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dımcı ve 9 arkadaşının, 6785 sayılı imar Kanu
nunun 42 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
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oğlu, Eliften doğma, 21 . 4 1928 doğumlu 
Kadir Ceylân'm ölüm cezasına eartpırılmasma 
dair Başbakanlık tezkeresinin geriverilmesi 
hakkında Başbakanlık tezkeresi okundu, geri
verilmesi kabul olundu. 
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kında beş milletvekilinin ayağa kalkması üze
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ba günü saat 15 te toplanılmak rzere Birleşime 
son verildi. 
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SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
tıun, Emniyet Genel Müdürü îhsan Aras'm gö
revinden alınması sebebine dair sözlü soru öner
gesi, içişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/663) 

2. — istanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hazırlanmakta olan 1964 malî yılı 
bütçesiyle eski emekli, dul ve yetimlerin ay
lıklarına bir zam yapılmasının düşünülüp düşü
nülmediğine dair sözlü soru önergesi, Başba-

. kanlığa gönderilmiştir. (6/664) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nuıı, Seçim kanunlarının kabulü münasebe
tiyle 18 . 7 . 1963 günü verilen kokteylin mas
raflarının nereden ödendiğine dair sözlü soru 
önergesi, îçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/665) 

4. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın, 4353 
sayılı Kanunun 27 ilâ 31 nei maddelerinin de
ğiştirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi. Maliye Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/666) 

5. - - Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağ
lanması sebebine dair sözlü soru önergesi, îçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/667) 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
ııun, Meriç nehri üzerinde yapılmakta olan şed
deler sebebiyle Yunanlılarla mübadele edilen 
Türk topraklarına dair sözlü soru önergesi. Dış 
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/668) 

7. - - Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu-
nun, Meriç nehri üzerinde inşası düşünülen 
köprü şeddeleri proje işinin itmam edilip edil
mediğine dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/669) 

S. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu "-
nun, Tekirdağ İpsala hudut yolunun inşaatının 
ne zaman bitirileceğine dair sözlü soru önergesi, 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/670) 

9. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğhr 
nun, 3963 - 1964 Ekim mevsimi suni gübre ihti
yacının ne suretle sağlanacağına dair sözlü soru 
önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/671) 

l 10. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu' 
| nun, Edirne ilinde süt endüstrisi kurulması hu 
! susunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru öner-
; gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (6/672^ 
I 1.1. •— Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
i Çiftçilerin sattıkları mahsullerin bedelinin acele 
I olarak verilmesi ve mallarının daha seri alırı-
i ması için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
j sözlü soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gönde

rilmiştir. (6/673) 
12. — Kırşehir- Milletvekili Halil özmen'in, 

memleketimizin bâzı bölgelerinde görülen şap 
• hastalığının önlenmesi konusunda ne gibi tec! 
I birler alındığına dair sözlü suru önergesi, Ta-
j rını ve Ticaret Bakanlıklarına gönderilmiştir. 
i (6/674) 
i Yazık sorular 

1. — Adana Milletvekili Kasım Gülek'in 
şifre ile muhabere isnadında bulunanlar hak 

I kında ne gibi bir müeyyide uygulandığına dair 
1 yazılı soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiş

tir. (7/335) 
I 2. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu' 
I nun. İstanbul Kavel Boru Fabrikası işçilerinin 
I grevi sebebiyle Sovyetler Komünist Partisi ta-
I rafından çekilmiş bir tebrik ve teşvik telgrafı 

olup olmadığına dair yazılı soru önergesi. Ada
let Bakanlığına gönderilmiştir. (7/336) 

3. _ Edrine Milletvekili Fahri Giritlioğlu'-
nun, İskilip ve Sungurlu ilçelerinde belediye
lerce yıktırılan gayrimenkul 1 ere dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmişti;. 
(7/337) 

4. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğhr-
nun, Edirne ilinde yerleşen Batı Trakya Türk-

! lerinden, hâlâ Türk uyruğuna geçmemiş kaç 
I aile bulunduğuna dair yazılı soru önergesi, îç

işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/338) 
5. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nıın, 1963 yılında Edirne ili dâhilinde hangi 
köy yollarının yapılacağına dair yazılı soru 
önergesi, Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/339) * 

6. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
ııun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
İtalya'dan ithal ettiği fena vasıflı gaz yağma 
dair yazılı soru önergesi. Sanayi Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/340) 
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Teklifler 
1. -— Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik

ret Tiırhangil ve 26 arkadaşının, Dumlupmar 
Denizaltı gemisinde şehit düşenlerin aileleri le
hine Hükmoltman maddi ve mânevi tazminatla
rın'rüçKanlı olduğuna dair kanun teklifi (2/567) 
(Maliye ve Plân komisyonlarına) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, ilkokula dayalı yatılı 
okullara alınacak öğrenciler hakkında kanun 
teklifi. (2/568) (Millî Eğitim ve Plân komis
yonlarına) 

Raporlar 
3. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Erzincan Milletvekili Sadık Perinçek, Sivas 
Milletvekili Cevad' Odyakmaz ve Aydın Millet

vekili Orhan Apaydın'm, Millet Meclisi İçtü
züğü teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/379) (S. Sayısı : 346) 

4. — Danıştay kanunu tasarısı ile İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 3546 sayılı Danış
tay Kanununun Anayasaya aykırı hükümleri
nin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu i 1/474, 2/440) (S. Sayısı : 
369) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin ve Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener ve Çorum Milletvekili'Hilmi lıı-
cesulu'nun Su ürünleri kanunu teklifi ile Cum
huriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci 
ve 28 arkadaşının, Balıkçılığın teşvik ve hima* 
yesine mahsus kanun teklifi (2/377; 2/505' 
2/252) (S. Sayısı : 370) 

BÎEİNOÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN:— Başkanrekili Nurettin Ok 

KATİPLER: Mithat Şttfcrü gavdaroğlu (BSalıkesir), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yap*ldı.) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Adana Milletvekili KemaV Sarıibrahim-
oğlü'nun, Anayasanın en. geç iki yılda çıkarılma
sını emrettiği kanunları da içine almak üzere ive
di ve önemli kanunların bir an önce çıkarılması
nı sağlamak üzere gündemin yeniden düzenlenip 
çalışmaların bu yöne çevrilmesini dileyen demeci. 

BAŞKAN — Sâym Sarıibrahimoğlu, günde
min tanzim ve tertibi hakkında gündem dışı söz 
istemişsiniz. Buyurun. 

BAŞKAN — Yeter çoğunluğumuz var; mü
zakerelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, malûmunuz bu. tarih
ler Meclisin tatilde bulunması ve milletvekilleri
nin seçmenleriyle ve vatandaşlarla temas .etmesi 
için ayrılan zamanlara tesadüf etmektedir. Ama 
memleketin içinde bulunduğu şartlar ve icaplar, 
burada bulunmamızı zaruri kılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; zaruretler kendi 
miktarlariyle . tahdit edilmelidirler. Zaruretle
rin hududunu zorlamakta fayda yoktur. Yük-
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M. JVIeclisi B •: 121 
=sek .MeiGİiskıiz normal zam anlarda kinden clalıa 
Jazla çalışmıştır. Anayasamız, bâzı kanunların 
i k i -.sene içinde çıkarılmasını mecburi kılmıştır. 
ik i senede bunların yetiştirilmesi için Meclisin 
toplantı,halinde bulunmasını normal ve mâkul 

4ta»§ılan*ak mümkündür. Hükümetin, ehemmi
yet le üzerinde durduğu birtakım iktisadi ve ti
cari bünyemizle yakından ilgili olan tasarı ve 
tekliflerin öncelikle görüşülmesi için Yüksek 
Metilisin toplantı halinde bulunması da anlaşılır 
şeydir. Ama normal zamanlarda görüşülmesi 
mûtat olan ve bugünlerde görüşülmesine zaru
ret bulunmayan sözlü sorular, birtakım yine tâli 
mahiyetteki tasarılar, teklifler gündemin normal 
sırasını işgal etmiş, sanki normal zamanlarda 
Meclis mesaisi yapılıyor gibi baş köşelere otur
muşlardır. Bu hal ile Anayasamızın ön gördü
ğü kanunların görüşülmesi mümkün olmıyacağı 
gibi Hükümet tarafından ehemmiyetle üzerinde 
durulan -kanun tasarılarının da bit müddet için
de g^cüşülmesi mümkün olmıyaeak ve fevkalâ
de şartların zorladığı şu toplantılarda aşağı - yu
karı normal zamanların işlerini görmek için bir 
toplantı mahiyetini taşıyacaktır. Yani zaman 
kıymetlidir, heder ediliyor demiyeceğim. Mem
leketin her meselesi ehemmiyetlidir. Sayın mil
letvekillerinin her teklifleri muhakkak ki, bir 
esasa istinadetmektedir, ama, toplantının ehem-
miyetiyle ve katlanılan fedakârlıkla mutena -
sibolmıyacaktır: Onun için bendeniz istirham 
ediyorum. Riyaset Divanından, yetkili grup 
başkanlariyle, idare heyetleriyle ve Hükümetle 
de temas etmek suretiyle Anayasanın ön gördü
ğü tasarılar eğer mevcut ve gündeme gelir hal
de ise bunların görüşülmesini ve Hükümetçe 
üzerinde ciddiyetle ve ehemmiyetle durulan ve 
bir an evvel çıkmasında sosyal ve iktisadi men
faatler umulan tasarıların ön safta ele alınma
sını, diğer normal zamanlar gündemine girmesi 
mümkün ve lâzım olan tasarıların normal za
manların gündemine bırakılmasını ve bu suret
le de sayın milletvekillerine seçmenleriyle da
ha geniş ve rahat bir temas imkânı teminini is
tirham etmekteyim. 

Yani, bunu demekle bir an evvel Meclisten 
gidelim, tatil yapalım, şunu veya bunu yapalım 
demek istemiyorum arkadaşlar. Memleketin işi, 
memleketin icapları eğer iktiza ettiriyorsa gece 
,de; gündüz de çalışırız, buna kimsenin bir diye
ceği yoktur. Başta bendeniz arkadaşınızın he-

21.8 .1903 0 : 1 
le hiçbir diyeceği olamaz. Ama demokratik ida
rede seçmenlerle temas, milletvekillerinin halk 
ile temasını muhafaza etmesi birinci derecede 
elzem olan şartlardan ve icaplardandır. Bu iti
barla, bendeniz bir de takrir veriyorum. Bu tak
ririmin Yüksek Heyetinizce kabulünü ve günde
min de arz ettiğim şekilde tanzimine imkân ve
rilmesini arz ve teklif ediyorum. Kabulünü is
tirham ederim. 

BAŞKAN — Siz ne hakkında söz istiyorsu
nuz? 

•HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Toprak Mah
sullerinin durumu hakkında bir satırlık sözüm 
var. 

BAŞKAN — Efendim; Sayın/Kemal Sarıib-
rahimoğlu arkadaşımızın gündemin tanzimi 
hakkında Riyaset Divanına vâki itirazı haddiza
tında belki tabiatı eşyaya normal gelebilir. Ama 
Riyaset Divanı yine Yüce Meclis namına bağlı 
olduğu içtüzük gereğince içtüzüğün 78 nci mad
desine uyarak gündemini normal prosedür dâhi
linde yapmış bulunmaktadır. Şayet Yüce Heye
tiniz bu gündemde daha mühim konuların görü
şülmesi icabettiği kanaatinde bulunursa ve bu
nu yazılı teklif halinde Riyaset Divanına sunar
sa Heyeti Umumiycnin kabulü ile gündemde bir 
takdim tehir yapmamız mecburiyeti hâsıl ola
bilir. Bunun haricinde bir yazılı teklif bulun
maksızın gündemi Riyaset Divanı, içtüzüğün 
78 nci maddesi gereğince yapar. Bunun hari
cinde bir işlem yapmak imkânı mevcut değiidir. 
Sayın Sarıibrahimoğlıv'nun eğer bu konuda bir 
yazılı teklifi varsa, lütfetsin Riyaset, Divanına 
intikal ettirsin. Yalnız Sayın Sarıibrahimoğlu'-
nun vermiş olduğu bir* önerge vardır ki, bu bir 
temenni mahiyetindedir. Temenni mahiyetinde 
bulunan önergeler içtüzüğün maddei mahsusuna 
göre oya konamaz. 

KEMAL SARIlBRAHÎMOĞLU (Adana) ~ 
Eğer, lâzım ise önergemi değiştireyim efendim. 

BAŞKAN — Evet, hangi kanunların daha 
evvel görüşülmesini istiyorsanız madde tasrihi 
suretiyle ve tadadi bir şekilde bildirirseniz Yüce 
Heyetin hakemliğiyle bu mesele halledilebilir. 

KRMAL SARIÎBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Arz ettim efendim; Anayasada iki «ene zar
fında Meclisçe kabulü emredilen kanunlar Ana
yasamızda: tadadedilmiştir. Bunun için ayrıca 
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M. Meclisi B:121 
tahdit ve tadada lüzum görmedim. Hükümet
le ehemmiyetle üzerinde durulan ve acilen Mec
listen göçmesi iktiza eden kanunların Hükümet 
taralından Riyaset Divanına beyan edilmesi 
gerekmektedir. Bunları -benim 'bilmem mümkün 
değildir. Bu itibarla, her ikisi de Sayın Baş-
kanlık 'Divanınca objektif şekilde tesbiti müm
kün olan hususlardır. Bendeniz, bu bakımdan 
ayrıca tahdit ve tadada lüzum görmedim. Tak
dir sizindir.. Lüzum görülüyor ve zaruri telâk
ki ediliyorsa, bu izahatımdan sonra da bu tah
didi yapmaya çalıışıri'z. Ama bunun pratik yolu 
Hükümet ile temas ve Anayaısamuzın hükümle
rini tetkik olsa gerektir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, dileğiniz Riyaset Di
vanı tarafından 'bir temenni mahiyetinde olmak 
üzere müzakere edilecek ve normal bir kara
ra bağlanacaktır. Bunun haricinde Yüce Mec
lisin hakemliğine başvuracak ve ondan karar 
istihsal edecek mahiyette bir teklifiniz varsa 
lütfen İçtüzük gereğince normal incelemenizi 
yalpınız, ona göre tadadi mahiyette teklifini 
Riyaset Divanına intikal ettiriniz ve Riyaset 
Dilvanma tevdi ediniz. 

KEMAL SARItBRAHÎMOĞLU (Adana) — 
Peki efendim, yazıp takdim edeceğim. 

,. 2, — Niğde Milletvekili Asım Eren'in, Orta -
Anadolu'da ve hele Niğde ilinde vukua gelen 
büyük sel felâketi ile ilgili demeci 

BAŞKAN — ıSaym Eren; «Doğu ve Güney -
Doğu bölgelerimizdeki şekavet olayları üzerin
de Hükümetin dikkatini çekmek üzere» söz is
tiyorsunuz. Buyurun. 

ASIM EREN (Niğde) — Sayın Başkam, pek 
muhterem arkadaşlarım, gündem dışı istirham 
ettiğim konuşmayı bu konuda şimdilik pek 
müstacel igörmiyerek ondan çok daha mühim 
olan ve 105 köy gezisinde bu defa gördüğüm 
son derece sıkıntılı! sel ve dolu felâketi üzerin
de arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eren, gündem dışı söz 
verilip verilmemesi Riyaset Divanının takdiri
ne vabeste bir husustur. O yönden zatıâliniz 
buraya. yapmış olduğunuz yazılı müracaate 
Doğu ve Güney - Doğu bölgelerindeki şekavet 
olayları üzerine Hükümetin dikkatini çekmek 
üzere söz istemişsiniz. Bendeniz zatııâlinizeı sırf 
bu yönden ve bu takdirimi sizin lehinize kullan
mak üzere söz vermiş bulunuyorum. Şimdi kür-
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s irde bu konunun mahiyet ve medlulünü değiş-
ti rm eniz' doğru olmasa gerek. O yönden bu ta
lebinizi evvelâ Riyasete bildireceksiniz. Riya
set takdir' hakkını kullanarak size söz verip 
vermiyeceğini Yüce Meclise intikal ettirecek. 

ASIM EREN (Devamla!). — Zaten mâruzâ
tımı Riyaset Divanına sundum. Takdir ve ten
sip buyururlarsa konuşayım. 

BAŞKAN — Şimdi ne hakkında konuşmak 
istiyorsunuz? 

ASIM ERE'N (Devamla) Orta - Anadolu'
da bilhassa Niğde'de vukua gelen büyük sel ve 
dolu felâketini arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyucun. 
'ASIM EREN (Devamla) Teşekkür ederim. 
Fok muhterem arkadaşlarım; dolaştığım 

kasaba ve köylerde edindiğim feci intibaları 
kısa.ca ve acilen arz etmeyi bir memleket vazi
fesi addettim. Bunu yalnız Niğde ilinin' bir der
di olarak değil, civarda gördüğüm diğer vi
lâyetlerin de aynı dertleri olarak, müşterek 
bir dert halinde arz etmeyi lüzumlu görüyorum. 

Bu sene Oenabıhak kalkınmanın ilk yılında 
milletimize yardım ederek bol mahsul vermekle 
beraber tabiat her zaman için devam eden te
cellilerinden bu sene de milletimizi yine nasibe-
dar etti ve yine bilhassa Niğde vilâyeti ile •et
rafındaki birkaç ilde Nisan ve Mayıs ayların
da dolu şeklinde keza Mayıs ve Haziran ayla
rında da sel şeklinde çok 'büyük zayiat ve hasa
ra sebebiyet veren bir felâket tecelli etti. Gez
diğim yerlerde, esasında herseyi baştan aşağı 
yok denecek vaziyette olan ve hayatla mücade
lesi tırnakları ve bir tek şahsi enerjisi ile yapı-
lagelmekte bulunan ve büyük milletimizin 5 .se
nelik Kalkınma Plânının ilk yılında kendileri
ne şüphesiz ki, ihtiyaçları nisbetinde yardım 
edilemiyen Türk Milletinin bu illerdeki bu na-
sibesi, (görenleri mutlaka ağlatacak bir vaziyet 
arz etmiştir. ıŞöyle ki. bunlar, yalnız tarlaları, 
yalnız •m.ey'va 'bahçelerini, yalnız, üzüm bağlarını 
imha etmekle yetinmemiş; münbit ovaları, tar
laları, vadileri çakıl taşlariyle, kumlarla, artık 
tarım yapılamıyacak şekilde doldurmuş, koyun 
sürülerini, hattâ insanları sular alıp götürmüş
tür. Evler yıkılmıştır veya yıkılacak hale gel
miştir. Bu durum takriben benim kendi nâçiz 
takdirime ıgiöre.aşağı yukarı mahsulün ortalama 
dörtte birini yok etmiştir. Ama bu bölge olarak 
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bir orantıdır. Hakikatte 'hiçbir şeyi kalmıiyan 
aileler pek çoktur. Yani semada dolaşan felâ
ket, Ezraili bâzılarının tarlasına 'bahçesine ta
mamen tırpanını vurmuş bâzılarınınkini kıs
men bundan nasibe dar etmiştir. (Bundan dolayı
dır ki, birçok aileler tam mânasiyle son derece 
acilen hayati yardım görmek durumundadırlar. 
(Bundan dolayı yer yer mahallî ;görevliler, muh
tarlar, nafhiye müdürleri, kaymakamlar ve il 
valileri kendilerine vâki olan müracaatleri alâ
kalı makamlara aksetti rm işlerdir. (Bunun için 
de kendilerine taallûk eden konularda başta 
Ticaret (Bakanlığımı Ziraat Bankası, Tarım 
(Bakanlığının Toprak - ıSu İşleri Genel Müdür
lüğü, [Bayındırlık Bakanlığının Devlet ISu İşleri 
Dairesi ve (Başkanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü olmak üzere İmar ve iskân (Bakanlığı 
dahi Jb-u hususta derhal tedbir alacak birtakım 
vaızifeler yüklenmek zaruretine (girmişlerdir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, 1963 kalkın
ma programında Niğde iline ayrılmış olan pa
yın azlığı üzerinde durmıyacağım. Çünkü bu 
ilk yıl hangi ilin alinde hazır proje ve keşif
leri yapılmış iş var idiyse bunlar programa aci
len sokulmuştu. Hakikatte keşifleri, etüdleri 
ve projeleri yapılamamış, yapılmamış mahallî 
biölge teknik idarelerinin personel azlığından 
veyahut 'halkın ne vakit ve ne şekilde müraca- i 
at edilmesi gerektiğini henüz bilmemesinden ötü
rü pekçok dertler başta ızirai 'sulama meseleleri 
bu selleri 'karşılayacak setler, baranlar inşası 
meselesi, içme suları meselesi, tarım hastalık
ları ki, bu sene yalnız sel ve dolu değil sade
ce meyva ağaçlarımızı, maalesef üzüm bağları
mızı 've hububatımızı, canlı ziraat hayvanları
mızı, türlü (hastalıklar da bürümüş »ve kemir
mekte bulunmuştur. Henüz bunlarla tam bir mü
cadele kâfi derecede yapılmamıştır, yapılma
maktadır. Esasen her yere de Devletin eli gire
memiştir, ığireme inekte de mazurdur. Personeli 
de kudreti de zannediyorum ki, bu kadar kesif 
faaliyete kâfi değildir. Yani arız ettiğim hasta
lıklar ıhem mahsulü, ıhem nayvanları mahvet
miştir. Kaldı ki, ebe, sağlık memuru, doktor az
lığından Ötürü çocuk vefiyatı, kadınların do
ğum esnasında çocuğu ile beraber ölümü ve ço
cuklarda kızamık hastalığı da bölgemizde başta 
Niğde vilâyeti merkezi bilhassa Niğde vilâyeti
nin üç kazasında olmak üzere almış yürümüş
tür. I 
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Ayrıca müzmin bir ishal hastalığı çocukları 

bir başka cepheden yok etmektedir, işte bu 
durumda olan, tabiatın gadrettiği, Hükümetin 
kâfi derecede yardım edememekte bulunduğu 
bu böligede (halka kalkınma plânının nâçiz öde
neği dışında 'çok âcil, hayati bir yardım yapıl
mazsa ve demin arz ettiğim bakanlıklar zaviye
sinden her bakanlık kendi cephesinden vazife
si olan 'hususları mahallin valilerine, bilhassa 
Niğde valisine sorarak bölge bölge insanları ile 
tesbit edip elini uzatmazsa, tahmin ederim H, 
bu bölgelerin istihsal kudreti ve vatandaşlık 
vecibelerini ifa kabiliyeti pek az olarak kala
cak ve büyük mikyasta düşecektir. Elbette bir 
toplumun vicdanında onun her hangi bir par
çasının ıstırabı umumi.bir ıstırap demektir, he
pimizin ıstırabı demektir. Büyük Meclisiniz zan
nediyorum ki, 'esasında türlü türlü müzmin yok
luklarla, hastalıklarla, ıstıraplarla çırpman hal
kımızın, bilhassa 'Orta - Anadolu vilâyetlerinin 
halkının, ayrıca doludan selden husule gelen 
felâketler üzerine bir de bu hastalıklardan, ko
nut suzluklardan mustarip bulunmasına' karşı 
elbette ıgayrihassas kalmayacak,, elinden gelen 
her türlü yardımın yapılmasını Sayın Hüküme
timizle birlikte tensip buyuracaktır. 

