; 
Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit KaraJkaş 
•S. Tekin Müftüoğlu 

[Reddedenler] 
ANKARA 

Kemal Ataman 
Orhan Bingit 
Osman Soğukpınar 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayftuğ 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

ÎÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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[Çekinserler] 
BURSA 

Nail Atlı 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Sal âhattin Kılıç (B.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemıal Satır 
Ahmet Topalağlu (!B.) 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya1 Yılmaz 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Haım'di Hamaımteıoğrıı 
Ali ihsanı Ulu'bahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Günigör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Osıman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paiksüt 
H. Turgut Toker 
Şuna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

ÎZMIÎR 
Coşkun Karagözıoğlu 

KARS 
Kemal Okyay 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hajsan Değer 
Nafiz Yıldırım, 

ELÂZIĞ 
Hayrettih Hanağası 

[Oya katılmıyanlar] 
ERZİNCAN 

Hüsamjettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali İhsan Göğüs 
1. Hüseyin Ineioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Hidayet ipek 
Abdullah İzmen 
1. Kayhan Naiboğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Siilevman Demirci 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Hasan Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
Fer ruh Bozbeyli 
(Başkan) 

AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 

Fikret Turhamgil 
(Bşk. V.) 

M. Kemal Yılmaz 
BALIKESİR 

Öilhat Bilgdhan 
Kemal EıUetm 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Komal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Ahmelt Dallı ' ' 
Ertuğrul Mat 
Ilfrahim Öktem 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Nurettin Ok (iBşk. V/ 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tomh/uş 
Aralan Topcubaşı 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalm 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Osman özer 
llhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
Ismıail Hakkı Telkinel 
Naime İkbal Toîkgöz 
Hasan Türkay 
Niccdet Uğur 
Rcışit Ülker 
Lebit Yurd-oğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Ali Naıili Erdelm 
Nibad Kürşad 
Şinasd Osımla 
Akın öz'deımir 
Ali Nalkli Üner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzüllah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KONYA 
Necmettin Eribaikan 
Mustafa Kulbilay İmer 
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î . Etihem Kılııçoğlu 
Sadi Koçaş 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

MALATYA 
İsmet İnönü 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüspala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Ali Döğerli 
MUŞ 

Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğru 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Sami Kumıbasar 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yasar Akal 

Kâmran Evliyaoğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Öndıer 
(B.) 

M. Kemal Palaoğlu 
TEKİRDAĞ 

Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın öztraık 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Mehmet Kaziova 

Reşit Önder 
Yusuf Ulusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rızıa Uzumer 

URFA 
M'efh'met Aksoy 
Mehmet Ali Göiklü 

UŞAK 
Orhan Denguız 
Adil Turan 
M. Fahri UğrasMoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğhı 
Mchmıet Salih Yıldız 
( t Ü.) 

YOZGAT 
Abdullah Baştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğılu 

[Açık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 1 

»>•« 
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"Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine 1 565 000 liralık ek ödenek verilmesi hakkında 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Fazıl Güleç 
Ali Cavily Orall 
Emir H. Postacı 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırlkoğlu 

AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutlu 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 
Kâzım Ulus oy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüseyin Balan 
Sinan Bosna 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Ereni 
Mustafa Maden 
Şerafettin Yıldırım 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçahoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sa'bit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelıik 
Yüksel Menderes 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çdkinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyei'Mer 

450 
240 
208 

27 
5 

209 
1 

[Kabul edenler] 
Kemali Ziya Öztürk 
İsmet Sezıgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınlbaş 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Osttnan T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS . 
Kenan Mümtaz Akışık 
Zeynel Abldin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Kümtay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mustafa Çalıkoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hnlki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emfn Durul 
Hasan Korkmazcan 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhamçL Erteım» 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmıancıoğlu 

ELÂZTÖ 
Samet Güldoğan 
Örrçer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Turhan Bilgitn 
Rasim. öinisli 
Rıfkı Danışm/an 
Selçuk Erver&i 

Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismjet Angı 
Orhan Oğuz 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılınç 
Erdem Ooak 
Muhittin Sayın 
Mehmet Lütfi.Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatei 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlıı 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Alı ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
ibrahim Elmalı 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Bahir Ersoy 
Orhan Cemal Fcrsoy 
Hasan Güngör 
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A. Şeref Lâç 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özcke 
Turgut 'Topâloğlu 
Mehmet Yand.wn.ci 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şüfcrü Akkan 
Muzaffer Fazlı Anne 
Burharaeıttin Asutiay 
Şeref Balkşık 
M:. Hulusi Çakır 
Münir Daldal 
İhsan G'ürsan 
Talât Oı'hon 
KeımJal Önder 
Orhian Demir Sorguç 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Ism'ail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Osman Yel teki ti 

KASTAMONU 
Sa/bri Keskin 
Mehmet Seydiibcyoğlu 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşar'gil 
M. Şevlket Doğan 

ADANA 
Ali Rıza Gülilfü 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Orhan Bingit 
O.sman Soğukpmar 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcaın 

ARTVİN 
Abdulllah Naci Budak 

EDİRNE 
Cevat Saym 

Vedat Âli özk an 
Enver Turgut 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
'Cevat Ademoğlu 
VelhfM Engiz 
ıSaıhri Yahşi 

KONYA 
Balhri Dağdaış 
Sezai Ergim 
Ihsa'iı Kahadayı 
Necati Kalaycı oğlu 
Hah a Müd e r r is o ğhı 
Orfıan Olcay 
özer Ölçmen 
Talhsin Yılmaiz özıtuna 

KÜTAHYA 
Ahmelt Fuat Azımioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemali Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslaıı 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Mehmet Özdal 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abd ul ka < 1 i r Kcrnıooğlu 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başor 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamaııiıoğlu 
M(yvlüt Ocaıkçıoğlu 
Hayidar Özalp 

RİZE 
Hasan Baısıri ALbayrak 
Salih Ze'ki Köscoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Güngör Hım 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin -Özalp 
Bahattin Uzunoğlu 
ismet Yalç.mer 

SİİRT 
Adil Yaşa 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

M^ehn^et Aytuğ 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

GÜMÜŞANE 
Nurettin Özdemir 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
i r Can Baran 

KÜTAHYA 
Ali E>rhek 

MALATYA 
Hakkı Göikçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 
Mustafa Ti m isi 

TEKİRDAĞ 
Mustafa Sabri Süzeri 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacı balo ğhı 

TRABZON 
Mehmet Arslantü'rk 
Ahmet, İhsan Biriııcioğlu 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Araıl. 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Necm'dttim Cevheri 
Hallini Karake çıiI!i 

YOZGAT 
İsmalil Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Celâl Sungur 
Neşet Tanrı dağ 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ah mot Nihat Akın' 
Ahmet Gün er 
Cahit Karaikaş 
IS. Tekin Müftüoğlu 

SAMSUN 
Mustafa. I>oyar 

SİNOP 
Vahit Bozath 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

URFA 
Necati Ak'sıoy 
Vöh'bi Melik 
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BURSA 
Nail Atlı 

ELÂZIĞ 
Hayrettin Hanağası 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Üoişjkun Karagözc-ğlu 
KARS 

Kemal Okyay 

TRABZON 

Ekrem Dikmen 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
M. Salâhattin Kılıç. (B.) 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Satır 
Ahmet Tıo-paloğlu (IB.) 
Alpaslan Türkeş 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
M. Zdki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
Yusuf Ziya! Yıllmaız 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerce! 
Hasan Dine er* 
Şevki Güler 
Haımdİ Hamaımcıoğlu 
Ali İhsart Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Günigör 
Kavsim Küfrevi 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Osman Bölükbaşı 
İbrahim Cüceoğlu 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
A. Sakıp Hiçcrimcz 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Paksüt 
H. Turgut Tokdr 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalciıu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