.Bendeniz bunu arz etmekle her tatil niha
yetinde Sayın Meclisin bu kürsüsünde bence 
hattâ tüzük kaidesi olarak yerleşmesi gereken 
bir ananenin şimdilik öncüleri gibi konuşan ar
kadaşlar arasında yer almak suretiyle, sayahat 
intihalarından âcil deva istiyenleri arz etmek 
için ^çıktım. 'Temenni ederim ki, benim gibi her 
köy gezisinden dönen arkadaşlar burada buna 
benzer mühim, âcil dertleri Hükümete söylesin
ler, ve kalkınma plânı haricinde ödeneği ol-
nııyan bu işlerin ödenekleri verilsin ve bu se
nenin işleri içinde bunlar da kalkınma işleriyle 
beraber yürüsün. Bendeniz ölüm - dirim mese
lesi olan bu felâketli durum kalkınma plânının 
istikbale muzaf işlerinden daha önemlidir ka
nâatindeyim. (Bunu Sayın Hükümete ve Muh
terem Heyetinize arz etmekle bir parça olsun te
selli buluyorum. Istırabım çok derindir. Hür
metlerimle. 

(BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir daki
kanızı rica edeceğim. 

Daha evvel Yüce Meclis tarafından alman 
bir karar gereğince bugün saat 16 dan iti-
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baren sözlü sorulura geçeceğiz. Ancak henüz j 
gündem dışı konuşmalar sebebiyle gündemi- j 
mize dahi geçme imkânı hâsıl olamamıştır. | 
-•Şu anda üç arkadaşımız daha gündem dışı j 
söu istemektedirler. i 

[ 

3. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, I 
Toprak Mahsulleri Ofisinin satınalınma işlerini \ 
vaktinde yapmamasından doğan sıkıntıların ği \ 
derilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına i 
dair demeci ve Maliye Bakanı Ferid Melen'm 
bu hususta Hükümetçe de çalışıldığı hakkındaki 
cevabı. 

BAŞKAN — B u y u r u n Sayın özmo'i, ne hak
kında konuşacaksınız, evvelâ onu öğreneyim? 

HALİL ÖZMEN — (Kırşehir) — Toprak 
'Mahsûlleri Ofisinin çiftçiyi müşkül durumu 
düşürdüğü hakkında, gayet kısa 

BAŞKAN — Buyurun, gayet /kısa olmak 
üzere. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan,'muhterem arkadaşlar, bu yıl mahsulümüz 

.her yerde bol olmuştur,. Çft'ftçilefrimiz tarla
sından aldığı mahsûlünü hevesle Toprak Mah
sulleri Ofisine getirmişlerdir. Yalnız Toprak 
Mahsûlleri Ofisi çiftçiyi çok müşkül duru
ma düşürmüştür. Çiftçinin parasını vermemek 
için elinden ne geldiyse onu yapmıştır. 

ÖZTÜRK (Eskişehir) 

ÖZMEN (Devamla) -

Kasıt mı 

Bir dakika 

.SEYFI 
vai' ,yani? 

•HALİL 
beyefendi. 

Muhterem -arkadaşlar, geçen .yıllarda muh-
•sülümüz olmadığı halde îmemur Jarkjlada§Jla|r 
rımıza mesai vermek şartiyle çalıştırmıştık; 
bunları hepiniz hatırlarsınız. Bu sene bgl mah
sûl olduğu halde ne CumUrtesd günü ve ne 
de Pazar günü böyle bir mesai yapılmamış, 
mahsûller Toprak Mahsûllerinin önünde araba
larda ve kamyonlarda kalmıştır. :Köylü de 
haftalarca parasını alamamıştır. <Bu itibarla 
müşkül durumdadır, mahsûlü alınimıyan köy
lülerimiz. Yüksek Heyetinize arz ve Hükü
metten do rica ediyorum, efendim. Hürmetle
rimle 

BAŞKAN — Sayın Günay zatıâlinizden de 
riea ederim, çok kısa olmak şartiyle buyurun.. 
Bir dakika Sayın Günay. Sayın Muliya Ba-
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kam Sayın özmen'e bu konuda izahat yere
cekler. Buyurun Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Sa
yın Başkan, çok muhterem arkadaşlar; Sa
yın Ticaret Bakanı bu anda vazife ile başka 
yeırde olduğu için sayın arkadaşımın üzerinde 
durduğu konu hakkında - - müstueelen bende-

. niz malûmat vermek lüzumunu ve zaruretini 
hissettim» 

Hepinizin bildiği gibi, hamdolsun bu yıl 
mahsûlümüz görülmemiş bir seviyededir ve 
Toprak Mahsûlleri Ofisi bir zaman evvel bu 
mahsûlü satmalmak için geniş ölçüde lı ma
lıklara başlamıştır. Toprak Mahsulleri Ofisi 
tarafından yapılan tahminlere göre bu yıl 
850 000 ton civarında bir mübyaa yapacaktır. 
Bu sebeple bunun karşılığını temin edecek pa
raları da Hükümet olarak bir zamandan beri 
hazırlamaya çalıştık. (Poprıak Mahsûlleri Ofi
sinin bu yıl mubayaa edeceği mahsûl için 
takriben 582 milyon liraya ihtiyacı olduğu 
tesbit edilmiştir. Ayrıca afyon alımı ve işletme 
masrafları da hesabedilirse Toprak Mahsûlleri 
Ofisinin bu devrede ,yani önümüzdeki 2,5 
ay zarfında ki, ihtiyacı 630 milyon lira civa
rında olacaktır.' 

Bu 63.0 milyon lirayı şu kaynaklardan te
min ettik : 170 milyon lirasını Toprak Mah
sulleri Ofisinin Merkez Bankasında olan kre
disi ile karşıladık. Biliyorsunuz, Toprak Mah
sulleri ofisinin tâ 1958, istikrar tedbirleri sı
racında tesbit edilmiş olun bir kredisi var ki, 
bu limite dokun amamaktay iz, 250 milyon lira
dır. Bunun 80 milyon lirası kullanılmış, 170 mil
yon lirası da açıkta idi. Bunu temin ettik, bunu 
kullandı. Ayrıca (surplus) karşılıkları buğday
lardan elde ettiğimiz 129 milyon lirayı da Top
rak -Mahsulleri emrine verdik. Satışlardan 3 ay 
zarfında elde edilecek hâsıla - ki; bunu 130 mil
yon olarak tahmin etmekteyiz - bu para da Top
rak Mahsullerinin emrindedir, tamamen muba
yaaya tahsis edilmiştir. Ayrıca Amortisman ve 
Kredi Sandığından 17 milyon, Millî Müdafaa Ve
kâletinden .20 milyon ve Maliye Bakanlığından 
da. 30 milyon lira olmak üzere kendisine yeni im
kânlar temin ettik. Bunun dışında açıkta kalanı 
d,a Ziraat Bankasından 100 milyon liralık bir kre
di vermek suretiyle sağlamış bulunuyoruz. Top
rak Mahsulleri Ofisinin bugün mubayaasindtı ge-
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•cikmeler olması daha çok mahsulün köylünün 
bir anda ve kesif sakilde gelmesinden doğmakta
dır. Takdir.edersiniz ki, bunlara topluca bi" anda 
mubayaa etmek için ve her tarafa süratle para 
yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu paraları dağınık olan 
;şubelerin emrine vermek de bir mesele teşkil 
etmelrtedir. Bu sebepten dolayı tatil zamanlarında 
ayrıca mesai yapıp bu mubayaayı karşılamak. im
kânını maalesef bulamamaktayız. Ama bunu rağ
men bu kesafet devam ederse önümüzdeki günler
de Toprak Mahsulleri Ofisi buı tedbirlere de müra
caat edecektir. Alman bilgilere göre şimdiye ka
dar umumiyetle • beklemeler 4.8 saat veya .3 günü 
geçmemektedir. Bunu da önlemeye çalışıyoruz. 
Zaten bu-ayın sonundan itibaren döküm de aza
lacaktır, kendiliğinden de bu mesele halledilmiş 
olacaktır, şayet olmazsa bunu temin etmek üze
re fazla mesai de yaptırılacaktır. Hürmetlerimle. 

4. — Sivas Milletvekili Rahmi Günay, Sivas'ın 
selden zarar gören bâzı köylerinin halkına mes
ken temini hususunda Hükümetin âcil yardımda 
bulunmadı temennisine dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın (i ünay. Kısa ol-
.masıiıı bilhassa rica edeceğim. 

RAHMİ GÜNAY (Sivas) -^- Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, hepimiz de geziden gel -
dik, demin Başkanlığın buyurduğu gibi, birta
kım dertlerle mahmul vaziyetteyiz. Ama, bunları 
Bakanlıklara giderek hal çaresini bulabiliyoruz. 

Ben de âfette kalmış bir köyün derdini huzu
runuza getirmek için çıktım. 

Muhterem arkadaşlarım, 6 Ağustos günü Si
vaslınızın îmralı kazasına bağlı Bapsıı köyü. - ki, 
şimdi o-yanık köy dedikleri köy - iki saat içinde 
bir faciaya sahne oluyor. Bir sel geliyor, iki saat 
içinde 7 nüfusun canına maloluyor ve bir nüfus 
: da yaralanıyor. Bu arada hayvanlar ve diğer eş
yalar da gidiyor. 1 500 nüfusun bannduh 150 
haneden 100 tanesi yer ile yeknasak olmuş, köy
den eser yok, haneler de oturulamıyacak bir hale 
gelmiştir. 

Hâdise cereyan ettikten sonra Sivas Valisi 
Muhterem Mehmet Varilli ekiplerini hareket ha
line getirmiş kendisi de vaka yerine gitmiştir. 
Orada Hükümet şefkatli elini uzatmış ve lâzım-
gelen tedbirleri almıştır. Bu arada İSO adecl ça
dır, battaniye ve gıda maddeleri göndermiştir. Ay-
rıea diğer hizmetlerin yapılması için de ilgili ba
kanlıklara durumu arz etmiştir. Biz de o sırada 
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.gezide bulunduğumuz için, beş arkadaşımla be
raber hemen vaka mahalline gidip, vatandaşlara 
geçmiş olsun dedik. Mutlaka bu işlerin yakında 
düzelip kendilerine lâzımgeien yardımın ;<:pıla-
cağını arz ..-ettik; ve durumu da Muhterem Başve
kil ile Sayın imar ve İskân Bakanımıza bir tel ile 
imzalarımız altında bildirdik. 

Arkadaşlar, .şükranla haber aldık ki, dönüşü
müzde oraya lâzımgeien mühendisler ihsan edil
miş ve onlar da orada etütlerini yapmakla meş
guller. Takdirlerinize arz ederim ki, arkadaşlar, 
Sivas vilâyeti bir kış memleketidir, 2 ay sonra 
orada hiçbir zaman soğuktan, yağmurdan, kardan 
durulamaz..Orada 1 500 nüfusun barınacağı bir 
yer yoktur. Bakanlıktan istirhamımız; eğer bunu 
bir etüd, plân,.proje Artırma ve Eksiltme Kanu
nuna göre köyün tanzimi ise çok zaman alacaktır 
arkadaşlar. Eğer Hükümetin murakabesi altında 
bunlara birer yuva yapıp da derhal içine sokmak 
imkânı varsa şükranla karşılanacaktır. Şayet bu 
da yoksa ilgililerden temenni edelim ki, bunları 
iskân edip de bu yaraya melhem koysunlar, bu 
dâvayı halletsinler. Orada 1 500 nüfusluk kütle 
ızdırap ile bu dâvayı izlemektedir. Onun için vak
tinizi aldım. Burada tescil edilip salâhiyet); ağız
dan, bunu dinlemek için huzurunuzu işgal ettim, 
özür dilerim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Diğer gündem dışı söz Lstiyen 
arkadaşlarımın taleplerini tervicedemiyeceğlm için 
özür dilerim, inşallah gelecek birleşimde kendile
rine söz verme imkânını araştırırım. 

5. — İstanbul Milletvekili Ö. Zekâi D orman 
ve 7 arkadaşının, Sıkıyönetimin temdidi münase
betiyle Büyük Millet Meclisinin 19 . 8 . 1963 ta
rihli Birleşiminde cereyan eden görüşmelerin ba-
smda aynen yayınlanmasına mâni olunması hâdi
sesi hakkında bilgi edinmek ve aydınlığa kavuş
mak üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi gereğince 
tahkikat icrasına dair önergesi. 

BAŞKAN'— Bir takrir var okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sıkıyönetimin temdidi münasebetiyle Büyük 

Millet Meclisinin 19 . 8. 1903-tarihli Birleşimin
de cereyan eden müzakerelerin basında aynen 
neşrine mâni olunduğu öğrenilmiştir. 

Bâzı gazetelerin bu müzakerelere ait haber sü
tunlarının kısmen beyaz çıkması, bâzılarının da 
geniş haber alma teşkilâtına rağmen Anadolu 
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Ajansının verdiği bültenle iktifa etmiş bulunma
ları aldığımız haberi teyidetmektedir. 

Bu hâdise ile alâkalı olarak Cumhuriyet Se
natosunda yapılan bir konuşmaya Hükümet adı
na verdiği cevapta, Millî Savunma Bakanı «dün 
akşam bâzı basın merkezlerinde bir süitefehhüm-
den ileri gelen bir anlaşmazlık olmuştur. Bu bir 
hakikattir.» demek suretiyle ortada bir hâdise ol
duğunu kabul etmiştir. 

Basma vâki müdahalelerin şu veya bu şekilde 
olması hâdisenin mahiyetini ve vahametini değiş
tiremez. 

Sıkıyönetimin temdidi sebeplerinin gizli bir 
celsede açıklanması talebine muhalefet eden Baş
bakan, her şeyi millet önünde açık olarak konuş
mayı tercih ettiğini beyan etmişlerdi. Bu beyan
dan sonra Hükümetin mesuliyeti altında işliyen 
sıkıyönetimin şu veya bu yolla Meclis müzakere
lerinin neşrine ve böylece, millet tarafından öğ
renilmesine mâni olması elem ve ibret vericidir. 

Anayasa nizamının muhafazası için kurulan 
bir müessese vasıtası ile Anayasaya tecavüz edil
mesi karşısında Yüksek Meclisin seyirci kalmı-
yacağından emin bulunmaktayız. 

Bu hâdise hakkında bilgi edinmek ve aydınlığa 
kavuşmak üzere İçtüzüğün 177 nci maddesi gere
ğince tahkikat icrasını arz ve talebederiz. 

istanbul Ankara • 
Zekâi Dorman Hüseyin Ataman 

Çankırı Yozgat 
Kâzım Arar I. Hakkı Akdoğan . 

Konya Nevşehir 
Ömer Kart A. B. Numanoğlu | 

Kırşehir Kırşehir I 
Memduh Erdemir Halil özmen 

BAŞKAN — Gelecek Birleşim gündeminin 
sunuşlar kısmına alınacaktır. 

6'. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha~ 
tipoğlu'nun, Genel nüfus yazımı kanunu tasa
rısının ha/vale edilmiş olduğu Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den kurulu geçici bir komisyonda görüşülmesi
ne. dair önergesi (1/507, 4/242) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Genel nüfus yazımı kanunu tasarısının bir an 

evvel kanunlaşması için havale edilmiş olduğu 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçile- I 
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I cek üçer üyeden kurulu geçici bir komisyonda gö

rüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hatipoğlu 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Lütfen bir defa daha 
işaret buyurum, büyük çapta arkadaşlarımız çe-
kinser dâvarandıkları için anlaşılamıyor evlama 
neticesi. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, bir geçici komisyon kurulacaktır. 

7. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
. Ali Rıza Uzuner'in, Karadeniz Teknik Üniver

sitesi adı ile Trabzon'da bir üniversite kurul
ması hakkındaki 6594 sayılı Kanununa ek kanun 
tasarısının havale edilmiş olduğu Milli Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilecek dörder üye
den kurulacak geçici bir komisyonda görüşülme
sine dair önergesi (1/515, 4/243) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Karadeniz Teknik Üniversitesi adı ile Trab

zon'da bir üniversite kurulması hakkındaki 6594 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısının havale edil
miş olduğu Millî Eğitim ve Plân komisyonların
dan seçilecek 4 er üyeden kuruılacak bir geçici ko
misyonda görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Trabzon Trabzon 
Ahmet Şener A. Rıza Uzuner 

BAŞKAN — Teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Teklif kabul edil
miştir. Bir geçici komisyon kurulacaktır. 

8. — İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay'ın; Konut kanun tasarısının havale edilmiş 
olduğu Adalet, Ticaret, İçişleri, Maliye, İmar ve 
İskân ve Plân komisyonlarından seçilecek ikişer 
üyeden kurulacak geçici bir komisyonda görüşül
mesine dair önergesi. (1/483) 

BAŞKAN — Konut kanun tasarısının bir ge
çici komisyonda görüşülmesi teklifi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konut kanunu tasarısının bir an evvel kanun

laşması için havale edilmiş olduğu Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko-

— 248 — 



M. MecHsi B : 121 
misyonlarından ikişer üye seçilerek kurulacak bir 
geçici komisyonda görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

İmar ve tskân Bakanı 
istanbul 

Fahrettin Kerim Gökay 
BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Teklif kabul 
edilmiştir. Geçici Komisvon kurulup görüşülecek-
tir. ' 

.9. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık Divanı tezkeresi (3/676) 

BAŞKAN — Bâzı üyelere izin verilmesi hak
kında Başkanlık Divanı tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 20 . 8 . 1963 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmeıı 
Ankara Milletvekili Muhlis Ete, 50 gün has

talığına binaen, 30 . 5 . 1963 tarihinden itibaren. 
Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy, 1 ay hastalı

ğına binaen 9 . 7 . 1963 tarihinden itibaren. 
Urfa Milletvekili Kemal Badıllı, 53 gün has

talığına binaen 4 . 7 . 1963 tarihinden itibaren. 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, 1 ay 

mazeretine binaen 20 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Amasya Milletvekili Nevzat Şener, 15 gün 
mazeretine binaen 19 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Çorum Milletvekili İhsan Tombuş, 15 gün 
mazeretine binaen, 20 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 10 gün 
mazeretine binaen 19 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven, 26 gün 
mazeretine binaen 19 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Ordu Milletvekili O.Naim Hazinedar, 25 gün 
mazeretine binaen, 19 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli, 10 
gün mazeretine binaen 1 9 . 8 . 1963 tarihinden iti
baren. 

2 1 . 8 . İ963 O :1 
BAŞKAN — Teker teker okuyup oyunuza su

nacağıma 
Ankara Milletvekili Muhlis Ete, 50 gün has

talığına binaen, 30 . 5 . 1963 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Oylarını/a sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy, 1 ay hastalı

ğına binaen 9 . 7 . 1963 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Urfa Milletvekili Kemal Badıllı, 53 gün has

talığına binaen 4 . 7 . 1963 tarihinden itibaren. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, 1 ay 

mazeretine binaen 20 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

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

Amasya Milletvekili Nevzat Şener, 15 gün 
mazeretine binaen 19 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

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

Çorum. Milletvekili İhsan Tombuş, 15 gün 
mazeretine binaen, 20 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

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

İçel Milletvekili Burhan Bozdoğan, 10 gün 
mazeretine binaen 19 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

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

İstanbul Milletvekili Muhiddin Güven, 26 gün 
mazeretine binaen 19 . 8 .. 1963 tarihinden itiba
ren. 

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

Ordu Milletvekili O.Naim Hazinedar, 25 gün 
mazeretine binaen, 19 . 8 . 1963 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul'edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli, 10 
gün mazeretine binaen 19 . 8.... 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Devlet Yatırım Bankası hakkında ka
nun .tasarısı ve Geçici 'Komisyon rapom (1/308) 
(S. Sayısı: .304) (1) 

BAŞKAN — Devlet Yatırım -Bankası hak
kındaki kanun tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler -'bitmiş, maddelere geçilmesi oy
lanmış ve kabul edilmiş bulunmakta idi. Bir 
evvelki birleşimde 1 nci madde okutulmuş, 
fakat müzakeresine başlanmadan bu Birleşi
me talik edilmişti. Birinci madde okutulma
dan evvel ivedilikle görüşülme talebi olduğu 
için onun oylanması gerekmektedir. Bu usulî 
muamele yapılmamıştır; tamamlamak mecbu
riyetindeyiz. Kanunun ivelilikle görüşülme 
talebi vardır. İvedilik talebini oyunuza sunu
yorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler.. ive
dilik talebi kabul edilmişftur. 

1 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 

Devlet Yatırım Bankası hakkında kanun 

BÖLÜM : I 
Genel hükümler 

Kuruluş ve 'Hukukî bünyu 
MADDE 1. — Maliye'Bakanlığına bağlı ola

rak, hususi hukuk hükümlerine tabi ve tüzel 
kişiliğe sahip , muhtar bir «Devlet Yatırıra 
Bankası» kurulmuştur. 

Banka bir iktisadi devlet teşekkülü olup 
bu kanun ve «İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki iK-a-
:nun» hükümlerine göre yönetilir ve denetle
nir. 

Bankanın muameleleri ticari esaslara göre 
yürütülür; Genel Muhasebe, ve Eksiltme ka
nunlarına tabi değildir. 

Bankanın merkezi Ankara'dır, şube aça
maz. Kasa muameleleri T. !0. . Merkez Banka
sı vasıtasiyle yürütülür. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Söz istiyen olmadığına göre. Bu
yurun Sayın Gündağdu. özür dilerim göre
medim. Biraz da siz geç. kaldınız herhalde. 
Buyurun. 

(1) 304 S. 'Sayılı basmayazı 9.7. 1963 ta
rihli 111 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

ZEYNEL GÜNDOÖDU (Erzincan) — Muh
terem arkadaşlar; kanunun tümü üzerinde 
görüşülürken maddelere geçilişinde bâzı gö
rüşlerimizi arz edeceğimi vâdetmiştim. Ku
rulacak olan bu banka hizmetleri arasında 
müesseselerin tasviyesini de üzerine almakta
dır. 

Sevgili arkadaşlarım; bu gibi kurulmuş 
müesseselerde tasfiye son çaredir, tasfiyeye 
gitmeden evvel yapılacak daha başka zaiyat 
vermemek için işler vardır. Bugün Türkiye'
de bir sermaye pazarı yoktur. Tasfiyeden zi
yade bir sermaye pazarı yaratacak bu mües
seseleri kazanır halde iken hususi teşebbüsün 
taliplilerine devretmek mümkündür. Herhal
de tasfiye etmektense, bunların yaşamasını 
temin etmek daha müspet yoldur. 

Arkadaşlar, bir vatandaş tasavvur edin; 
emekli, ihtiyar*, dul, çalışamıyor. Elinde ser
mayesi var, nerede çalıştıracağını bilemiyor. 
Bir iş bilenin karşısına geçiyor, «Efendim ben 
elimdeki 20 bin lira ile taksi alıp çalıştıraca
ğım diyor; veya kamyon a)ıp çalıştıracağım» 
diyor. Efendim, o iş rekabetlidir, o iş bugün 
batağına gitmektedir, o işten vazgeçin dedi
ğimiz zaman ben bu 20 bin lirayı nereye ya
tıracağım diye soruyor. İşte bunu sorduğu 
zaman şuraya götürün yatırın şu hisse senedi 
alın diyemiyoruz. " Çünkü memleketimizde böy
le bir saha açılmış değildir. Peki ne yapmak 
lâzım. Meselâ Nazilli Fabrikasını şirketleş-
tirdiğimizi tasavvur edelim. Bunu şirketleş-
tirip hisse senetlerini borsaya kote edersek, 
bu vatandaş gelipte, ben taksi alacağım kam
yon alacağım, bunda da kâr yokmuş, nereye 
paramı yatırayım dediği zaman bu vatandaşı 
alıp biz, borsaya götürebilmeliyiz. İşte şura
nın hisse senetleri geçen sene % 10 verdi, şu
rası % 15 verdi, bunların hangisini garantili 
görüyorsan al diyebilmeliyiz. Bu şekilde bir 
yola gidilirse bugün elinde parası olan çiftçi 
20 bin lirasını 10 bin lirasını her ne ise geti
rir yatırır. Oradan alacağı % 15 le köyüne gi
der ve geçimine destek temin etmiş olur. 
Var mı memleketimizde böyle bir pazar Bir 
sermaye pazarı yoktur. Bunu açmak bugün 
mümkündür ve şöyle mümkündür: Eğer İkti-
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sadi Devlet Teşekküllerinin hndutlarını kü
çültmek istemiyorsak, İktisadi Devlet Teşek
küllerini ferdin yapacağı sahanın -dışına gö
türmek istiyorsak küçük teşebbüslerin, hattâ 
büyük teşebbüslerin ferdin yapacağı olan kı
sımlarını şimdi kazanırken şirketleştirip bü
yükleri sağlanırken vatandaşlara hisse sure
tiyle devretmek Devleti büyük bir külfetten 
kurtaracaktır ve buradan temin edilecek va
ridatlarda Devlet rekabetin dışında daha baş
ka sahalara gidecektir. Yabancı sermaye cel-
betmek için eırpmırken, yerli sermayenin bu 
şekilde işler bir duruma getirilmesi bu su
retle- temin edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, sermaye pazarı, 
ferdi sermayenin pazara dökülmesini temin 
etmekle beraber, sermaye pazarı, vatandaş 
mevduatının yine vatandaşın aleyhine bir kı
sım bankalarda keyfi olarak kullanılmasıııa-
da mâni olacaktır. Bugün yüzde G ile banka
larda mevduat işlemektedir. Yüzde 20 ile va
tandaş aleyhine bu mevduatın bankalarda sa
tışı yapılmaktadır. 

Yalnız; bankalardan başka para yatıracak, 
buna kazanç temin edecek garantili saha olma
dığı için bugün vatandaşın parasının bir kısmı 
küpte, bir kısmı da bilmecbure banka hesabı ca
rilerinde yatmaktadır. Hisse senetlerinin bu 
memlekette satışa çıkarılması-kazançların dağıl
masını temin edecektir. Ama, bunun için de bir 
garanti müessesesi ister. Eğer bir fon müessesesi 
tesis edilirse kurulacak müesseselerde ben şu 
harikanın şu müessesenin hisse senetlerini satı
şa çıkardım. Hisse senedi alanların zararları 3 
seneliğine garanti altındadır, 3 senede bu mües
sese zarar ederse ben bunu garanti ediyorum di
ye bir müessese ortaya çıkarsa ancak bu suretle 
sermaye pazarı memlekette yaratılmış olur. Zira 
hisse senetlerine karşı memleketimizin de iti
madı sarsıcı bâzı hâdiseler olmuştur. Meselâ bu
gün ben bir Muharipler Bankası biliyorum ki, 
bu bankaya banka hisse senedidir diye çok gü
venerek götürüp parasını yatıranlar, bilâhara bu 
bankanın kendisini tasfiyeye gitmesi üzerine va
tandaş, sermayelerinin • yatırdıkları , paranın - sı
fıra indiğini görmüşlerdir. Gayet tabiîdir :ki, bu 
gibi sarsıcı hâdiseler olursa ve önleyici tedbirler 
alınmazsa, hisse senedi satışı bu memlekette ol
maz. Hisse senedi satışı olmadığı takdirde de.bir-
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ı çok sahalara devletin gitmek mecburiyeti doğar. 

Ferdî teşebbüs gayet tabiîdir ki, 'buralara gide
mez. 

Bu bakımdan bir fon müessesesinin kurulma
sını bendeniz zaruri görmekteyim. Üç senelik bir 
garanti olursa, ondan sonra serbest kalır. Bir 
müessese zaten üç seneden sonra kâra geçer. O 
zaman hisse senetleri 'kıymetlenir; hiç kimsede 
buradan feragat etmez. Ve bu suretle vatandaşın 
cebindeki, hasır altındaki paralar da meydana 
çıkmış olur. Ama şimdi ne denilecek? Efendim, 
bir milletvekili, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
satışını talebetti diyecekler. Kim diyecek bunu? 
Kütüphane devletçileri diyecek. Esasen bu yol
da bir menfi zorlayış mevcuttur. Bu menfi zor
layış karşısında bu gibi müspet tedbirlere gidi
lirse esas gayeye vâsıl olmuş oluruz. Talep ve 
ricam bundan ibarettir. Yani bir fon müessesesi 
kurulmalı, hisse senetlerinin satışı 2.-3 seneliği
ne garanti edilmeli, vatandaşın sermayesini hisse 
senedi suretiyle çalışmaya teşvik etmelidir. 800 
lira, 300 lira, 500 lira tekaüdiye alan bir insan 
cebindeki yirmi bin lirayı götürür de % 15 ka
zanç yolu. temin eder de, hisso senedini cebine 
korsa geçimine medar olmuş olur. Bir köylü eli
ne biriktirmiş' olduğu 30 000 lirayı götürür de 

\ hisse senedi alırsa gider, köyünde işini görür. 
Oradan da-, sebeplenmiş olur. 

Bu bizim istismarcıların elinde paranın işle-
mesi de önlenmiş olur sevgili arkadşlaarım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdu, bu madde ile 
ilgili bir değişiklik önergesi var mı? 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Hayır 
eef ndim. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde başka 
söz istiyen olmadığına göre bu madde ile ilgili 
değişiklik önergelerini okutuyorum. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
; NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Söz istiyo

rum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın arkadaşlar, müsamahanızı rica edece

ğim, saat 16,00 ya kadar kanunları görüşeceğiz, 
saat 16,00 dan sonra sözlü sorulara geçeceğiz. 
Ateeftk lütfederseniz braıl'ııci madde bitsin, son
ra sözlü sorulara geçeceğiz. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON ADINA NA
DİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Zeynel'Gündöğdü arkadaşımızın, 
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umumi müzakereler esnasında ileri sürülen fi
kirlerin bir tekrarı mahiyetindeki konuşması ka
nunumuzun bu maddesi ile ilgili bulunmamakta
dır. Halen madde üzerinde konuşmaktayız. Da
lı» evvel umumi müzakerelerde lüzumlu cevap
lar verilmiş bulunduğundan Hükümetin sermaye 
piyasasını, tasarruf piyasasını organize eden di
ğer çalışmaları muvacehesinde, o yönde konuş
ması icabettiğinden şu anda kendisine cevap ver
meyi zait buluyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Değişiklik önergelerini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 

Bankanın «İktisadi Devlet Teşekkülleri, Mües-
seseleri ve İştirakler ihakkmdaki Kanun» hü
kümlerine göre yönetileceği ve denetleneceği 
belirtildiğinden, adı geçen tasarının Yüksek 
Meclisçe kabul edilen 'A ncü maddesinin 2 ve 3 
ııcü fikralariyle düzenlenen hususlar hakkında 
hükümleri ihtiva eden 3 ncü fıkranın metinden 
çıkarılmasını, bir özel isim olan «İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, Müesseseleri ve İştirakleri hakkın
daki Kanun» deyimindeki kelimeelrin tamamı
nın ilk harflerinin majiskül olarak yazılmasını 
ve son fıkradaki «T. C.» harfleri yerine «Türki
ye Cumhuriyeti» kelimelerinin konulmasını arz 
ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
30'4 sıra sayısında kayıtlı (Devlet'Yatırım 

Bankası) kanun tasarısının 1 nci maddesinin bi
rinci satırındaki (hususi) kelimesinin (özel), 8 
ncü ve 4 ncü bendlerdeki (muameleleri) kelime
lerinin (işlemleri) olarak değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

10. — Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü so
rulardan önce görüşülmesi ve Meclisin Şah ve 
Perşembe günleri de toplanarak Anayasamn 
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Gerekçe 

Kanunun Anayasa diline, yaşıyan ve konu
şulan Türkçeye uygunluğunun sağlanması için 
teklif edilmiştir. 

BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup oyu
nuza sumaıcağım. 

(Komisyon Sözcüsü Nadir Yavuzkan'ın öner
gesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik ömeııgesini oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka-
fbul edilmiştir. 

İkinci değişiklik önergesini yeniden okutu
yorum. 

(Turhan Kut'un önengesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN •-- Değişiklik önerigesini oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
ibul edilmiştir. 

Maddeyi değiştirilen şekliyle okuyoruz. 

Devlet Yatırım Bankası hakkımda Kanun ' 

BÖLÜM : I 
Clenel (hükümler 

Kuruluş ve hukukî 'bünye 
MADDE 1. — Maliye Bakanlığına bağlı ola

rak, özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel 
kişiliğe salhip muktaır bir «'Devlet Yatırım Ban
kası» kurul muştur. 

Banka bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup 
bu kanun ve «İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki Kanun* 
hükümlerine göre yönetilir ve denetlenir. 

Bankanın merkezi Ankara'dır, şıu'be aça
maz. Kasa işlemleri Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası vasıtasiyle yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Birinci madde vâki değişikliklerle 'birlikte ka
bul edilmişti r. 

Sayın arkadaşlarım, Yüce Heyetinizin ver
miş bulunduğu bir karar gereğince saat 1'6 dan 
itibaren sözlü soruları görüşmemiz gerektiğin
den sözlü sorulara ıgeçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

bir an önce çıkarılmasını emrettiği kanunlarla 
diğer ivedi ve önemli kanunların görüşülmesine 
dair önergeler 
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BAŞKAN — [Buyurun Sayın Arat. 
BURHAN ARAT (Çanakkale) — Bir tak

ririm var. 
BAŞKAN — Burada yok eifendim. 
BURHAN ARAT (Devamla) — Sözlü soru

lara geçmeden evvel haklarında ivedilik kara
rı verilen işler bölümünde 4 ncü maddede To
humlukların tescil, kontrol ve sertitfikasyonu 
hakkındaki kanun tasarısı hır dakikalık iştir. 
'Bunun görüşlümesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — ISaym Arat, bu hususu esas 
itibariyle yalnız Yüce 'Meclis kararlaştıra'bilir. 
Takririniz varsa lütfedin. 

BURHAN ARAT (Devamla) — Takririmi 
hemen imza edip Riyasete takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Hay hay, buyurun, Ibi'Z bekle
riz. 

Bir kanun tasamı derdest iken ve görüşül
mekte iken, -başka 'bir tasarının bu araya gir
mesi haddizatında usul kaidelerine ııyîgun düş
mez. Ancak Yüce Meclis 'her şeyi kendi cep
hesinden değiştirme kudretini haiz olduğu için, 
arkadaşımızın takririni bekliyeceğiz. Yüce Mec
lis nasıl isterse o şekli ihtiyar edecektir. 

Bir diğer takrir daha var, okutacağım efen
dim. 

Başkanlığa 
Kanun tasarı »ve tekliflerinin ıgörüşülmesi-

nin oya arzını teklif ederim. 
Aydın 

Ahmet Aydın Bolak 

BURHAN ARAT (Çanakkale) — Müsaade 
ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Biz vazifemizi /gayet âdilâne şe
kilde yapar ve sizi kürsüye davet ederiz efen
dim. 

Yüksek Başkanlığa 
Çiftçiye tolyum dağıtma işinin müstaceliyet 

arz ettiği şu sırada, önemi büyük olan ve gün
demin İnaklarında ivedilik kararı verilen işle
rin 4 ncü maddesinde bulunan kanunun siözlü 
sorulardan evvel görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Çanakkale 
Burhan Arat 

BAŞKAN — Aykırılığı itibariyle evvelâ Sa
yın Bolak tarafından verilen takriri okutaca
ğım. Ve bir usul meselesi addedip, lehinde ve 
aleyhinde söz vereceğini. 
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(Ahmet Aydm Bolak'ın önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN - Sayın Bolak, sözlü sorulara ge-

çilmeksizin, münhasıran bugün kanun teklifleri
nin görüşülmesini istihdaf eden önergesini ver
miştir. Takririn aleyhinde Sayın Ataöv. buyu
run. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlar, Meclisimiz çok kısa zamanda devamlı 
surette vermiş olduğu kararları değiştirmek üze
re bâzı arkadaşlar tarafından tahrik edilmekte
dir. 

Milletvekilinin Hükümeti murakabe1 hakkını 
tahdideden, aslında haftada bir güne indirdiği
miz bu müzakereleri kaldıracak olursak o'zaman 
her gün gündem dışı konuşmalar devamlı suret
te artacak ve gündeme de girilmiyecektir. Ver
miş olduğumuz sözlü sorular 8 aydır gündemde 
sıra beklemektedir. Şimdi ivedilik kararı aldı
ğımız kanun tasarıları içinde gün ayırdığımıza 
göre Sayın Ahmet Aydın Bolak arkadışımız müsaa
de ve lütuf buyursun. Meclis bundan önce vermiş 
olduğu kararlara riayet ederek hem muraka-

' be vazifesini yapsın, hem de kanunları çıkar
sın. Ama Perşembe günü toplanalım kanunları 
çıkaralım derse, ben iştirak ederim. Her gün 
toplanalım derse iştirak ederim. Fakat haftanın 
bir gününde oda saat 16 dan itibaren yapılacak 
olan Milletvekilinin murakabe hakkının ortadan 
kaldırılmasının Büyük Meclise de kabul edil-
miyeceği kanaati ile takririn reddini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — önergenin lehinde Sayın Bo
lak. 

Sayın Bolak zatıâlinize şunu hatırlatmak is
terim : önergeniz pek kapalı mahiyette yazıl
mıştır. O yönden eğer «kanunlar» olarak ka
bul edersek, Devlet Yatırını Bankası hakkında
ki kanuna devam ederiz. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Çok sayın arkadaşlarım, gündem dışı söz alan 
sayın arkadaşım Sarıibrahimoğlu, meseleyi teş
rih etmişti. Fevkalâde bir toplantı hüviyetini ta
şıyan Yüksek Meclisin toplantılarında müsta
celiyeti Yüysek Meclisçe mukarrer, makbul olan 
hükümlerin, tasarıların görüşülmesinde isabet 
olacağı mutlaktır. Aksi halde Yüksek Meclisin 
murakabe vazifesinin diğer bir unsuru olan ta
til hizmetini yapması lâzımdır. Anayasa hük-
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müne göre, tatil, mücerret 'bir istirahat mana
sına değildir. 

Murakabe hizmetinin devamım temin hüvi
yetinde murakabe hizmetinin devamını temin 
hüviyetinde olan'tatilden sarfmazarla bâzı me
sainin görüşülmesine karar verilmiş. Demişiz 
ki, Sıkıyönetimi görüşelim, demişiz ki iki sene 
içinde çıkarılması gereken kanrariaTi görüşelim, 
demişiz ki, memleketin iktisadi hayatında, mem
leketin plânlı ekonomide başarıya ulaşmasmda-
mühim rol oynayacak olan ve halen konsersin 
yumda ciddi bir mevzu olarak intizar konusu* 
olan Yatırım Bankası taşansın; da görüşelim 

ve böylece tatil hakkımızdan ve vazifemizden fe
ragat ve tatil hizmetinden teşrii hizmetin diğer 
bir kolu olan parlâmento salonunda çalışmayı1 

tercih etmişiz. Başlamışız ve devam etmekteyiz, 
Sözlü sorularj sayın arkadaşım beni herhalde 
makbul kabul ederler; teşrii hizmetin diğer bir 
cüzüdür* ama Kanun yapıcı olarak zarureti, Sa
yın Sarıibrahimoğlu'nun dediği gibi, miktarın-
ca takdir edersek o takdirde kanun tasarılarını, 
(hele müstaceliyetini kabul ettiğimiz, daW evvel 
reylerimizle kabul ettiğimiz kanun taşanları
nı) görüşmek bir zaruret olur; ittibm zaruri 
olan b i r husus olur. 

Lütfen döviz, o sebeple çok hızlı yazıldığı 
için vazıh olnııyan takririm esasında şunu temi
ne matuftur: Sayın Riyaset Divanının, biraz ev
vel Sarıibrahimoğlu'na tevcih ettiği suale ma
tuftur. 

Diyorlar ki, Riyaset Divanı; bu bir temenni
dir tezekkür edeceğiz, amma gündemin tadili
ne dair sarih bir teklifiniz varsa, Heyeti Umu-
miyenin hakemliğine müracaat edelim. 

Bendeniz, halen görüşülmekte olan, Devlet 
Yatırım Bankasının teşkili hakkındaki kanunun, 
mevzu olarak, müstaceliyetinin daha evvel Yük
sek Heyetinizce de kabul edilmesi sebebi ile 
gündemde sözlü sorularda takdimen müzakeresi
ne devamı Hakkında takrir takdim etmiş bulu
nuyorum. Lütfediniz, kabul ediniz, bir an evvel 
kanunlaşmasına ve mükemmel bir şekle gelme
sine gayret edelim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde Sayın Zeyti-
noğlu. 

AZÎZ ZEYTlNOĞLU ((Eskişehir) — Mu'h-
'terem arkadaşlarım; sözlü • sora"müessesesi, bil-
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I i hassa muhalefet partilerinin iktidar partisini, 
i Hükümeti kontrol etmesi için, muralkabe etmesi 
' için kurulmuş bir müessesedir. Belki bugünkü 
I iktidar partili arkadaşlarım >bu sözlü somlara 
| lüzum görmiyebilMer, çünkü Hükümet kendi 

II kanatlarından müteşekkildir, fakat müsaade 
| etsinler, bilhassa muhalefet partilerinin ıbu sözlü 
| sorulanna Ikıymet versinler. Arkadaşlar taâ.. 
| Oca'k ayında verilmiş sözlü sorularımız var, se-
| 'kiz ay 'olmuştur. Biz bu soru önergelerini lâf 
; olsun diye vermiyoruz. Hükümeti murakabe 
| için veriyoruz. Ama burada sekiz aydır görüşe-
j mezsek, Hükümcitten ibir ıtek sual dahi soramaz-

|[ sa'k, bu murakabe müessesesi çalışmıyor demektir 
i arkadaşlarım. Binaenaleyh, Anayasanın bu 
! maddesini ihmal ediyoruz demektir. Bilhassa 
\ Hükümetten rica ediyorum; haftada bir gün, 
I Çarşamba günleri, iki saalt, üç saat 16 dan 19 a 

h teadâr 'burada Ibulunsunlar yoksa sekiz ay top-' 
L lanamıyan Hükümeti muhalefet partileri nasıl 
I kontrol edecek, arkadaşlar ¥ 

I: Geliyoruz geliyoruz, bakanlar yok! gidiyo-
| mz. Binaenaleyh bu vesile ile de çok rica edi-
I yorum, her Çarşamba günü bütün bakanlar 

I i saat 16 dan 19 a kadar burada bulunsun. Za-
; ten Meclis İbir gününü ve üç saatini buna has-
; retti. Bunar rağmen bakanlar gelmezse ankadaş-

ji 1ar, biz soruları tekrar 'tehir edersek her halde 
II yerinde olmaz. 

Onun için, arkadaşlarım, kanunlar norma/ 
: günlerde görüşülebilir, görüşüyoruz. Acele ka-
l nıınlar. varsa her gün toplanalım, gece gündüz 

i! toplanalım ama 8 aydır beküyen samlara, lût-
j fen müsaade ediniz, Hükümet cevap versin. 
I Sonra arkadaşlar, fevkalâde toplantı malhi-

I yetinde değil. Biz fevkalâde toplanmış değiliz;-
j Fevkalâde toplantıların hususiyetleri ayrı. Gün-
! dem daha evvel ilân edilir, Yüce Meclis topla-

I nır. Binaenaleyh fevkalâde bir 'toplantıda de-
! ğiliz normal toplantıdayız. Normal toplantıda 
! da Meclisin tesibit ettiği bir günlük ve üç saat-
i lilk> bu soru müesseselerini burada daha fazla 
i ihmâl etmiyelim, müsaade ederseniz sorularımı-

I; za devam edelim. Binaenaleyh verilen önerge-
r nin reddini rica ederim. 

BAŞKAN' — Lehinde konuşmak üzere Sa
yın üzmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Baş-
I kan ve muhterem arkadaşlar, sözlü soruların ko-

2»-
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nuşulmasmı ben de can ve gönülden arzu ediyo
rum. Benim de muhterem arlkadaslarım gilbi 8 
ay evvel verilmiş sorularım vardır, bunlar mem
leket için çok ımülhimdir, milletvekilinin en mü
him ödevlerinden biri de soru sormak ve Hükü
meti murakabe etmektir. Yalnız arkadaşlar 
şu kanunların görüşülmesi memleketin iktisadi 
durumu üzerinde mühim tesirler yapacaktır. 
Onun için elde mevcut pek mühim kanunların 
(görüşülmesi şarttır. Biraz evveli arkadaşımın 
verdiği önergede, ivedilikle görüşülecek işlerden 
4 ncü sırada «bulunan tohumlukların tescil, kont
rol ve yerine getirilmesi'hakkındaki kanun mü
him kanunlardandır. Kalkınmak istiyoruz, beş 
yıllık kalkınma esnasında ziraatimize önem ver
mek 'istiyoruz, Türk köylüsü yüzde 80 çiftçidir 
diyoruz... Onların tohumluk işlerinin âcil bir du
rumda olduğunu önümüze getirdiğimiz zaman 

mutlaka, sözlü soruların daha evvel görüşülmesi
ni istiyoruz ama arkadaşlar, sözlü sorular bir-
gün sonra, iki gün sonra görüşülebilir. Yalnız 
Türk köylüsünün tohumluğu en âcil meseledir. 