[Oya katılmıyanlar] 
ERZİNCAN 

Hüsamıettin Atabeyli 
(B.) 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali. İhsan Göğüs 
L. Hüseyin İncioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizaıııettin Erkmen 
Hidayet tpek 
Abdullah İznıen 
İ. Kayhan Naipoğlu 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 

HATAY 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
M. Sait Reşa * 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Cehil Kargılı 
Hasan Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İsmail Arar (B§k. V.) 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç 
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AYDIN 
Nahit Menteşe (B.) 
F. Kayaalp 'Turahangil 
(Bşk. V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Öilhat Bilgdhan 
Kemal Erilelm 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Mehmet Nurettin San-, 
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
Nadıir Yavuızkan 

BURSA 
S a d rettin O an g a 
Ahmet Dallı (B.) 
Ertuğrul Mat 
İl)rahim Öktem 

ÇANKIRI 
Hazımj Dağlı 
Nurettin Ok (B,şk. V.) 

ÇORUM 
Abdı^rrahr^an Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçulbaşı 

DENİZLİ 
îlhan Açikaİm 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
H'ajsan Değer 
Nafiz Yıldırım, 

Ferruh Bozbeyli 
Eşref Derinçay 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Fevzi Güngör 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
Osman Özer 
İI hami Sancar 
Akgün Silıivrili 
İamiail Halkkı Tdkinel 
Naimo İkbal. Tokgöz 
Hasan Türkay 
Nlecdet Uğur 
Reşit ÜJIker 
Lebi't Yu rdi) ğ 1 u 

IZMlR 
Şevket Adaları 
Ali NiaıiM Erdem 
Nibad Kürşad 
Ş'ina&i Osıma 
Akın Özdemir 
Ali Naki Uner 

KARS 
Kemal Kaya 
Veyis Koçu'lu 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Ali Orhan Denk 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Mehmet Türkmenoğlu 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Feyzullah Çarılkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 
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KONYA 
Neomiettin ErlbaJkan 
Mustafa Kubilay îmer 
î . Etlıern Kılıçoğlu 
iSadi Koçaş 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstümdağ 

MALATYA 
ismet İnönü 
İsmail Hakkı Şengülcr 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 

Abdulkaıdir Öznıcn 
Abdurrahiın Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 
Nemıin Neftçi 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğhı 
Esat Kıratlıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Cengiz Ekinci 
Momduh Ekşi 
Ferda Güley 
Ilamdi Ma giden 
Kemal Şensıoy 
Ata T o pal oğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Sami Kuımibasar 

SAKARYA 
Yaşar Bit
li. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Kâm r an Evliya oğlu 
Nihat Kale 
llyas Kılıç 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Oeliker 
Mehmet Nebil Oktay 
Selâhattiıı Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret Övet 

srvAs 
Enver Akova 
Ahmet Du-rakoğlıı 
Kadri Eroğan 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koral tam 
Yusuf Ziya Önder (IB.) 
M. Kemal Palaoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın ÖztraJk 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

Mehmet Kaz'ova 
Reşit Önder 
Yusuf Ufusoy 

TRABZON 
Necati Çakıroğlu 
Sefahattin Güven 
Ali Rıza UzuneT 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Mehmet Ali Kölklü 

UŞAK 
Orhan Demgıiız 
Adil Turan 
M. Failini Uğrasıızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 
(i. ü . ) 

YOZGAT 
Abdullah İBaştürk 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytünk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğıhı 

[Acık üyelik] 

Malatya 1 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

40 NCI BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1970 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

X I . — İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/169, Cumhuriyet Senatosu : 1/1059) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1349) (Millet Meclisi S. Sayısı : 35) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1970) 

X 2. — istanbul Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/170, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1060) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1353) (Millet Meclisi S. Sayısı : 36) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1970) 

X 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/172; Cum
huriyet Senatosu 1/1061) : 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1345) (Millet Meclisi S. Sayısı : 37) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1970) 

X"4. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet-
vellde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyon raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi : 1/175, Cumhuriyet Senatosu : 1/1062) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1355) (Millet Meclisi S. Sayısı : 42) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1970) 