Muhterem arkadaşlar, Türk köylüsü sizden 
tohumluk beklemektedir. Türk köylüsü sizden 
yardım beklemektedir. Evvelâ bu kanunları çı
karalım, iktisadi durum üzerindeki lâzımgelen 
kanunları kabul -edelim, bilhassa yatırım kanun
larını kabul edelim. Anayasa gereğince iki yıl 
içerisinde görüşülmesi lâzım gelen kanunları 
görüşelim, ondan sonra da sözlü sorularımızı gö
rüşelim. 

Muhterem arkadaşlar, bir takrir gelsin; yi
ne eskisi ,gibi Perşembe, Salı Cuma, mümkünse 
Cumartesi günü çalışalım, fakat evvelâ bu ka
nunları çıkaralım. Bu itibartla hepinizi hürmet
le selâmlarım. Kanunun çıkarılması her şeyin 
üzerindedir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, Meclisimi
zin daha evvel almış olduğu karar gereğince, 
Çarşamba günlerine münhasır olmak üzere, saat 
16 ya kadar kanun tasarı ve tekliflerinin görü
şülmesi, 16 dan itibaren haftada bir defaya 
mahsus olmak üzere sözlü soruların 'görüşülmesi 
kararlaştırılmıştı. Meclisimiz fevkalâde toplantı 
halinde değildir. Daha evvelki Meclis toplantı
sında tatile girerken 19 Ağustos da toplanılmak 
üzere birleşim kapatılmıştır. 

Bugün bu önergelerle Çarşamba ıgünü, için
de bulunduğumuz ıgün, sözlü soruların bırakıla- | 
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rak kanun tasarılarının 'görüşülmesine devam 
arzusu izhar edilmiştir. Bu her arkadaşımızın 
en tabiî arzusudur. Ancak bu gibi şeyler usul 
meselesi addedilerek Ruznameye taallûk eden 
hususlarda Yüce Meclis hakemliğini kullanacak
tır. 

Takrir üzerinde lehte ve alehte ikişer arka
daşımız 10 dakikayı geçmemek üzere konuşmuş 
bulunmaktadır. Takriri tekrar okutup oyunuza 
sunacağım. Yüce Meclis her şeye kaadirdir. 

ı (Balıkesir Milletvekili Aydın Bolak'm öner
gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edener... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir. 

iBugün, sözlü sorulara devam olunmayıp, ka
nun tasarıları müzakere edilecektir. 

Saym Arat'm önergesini tekrar okutuyorum: 
(Çanakkale Milletvekili Burhan Arat'm öner

gesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Hakkında ivedilik kararı veril
memiştir ve bir defa görüşmeye tabi mevad ara
sındadır. Buyurun Sayın Arat. önergenizin le
hinde mi görüşecektsiniz? 

BURHAN ARAT (Çanakkale) — îzahma 
lüzum görmüyorum efendim. 

BAŞKAN — Saym Arat tarafından verilmiş 
önerge Devlet Yatırım Bankası hakkındaki Ka
nunun müzakeresinden evvel Tohumlukların tes
cil ve kontrolü hakkındaki Kanunun görüşülme
sini istihdaf etmektedir, önergeyi oylarınıza su* 
nuyorum. Kabul edenler... Anlaşılmadı. (Orta
dan «çoğunluk yok» sesleri) Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanı burada. 
Bir diğer takrir de Meclisin her gün saat 

14 ten 19 a kadar toplanmasını istiyor. 
Pazar da dâhil mi Saym Ataöv? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Her gün, Pa

zar da dâhil. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Meclisin her gün saat 14 ten 19 a 

kadar toplanmasını arz ve teklif ederiz. 
Antalya Zonguldak 

İhsan Ataöv Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki tarafın
dan verilen bir önerge var, onu da okutuyorum. 

256 — 
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Sayın Başkanlığa 

Yalnız müstaceliyet kazanan maddelerin da
hi •görüşülüp yetiştirilmesini ve Meclisin' mahillî 
seçimler dolayısiylc ara tatile girmesi imkânsız-
laşmış bulunmaktadır. Meclisin Perşembe ve Sah 
günü de toplanmasını arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Halûk Nur Baki 

BAŞKAN— Bir önerge Meclisin her gün 
saat 14 ten 19 a kadar toplanmasını istihdaf et
mekte, diğeri ise yalnız Salı ve Perşembe günle
rini yani diğer günlere inzimamen Pazartesi, 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olmak üze
re toplanılmasını teklif etmektedir. Aykırılığı 
itibariyle evvelâ Sayın Ataöv tarafından veri
len önergeyi tekrar okutup oyunuza sunacağım. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Halûk Nur 
Baki'nin önergesine iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Halûk Nur Bâki'nin önergesi
ne iştirak ediyorsunuz. Şu halde Sayın-Nur Ba
ki tarafından verilen önergeyi tekrar okutuyo
rum . : . . . . . • 

(Halûk Nur Bâki'nin önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum 
efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Lehinde söz 
istiyorum efendim. («Lüzum yok» sesleri) 

BAŞKAN — Lehinde söz mü istiyorsunuz? 
Buyurun efendim. Her teklifin lehinde,ve aley
hinde ikişer kişi konuşabilir. Sayın Endik, lüt
fen konuşmayın. Zatıâliniz konuşmak istiyorsa
nız lütfen kürsüden izah buyurun, yerinizden 
müdahale etmeyin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bundan önce kabul edilen bir önerge
nin lehinde söz alan arkadaşlarımız memleketin 
büyük ihtiyaçlarından, dertlerinden bunların bir 
an evvel kanunlaşarak tatmin edilmesinden bah
settiler. Biz bu dertlere aynen iştirak ediyoruz. 
Hakikaten bu kanunlar bir an evvel çıkmalı ve 
memleketimizin yaralarına beklediği bir merhem 
sürülmelidir. Yalnız ben dikkat ettim, önerge sa
hibi arkadaşımız önergesi oylanırken dışardan 
arkadaşları çağırdı, oylandı, parmaklar kalktı, 
indi, önerge kabul edildikten sonra da oy veren 
arkadaşlar tekrar salonu terk ettiler, «Vatan, 
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millet!» derken" 'hu vatan millet namına burada 
konuşan veya oy veren arkadaşların bu husus 
üzerinde fazlaca durmaları iktiza eder. 

Ben de her gün toplanmak suretiyle bu bü
yük ihtiyaca* Meclisin bir an evvel cevap ver
mesi, için bir takrir verdim. Sonra, Halûk Nur 
Baki arkadaşım, verdiği takrirde Cumartesi ve 
Pazarları tatil günü olarak çalışma dışında bı
raktı, onun. takririne iltihak ettim. 

Şinidi, madem ki, hakikaten elimizde müsta
cel maddeler var; madem ki, Samibrahimoğlu 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi Anayasa gereğin
ce iki sene içinde çıkması lâzımgelen kanunlar 
var; madem ki, .tohumluk meselesi gibi bir an 
evvel çiftçinin, köylünün imdadına yetişilmesini 
gerektiren önemli konuları halledecek kanunlar 
var, şu halde her gün niçin toplanmasın Meclisi
miz? .Meclisimiz, tatilden evvel iki ay her gün 
toplantı yaptı; tatil günleri müstesna. Saat 14 
ten 19 a kadar çalıştık. Şimdi gene bu kararımızı 
verelim; 15 Ekimden evvel, çıkması Anayasanın 
âmir hükmü icabından olan kanunları çıkaralım. 

Gene saat ikide toplanarak saat yedide dağı
lırız. lcabederse gece çalışması.da yaparız ve bu
rada teşriî vazifemizin icabını, yerine getiririz. 
Hem Hükümeti murakabe ederiz, hem de. milleti
mizin hizmetinde oluruz. Bu bakımdan bu tak
ririn kabul edilmesini ve Anayasanın âmir hük
mü icabından olan kanunların bir an evvel çık
masını ve Sayın Kemal Sarıibrahim'in belirttiği, 
Anayasanın hükmü gereğince milletimizin Sayın-
özmen'in söyleyip de burada bâzı arkadaşlarımı
zın da istihza ile kabul ettiği, aslında haklı ol
duğu mühim yaralara Meclisimizin bir an evvel 
melhem bulabilmesi için çalışmalarımıza devam 
edelim. Ben Yüksek Meclisin bu konuda oy vere
ceğini ve milletimize mesaimizi her gün burada 
bağışlıyacağımızı ümidederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşacak 
olmadığina göre, önergeyi bu şekli dle... Efen
dim, bir önerge daha var. AykırılığİL itibariyle 
müsaade ederseniz onu da okutayım. 

MAHMUT RIZA BERTAN (İstanbul) -
Üzerinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bertan, üzerinde olmaz 
efendim; lehinde veya aleyhinde olacak. İçtüzük 
hükmü odur. İçtüzük madde 89. Lütfen bakınız, 
Okuyunuz, 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Meclisin her güiı saat 10 - 12 ve 14 - 19 ara
lan toplanmasını arz <ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Saym Zeytinoğlu, her günden 
murat Cumartesi, Pazar dâhil midir? «Hepsi 
diâhil», diyorsunuz, peki. Sayın Zeytinoğlu da 
Jröyle arzu etmektedir, önergesini hu yönde ver
miştir. (Sayın Zeytinoğlu'nun önergesini reyini
ze sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Reddedilmiştir. 'Diğer önergeyi okutuyo
rum : 

(Afyon Karahısar Milletvekili Halûk Nur 
Bâki'nin önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Saat 15 te kaydı önergede yok. 
Arkadaşlarımız [yerlerinden beyan ederler. Mu-
tad saat olan 16 de Pazartesi, Salı, Çarşamba, 
Perşembe, Cuma günleri olmak üzere Meclisin j 
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toplanmasını ve müstaceliyet karan verilmiş 
bulunan işlerin bu birleşimlerde görüşülmesini 
istihdaf eden önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Meclis bundan böyle, Pazartesi, Salı, 
Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 15 
ten itibaren toplanacaktır. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Millet Meelsi Başkanlığına 
Gündemin çok yüklü olması dolayısiyle Mec

lisin her ıgün saat 9 dan 19 a kadar toplanma
sın arz ve teklif ederim, 

Hatay 
Saki Zorlu 

BAŞKAN — Bu konu ihaleye çıktı, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Reddedilmiştir ve hu meselede hal
ledilmiştir. Şimdi tohumluk hakkındaki kanun 
tasansının müzakeresine geçiyoruz. _ 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

2. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fıkasyonu hakkmda kanun tasarısı ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/247; C. Senatosu 
1/211) (S. Saym: 119 a ek) (1) 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

i28. 6.1%3 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20. 

6.1963 tarihli 78 nci Birleşiminde değiştirile
rek kabul edilen, tohumluklann tescil, kontrol 
ve sertifikasyonu hakkındaki kanun tasansı, Ko
misyonumuza havale edilmiş 'olmakla ilgili Hü
kümet temsilcileri hazır 'oldukları halde incelen
di ve görüşüldü : 

Tasannm Cumhuriyet Senatosunda müzake-

(1) 119 a ek 8. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır, 

resi sırasında; 6 ncı maddenin birinci fıkrasında 
(suretiyle) kelimesi iki defa kullanılmış öldü
ğünden biri kaldınlarak (belirtilerek) yapıl
mış; 

14 neü maddede cezayı icabettiren hususlar 
belirtilmiş bulunduğu için tekrara meydan ver
memek bakımından 10 ncu maddenin ikinci fık
rası kaldırılmıştır. 

Komisyonumuz hu tadilleri yerinde görerek 
Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metni be
nimsemiştir. 

öncelik ye ivedilikle görüşülmek Ve Genel 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan BaşkanvekiLi 
Hatay ©alikesir 
§. inal F. îslimyeli 
ıSözcü Kâtip 
Ordu Yozgat 

A. H. Onat V. Uyar 
Artvin Aydın 

S. O. Avcı î. iSezgin 
Balıkesir Denizli 

A. A. Bolak A. Şohoğlu 
imzada bulunmadı imzada bulunmadı 

Elâzığ -Giresun 
ö, P, ıSaıtaıç, I. E. Kıbçoğlu 
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M. Meclisi B:121 
Gümüş ane ' •' ", Kars 
)S. Savacı / ' K. Okyay ' -
Kırşehir ..-...; Konya 

A.'Bilgin- R. özal 
(Konya Mardin 

ıH. C. Yılmaz Ş. Aysan 
iSiirt Sinop 

A. Yaşa M. Alicanoğlu 
Trabzon 

A. Şener 

BAŞKAN — Raporu dinlediniz, tümü üze
rinde söz istiyen ?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kaul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ivedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-

ımiştir. 'Cumhuriyet Senatosunun değiştirdiği ve 
Komisyonumuzun benimsediği maddeleri oku
tuyorum. 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu 
hakkında Kanun 

Bölüm : III 
Tescil 

MADDE 16. — Islah edilmiş çeşitlerle köy 
çeşitleri, morfolojik, biyolojik ve tarımsal nite-, 
likleri belirtilerek. Tarım Bakanlığınca (yönet
melik esasları dâhilinde kütüğe kaydedilmek 
suretiyle tescil olunur. 

Yabancı memleketlerde o memleketin kendi 
mevzuatı dâhilinde ıslah ve tescil 'edilmiş çeşit
ler, memleketimizde adaptasyon denemeleri 
yapılmak ve bunların ekonomik ve tarımsal de
ğeri Tarım Bakanlığınca belirtilerek kendi isim
leriyle tescil olunur. 

BAŞKAN —- 6 ncı madde üzerinde söz isti
yen?.. Yok. Benimseme mahiyetinde olduğuna 
ıgÖre Yüce Meclisin benimseyip benimsemediği 
hususlarını oya sunuyorum. Lütfen hu maddeyi 
hu şekliyle benimsiyenler işaret buyursunlar. 
Benimseyi kabul edenler... Etmiyenler... 6 ııcı 
madde benimsenmiş ve Cumhuriyet Senatosu 
metni 6 ncı madde olarak kesinleşmiştir. 

MADDE 10. — Sertifikalı tohumlukları ye
tiştirecek veya satışa arz edecek özel ve tüzel 
kişiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Dev
lete, katma ve özel bütçeli dairelerle belediye
lere ve İktisadi Devlet Teşekküllerine ait iş-
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letme ve kurumlarda aranacak nitelikler yönet
meliğinde belirtilir. 

BAŞKAN—Benimsiyenler lütfen işaret 
buyursunlar... Benimsemiyenler... Madde-benim
senmiş Cumhuriyet Senatosu metni 10 neu mad
de olarak kesinleşmiştir. Tasarı bu suretle, ka
nunlaşmıştır. Memleket ve .milletimize, vatan
daşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. 

1. — Devlet Yatırım Bankası hakkında ka
nun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/308) 
(S. Sayısı: 304) (1) 

BAŞKAN — Şimdi biraz Önce 1 nci madde
sini kabul ettiğimiz Devlet Yatırım Bankası 
hakkındaki ikamın tasarısının müzakeresine de
vam ediyoruz. 

Görev 
MADDE 2. — Bankanın görevi iktisadi Dev

let Teşekküllerinin yatırımları için gerekli kre
dileri sağlamak bu kanun veya diğer kanunlar
la kendisine verilen görevleri yapmaktır. 

Banka, hisse senedi satınalmak veya serma
yeye iştirak etmek suretiyle ve başka yollarla 
kamu sektörüne ve özel sektöre dâhil teşebbüs, 
kurum ve şahıslarla ortaklık kuramaz ve ku
rulmuş olanlara katılamaz. 

Banka, teşkilâtı için lüzumlu olanlardan 
(gayrimenkul iktisabedemez. 

Alacakların tahsilini sağlamak «maksadiyle 
ve diğer sebeplerle tesalhübedüen hisse senetleri 
ve ıgayrimenkuller en kısa zamanda elden çı
karılır. 

BAŞKAN — 2 nci madde'hakkında Sayın 
Fennî îslimyeli. 

G. H. P. GRUPU ADINA FENNÎ ISLÎM-
YELÎ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, 
2 nci madde üzerinde tamamen teknik yönden 
bir izahta bulunmak üzere sıöz almış bulunu
yorum. 

Bu harikanın igörevi iktisadi Devlet Teşek
küllerinin yatırımları için ıgerekli kredileri 
sağlamak tşeklinde izah ediliyor, 2 nci madde
de. 'Tasarının 'gerekçesinde vazıh olarak yazıl
dığı veçhile bu banka yalnız kredi işlemleriy
le meşgul olmıyacak. Bunun dışında gerek da
hilî müesseselerden, ıgerek dış kredi müessesele-

(1) 304 8. Sayılı basmayazı 9.7.1963 ta
rihli 111 nci Birleşim tutanağı sonundadtr. 
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^irtden İktisadi Devlet T^ejkküH^rinin sağlıya-
cağı krediler dolayısiyle -bu bankanın- garanti 
vermesi de (gerekçede temas.edilen hususlar-. 
dan bir,tanesidir. 

-Yine şunu işaret etmek isterim 'ki, -garanti, 
bankacılık tekniğinde, kredi muameleleri -cami
asından madut değildir. Bu itibarla, bu ikinci 
maddeye vuzuh vermek zarureti karşısındayız. 
(Bu banka kredi verecektir. Kredinin yanında 
/garanti verecektir, Garanti vereceği ifadesinin 
ikinci maddede vazıh olarak yer alması lâzım-
igeldiği kanaatindeyiz. Bu bakımdan C. H. P. 
Meclis Grupu adına bir önerge verijyoruz. Bu 
önergeye iştirakinizi istirham 'ederim. 

Bir ikinci noktaya da kısaca temas etmek 
istiyorum : 

İkinci fıkrada, «Banka, teşkilâtı için lüzum
lu olanlardan gayrimenkul iktisab edemez.» gibi 
bir cümle düşüklüğü var. ' 

Buraya, «olanlardan», sonra bir, «başka» 
kelimenin eklenmesi icabettiği kanaatindeyim. 
Komisyonun dikkatine arz ederim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başkaca 
söz istiyen olmadığına <göre, bu madde hakkın
da ^verilmiş bulunan değişiklik önergelerini oku
tuyorum : 

Yüksek 'Başkanlığa 
Kanun tasarısı ile ilgili gerekçede Devlet 

Yatırım Bankasının dış kredi dolayısiyle İkti
sadi Devlet Teşekkülleri. lehine garanti verebi
leceği ifade edilmesine rağmen, bankanın göre
vini tadadeden ikinci maddede bu hususa işaret 
'edilmemiştir. 

Bu itibarla, ikinci maddenin birinci fıkrası
nın aşağıdaki şekilde tadilini arz ve teklif ede
rim. 

. O. H. P. Grupu Adına 
(Balıkesir 

,. Fennî tslimyeli 

.ı«©ankanın görevi, İktisadi Devlet 'Teşekkül
lerinin yatırımları için ıgerekli kredileri sağla
mak, gerektiğinde bu maksatla »garanti vermek, 
bu kanun ve diğer kanunlarla kendisine yerilen 
-görevleri yapmaktır.» 

BAŞKAN 
dim? 

Komisyon katılıyor mu efen-

t.%ım on 
' GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Katılıyo-
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıjyor. Değişiklik 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Diğer Önergeleri 
okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin birinci satırındaki, «sağlar 

mak» kelimesinden sonra bir virgül konulma
sını, üçüncü fikraya, «olanlardan» kelimesin
den sonra «başka» kelimesinin eklenmesini arz 
ederim. , 

Geçici Karma Komisyon 
Sözcüsü 
(Burdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler...Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Ya

tırım Bankası) kanun tasarısının 2 nci maddesi
nin 2 nci bendinin ikinci satırındaki (şa
hıslarla) kelimesinin (kişilerle), 

3 ncü bendindeki : 
(Banka, teşkilâtı için lüzumlu olanlardan 

gayrimenkul iktisabedemez) cümlesinin, (Ban
ka, teşkilâtı için gerekli olanlar dışında gay
rimenkul edinemez.) 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede* 
rim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — katılıyor 
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor, önergeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Yavuzkan, lütfen bu maddeyi redak-
te edin. Ve alacağı son şekli ile Yüce Heyete 
intikal ettirelim, kabulünü o şekilde yap
tıralım. 
;> üçüncü madde üzerinde müzakereye devam 
ediyoruz. Maddeyi okutuyorum* 
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İktisadi Devlet Teşekkülü 

MADDE 3. — Bu kanunun uygulanması 
bakımından iktisadi devlet teşekkülü, deyimi, 
«iktisadi Devlet Teşekkülleri, müesseseleri ve 
itşrakleri hakkındaki Kanunun şümulüne gi
ren teşekküleri ifade eder. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde «öz 
istiyen var mı? Yok. Olmadığına göre, 3 ncü 
madde hakkında verilmiş olan. değişiklik öner
gesini okutuyorum, 

9 

Yüksek Başk&nlığa 
Üçüncü madeddeki «İktisadi Devlet Teşek

külleri, müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki 
Kanun» kelimelerinin tamamının baş harfleri
nin büyük harf olarak yazılmasını ve (Kanun) 
kelimesinden sonra apostrof işaretinin konul-
nmsınıara ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler. .(«Anlamadık» sesleri) sualiniz mi var. 

MAHMUT RİZA BERTAN (İstanbul) — 
Türkçe'de «apostrofj» diye bir şey var mı? 

BAŞKAN —~ Efendim; Sayın Bertan soru
yor; «apostrof» diye bir kelime var mı, diyor-
1 ar. Lütfen izah buyurur musunuz ? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, benim bildiğime göre «apostorft» 
işareti vardır. Kelimenin sonunda yukarda 
ters bir virgül işaretidir, («Ayırma 'işareti» 
sesleri) ayırma işareti de olabilir. 

BAŞKAN — Değişildik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiycnler... An-
şılamadı efendim. 

Tekrar oyluyorum- Değişiklik önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmişitir. 

8 nci maddeyi bu şekliyle oyunuza -sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 3 ncü madde 
vâki değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 

Yatırım anlamı 
MADDE 4. — Bu kanunun uygulanması 

bakımından «yatırım» deyimi, teşebbüsün fa
aliyeti ile ilgili maddi ve gayrimaddi sermaye 
mallerma yapılan ilâveyi ifade eder. 

Öl v A. 1908 Ö:İ 
Sermaye mallarının iktisadi değerlenin 

artıracak mahiyette olan esaslı onanm ve yeni
lemeler de yatırım sayılabilir. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
isteyen? Yok. Olmadığına göre 4 ncü madde ile 
ilgili bir değişiklik önergesi var. Okutuyorum. 

Millet Meclis Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) Kanun tasarısının 4 ncü maddesinin 
ikinci satırındaki: (gayrimaddî) kelimesinin 
(maddi olmayan), 

İkinci bendin birinci satırındaki (mahiyet
te) kelimesinin (nitelikte), olarak değiştiril
mesini &rz ve teklif ederim, saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

BAŞKAN — Bir diğer önerge v ı̂r, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 4 ncü maddesinin birinci satırın

daki «teşebbüs;» kelimesinin «teşekkül» olarak 
değiştirmesini arz ederim. 

Geçici Karma 
Komisyon Sözcüsü 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN —• Şimdi önergeleri teker teker 
okutup oylarınıza sunacağım. 

(Turhan Kut'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN •— Komisyon? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Buyrdtir) — K a t ı 
yoruz. 

İBAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Ka-bul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Nadir Yavuzkan'm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — önerge komisyondan gelmiş
tir. Değişiklik önergesini oylarınızla sunuyo
rum Kabul edenler... Etmiyenter... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bu değişiklikleriyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Beşinci maddeyi okutuyorum. 

a»1-—-



M. Meclisi B:121 
Kaynaklar 

MADDE 5..— Bankanın kaynakları aşağı
da gösterilmiştir. 

a) öz kaynaklar : 
1. Sermaye* 
2. İhtiyatlar, 
3.. Provizyonlar ve karşılıklar, 
b) Yabancı kaynaklar : 
1. Bankalar Kanununun değişik 83 ncü 

maddesine göre tesis edilen mevduat munzam 
karşılıklardan 301 sayılı Kanunun 4 neü mad
desi ile Amortisman ve Kredi Sandığına bı
rakılan meblâğlar, 

2. Çıkarılacak tahviller hâsılatı (T. C. 
Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları Kurumu 
kaynaklarından İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kredi ihtiyacına tahsis edilebilecek meblâğ
lar Banka tahvillerine yatırılır.) 

3. Hazinece Bankaya açılacak krediler ve 
verilecek avanslar. 

4. Bankanın, gerektiğinde Hazine kefaleti 
ile, yerli ve yabancı malî müesseselerden sağ-
lıyacağı krediler, 

5. İktisadi Devlet Teşekküllerinin Ban
kaya yapacakları tevdiat ve Banka nezdinde 
açacakları alacaklı cari hesaplar, 

6. Kanun ve kararlarla Bankaya sağlanan 
diğer kaynaklar. 

BAŞKAN -— 5 nci madde üzerinde A. P. 
Meclis Grupu adına Sayın İsmet Sezgin. Sayın 
Dizan, sizin konuşmanız Y. T. P. örupu adına 
mı, şahsınız adına mı? 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Şahsım adına 
efendimi 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sezgin. 
A. P. GRUPU ADINA İSMET SEZGİN 

(Aydın) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım; 5 nci madde Bankanın kaynaklarını 
göstermektedir. Yaabncı kaynaklardan, ikinci 
bent de olan. «Çıkarılacak tahviller hasılatı, 
T. C. Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları Ku
rumu kaynaklarından, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kredi ihtiyacına tahsis edebile
ceği meblâğlar Banka tahvillerine yatırılır.» 
denilmek suretiyle tasarı bir âmir hüküm ge
tirmektedir. 

Kanunun tümü hakkındaki Adalet Partisi 
Meclis Grupu adına yaptığımız görüşmede de 
ara ve kfth etmiş, olduğumuz veçhile Emekli 
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Sandığı ve İşçi Sigortalarının fonlarında Dev
letin her hangi bir hissei iştiraki yoktur. Kiı-
ırumlarm istekleri dışında yani İşçi Sigortala
rı Kurumu ile Emekli Sandığının istekleri 
dışında, Devletin hisse iştiraki olmıyan Ibu fon
lara el atmasının doğru olmadığı kanısındayız; 
'Bu kurumların menfaatlerine uygun ve daha 
kârlı (buldukları takdirde Devlet Yatırım Ban
kasının tahvillerinden de alabilmek imkânına 
sahip bulunduklarına çok açık olarak sahibola-
bileceklerine göre, bu konuda mecburiyet yük
leyen bir âmir hükmün tasarıda yer almaması 
gerektiği kanısındayım. Bu hüküm aynı zaman
da bu kurumların halen resmî ve özel sektör 

, bankalarında bulunan mevduatlarını çekmeyi 
ve tahvillerini iade etmeyi, hiç değilse bun: 
dan böyle her hangi bir tevdiatta bulunama-
malarını gerektireceği cihetle bankaların ve 
özellikle 'bankaların kredilerinden istifade eden 
özel sektörü çok *güç ve kritik bir duruma so
kacağı tabiîdir. 'Bugün T. C. Emekli Sandığı
nın ve bilhassa 'Iştçi Sigortaları Kurumunun 
memleketimizde bulunan /birtakım resmî ban
kaları krediter duruma soktuğu «çok açık bir 
-gerçektir. Gerek mevduat yatırmak suretiyle, 
ıgerekse birtakım bankaların tahvillerini almak 
suretiyle bu bankalara yardım eden İşçi Sigor
taları Kurumu ve T.'.C. Emekli Sandığı Ku
rumu bundan böyle görüşmekte olduğumuz 5 
nei maddenin ikinci bendindeki «Çıkarılan 
tahviller hâsılatı, T. C. Emekli Sandığı ve tşç" 
Sigortalan Kurumu kaynaklarmölan, İktisa
di Devlet Teşekküllerinin kredi ihtiyacına 
tahsis edebilecek meblâğlar banka tahvilleri
ne yatırılır.» hükmünü kabul ettiğimiz takdirde 
- umumi ıgörüşmelerde de arz ve izah ettiğimiz 
üzere - birçok bankalar gerçekten güç bir du
ruma düşeceklerdir., Esasen bugün memleketi-
miz'de çok ıgeniş çapta bir kredi darlığı buhra
nı baışıgöstermektedir. Bunu daha sonraları 
icabında ilgililere duyuracağız. Bilhassa seçim 
(bölgemizde yaptığımız temaslar neticesinde öğ
reniyoruz ki, bugün bankalar gerek zürraa, 
ıgerek tüccara gerektiği oranda kredi vereme
mektedirler. Bu hali bilhassa bizim seçim böl
gemizde gezen arkadaşlar gayet iyi bilecekler
dir. Gerek çiftçiyi, gerek tüccarı ve gerekse 
esnafı, maalesef murabahacılar elinde âdeta 
esir bir duruma sokmaktadır. Bankaların için
de bulundukları malî kaynakları gayet iyi 
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•bilmesi gereken Hükümetin, - bu tasarıyı getirir-
-ken, 'bankaları geniş çapta destekleyici Ihüvi-
yetleriyle yardımlarını esirgemiyen işçi Sigor
taları Kurumu, T. C. Emekli Sandığının fon
larına Devlet olarak el atılmasını Adalet Par
tisi olarak doğru "bulmadığımızı belirtmek iste
riz, Bu ikinci bend aynı şekilde kabul edildi
ği takdirde, bu bankaların mevduatlarını, ve 
hisse senetlerini,' tahvillerini taşıyan bir kısım 
(bankaların çok müşkül* durumda kalacaklarını 
Iberveçhi peşin arz etmek isteriz. 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına verdiği
miz 'bir takrirde ikinci maddenin «'çıkarılacak 
tahviller hâsılatı» olarak kalmasını ve paran
tez içerisine alman (T. C. Emekli Sandığı ve 
işçi Sigortaları Kurumu kaynaklarından İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin kredi ihtiyacına 
tahsis edilebilecek meblâğlar banka tahvilleri
ne yatırılır.) âmir hükmünün madde metnin
den çıkarılmasını teklif ediyoruz. Zira, biraz 
evvel arz ettiğimiz gibi, gerek işçi Sigortaları 
Kurumu, gerekse Emekli Sandığı Kurumu 
kârlı gördükleri takdirde, rantahl- gördükle
ri takdirde esasen Devlet Yatırım 'Bankası tah
villerini alabileceklerine göre böyle bir âmir 
hükmün tasarı metninde yer almasını A. P. 
Meclis .Grupu olarak yerinde görmediğimizi, 
mutlak surette bu hatanın düzeltilmesini istir
ham ederiz. Takririmiz Ibu mahiyettedir. 

Ayrıca yine yabancı kaynakların beşinci 
(bendinde, «iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bankaya yapacakları tevdiat ve banka nezdin-
de açacakları alacaklı cari hesaplar...» denil
mektedir, iktisadi Devlet Teşekküllerinin-tev
diatlarını bankaya yapacaklaın ve foanka nez-
dinde açacakları alacaklı cari h'esp hükmüne 
ait birtakım düşüncelerimizi arz etmek isteriz. 
Halihazırda pek çok iktisadi Devlet Teşekkül
leri, müesseseleri ve iştirakleri mevduatlarının 
çok büyük bir kısmını resmî sektör bankala
rına yatırmaktadır. Yukardaki "hükme göre, bu 
mevduatlar bu bankalardan alınarak Devlet 
Yatırım Bankasına yatırılacağına veya yatırıl
ma imkânları ihtimalinin her zaman mevcut ve 
muhtemel bulunduğuna göre bankaların, kredi
ye şiddetle ihtiyacı bulunan özel sektörün nasıl 
bir duruma düşeceğim her halde Hükümetin id
rak ve takdir edeceği noktası üzerinde de ayrı
ca Adalet Partisi Meclis Grupu olarak durmak 
istiyoruz. 
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Yine, yaz tatili münasebetiyle yaptığımız 

temaslar neticesinde memleketimizdeki kredi 
darlığının sebeplerinden bir tanesi de banka
lardan iktisadi Devlet Teşekküllerinin mevdu
atlarını, kısmen de olsa çekmesi, faktörlerinden 
birisi olarak gösterilmektedir ki, bu kanun çık
madan Devlet Yatırım Bankasında alacaklı cari 
hesap açmadan piyasada bu derecede kredi dar
lığı sıkıntısı başgösterirse, kanun çıktıktan son
ra, iktisadi Devlet Teşekkülleri Devlet Yatırım 
Bankasına mevduatlarını yatırma zorunda bıra
kıldıkları, her hangi bir çare düşünülmediği 
takdirde bankaların ve özel, sektörün krediye 
olan ihtiyaçlarının artacağı ve çok daha büyük 
bir kredi buhranının başgöstereceğini de A. P. 
Meclis Grupu olarak belirtmek isteriz. Hürmet
lerimle". 

BAŞÇAN — Buyurunuz Sayın Btflak. Sayın 
Yavuzkan, Sayın Bolak da konuşsun, onu taki
ben komisyon adına cevaplandırırsınız. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Yabancı kaynakların isminin beşinci maddesin
de iktisadi Devlet Teşekküllerinin bankaya ya
pacakları tevdiat ve banka nezdinde açacakları 
alacaklı cari hesaplar hükmü var. iktisadi Dev
let Teşekküllerinin reorganizasyonu ile ilgili 
kanunda, iktisadi Devlet Teşekküllerinin halen 
mevcut malî müesseselerinin üç sene içinde ku
rulacak bir komisyonun vereceği mütalâalarla 
tasfiyesi hükmü de yer almaktadır. Böylece bu
gün meselâ Sümerbankm bankacılık hizmetleri
nin meselâ Etibank'n bankacılık hizmetlerinin, 
meselâ Denizcilik Bankasının bankacılık hizmet
lerinin, Şeker Şirketinin bankacılık hizmetleri
nin, bünyelerindeki hususiyetlerine göre tasfi
ye hükümleri de araştırılacaktır. Esasında bu 
müesseselerin bankacılık hizmetleri, temsil et
tikleri Devlet sermayesi itibariyle müeyyettir. 
Meselâ, Etibank reklâmını yaparken, «Benim 
servetim, dayanağım, Etibank iktisadi Devlet 
Teşekkülünün vazıülyet ve mutasarrıf bulundu
ğu şu kadar milyar kıymetindeki yeraltı serve
tidir.» der. O tasfiye devresine girdiğiniz zaman 
bankacılık hizmetlerini iktisadi Devlet Teşek
külleri bünyesinin dışına kaydırırsak - bunun 
nasıl mümkün olabileceğini bilmiyorum - h'er 
halde ilerde komisyon kararlaştıracak, ye âmme 
patrimuvanma tam dayanmıyacaksa, o banka 
tamamen bir piyasa bankası olacaksa o tak-
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dirde mevduat bulması ve itibar kazanması 
mümkün değildir. Güç olur. Meselâ, Şekerbank 
bugün pancar kooperatiflerinin iştirakiyle tees
süs ediyor. Tezyidi sermayeye girdi, Şeker Şir
keti bünyesinden ayırabildiğinizi düşünün ve 
payasa bankası yaptığınızı düşünün; mevduatı 
temin etmesi mümkün değil. Bu fıkrayı sevk 
ederken Sayın tslimyeli bendenize söylediler 
Buradaki hüküm, tekel ve inhisar ifade etmi
yor, esbabı mucibeye göre.. Yani bu kanun me
riyete girdiği anda bütün iktisadi Devlet Te
şekkülleri mevduatlarını Yatırım Bankasına ya
tırmaya mecbur değildirler, inhisar ifade etmi
yor. Ama tatbikatta bu kabîl hataların ve sık 
sık gerekçe okumama ihmallerinin mevcudiye
tini düşünerek bendeniz Sayın Maliye Bakanın
dan şu hususu istirham edeceğim : 

Bu madde ile seykedilen hüküm ; halen İk
tisadi Devlet Teşekküllerinin yapmakta bulun-
dulkları bankacılık hizmetlerinin piyasada ve 
halk katında itibarım zedeleyici bir mevduat 
çekimi mahiyetinde inkılâp etmesin. Sayın Ma
liye Bakanı" bu hususta zapta geçen bir be
yanda Ibulunursa, 'bendeniz yarının tatbikatçı
sı olarak, bundan ferahlık duyacağım. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 

.-.GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NADÎR 
YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem arkadaş
larım, Sayın ismet Sezigin arkadaşım grupları 
adına' yaptıkları konuşmada, sermayenin ya
bancı kaynaklar (kısmında gösterilen «çıkarı
lacak tahviller hasılatı T. C. Emekli Sandığı 
ve işçi Sigortaları Kurumu kaynaklarından 
İktinadi Devlet Teşekküllerinin kredi ihtiyacı
na tahsis edilebilecek meblâğlar banka tahvil
lerine-yatırılır.» kısminin çıkarılmasını istediler. 

Muhterem arkadaşlarım, gerekçenin bu mad
de ile alâkalı kismını okuyacağını: 

«...Birer sosyal sigorta müessesesi olan Türkiye 
Cuımhuriyetr Emekli Sandığı ve İşçi Sigortaları 
Kurumu kendi kaynaklarından cari -gider ve 
mükellefiyetlerine ait harcamaları, yetkili or
ganlar tarafından karara (bağlanan yatırımları
nı yapacaklar, bunlar yapıldıktan sonra artan 
imkânlarını bankanın çıkaracağı tahvillere yatı
racaklardır.» demek suretiyle bu kurumların 
sermayelerinin fazla kısmının ancak kendi ya
tırımlarını yaptıktan sonraki arta kalan kısmı

nı bu tahvillere .yatıracağını .belirtımektedii'. 
Böyle olunca bir Devlet bir kamu müessesesi 
olan bu kurumların sermayelerinin fazla kısım? 
larından yine Devlet müesseselerinden olan ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin istifadesi kad^r 
tabiî bir şey olamaz. Halen iktisadi Devlet Te
şekkülleri sermaye fıkdanı, çekerken, feir diğer 
iktisadi Devlet Kurumunun elindeki fazla ser
mayenin iktisadi Devlet Teşdkkü&lerinin ya
tırım finansmanında kullanılması tabiîdir. Bu 
seibeple tou fıkranın aynen kalmasında Komis
yonumuz fayda' görmektedir. Çünkü İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yatırımlarını finanse et
mek için eğer Yatırım Bankası kaynakları za
yıflar ise; o zaman Maliye bunun için yeni kay
naklar bulmak zorunda kalacaktır. Bu yeni 
kaynakları bulurken, daha arzu edilmiyen isti
kamete gitmektense halen kamu teşekkülü olan 
bu kurumların elindeki sermayelerini buraya 
yatırması faydalı olacaktır. 

Yine 5 nei fıkradaki İktisadi Devlet Teşek
küllerinin ve bu (banka nezıdinde açacakları, cari 
hesaplar ve alacaklı cari hesapları kısmına -da 
arkadaşlarım dokundular. Ve İhalen iktisadi 
Devlet Teşekküllerinin ellerindeki meblâğları 
resmî sektördeki bankalarla iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yatırdıkları paralar Yatırım 
Bankasına alınırsa o, zaman özel sektörün., kredi 
sıkıntısı çekeceğini ifade buyurdular, özel sek* 
törün kredi sıkıntısını gidermek için Hükümetin 
üzerinde durduğu çalışmalar halen mevcuttur ve 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin dışında- Hükür 
metin düşünmekte olduğu özel sektörün kredi 
ihtiyacı da lüzumlu çalışmalar sonunda kurıij 
lacak bankalarla karşılanacaktır ve Hükümer: 
tin sermaye piyasası yaratmak için üzerind| 
ehemmiyetle durduğunu da' müşa'hade ötmek* 
teyiz. Bu bakımdan iktisadi Devlet Teşekkülle^-
rinin yine gerekçenin 3 ncü sayfasında gösteril
diği şekilde bu hususta da bankanın bir tekeli 
olmıyacak; teşebbüsler diğer bankalarda da cari 
hesap açabileceklerdir. Demektedir ki, Iböyleee 
tamamen bir inhisar durumu meydana gelmemekt 
te, ancak iktisadi Devlet Teşekkülleri, lüzum 
gördüğü takdirde, kendi kararlarına, kendı,ar*r 

zularına göre isterlerse Yatırım Bankasına biç 
miktar cari hesap . açmak suretiyle,. kendi ini
siyatifi dâhilinde bir tasarrufta bulunacaktır, 
Bu suretle bu davranış şekli tam (bir tekel Vma* 
niyetinde olmadığı gibi, ayrıca bu şeklin tatbi-j 
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{kinden fayda ımülâhaza etmekteyiz. Onun için 
bu şekilde kabulünü arz ediyoruz. Zaten 23 sa
yılı Kanuna göre halen Amortisman ve Kredi 
Sandığına, işçi Sigortaları Kurumunun yatır
makta olduğu para bu sene yekûnu ile 450 mil
yon liradır. Amortisman - Kredi sandığında 
olan, bu paralar Yatırım Bankasına geçecektir 
îri sayın arkadaşımızın halen yapılmakta (olan 
bir ; tatbikatı tamamen durduracak şekildeki 
teklifinin (kabulü doğru değildir. Maddenin 
aynen kakülünü arz eder, hürmetlerimi suna
rım, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İsmet Sezgin. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar-' 
kadaşlarım, biz 5 nci maddenin «yabancı kay
naklar» bölümünün 2 nci numaraısmdaki «çıka
rılacak tahviller hasılatı» ndan sonraki bu iki 
müessesenin ve parentez içine alman cümlenin 
kaldırılımasım talebettik. Bunu talebedenken 
dedik ki; İşçi Sigortaları Kurumu ile Emekli 
Bandığının teşekkül eden fonlarında Devletin 
hisse iştiraki yoktur. Devletin hisse iş
tiraki bulunmıyan bir fona el atmasının 
doğru olmadığı kanaatimizi ileri sürdük. Komis
yon, sözcüsü Sayın Nadir Yavuzkan arkadaşımız 
bu nokta üzerinde her hangi bir açıklamada bu
lunmadılar ve sadece gerekçenin izahını yaptı
lar. Gerekçeyi biz de okuduk. Ne diyor gerek
çe :, «İşçi Sigortaları ile, Emekli Sandığı Kuru
mu kendi yatırımlarından arta kalan kısmını 
İktisadi Devlet Teşekküllerini kreditör duruma 
geçirecek olan Devlet Yatırım Bankasına yatı
rırlar.» Bundan başka da hiçbir şey yok.. Ve ko* 
misyon sözcüsü arkadaşım diyor ki: «İktisadi 
Devlet Teşekkülleri para ve kredi sıkıntısı çe
kerken, Devlet müessesesi olan İşçi Sigortaları 
Kurumu ile, Emekli Sandığı Kurumunun fazla 
olan paralarını yine Devlet müessesesine vermek 
gerekir.» diyor. Biz şahsan Adalet Partisi Mec
lis Grupu olarak biz şahsan bu kanıda değiliz. 
Her ne kadar İşçi Sigortaları Kurumu ile, Emek
li Sandığının Devlet ile olan ilgisi, diğer birta
kım bununla ilgili olan kurumların durumuna 
nazaran daha kuvvetli bir durumda bulunmak
tadırlar. İktisadi Devlet Teşebbüsleri bir Devlet 
müessesesidir, İşçi Sigortalan da bir Devlet mü
essesesidir. Onun için Devlet önce kendi mües
seselerinde kreditör bir duruma geçirsin, diğer 
müesseseleri yani özel sektör bilâhara dûşünül-
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sün gibi bir görüşün içine giremediğimizi belirt
mek mecburiyetinde bulunduğumuz için cidden 
üzülüyoruz. 

Ve yine dedik ki, bugün İşçi Sigortaları il o, 
Emekli Sandığının muhtelif bankalarda birta
kım mevduatları var, birtakım tahvilleri var. 
Madde bu şekilde kanunlaştığı takdirde, İşçi Si
gortaları ile Emekli Sandığı Kurumları bu res
mî bankalarımızdan bu mevduatları geri çek
mek, tahvilleri iade etmek mecburiyetinde kala
caklar. Hiç olmazsa bundan böyle tahvil almak 
şöyle dursun her hangi biri mevduat yatırmak 
durumunda olmıyacaklardır ve bunun da bir ce
vabını bulamıyoruz. Yalnız bize verdikleri ce
vapta Sayın Komisyon Sözcüsü Nadir Yavuz
kan: «450 milyon lira Amortisman Kredi San
dığı vasıtasiyle tahvil almıştır. Bu Adalet Par
tisi Meclis Grupu adına verilen takrir kabul 
edildiği takdirde bundan böyle tatbikatta dahi 
aksaklık olacak ve 450 milyon liralık bir tahvi
lin alınamaması gibi bir durum meydana gele
cek.» dedi. Biz Adalet Partisi Meclis Grupu 
olarak bu kanaatte değiliz. Zira 5 nci madde
nin 2 nci bölümündeki, 2 nci benddeki «çıkarı
lacak tahvil hâsılatı» olarak kalmış olsa dahi 
madde gerek İşçi Sigortalan Kurumu, gerek 
Emekli Sandığı Kurumu, Devlet Yatırım Ban-. 
kasının tahvillerini daha rantabl, kârlı gördük
leri takdirde bu müesseselerin Devlet Yatırım 
Bankasının tahvillerini almaması için hiçbir se
bep yoktur ve ticari sahada çalışacak bir mü
essese olduğuna ve her hangi bir yatıranın ran-
tabilitesini düşünmek mecburiyetinde bulundu
ğuna göre, İşçi Sigortaları Kurumu ve Emekli 
Sandığı Kurumu elbette ki, Devlet Yatınm Ban
kasının tahvillerini, daha kârlı gördüğü takdir
de alacaktır ve bunun için bu şekilde ayrıca 
âmir bir hüküm konmasının yerinde olmadığı 
kanaatimizi bir kere daha belirtirim. 