X 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa'bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkla
rı tezkereleri (Millet Meclisi : 1/177, Cumhuri
yet Senatosu 1/1084) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1348) (Millet Meclisi S. Sayısı : 39) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1970) 

X 6. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçesine 1 565 000 liralık ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi : 1/183; Cumhuriyet 
Senatosu : 1/1066) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1346) (Millet Meclisi S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1970) 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
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denetimi sonuçlan hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D. : II; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D. : III; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 

i. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 
ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönom : 3 O E 
Toplantı : ı M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ö D 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/169, 

C. Senatosu : 1/1059) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1349) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
3w : 10259 -1/1059 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 23 . 1 . 1970 gün ve 32 sayılı yazanız : 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 yılı Bütçe kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik

lik yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık 
oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 108 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

104 
4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esm No. : 1/169, C. S. 1/1059 
No. : 36 

Millet Meclisi Başkanlığına 

•Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen >«İsta.nîbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kamun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Oenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 1 uksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bay ar 





Dönem : 3 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri M. Meclisi : 1/170, C. Senato

su :1 /1060) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1353) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10260 - 1/1060 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞIiYA 

ilgi : 23- . 1 . 1970 gün ve 33 sayılı yazınız : 
İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet 
Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim, Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 99 

Kabul 
Ret 
Çekinser 
Boş 

30 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nei Birleşiminde aynen kabul 
edilen «İstanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komıisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karana IKomıisyomı Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Boyar 

36 

97 
1 

1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/170, C. S. 1/1060 
No. : 37 





Dönem : 3 OTT 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü I 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/172, C. Senatosu : 

1/1061) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1345) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10261 -1/1061 

BÜTÇE KARMA KOM'ÎS YON'U BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . 1 . 1970 gün ve 34 sayılı yazınız : 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapılması 

hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim tfevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Acık ov neticesi : l()f> 

Kabul 
Rot 
Cekinser 

100 
4 
1. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/172, C. S. 1/1061 
No. : 38 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet -Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli o2 nci Birleşiminde aynen kabul 
eüilen «Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma ıKomisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

(}emel Kumlun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu (Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bay ar 





Dönem : 3 O O 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Ö\J 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) ve ( A / 3 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkerele

ri (M. Meclisi : 1/177, C.Senatosu : 1/1064) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1348) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10264 -1/1064 

(BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . 1 . 1970 gün ve 37 sayılı yazınız : 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1969 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 

işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca 
kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşi
minde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 105 

Kabul 
Ret 
Çekinser 
Boş 

101 
3 

— 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/177, C. S. 1/1064 
No. : 41 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet ISenatosu iGenel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 ıaci (Birleşiminde aynen kabul 
•edilen («Hudut ve ISahiller ISağlık Genel Müdürlüğü 1969 yılı İBütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
((A/3) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 
ıBütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Sakarya Mfilletvekili 
Nuri Boyar 





Dönem : 3 # I 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 1 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine 1 565 000 liralık ek 
ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/183, C. Senatosu : 1/1066) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 1346) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10266 -1/1066 

BÜTÇE KARMA KOMÎSTONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 23 . 1 . 1970 gün ve 39 sayılı yazınız : 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine (1 565 000) liralık ek ödenek verilmesi hak

kında Kanun Tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Sena
tosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, 
dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 98 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

94 
4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/183, C. S. 1/1066 
No. : 43 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 'Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci (Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Vakıflar İGenel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine i(l 565 000) liralık ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı» ve (Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

«Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekilli 

Nuri Boyar 





Dönem : 3 / • ) 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 Z 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlık

ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/175, C. Senatosu : 1/1062) 

(Not : C. Senatosu ıS. Sayısı : 1355) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10262 -1/1062 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . 1 . 1970 gün ve 35 sayılı yazınız : 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 97 

Kabul 
Eet 
Cekinser 

93 
3 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/175, C. S. 1/1062 
No. : 39 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet ISenatosu ıGenel Kurulunum 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci (Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1969 yılı tBütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karana Komisyonu Başkanı 

Sakarya İMMletvekili 
Nuri Bayar 