İkinci bölüme gelince; Aydın Bolak arkada
şımızın da belirttikleri gibi, Sayın Ba
kan bize bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin, 
Devlet Yatırım Bankası nezdinde açacakları ala
caklı cari hesabın, bu İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin diğer mevcut bankalardaki hali hazırda 
açmış oldukları hesapları etkilendirmiyecek bir 
yönü olduğunu ve her hangi bir. İktisadi Dev
let Teşekkülünün her hangi bir banka nezdinde 
açmış olduğu hesaba tesir etmiyeceği noktası 
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üzerinde bir açıklama lûtfunda bulunurlarsa 
memnun olacağız. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Dizman sayın bakan söz mü istemiştiniz'? 

MALÎYE BARANI FERİD MELEN — Da
ha sonra.. 

ALI DtZMAN (Tokat) ~ Muhterem arka
daşlarım, bendeniz de bankanın yabancı kay
nakları bölümünün 2 ncisine temas edeceğim. 
Gerçekten Emekli Sandığı ve işçi Sigortala
rı Kurumu gibi sosyal sigorta fonlarının ken
di ihtiyaçları dışında kalan kısmının sadece 
Devlet Yatırım Bankası gibi, İktisadi Dev
let Teşekküllerinin bir kredi müessesesine 
yatırılması; iktisadi hayatımızda büyük müş
küller doğuracaktır. Mamafih bugüne ka-
darki tatbikadda bu yolda olmuştur. Çün-
"kü sınai 'kalkınmamızı köstekliyen en 
büyük sebep, gerek özel sektörde gerekse Dev
let sektöründe sermaye kıtlığıdır. Geniş çap
ta bir kalkınmayı mümkün kılacak, büyük 
çapta tasarruf kaynakları ise ancak üç tane
dir; birisi cebri tasarruf denen Devlet ge
lirleri, 2 jjcisi hususi şahısların hisse senet
leri yolu--Be küçük paralarını bir araya ge
tirerek büyük sermayeler meydana getiril
mesi, 3 ncüsü sosyal sigorta fonları gibi ga
yet verimli kaynaklardır. 

Bizde en fazla lüzum hissedilen hisse se
netleri mevzuu bugüne ** kadar işlenmemiştir. 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları işletmesi
nin çıkardığı hisse senetleri ve Good Year 
lâstik Şirketinin çıkardığı hisse senetlerinden 
gayrı hemen hemen duyduğumuz hisse senet
leri yoktur. Bunların da akıbetlerinin ne ol
duğunu henüz bilememekteyiz. Zira halkımız
la böyle bir alışkanlık olmadığı gibi hükü
metimiz de bugüne kadar bu yolda müessir 
bir tedbir alamamıştır. Yakında müzakere 
edileceğini umduğumuz ve bu mevzuu hallet
mek iddismda kısmen olsun bulunan kambiyo 
ve borsalar hakkındaıki kanun.da bu. mevzu
da müessir bir tedbir getirmemektedir. Şu 
halde güvenebileceğimiz en büyük kaynak ha
len ölü durumdadır. Ve yakın bir gelecekte 
böyle bir kaynağın nimetlerinden istifade ede
ceğimizi gösterir bir emarede yoktur. 

Şu halde 'geriye 2 kaynak kalıyor: 1 nci-
si cebri tasarruflar, Devlet gelirleri, 2 ncisi 
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de sosyal sigorta fonlarıdır. Devletin Türki-
ye'de görülebilir bir istikbal dahilinde özel 
sektöre Devlet bütçesinden sermaye verme
sini umamayız. Bunu ne Devletin yapacağı 
yatırımlardan para artırması mümkün olabi
lir ve ne de böyle imkân dâhiline girse bile, 
Türkiye de sosyal adalet lâfının hangi mâ&a-
ya geldiği kesin surette belli olmadığı en faz
la konuşulduğu, bu sıralarda Devlet fakir va-
tandaşdan toplandığı iddia edilen vergileri, zen
gin vatandaşa daha zengin olması için kredi 
olarak vermesi mümkün değil. Bu itibaria, 
Türkiye'de yakın bir gelecekte de Devlet büt
çesinden, özel teşebbüsün gelişmesi için bir 
kredi bekliyemiyeceğiz. Şu hale göre eğer lâf
ta bırakmak istemiyorsak, özel teşebbüsün 
sınai kalkınmasını ancak ve ancak sosyal ̂ si
gorta fonlariyle beslemek mecburiyeti ; ile 
karşı karşıyayız, Bugüne kadar olduğu gibi 
bu fonları otel iş hanı gibi hemen verim ge
tirmesi mümkün olmayan sahalara yatırmajk-
ta devam eder ve bunun haricinde kalan kıs
mını da bugünün iyi olmıyan durumu gerek
çede dahi kabul edilen yarının ise ne olaca
ğı belirsiz iktisadi Devlet Teşekküllerine tah
sis edersek, özel teşebbüsü ilânihaye geniş.ser-
maye piyasasından mahrum edeceğiz demek-
tiı. 

Kaldı ki, iktisadi Devlet Teşekkülleri için 
Devlet bütçesinden yardım yapmak kabildir. 
Hiç değilse tasarruf bonoları varidatını - ki yıl
lık 500 milyon lirayı buluyor - Hükümet, alacağı 
tedbirlerle bu varidatı pekâlâ iktisadi Devlet 
Teşekküllerine kredi olarak tahsis edebilir. Ge
rekirse ceza evi inşaatı, hükümet konağı inşaatı 
gibi hemen gelir getirmiyen yatırımlardan vaz
geçebilir ve iktisadi Devlet Teşekküllerine, büt
çesinden artıracağı parayı 'kredi olarak verebi
lir. Ve nihayet yabancı devletlerle vâki anlaş
malarla iktisadi Devlet Teşekküllerine kredi bu
labilir. Nitekim bunları da gördük, bâzı anlaş
malarla iktisadi Devlet Teşekküllerinin yatırım 
yapmak imkânları yabancılar tarafından temin 
edilmektedir. • .:• 

Hususi teşebbüs için buna pek bel bağlıya-
mayız. Zira hususi teşebbüsün kuracağı bir sa
nayi teşebbüsü yabancı devletlerle' rekabet imli
ne girmek durumu ile karşılaşabilir, Yabancı 
devletler de böyle bir durum için kendi parala
rını vermeyebilirler. Halbuki iktisadi Devlet te-
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şekkülleriniıı çalışma mevzuları böyle bir reka
bete, elverişli olmadığı için her zaman haricî yar
dımlardan da bunlara kredi bulmak imkân da
hilindedir. Bu itibarladır ki, parantez içindeki 
ibarenin kaldırılmasına ben de taraftarım. Kal
dı jki, iktisadi Devlet .Teşekkülleri' Kanununa gö
re bu;teşekkülleae sorumlulukları sermayeleriyle 
sınırlıdır. Yatırım Bankasının sorumluluğu da 
sermayesiyle sınırlıdır ve yine, bir müddet sonra 
göreceğimiz ilerideki bir madde gereğince de ya
tırım bankası sermayesiyle nisbetsiz olarak borç
lanabilir. Yani sermayesi yüz ise, bu, beş bin, on 
bin, yüz bin borçlanabilir. Bir müessesedir ki, 
sermayesi ile sınırlı mesuliyet taşır, ama serma
yesi ile sınırsız borçlanma altına girer, o mües
sese zararlıdır. Yarın ise ne olacağı bugünden 
meşkûktür. Şu hale göre o müesseseye giden pa
ranın da geleceği meşkûktür. Halbuki sosyal si
gorta fonlarında Devletin de iştiraki karşılık na
mı altında var olmakla beraber, esası memur ve 
işçinin istikbalini tahtı teminat altına alacak 
kendi öz parasıdır. Bu öz parayı biz istikbali 
meşkûk bir müesseseye tevdi edersek, onun da 
istikbalini garantiden mahrum etmiş gibi bir du
ruma çok cüzi de- olsa girebiliriz. Ama ne var ki, 
bugün birden bire hemen sosyal sigorta fonların
dan İktisadi Devlet Teşekkülleri de istifade et
mesin, diyemiyeceğim. Plân buna göre ayarlan
mıştır. Birden bire bu kaynaktan mahrum et
mek onları gerçekten müşkül duruma düşürebi
lir. Ancak Hükümetin bu hükmü mutlak mâna
da değil, mümkün olduğu kadar bundan uzak
laşacak bir şekilde tatbik etmelerini istirham 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeniz var mı Sa
yın Dizman? 

H. ALÎ DÎZMAN (Tokat) —Hayır efendim, 
temenni mahiyetindedir. 

BAŞKAN — 5 nci madde ile ilgili olarak ve
rilmiş değişiklik önergesi var, okutacağım. 

Buyurun, Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — Muh
terem arkadaşlar, başta Sayın Adalet Partisi 
Sözcüsü olmak üzere • değerli arkadaşlarım ha
kikaten çok,önemli birkaç noktaya parmak bas
mışlardır. Bu nökjtalar' hakkında Yüksek Mec
lise mütemmim malûmat arz etmek isterim. Fil
vaki benden-evvel konuşan komisyon sözcüsü 
mühim .bir kısmına cevap arz ettiler, Açıkta kal-
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mış olan veyahut daha çok aydınlanması lâzım-
gelen bâzı noktalara bendeniz cevap arz edeyim. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, İşçi Sigorta
ları ve Emekli Sandığına Devletin iştiraki yok
tur, binaenaleyh bunların fonlarına Devlet el 
uzatamaz dediler. Bu bir bakımdan doğru gibi 
görünürse de evvelâ bunları bir âmme teşekkü
lü olduklarını kabul etmek lâzımdır. Filvaki 
Devletin hisseye iştiraki yoktur, zahiri vaziyette 
böyle görünür, ama bunlar birer âmme müessese
sidir ve bu âmme müesseseleri âmme hizmeti 
yapmak üzere kurulmuşlardır. Bunların kaynak
ları cebri tasarruf yolu ile sağlanır; yani kanun
la alınır, bir nevi vergi mahiyetindedir. Yaban
cı memleketlerde bu nevi şeylere parafiskal vari
dat, parafiskal gelir derler. Yani vergiye ben-
ziyen gelir diye tavsif ederler. Ve bunlar âmme 
mükellefiyetleri yanında yer alır ve âmme mü
kellefiyetlerini hesabederken bunları da beraber 
hesabederler, yani bir nevi vergi telâkki eder
ler. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Biz de öyle 
telâkki ediyoruz. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Efendim? Bunlar ilmin gösterdiği yol
lardır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Biz de öyle 
telâkki ediyoruz, dedim. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Bizim de öyle telâkki etmemiz yerin
de olur bence. ' 

Binaenaleyh, bu varidat şu veya bu şahsa 
ait değil, belki bu varidattan faydalanacak iş
tirakçiler malûmdur. Ama pekâlâ Devlet bun
lara tasarruf edebilir. Bu müesseselerin zararını 
da Devlet karşılamayı kabul etmiştir. Devlet bu 
fonlara el attığı takdirde ve bundan zarar edil
diği veya fonlar kâfi miktarda gelir temin et
mediği takdirde Devletin bunları alıp şu veya 
bu şekilde kullanması ile husule gelecek açık
lar olabilir. Fakat, Devlet bu müesseseleri ku
rarken bunu da tekabbül etmiştir, bu müesse
selerin açıklarını kendisi karşılamayı kabul et
miştir* < Yarın Emekli Sandığı, Emekli Sandığı 
Kanunu ile tâahhüdedilen maaşları kendi kay
nakları ile karşilıyama&ığı, veremediği takdir
de elbetteki, Devlet bu açığı bütçesine tahsisat 
koyarak kapatacaktır ve maaşları ödiyecektir. 
Binaenaleyh, bunlar Devletin teminatı ve zı-
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manı altında bulunmaktadır. Bu bakımdan da 
Devlet bu fonlar üzerinde kararlar alma yetki
sini haiz. olmalıdır ve bunu kabul edersek bir 
aykırılık yapmış olmayız. 

Sonra muhterem arkadaşlarıma şu noktayı 
da hatırlatmak isterim. Komisyon Sözcüsünün 
de açıkladığı gibi metinde mecburiyet yoktur. 
Metinde mecburiyet yoktur. Bu müesseseler 
kendi ihtiyaçları ile ayırmayı kabul ettikleri 
takdirde paralarını bu bankaya yatıracaklardır. 
Burada bir mecburiyet yoktur ama bir işarec 
vardır. Mademki mecburiyet yoktur, neden do
layı bu hükmü koydunuz? Burada bir işaret 
vardır. Kanunu tatbik edecek olan Hükümete 
gösterilmiştir. İcabında bu fonlardan faydalan
mak mümkündür. Binaenaleyh, bu müessesenin 
organları ki, Hükümetin nihayet tesiri altında 
olacaklarını da kabul etmek lâzım, Hükümetin 
telkinlerine tavsiyelerine elbette uyarlar. Bina
enaleyh, bu müessese fonlarından icabında bu 
bankanın kaynak olarak istifade etmek müm
kündür, şeklinde bir işaret mevcuttur. Ama hiç
bir zaman bir mecburiyet yoktur. Binaenaleyh, 
bu teşekküller fonlarını evvelâ kanunen kendi
leri yapmaya mecbur oldukları yatırımlara ayı
racaklardır. Bunun nisbeti kanunen muayyen
dir,-arta kalanı ister bir devlet tahviline, ister 
buraya yatırabilecekleri gibi, ister bankalara da 
mevduat olarak da verebilirler. Ama sosyal si
gortanın icabı odur ki, daima kasa ihtiyacı 
günlük, mevsimlik ihtiyaçları dışında kalan 
parayı daima riski az yerlere yatırmaktır. Bi
naenaleyh, böyle bir hüküm olsa da olmasa da 
bu müesseseler zaten bu nevi artan fonlarım 
riski az olan yerlere yani Devlet tahvillerine 
veyahutta Devletin garanti ettiği tahvillere 
veya çok sağlam görünen hisse senetlerine yatı
rır. Umumiyetle böyledir; bugün böyle yapıyor
lar ve yarın da böyle yapacaklardır, bu mües
sese olmasa da. Riski az olması bakımından bu 
müessesenin tahvillerinin en sağlam tahvil sa
yılması gerekmektedir. Çünkü, kendisi itibarlı 
bir müessese olarak kurulmaktadır; bir. Ayrı
ca bu tahvilleri Devlet garanti etmektedir, bu 
tahvilleri Devlet garanti edecektir. Sosyal si
gortanın bir plasman yeri olarak kabulü müm
kündür. Bu bakımdan bir mahzur yoktur. 

Muhterem arkadaşımız «Bunlar, bu fonlarla 
beslenen banka mevduatı yarm bankalardan çe-
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kildiği takdirde, bu fonlar banka mevduatını 
beslediği için bankalara gitmediği takdirde hu
susi teşebbüsün kredi kaynakları azalacak bun
dan hususi teşebbüs müteessir olacaktır,» dedi: 
Bu doğrudur. Zaten bu bir programa göre ce
reyan edecektir. Hükümet, bundan evvel reor-
ganizasyon kanununda kabul edildiği gibi, yıl
lık program yapacaktır, yıllık programlar içe
risinde finansman programları da vardır. Fi
nansman programlarını Hükümet yaparken bu 
fonlara ne miktarda müracaat edileceğini de 
tesbit edecektir. Hükümet, bu programlan ya
parken elbetteki bankaların vaziyetini, onların 
kaynaklarını düşünecektir. Bu arada hususi te
şebbüsü de düşünecektir. Bu, her hangi bir Hü
kümetin politikasının zaruri icabıdır. Bunu 
yapmazsa o vakit hataya düşer. Bir politik tat
bikat hatası olur. Yoksa bu kanun otomatik 
olarak bunu intaeetmez. Hükümet bu noktada 
dikkatsizlik eder, bankaların kaynaklarını ta
mamen keser, hepsini buraya alır yatırırsa, o 
vakit arkadaşım haklı olur-ama "bu, bugün de 
mümkündür. Bu kanun olmadan da mümkün
dür.. Yapılmadığına göre demek ki, Hükümet 
bankaların vaziyetini, bankaların kredi kaynak
larını göz önünde bulunduruyor. Bugün nasıl 
yapılıyorsa, yarın da öyle olacaktır. 

iBu vesileyle bir noktayı daha arz edeyim*: 
Bu tasarıları huzurunuza getirmiş olan Hükü
met, özel teşebbüsü, kredi kaynaklarını da aynı 
zamanda düşünmüş bir Hükümettir. Hattâ özel 
teşebbüse uzun vadeli yatırım kredisi verecek 
kanunu çtaıha evvel huzurunuza getirdik ve Sı
nai Yatırım Bankasını kurduk. Bu gün işleme-" 
ye başlamıştır. Bunun yanıbaşında madenlere 
kredi verecek bir müessese kurmak üzereyiz. Ay-' 
rıea turizme ve turistik müesseselere kredi ve--
recek yeni bir müessese kurmak veya fonlar te
sis etmek üzere bulunuyoruz. Şüphesiz ki, bun
lar kâfi değildir. Bütün mesele, tasarrufu teş
vik etmektir ve tasarrufu toplıyabilmektir. Bu
nun başlıca şartı sadece kredi müessesesi kur
makla mümkün olmaz. Daha çok bizim memle
kette sermaye piyasasını kurmaya, ihtiyaç var
dır. Yani araya kredi müessesesi, Banka ve sai
re koymadan doğrudan doğruya hususi sektö-
i'ün ve hususi teşebbüsün sermaye piyasasına 
müracaat, ederek sermaye tedarik etmesi, yani 
hususi tasarrufların bu piyasaya akması ve bu 
piyasa kanalı ile özel sektöre intikal etmesi ile 
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mümkündür. (Kanaatimize göre muvaffakiyet bu
radadır. Eğer bu memlekette sermaye piyasası
nı kısa zamanda kurabilir ve geliştirebilirsek o 
vakit özel teşebbüsün sermaye ihtiyacını, bilhas
sa m©mieketimİ2de sermayesizlikle kıvranmakta 
olan - müesseselerin sermaye ihtiyacını karşıla
mak dmfoahmı buluruz. Kredi, nihayet bunun 1 
yanıbaşında bir yardımcıdan ibarettir. Esas me
sela; sermaye piyasasını teşkil etmek ve tasarru
fu teşvik ^ederek, artan, biriken tasarrufları bu-, 
raya; emniyetle akıtmaktır. j 

Sayın Aydın. Bolak arkadaşımız, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bankalara olan mevdua
tını, İktisadi Devlet Teşekküllerinden bâzıları
nın finansman müesseselerinin mevcut olduğu
nu ve bunlar kaldırıldığı takdirde bir hususi 
vaziyet meydana geleceğine işaret ettiler. Bir 
defa bü finansman müesseselerinin Etibank ve j 
Sümerbank giıbi bankacılık hizmetlerinin orta
dan kaldırılacağı hakkında bir kesin karar mev
cut değildir. Tetkikler sonunda «ğer lüzumsuz 
sayılırsa,, bunlar kârlılık esasına göre çalışmı-
yan birer müessese ise bu takdirde bu fonksi
yonlarını bunları kaldırıp, hakikaten bu fonk
siyonlarının bir kısmını diğer, münhasıran ban
kacılık' hizmeti yapan, resmî sektör müessesele
rine' intikal ettirmek elbetteki zararlı bir iş ol-
mıyacâktır faydalı olacaktır. Ama bunların or
tadan kalkmış olmasının ne şekilde bir hususi 
teşebbüs, üzerinde endişeli bir durum yarataca
ğını doğrusu ben zihnimde daha canlı bir ihale 
getiremedim. Nihayet bunların yerine bir başka 
teşebbüs kaim olacak, fonksiyonunu başka ban
kalar ifa edecektir ve bundan dolayı da bir za
rar hâsıl olmaz. Yalnız bunların elindeki fonla- | 
r ın. ; Devlet Yatırım Bankasına intikal etmesi, i 
hususi .sektörün istifade ettiği krediden Devlet j 
müesseselerinin istifade etmesi gibi bir netice 
doğurabilir ki, arz ettiğim gibi bu daha çok bir 
ayarlama işidir. Programı yapacak Hükümetin 
üzerinde dikkatle ve hassasiyetle duracağı bir 
noktadir. Buna dikkat edilirse bu mahzurlar 
hiç doğmaz ve kendiliğinden ayarlanmış olur. 

Diğer, bir arkadaşımız bir noktaya işaret et
tiler: Temas ettikleri diğer noktalara bu cevap
lar vesilesiyle cevap arz etmiş oldum. Serma
yesi ile sınırlı olmıyan bir müessesenin borçlan
ması ve sosyal sigorta fonlarının buraya yatı-
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nlmasmdaki tehlikeye işaret ettiler. Biraz ev
vel de arz ettim, bunun tahvilleri Devletin ke
faleti ve teminatı altındadır. Binaenaleyh ke
fili» zamini Hazinedir, hiçbir zaman tehlike 
mevzuubahsolamaz. Bundan dolayıdır ki ser
mayesi ile, sınırlı olmıyacak şekilde borçlanma
sına imkân verilmiştir. Hazine kefalet ettikten 
sonra da Hazinenin sermayesine bir hudud ta
nımadığımıza göre, bundan her hangi bir teh
like sezmek yersiz bir endişe olur. Hürmetle
rimle. «̂  

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Baka
nın realist cevaplarından dolayı arzı teşekkür 
ederim. Yalnız bir iki sualim olacak. 

Efendim; çıkarılacak olan tahvillerin bu ku
rumlar tarafından satın alınması için her hangi 
bir mecburiyet bulunmadığını ifade buyurdular. 
Ben bundan şunu çıkarıyorum: İşçi Sigortalan 
Kurumu,. Emekli Sandığı bu kanun çıktıktan 
sonra dahi kârlı görülebildiği takdirde Türkiye 
Emlâk ve Kredi Bankasının tahvillerinden ala
bilecek midir? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN .— 
Biraz evvel arz ettiğim gibi, kanuni bir mecbu
riyet mevcut değildir. Fakat bunların prog
ramını yapan Hükümet İşçi Sigortaları Kuru
muna ve Emekli Sandığına; «Bu sene fonların
dan şu miktarını Devlet Yatırım Bankasına 
tahsis edeceksin» şeklinde bii* tavsiyede bulun
duğu takdirde bunlar, tavsiyeyi, mecbur olma
makla beraber, tatbikatta yerine getirecektir. 
Nitekim bugün böyle olmaktadır. Bugün Hü
kümetin, hattâ Maliye Vekâletinin kararı ile 
bunların İktisadi Devlet Teşekkülleri finansma
nında kullanılacak fon miktarları Hükümet ka
rarı ile tesbit edilmekte ve kendilerine tevdi 
edilmektedir. Ve bunlar Hükümetin bu kararına 
uymaktadır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — O halde bundan 
böyle de Hükümet bu kabil tavsiyelerde bulu
nabilecek ve onlar da bunu yerine getirmek mec
buriyetini duyacaklardır. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla)— Şüphesiz öyle olacaktır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Şu halde bir 
mecburiyet vardır. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) —• Yan mecburiyet vardır. Kabul etmek 
lâzımdır. 

_ 368 — 



M. Meclisi B : 121 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Emekli Sandığı 

veya İşçi Sigortaları Kurumu, Hükümetin tav
siye veya direktifine uyar da, netice bu kurum
ların zararına olursa bu zararı Hükümet karşı
layacak mıdır? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Yalnız şu fark ile. Eğer Hükümetin 
kararını hakikaten Jkendisi için zararlı sayarsa 
müessesenin Hükümetin bu kararı karşısında di
renmesi bir objeksiyonda bulunması Hükümetin 
bu kararının kendisini zarara sokacağını ifade 
etmesi mümkündür. Çünkü burada kanunen bir 
mecburiyet konmamaktadır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bendeniz kor 
nuşmalarından. şunu istihracettim; Devlet İkti
sadi Teşekkülleri, T. C. Emekli Sandığı, İşçi Si
gortaları Kurumu; artan fonlarının Devlet Ya
tırım Bankasına yatırılması düşünülürse elbette 
k i bu. fonlardan istifade eden bankalara muka
bil bir külfet düşecek. Bunun için bir tedbir 
alınmıyacak mı? Bu kabîl tedbirler alınmış mı
dır, alınmak üzere midir?.. 

MALÎYE BAKANI FERİD MELEN — 
Evvelâ mevcut tatbikata işaretle cevap arz et
mek isterim. Faraza bu sene dahi bunların fon
larının tahsis yerleri tesbit edilirken, yine ban
kalara tevdiatta bulunmalarına imkân verilmiş
tir. Hattâ bazan telkinde de bulunulmuştur. 
Bilhassa müşkülât içinde olan bâzı bankalarımız 
için bunlara telkinde bulunulmuştur. Bilhassa 
hususi teşebbüse yatırım kredisi verilmektedir. 
Biliyorsunuz, İşçi Sigortalarından tefrik edilen 
bir fondan smai yatırımlar* kredisi verilmiştir. 
Evvelâ 50 milyon olarak tesbit edildi, sonra bir 
50 milyon daha ilâve edildi, hâlâ bunlar dağı
tılmaktadır. Bunlar, hiç şüphesiz Hükümetin 
telkini ve tavsiyesi ile olmaktadır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Bir- sual daha 
sormak istiyorum. 

5 nci bendde: «İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin bankaya yapacakları tevdiat ve banka nez-
dinde açacakları alacaklı cari hesaplar» denil
mektedir. Benim ve diğer arkadaşlarımın sor
mak istediğimiz şey şu: Bıı madde, İktisadi1 Dev
let Teşekküllerinin halen bankadaki hesaplarını 
etkileyecek midir? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Mühim nisbette bir tesir yapmıyaca-
ğını sasımaktayım. Çünkü İktisadi Devlet Te
şekküllerinin mühimleri Etibank, Sümerbank 
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gibi teşekkülleridir ve bunların kendilerinin 
bankacılık servisleri bulunmaktadır. Binaena-
leyh, paralarını bir başka bankaya yatırmaz-
lar. Bunun dışında bulunanların büyük bir 
malî müzayaka içinde olduklarını arkadaşımız 
her halde benim kadar bilmektedirler ve maa
lesef günü gününe yaşamaktadirlar ve bunları 
Maliye finanse etmektedir. O Kaide zaten ejU 
lerinde bol miktarda paralan mevcut değildir. 
İktisadi Devlet Teşekkülleri paralarını çeşktik* 
leri takdirde bu bankaların vaziyeti sarsılır. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hali hâzırda 
paralarım çekenler mevcut mudur? 

MALİYE BAKANI FERtD MELEN (De
vamla) — Hayır, çekecekleri mânasında kul
lanmıyorum. Böyle bir endişeniz var da onun 
için söylüyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Beşinci madde ile ilıgili başka 
söz istiyen? Olmadığına ıgöre, madde ile illgiti 
verilmiş bulunan değişiklik önergelerini oku
tuyorum. 

.. Yüksek Başkanlığa 
•5 nci maddenin 2 nci bendindeki, «çıkarıla

cak tahviller hâsılatı» ibaresinden sonra paran
tez içine alınan «T. C. Emekli Sandığı ye $5$ 
Sigortaları Kurumu kaynaklarından, İktisadi 
Devlet 'Teşekküllerinin kredi ihtiyacına talhsis 
edilebilecek meiblâğlar (banka tahvillerine ya
tırılır.» ibaresinin bend metninden çıkarılması
nı arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla, 

Aydın Artvin 
İsmet Sezgin S. Osman Avcı 

Aydın 
Melıâlhat Gedik 

Sayın Başkanlığa 
İktisadi Devlet Teşekkülleırindeki öael kişih 

lere ait hisselerin muhtemel zararlarinın nrtK 
ayyen bir süre ile teminat altına alınması, 
bu teşekkül iştiraklerinin tasfiyesi ile yaknv 
dan ilgili ve muhtemelen . teşvik ve tehir edici 
ve geliştirici bir müessese olacaktır. Bu sebeple 
bıı kabîl teşekkül, müessese ve itsjtiraklerdekji 
özel kişilere ait hisselerin, o hissenin ,dûğu§ 
veya iştirakin kuruluş tarihinden itibaren 3 
sene müddetle tevellüdedecek zararlarının ban
kaca ödeneceği hükmünün tasarıya dercini arz 
've teklif ederim. 

Erzincan 
Zeynel Gündoğdu 
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BAŞKAN — Değişiklik önergelerini teker 

teker okutup, oyunuza sunacağım. Birincisdnj 
yeniden okutuyorum. 

(ismet Sezgin, Melâhat Gedik ve ıSaıbit Os
man Aveı'nın önergesi yeniden okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 1 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ . 

NADİR YAVÜZKAN (Burdur) — İştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik 'önergesini oyunuza 
sunuyorum. K a M edenler... Etmiyenl'er... De
ğişiklik önergesi reddedilmiştir. 

Diğer önengeyi okutuyorum. 
(Zeynel Gündoğdu'nun önergesi yeniden 

okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? ? 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YATOZKAN (iBurdınr) — İştirak etmi
yoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik «önengesini oyunuza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... Etmiyenl'er... De
ğişiklik lönengesi reddedilmiştir. 

5 nci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 5 tekrar okundu.) 
BAŞKAN •— ö nci maddeyi bu haliyle oyu

nuza sunuyorum. Kafbul edenler... Kabul etmi-
yenler... '5 nci madde okunan şekliyle kabul 
edilmiştir. 

,ıSayın arkadaşlar, . biraz evvel bâzı değişik
lik önergeleri kalbul etmiştiniz. İkinci madde 
komisyon tarafından redakte edilmiş ve getiril
miştir. Maddeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 Sıra Sayısında kayıtlı (Devlet Yatı

rım Bankası) kanun tasarısının ikinci madde
si kabul edilen önergelere göre, aşağıdaki 
şekilde tanzim edilmiştir. 

'••'•'• ' G ö r e v 

" «Madde 2. — Bankanın görevi, görev İktisa
di Devlet Teşekküllerinin yatırımları 'için (ge
rekli kredileri sağlamak, gerektiğinde bu mak
satla garanti vermek, bu kanunun ve diğer 
kanunlarla kendisine verilen -görevleri yap
maktır. 

Banka, hisse senedi satınalmak veya ser
mayeye iştirak etmek suretiyle ve başka yol
larla kamu sektörüne ve özel sektöre dâhil 
teşebbüs, kurum ve kişilerle ortaklık kuramaz 
ve kurulmuş olanlara katılamaz. 
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Banka, teşkilâtı için gerekli olanlar dışın

da gayrimenkul edinemez. Alacakların tahsi
lini sağlamak maksadiyle ve diğer sebeplerle 
tesahup edilen senetleri ve gayrimenkuller en 
kısa zamanda elden çıkarılır.» 

Geçici Karma 
Komisyon Sözcüsü 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — Söz istiyen Yok. İkinci mad
deyi bu haliyle oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmiy enler... İkinci madde oku-

• nan şekliyle kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum. 

Sermaye 
MADDE 6. — Bankanın sermayesi 1 000 000 

000 liradır. Bu meblâğ aşağıda gösterilen kay
naklardan sağlanır. 

a) Amortisman ve Kredi Sandığının öz 
varlığı, 

_ b) Bütçeden ödenecek paralar, 
e) İç Finansman Fonunun bankaya devir 

tarihindeki aktif toplamı ile ödenmesi gere
ken pasifi arasındaki fark, 

d) Bankanın yıllık safi kârından serma
yeye mahsubedilmek üzere ayrılan kısım, 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde ' söz isti
yen? Yok. Bu madde ile ilgili değişiklik öner
gesi de yok. Maddeyi okunan şekliyle oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyehler.. 
Madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 

İhtiyat ve provizyonlar-
MADDE 7. — Yıllık safi kârın % 15 i no

minal sermayenin % 50 .sine ulaşıncaya kadar 
muhtemel zararları karşılamak üzere ihtiyat 
akçesi olarak ayrılır. 

Sermayenin tamamı ödendikten sonra safi 
kârın % 10 u olağanüstü ihtiyat akçesi ola
rak ayrılır. 

Yatırım Bankası işletmeciliğin gerektirdi
ği her türlü provizyon. ve karşılıkların tesi
sine banka yetkilileri mecburdurlar. 

BAŞKAN —7 nci madde üzerinde söz is
tiyen.. I Yok. Verilmiş değişiklik Önergesi de 
mevcut değildir. 7 maddeyi okunan şekliyle 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Madde okunan şekliyle kabul edilmiştir. 
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8 nci maddeyi okutuyorum. 
Tahvilât çıkarmak suretiyle borçlanmak 
MADDE 8. — Banka, Maliye Bakanlığının 

kefaleti ile sermayesiyle sınırlı olmaksızın tah
vilât çıkarmak suretiyle borçlanmaya yetkili
dir. 

ıBarika tarafından çıkarılacak- tahvillerin 
her tertibinin tutarı, itfa süresi, ihraç fiyatı 
ve faiz nisbeti Maliye Bakanlığının teklifi üze
rine Bakanlar Kurulunca, diğer şartları Yö
netim Kurulu tarafından tâyin edilir. 

Tahvillerin kupon ve ikramiyeleri, öden
mesi gerektiği tarihten itibaren beş yıl, itfa 
bedelleri ise ödenmesi gerektiği tarihten iti
baren on yıl sonra Banka lehine zamanaşımı
na uğrar. 

tkramiyeli tahviller kur'a çekmek sure
tiyle itfa olunur. Diğer tahviller, fiyatları ba-
şabaştan aşağı olduğu sürece bankanın port
föyünden, veya borsadan satmalma yoliyle, 
bu yollarla gerekli miktarda tahvil temin et
menin mümkün olmaması veya tahvillerin fi
yatlarının başabaşı bulmuş veya aşmış olma
sı halinde kur'a çekmek suretiyle itfa edilir
ler: 

Bankanın tahvilleri, Devlet tahvillerinin 
sahip bulunduğu her türlü hak-, imtiyaz ve 
muafiyetlerden faydalanır. 

BAŞKAN — 8 nci malde üzerinde söz is-
tiyen arkadaşımız varmı? 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin, parti grupu adı
na mı söz istiyorsunuz? 

İSMET SEZGİN (Devamla) — Evet efen
dim. / 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
A. P.' GRUPU ADINA İSMET SEZGİN (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlarım, 8 nci madde
nin 1 nci fıkrasında «Banka, Maliye Bakanlı
ğının kefaleti ile, sermayesiyle sınırlı olmak
sızın tahvilât çıkarmak suretiyle borçlanma
ya yetkilidir.» deniyor. 

Bir takrir verdik. Bu takririmizde «Ban
ka, Maliye Bakanlığının 'kefaletiyle piyasa 
şartlarına göre tahvil çıkarmak suretiyle borç
lanmaya yetkilidir» şeklinde fıkranın değiş
tirilmesini istiyoruz. Sebebi de şudur: 

Bir Devlet Yatırım Bankasının sermaye
siyle sınırlı olmaksızın tahvilât çıkarmak su-

21*8.1963 0 : 1 
, retiyle borçlanmaya yetkili kılınmasını Ada-
| let Partisi Grupu olarak doğru bulmadığşm-
I zı belirtmek isterim. Biraz önce Sayın g a 

liye Bakanı Devlet hazinesinin sınırlı olma-
ı dığmdan bahsettiler, bizi hafızamız yanıltmı

yorsa. Biz Adalet Partisi Meclis Grupu ala
rak Devlet hazinesinin de sınırlı olduğu ka-
nısmdayız. Kaldı ki, Bankalar Kanunu ile hiç
bir bankaya bütünü Devlete. ailolan, Devlet 
hazinesine arkasını yaslıyan bankalara diahi 
mevcut Bankalar Kanunu sermayesiyle sınır
lı olmaksızın tahvil çıkarma yetkisini verme
mektedir. Sermayesiyle sınırlı o l m a k s ı n 
tahvil çıkarmak, çıkalı tahvilin kullanılış 
yer ve şekline göre enfilâsyonu mucibolaca-
ğı ve bir tehlike getirebileceği de çok açık bir 
gerçektir. Arz ettiğimiz bu sebepler muvace
hesinde pek muhterem arkadaşımızdan, arka
sında sınırlı veya sınırsız Devletin hazinesi 
dahi olsa, Devlet Yatırım Bankasına Serma
yesi ile sınırlı olmaksızın tahvil çıkarma yet
kisini tanımaanasmı bu tahvilin Maliye Ve
kâletinin kefaleti ile piyasa şartlarına göre 

. çıkarılmasının daha yerinde olacağı kanaati
mize iştirak etmeleri ve takririmizin lehine 
oy kullanmalarını rica edeceğim. Hürmetler 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Islimyeli de söz istedi, 
isterseniz arkadaşımız konuşsun daha sonra za-
tıâliniz cevap versin. Siz grup . adına mı söz 
istiyorsunuz ? 

FENNİ ÎSLİMYELİ (Balıkesir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA F I ^ N İ İSLlM-

YELİ (Balıkesir) — Muhterem .arkadaşlarımı, 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına konuşan Sa
yın tsıme't Sezgin arkadaşım çikarılaeaik tahvil
lerin bu bankanın sermayesiyle alâkalı 'olmak
sızın sınırsız ibir şekilde çıkarılması halinde muh
telif mahzurlar doğurabileceğini ifade ettiler 
ve netice itibariyle bunun enflâsyonist tesirle
ri olabileceği noktasında fikirlerini topladılar. 
Biz Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu ola
rak aynı fikirde olmadığımızı ifade e'fcmek du
rumundayız. 

Filhakika tahvil piyasasında hükümetlerin 
üzerinde dikkat ve teyakkuz edecekleri nokta 
şudur : Tasarruf piyasasının müsait zamanında 
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tahvil çıkarması en tabiî bir neticedir, ve her
halde bu Hazine muamelelerinin hareket nok
talarından birincisi ve haltta alfabesidir. 

Şimdi, ımuhterem arkadaşlarım, tahvil nedir1? 
Tahvil bir bakıma amiyane tabiriyle ifade ede
ceğim, emme basma bir tulumbadır. Piyasadan 
parayı çekeceksin ve sonra bunu ya- amme har
camalarına veya başjka istikametlere tahsis ede
ceksin. .Devlet Yatırım Bankası tahvil piyasa
sına müdahale etmek suretiyle ne yapmak isti
yor? Devlet Yatırım Bankası tasarruf piyasa
sına el atıyor, tahvil çıkartıyor, piyasadan o 
parayı çektikten sonra bunu yatırıma tahsis edi
yor. Muhterem arkadaşlarım, şimdi yatırıma 
tahsis edilen bu paralar üzerinde dikkatle dur
mak lâzımgeldiği kanaatindeyiz. Halkikaten bir 
banka'' ya, istihsale para verir, ya istihlâk ih
tiyaçlarına para: verir, veya envestismana para 
verir. Eğer bir bankanın açtığı kredi envestis
mana 'tahsis edilmiş ise onun enflâsyonist bir 
kaynak olabileceği hakkındaki bir düşünceye 
sahibolmak zannediyorum yanlış ve hatalı bir 
yoldur. Bilhassa şunu ifade etmekte fayda var-

. dır; hem klâsik iktisatçıların, hem yeni nazari-
yecilerin kıymet teorilerinde ifade ettikleri nok
ta şudur: Eğer bir para piyasaya imal ve hizmet 
karşılığında çikartılmışsa enflâsyonist bir te
siri olmıyaeağı hususunda bütün bu iktisatçı
lar hemfikirdirler. Bu itibarla böyle bir kor
ku ve .-endişenin yerinde olmadığına işaret et
mekte fayda ve zaruret görmekteyiz. 

Filhakika Yatırım Bankası doğrudan doğruya 
.envestismana, yatırıma para veriyor. Yatırıma 
para verdiği için, bir is'tisâl kredisinin bir istih
lâk kredisinin 'arz ettiği bir tehlike hiçbir zaman 
mevzuubahsolmıyacaktır. Yatırım Bankasının 
bu projelerinin tahakkuku halinde yeni mal 
ve hizmetlerde piyasaya (birlikte arz edilmiş 
olacaktır. Nitekim muhtelif Dünya memleket
leri muhtelif tarihlerde sây - para diye bir para
yı zaman, zaman envestisman istikametinde pi
yasaya arz ederler ve bunların enflâsyonist bir 
tesiri olmaz. Mâruzâtımız bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yavuz-
kan. 

GEÇÎCÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, Sayın İsmet Sezgin arkadaşım, 
sermayelerle kayıtlı olmadan tahvil çıkarılma-
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sini tenkidettiler ve bunun enflâsyonist kaynaK 
olmasından korktuklarını söylediler. 

Arkadaşımıza şunu ifade edeyim ki, karşı
lıksız para basıldığı zaman ancak, bir enflâsyo
nist kaynak olabilir. Ama piyasadaki bir kay
nağı, bir iştira gücünü tahvil çıkarmak sure
tiyle yatırım gücüne çevirmek ise bilâkis def-
lâsyonist bir kaynak olur. O bakımdan sayın 
arkadaşımızın bu yönde üzülmelerine mahal ol
madığı kanaatindeyim. Piyasadaki mevcut bir 
kaynağı çekeceksiniz, iştira gücünde olan bir 
kaynağı alacaksınız, yatırım gücü haline geti
receksiniz. Bu bir enflâsyonist kaynak olamaz. 
Bu bakımdan arkadaşımızın üzülmelerine ma
hal yoktur, kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Aytaş. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — İsmet 

Sezgin arkadaşımız enflâsyonist mesele ile Ban
kalar Kanunundan bahsettiler. Buyurdular ki, 
Bankalar Kanunu buna mânidir. Madem ki, 
mânidir, o halde hâdiseleri bir yeni kanunla 
ayarlamak lâzım gelmez mi? Bu hususta ne bu
yururlar? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, bu hususta yeni bir kanun tedvin 
edildiğine göre, bu kanuna tabi olacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın İnan. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım, piyasaya tahvil çıkarmak demek 
piyasadan istikraz yapmak demektir. Piyasa
dan istikraz yapmak bahis mevzuu olduğu za
man bunu yapacak müessese piyasa şartlarını 
daima göz önünde bulundurur. Bu son derece 
tabiî bir keyfiyettir. Kanuna bunu yazmaya lü
zum yok. Çünkü, bir müessese, piyasa şartları 
müsait değilse, yani çıkaracağı tahvilleri sata-
mıyacak ise, şartları buna müsait görmezse, za
ten çıkarmaz. Çünkü, o zaman malî itibarı sar
sılır. Bu bakımdan bunu kanuna koymaya lü
zum yoktur. Müessesenin bünyesinde mevcut 
bir keyfiyettir. Bunu yapan adamlar bunu dü
şüneceklerdir. Bunlar bugünkü piyasa şartları 
içinde şu kadar milyonluk bir tahvil çıkarırsak 
bu plase edilebilir mi; edilemez mi, halk bunu 
alır mı almaz mı, diye tetkik ederler, ona göre 
bu işe girişirler. 

Diğer noktaya, enflâsyon meselesine geçiyo
rum : Piyasadan yapılacak istikraz, enflâsyo-
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nist bir tesir bırakmaz. Çünkü, piyasada mev-
eudolan para arzından bir kısmı tahvile kalbe-
dilmiş olarak bir müessesenin eline geliyor. Bu
rada evvelâ «fonction monotaire» dediğimiz 
para hacminin bir kısmını ele geçirmek, çekmek 
keyfiyeti vardır. Ondan sonra bunun istimal 
ciheti başlıyor, O müessese bunu meselâ yatı
rımlarında kullanacaktır. 

Şimdi eğer böyle bir istikraz yapılmasaydı, 
piyasadaki para meselâ istihlâk yönünde kul
lanılacak bir para idi. Şartları müsait gördü, 
para bolluğu gördü. Ben dedi, bu istikrazı ya
parsam muvaffak olurum, dedi ve farz edelim 
ki, yüz milyon liralık istikraz yaptı, yüz mil
yon lirayı çekti. Bir fonksiyon monotaire ame
liyesi yaptı. Ondan sonra da bu ameliyeyi yatı
rımlara yöneltti. Netice itibariyle şu oluyor : 

Bu istikraz yapılmamış olsaydı istihlâke yö
nelecek olan bu yüz milyon, istihlâkte kullanı
lacak olan bu yüz milyon, bu defa istihsal vası
tası yaratmakta, kullanılacaktır. Ekonomik ba
kımdan bir enflâsyon tehlikesi "yoktur. Enflâs
yon tehlikesi bir yerde vardır, o da şu : Bu 
tahvilleri Merkez Bankası alırsa.... Hani halk
tan gelmiyor, para piyasasından gelmiyor, fa
kat kaynağı Merkez Bankası olmuş olursa, bu
nun kefili Hazine de olsa o zaman enflâsyonist 
tesiri olur. Bunu yaşamıştır, memleketimiz. Fa
kat öyle zannediyorum ki, kurulan müessesede 
bu bahis mevzuu değildir. Piyasadan istikraz 
yapıyor, Merkez Bankasına müncer olmıyacak-
tır. Merkez Bankasına müncer olmadığına göre 
bir enflâsyon tehlikesi bu kanaldan mevcut de
ğildir. 

Şu noktayı da belirtmek isterim : Enflâsyon 
tehlikesini belirtmek üzere, Hazineye Merkez 
Bankasına başvurulacaksa, Hazine kefil olsa da 
netice aynıdır, olmasa da aynıdır. Ama piyasa 
dan yapılacak istikrazlarda bir tehlike asla ba
his konusu değildir. Bunu yaparken müessese 
mutlaka piyasa şartlarını göz önüne alacaktır. 
Piyasa şartları müsaidolunca bunların Merkez 
Bankasına müncer, olması da bahis mevzuu ola
maz. Mâruzâtım bundan ibarettir. Zannediyorum 
ki, kanunun metni endişelere yer vermiyecek 
mahiyettedir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sezgin. 
A. P. GRUPU ADINA İSMET ŞEZGÎN (Ay

dın) — Muhterem arkadaşlarım, biz Devlet Ya-
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tırım Bankasının çıkaracağı tahvillerin sermâ
yesi ile sınırlı olmaksızın ihracını tenkideder-
ken saydığımız sebeplerin içerisinde, bu serma
yesi ile sınırlı olmaksızın çıkarılacak tahvil 
hasılatının, zabıtlarda vardır, kullanış yer ve 
şekline göre enflâsyonist birtakım tehlikeleri 
olabileceğine işaret etmiştik. Nitekim, bizden 

. sonra görüşen arkadaşlarımızdan birisi, Sayın 
inan bu noktayı bizim işaret ettiğimiz gibi işaret 
ettiler. Memleketimizin bugün içinde bulunduğu 
sosyal ve ekonomik şartlar muvacehesinde, Dev
let Yatırım Bankasının sermayesiyle sınırlı ol
maksızın, meselâ, bir milyar ikiyüzelli milyon 
lira miktarında bir tahvil çıkardığını kabul ede
lim. Devlet Yatırım Bankası bu tahvili kime. sa
tacak. Gerek Sayın îslimyeli arkadaşımızın, ge-

. rekse Şefik înan arkadaşımızın ifade ettiği ıgibi, 
piyasa bu tahvilleri alabilecek durumda mıdır? 
Piyasa, sermayesiyle sınırlı olmaksızın Devlet 
Yatırım Bankasının çıkaracağı 1 milyar 250 mil
yonluk tahvili, piyasa emebilecek midir? Bugün 
kredi sıkıntısı çeken, yatırım yapmaktan uzak 
bulunan ve piyasanın şiddetle para sıkıntısı çek
tiği bir zamanda siz piyasaya der* misiniz ki, 
Devlet Yatırım Bankası 1 milyar 250 milyon li
ralık, hattâ 500 milyonluk bir tahvil çıkarmış
t ır ; «ey serbest piyasa benim bu tahvilimi alın!» 
diyebilir mi? Bunu diyebilse bile, serbest piya
sada hangi tüccar Devlet Yatırım Bankasının 
% 6 sermayeli, % 6 ranth, faizli bu tahvilini ala
bilecektir? Bunu söyliyen arkadaşlarımız düşün
müyorlar mı, bugün istanbul piyasasında para
sını % 40 ile çalıştıran sermaye sahipleri vardır. 
( «Mecbur, değil» sesleri) 

Şimdi bugünün iktisadi, siyasi' şartları içinde 
serbest piyasa bu tahvilleri alamıyacağma göre, 
kim alacaktır? Hangi yola sevk edilecektir? Sa
yın Şefik inan hocamızın söylediği yola gidile
cektir. Bunlar yatırımlarda kullanılacağı cihet
le, cihetteki Merkez Bankası reeskontları yük
seltilecek, Merkez Bankası kreditör duruma ge
tirilmek suretiyle, bir enflâsyonist yönü olabile
cektir. 

Gene bir an için kabul edelim ki, Devlet Ya
tırım Bankasının çıkarmış olduğu tahviller ser
best piyasada satıldı. Diyelim ki, yine piyasa 
mükemmeldir. Serbest piyasa, özel sektör bu tah
villeri aldı ve bu tahvilleri yine arkadaşımızın 
ifade ettiği şekilde istihlâkten alarak envestis- • 
mana yöneltti. Ne oluyor bu şekilde? Serbest 
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piyasanın tasarruflarını âmme yatırımlarında 
kullanmak suretiyle yeni bir çığır açmış oluruz 
ki, gerek Hükümetin, gerek ilgililerin sermaye 
pi\asası meydana getireceğiz, sermaye terakümü. 
yapacağız ve böylece özel sektörü kreditör duru
nla yönelteceğiz diyen muhtelif beyanları karşı
sında serbest "piyasanın tasarruflarının, âmme 
yatırımlarına götürmeye müstaidolan bu daram
da dahi âmme yatırımlarını, Devlet yatırımları
nı, halkın tasarruflarından yapmış olmak gibi 
bir duranı meydana getirir ki, bunun da ne dere
ce doğru olacağını arkadaşlarımızın yüksek tak
dirlerine bırakırım. 

Ve yine arz ediyor ve ısrar ediyoruz ki, ser
mayesi ile sınırlı olmaksızın tahvil çıkarıldığı 
takdirde bu tahvillerin, sayın Şefik İnan hoca
nın ifade buyurdukları gibi kullanılma şekil ve 
yerlerine göre enflâsyonist tesirleri olabilir. Kal
dı ki, biraz evvel ifade ettiğimiz gibi bugün ser
best piyasanın bu tahvilleri alma kabiliyeti ol
madığına göre Devlet Yatırım Bankasının tah
villeri gene Devlet müesseseleri tarafından alı
nacak ve enflâsyonist gidişe bir yol açacaktır. 

Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yavuz-
kan. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem ar
kadaşlarım, Sayın İsmet Sezgin arkadaşımız, gö-' 
rüşlerinde ısrar ediyorlar. Fakat bütün yaptıkla
rı bina, temeli çürük olduğu için, yıkılacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, evvelâ Merkez 
Bankasının tahvil stok etme miktarı, ödenmiş ser
mayesinin yarısı ile kayıtlıdır. Kendi kanununa 
göre Merkez Bankasının tahvil alma miktarı öden
miş sermayesinin yansı ile kayıtlıdır. Merkez Ban
kasının halen ödenmiş sermayesi 30 milyon civa
rındadır. Bu bir. 

İkincisi, 1 milyar 250 milyon lira civarında 
bir tahvil çıkarması, ancak hayatı müddetince, 
bu banka bütün çalışma müddetince. çıkardığı 
tahvillerin yekûnu sermayesi ile kayıtlı olmıya-
caktır. 

Üçüncü plânlı ekonomi içinde mademki, yatı
rımlarımızı plânlı yapacağız ve bunları Maliye 
Bakanlığı organize edecek, bu çalışma içerisinde 
de enflâsyonist bir gidişe imkân vermek zaten 
plânlı ekonomide reddedilmiş bulunmaktadır- Bu 
şekliyle, sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
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Yatırım Banka ı tahvillerinin enflâsyonist bir 
kaynak olarak Merkez Bankasınca alınmadı şekli 
Merkez Bankası Kanununa göre; tahdidedilmiş 
olduğundan bu yolun işlemiyeceğini hürmetle-. 
rimle arz ederim. Saygılarımla. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, niçin. 
(sermayesiyle sınırlı olmaksızın) kaydının bulun
masında ısrar ederler?. 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Bütün ça
lışma müddetince belki çıkardığı tahvillerin ye
kûnu, kendi sermayesinin yekûnunu geçecektir. 
Ama bu demek değildir ki, bunların hepsin! Mer
kez Bankası alacaktır da enflâsyonist kaynak ola
caktır. 

Demin Sayın Hocamızın gayet güzel if>ıde et
tiği gibi, piyasada ki, bir' iştira gücü tahville alı
nacak ve bir yatırım gücü haline getirilecektir. 
Enflâsyonist değil, deflâsyonist bir kaynak ola
caktır. 

Arkadaşlarım lütfen üzülmesinler. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — Sa

yın arkadaşımı tatmin için birkaç cümle de ben 
ilâve etmek ihtiyacını duydum. Bir defa Devlet 
Yatııım Bankası devamlı bir finansman müesse
sesi olarak kurulmaktadır. Vazifesi tasarruf kay
naklarından temin edebileceği parayı alıp ya
tırım müesseselerine ikraz etmekten ibarettir. 

Şimdi, farzedelim ki, arkadaşımızın arzu etti
ği gibi bunun tahvil çıkarma yetkisini hudutlan-
dıralım. Zaten gelirini, finansmanını tahvil mu
kabili temin edecektir. Farz edelim ki, sermayesi
nin 10 misli, 5 misli dedik. Bu bittiği zaman, bu 
bankanın vazifesi bitmiş mi olacak? Ne yapıla
cak, gene Yüksek Meclise gelinecek. Çünkü 5 mil
yar liralık hududu doldurulmuştur, fakat vazife
si devam etmektedir. Gene tasarruf kaynakların
dan alacağı parayı tahvil mukabilinde ikraz ede
cektir. Bu müessese, yaşadığı müddetçe bu vazi
feyi yapacaktır. O vakit geleceğiz 5 milyon lira 
dolmuştur. •Jy milyon liralık bir hudut daha isti-
yeeeğiz. O dolacak yine istiyeceğiz, o dolacak yi
ne istiyeceğiz. Bunun amelî bir faydası hiç şüp
hesiz mevcut değildir. Binaenaleyh böyle bir hu-
dutlandırmaya da bu sebeple ihtiyaç, yoktur bir. 
İkincisi; başka müesseseler nihayet kendilerine 
verilen sermaye nisbetinde mesuldürler. Devlet 
bir banka kurmuştur; Ziraat Bankasını. Onun 
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organlarının mesuliyeti o sermayesiyle hudutlan-
dırılmış. Binaenaleyh, sermaye nisbetinde tasar
ruflarda bulunabilir. O da mümkündür, o da kon
muştur. Sermayesinin % 50 si nisbetinde ancak 
tahvil çıkarabilir. Çünkü onum mesuliyeti o ser
maye ile hudutlandınlmıştır. Buradaki müesse
senin mesuliyeti bankadır. Sermayesiyle ilgisi yok
tur. Namütenahi imkân nisbetinde bulabileceği 
kaynakları alacaktır. 

Burada mühim diğer bir nokta da şudur • Bü
tün bu tahviller Hazinenin kefaleti altında ola
caktır. Bu sebeple sermaye ile hudutlandırıl ması
na da ihtiyaeolmıyacaktır. Bu sebepten dolayı 
böyle bir hüküm koymakta bir pratik fayda ve 
hattâ bir iktisadi fayda da mevcut değildir. 

Arkadaşlarımız hesabetmişlerdir; faraza 20 
sene zarfında tahvil mukabilinde topluyab^eceği 
para 10 milyarın üstünde olacaktır. Binaenaleyh, 
bugün 5 milyar denirse, birkaç sene sonra tekrar 
yeni bir kanunla bu artırılacaktır. Böylece yeni 
bir hüküm çıkarmak külfetten başka bir şey olmı-
yacaktır. Ne iktisadi, ne pratik bir faydası var
dır, ne de bir mahzur doğmaktadır ve doğabilir. 

Bir de enflâsyonist bir tesir yapıp yapmıyaea-
ğı konusundaki arkadaşlarımız salâhiyetle temas 
ettiler. Merkez Bankasının ikrazı enflâsyonist te
sir yapabilir, eğer hudutsuz şekilde Merkez Ban
kasına teminat olarak verilir ve mukabilinde Mer
kez Bankasından avans almabilse idi, mümkündü. 
O vakit bu tahvilleri gösterip bunların mukabi
linde avans alınır, ve emisyonu yükseltmek imkâ
nı oburdu. Ama onu da Merkez Bankası Kanunu 
baraj koymuştur. Nihayet Merkez Bankası Kanu
nuna göre kendi sermayesinin muayyen bir mik
tarı nisbetinde ancak bu türlü tahvillere avang 
verebilir. Hudutlandırmıştır. Bina«naleylı öyle 
bir tesir yapmasına da imkân yoktur. Merkez 
Bankasının bu şeyler için tesbit ettiği miktar da 
gayet cüzidir. Böyle bir enflâsyonist tesir yapma
sına da bu sebeple imkân mevcut değildir. 

Bir mühim nokta şudur : Bu tahvilleri çok 
miktarda çıkardığı takdirde bu tahvillerin piya
sada değeri düşebilir, bu olabilir. Ama daima pi
yasa şartlarını göz önünde bulunduracağı için. bu
nu çıkaran banka ve buna kefalet eden Hazine 
dikkatle durumu takibetmeye mecbur oldukları 
için, tatbikatta buna imkân verilmemesi icabeder. 
Buna bir hudut tâyin etmeniz dahi, " tatbikatta 
bunun hududu nihayet sermayesinin beş on mis- | 
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lidir, diyeceksiniz. Her sene çıkaracağı tanv illere 
de bir hudut tâyin etmeye imkân yoktur. Çünkü 
bugünden on sene sonrasının piyasa şartlarını 
tâyin etmeye imkân olmaz. Bu sebeple tatbikat
ta bu da mümkün değildir ve pratik bir netice 
doğurmaz. Bu sebeple her sene çıkaracağı tahvile 
bir hudut çizemiyeceğimize göre bir umumi nis-
bet tesbitinin faydasına bu bakımdan imkân yok
tur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Söz sırası Mehmet Ali Aytaş'm-
dır. 

MEHMET ALÎ AYTAŞ (izmir) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Sayın Şefik inan. 
ŞEFÎK ÎNAN (Çanakkale) — Bir noktayı ilâ

ve edecektim ama lüzum kalmadı. 
BAŞKAN — Sayın Kadri Özek. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Muhterem arka

daşlar; bu bankanın kuruluşunda güdülen bir he
def de, benim anladığıma göre, bir sermaye tera
kümüne imkân vermektir. Malûmunuz olduğu veç
hile, biz öteden beri küçük • sermayenin yatırım
lara tahsisine imkân verecek her hangi bir yol 
tutmamışı zdır. Burada bir de tahvil çıkartılma
sı meıvzuııba'histir. (Bendeniz derim ki, bu ban
kanın sermaye kaynakları meyanmda tahvile 
daha az müracaat etmesi veya müracaatını as
gariye indirme gaye ve maksadiyle ve aynı za
manda küçük sermayenin de terakümüne imkân 
verecek bir yol olarak hisse senetleri, küçük 
çapta hisse senetleri çıkarılması hususııda yerin
de olur. Bu Hükümet her hangi bir düşünceye 
sahiıp midir? Eğer hisse senetleri çıkartilmışsa 
vatandaşın da yatırımlara geniş çapta hissedar 
olarak iştirakinin pisikilojikman daha mümkün 
olabileceği kanaatindeyim. Filhakika her han-
•gi bir kimsenin muayyen v<e «cüzi bir tfaiız karşı
lığı parasını yatırmaktansa müessesenin elde 
edeceği kâra iştirakini imkân dâhiline sokacak 
hisse senedine sahibolması kanaatimce çok da
ha vatandaşın yatırıma iştirakini teşvik edecek 
bir mahiyet arz eder. Bu itibarla gerek enfilâs-
yonist bir netice tevüdedip etmemesi ihtimaline 
meıbni bu tezi savunan arkadaşların ııoktai na
zarına iştirak etmekte kabildir. Çünkü tahviller 
çıkarılır ve piyasada vatandaş tahvile rağbet 
etmezse, bu tahvilin çıkmasına âmil olan meb
lâğın temininde bir zaruret var ise bu zarure
tin elbette ki, isafı »gerekecektir. Bu ahvtlde 
Merkez {Bankasına müracaat zarureti hâsıl ola-
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çaktır kanaatindeyim. Bu itibarla, bunu da .ön
lemiş oluruz. Vatandaş, cüzi bir faiz karşılığı 
tahvil almaktansa, bir kâr karşılığı hisse sene
dine sahibolmakta daha büyük fayda mülâhaza 
eder kanaatindeyim. Bu itibarla Komisyondan 
istirham .edeceğini; kaynaklar meyanına çıkar
tılacak hisse senetlerini sokmak kabil midir, 
değil midir? Burada arz ettiğim nâçiz kanaa
timle bir fayda mülâhaza ederler mi, etmezler 
mi? Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyuran ıSaym Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — De
ğerli arkadaşımın ifade ettiği nokta hakikaten 
•üzerinde durulmaya değer bir noktadır. Arka
daşım bilmiyorum, bu müessesenin bir şirket 
halinde kurulmasını mı arzu eder, yoksa bu 
müessesenin finanse ettiği, edeceği İktisadi Dev
let Teşekküllerinin birer şirket halinde kurul
ması ve bunların hisse senetleri çıkarması ve 
bu şekilde tasarrufları almasını mı? Eğer ikin
ci noktayı ifade etmek istiyorlarsa buna mâni 
bir şey mevcut değildir. Bilhassa bu kanunla 
ilgili bir durum değildir. Bundan evvel kabul 
ettiğiniz Reorganizasyon kanunu konuşulurken 
bu bahis üzerinde durulması lâzımgelirdi. Zan
nediyorum durulmuştur da. Esasen bu kanun 
buna imkân vermiştir, iktisadi Devlet Teşek
küllerinin Devlet Sermayesiyle, tamamen Dev
lete aidolmak üzere bir teşekkül halinde kura
bileceği gibi sermayesi kısmen Devlete ve kıs
men de özel hissedarlara aidolmak üzere de ku
rulabilir. Binaenaleyh bu bir politikadır. Bu 
müesseseleri kurarken Devletin, iktidarda olan 
partilerin, iktidarda olan Hükümetlerin taki-
bedecekleri politika ile ilgilidir. Esasen bizim 
beş yıllık kalkınma plânımızda da buna imkân 
verilmiştir. Karma ekonomi politikasını takibe-
deceğiz. Mümkündür, bu kurulabilir. Şahsan 
ben de bu temayüldeyim. Mümkün olduğu nis
pette bilhassa küçük tasarrufları iştirak ettir
mek. Faraza günün birinde bu tasarruf bonola
rını kuracağımız bu müesseselerin hisse senet-. 
lerine değiştirmek suretiyle geniş halk kütleleri
ni bu müesseselere ortak edebilirsek hakikaten 
büyük bir muvaffakiyet olur, umumi kalkınma
mıza da geniş tesiri olur. 

ikinci noktaya gelince: Eğer bu Devlet Ya
tırım Bankasının bir anonim şirket şeklinde ku
rulmasını istiyorsak, buna iki bakımdan imkân 
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yoktur, imkân yoktur demiyeıyim, imkân az
dır! Birisi; anonim şirket şeklinde kurulursa, 
bunda Devlet istediği şekilde tasarruf edemez 
ve politikasında kullanamaz. Halbuki, Devlet 
bu müesseseyi kendi teşebbüslerini finanse et
mek ve kredi vermek için kurmaktadır, tama
men hâkim olmak ister. Bunda hususi sektörün 
reyi inzimam ederse, bu müesseseyi istediği şe
kilde kullanamaz. 

ikincisi de ; bu müessese kâr dağıtmıyacak-
tır. Elde edeceği kârları otofinansmanda kulla
nacaktır, yani sermayesinin artırılmasında kul
lanacaktır. Kâr dağıtmıyan bir müessesenin his
se senetlerine de kimse itibar etmez. Bu sebep
le fiilen bir fayda ıhâsıl olmaz. Bundan dolayı 
bunun bir anonim şirket şeklinde kurulması dü
şünülmemiştir ve faydasız telâkki edilmiştir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 8 nei madde üzerinde başkaca 
sıöz istiyen?... Yok. Olmadığına göre bu mad
de ile ilgili olarak verilmiş olan değişiklik öner
gelerini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
8 nci maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Saygılarımızla. 

Aydın Artvin 
İsmet Sezgin Sabit Osman Avcı 

«Banka, Maliye Bakanlığının kefaleti ile, 
piiyasa şartlarına göre tahvil çıkarmak suretiy
le borçlanmaya yetkilidir.» 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) kanun tasarısının 8 nci maddesinin, 
A) ikinci bendinin, ikinci satırındaki, (nis-

beti) kelimesinin (Oranı), 
Aynı bendin sonundaki, (tâyin edilir), keli

mesinin (belirtilir), 
B) Dördüncü bendin sondan ikinci satırın

daki (temin etmenin) ibaresinin ise, (sağlama
nın), 

Şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. Saygılarımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 8 nci maddesinin 4 ncü fıkrasının 

birinci satırındaki diğer tahviller ibaresinden 
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sonra bir virgül konulmasını, ikinci satırında
ki, «Portföyünden» kelimesinden sonraki virgü
lün kaldırılmasını ve, «yoliyle» kelimesinin J 
«yoluyla» olarak değiştirilmesini arz ederim. 

Geçici Karma Komisyon 
iSözcüsü ~ 
İBurdur 

Nadir Yavuzkan 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutup 
oyunuza sunacağım. 

(Aydın Milletvekili ismet Sezgin ve Artvin 
Milletvekili Sabit Osman Avcı'nm önergesi tek
rar okundu.) 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAYUZKAN (İBurdur) — Komisyon 
iştirak etmiyor. 

(BAŞKAN — Komisyon iştirak etmiyor. De
ğişiklik önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Değişiklik önerge redde
dilmiştir. 

Diğer önerigeyi tekrar okutup oyunuza su
nacağım. 

(Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mul.. 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Evet katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Değişiklik 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Değişiklik önergesi 
kabul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Komisyon Sözcüsü Nadir Yavuzkan'm öner-

igesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Değişiklik önergesini oyunuza 
sunuyorum; ıkabul edenler... Etmiyenler... De
ğişiklik önergesi kabul edilmiştir. 8 nci madde
yi değiştirilen şekliyle okuyoruz. 

Tahvilât çıkarmak suretiyle borçlanma 
MADDE 8. — Banka, Maliye Bakanlığının 

kefaleti ile sermayesiyle sınırlı olmaksızın tah
vilât çıkarmak suretiyle borçlanmaya yetkilidir. 

Banka tarafından çıkarılacak tahvillerin her 
tertibinin tutan, itfa süresi, ihraç fiyatı ve fa
iz oranı Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulunca, diğer şartları Yönetim Ku
rulu tarafından belirtilir. 
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Tahvillerin kupon ve ikramiyeleri, ödenmesi 

gerektiği tarihten itibaren beş yıl, itfa bedelleri 
ise ödenmesi gerektiği tarihten itibaren on yıl 
sonra banka lehine zamanaşımına uğrar. 

îkramiyeli tahviller kur'a çekmek suretiyle 
itfa olunur. Diğer tahviller, fiyatları başabaştan 
aşağı olduğu sürece bankanın portföyünden 
vetya borsadan satmalma yoluyla, bu yollarla ge-> 
rekli miktarda tahvil sağlanmasının mümkün 
olmaması veya tahvillerin fiyatlarının başabaşı 
bulmuş veya aşmış olması halinde kur'a çek
mek suretiıyle itfa edilirler. 

Bankanın tahvilleri, Devlet tahvillerinin sa
hip bulunduğu her türlü hak, imtiyaz ve mua
fiyetlerden faydalanır. 

BAŞKAN — 8 nci maddenin kabul edilmiş 
bulunan bu değişikliklerle birlikte kabulünü 
'oyunuza .sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 8 nci madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin tahvil alma 
mecburiyeti 

MADDE 9. — İktisadi Devlet Teşekkülleri, 
devamlılık arz eden finansman fazlalarını ban
ka tahvilâtına yatırırlar. 

Mezkûr paralara teşekküllerin ihtiyacı oldu
ğu takdirde banka bu tahvilleri derhal satın 
alır. [ 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin yıllık finans
man ihtiyaçlarının tesbiti için yapılan inceleme
lerde bu mecburiyetin, yerine getirilmiş olup 
olmadığı araştırılır ve mütaakıp yıl için banka 
tahvilâtına yatırılması gereken miktarlarla te
şekküllerden satınalmacak tahvil tutarları tes-
bit olunur. 

"BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Buyurun. 

İSMET iSEZGİN (Aydın) — Bir sual sora
cağım. * 

Efendim, Etibank, Denizbank, Sümerbank 
igibi müesseselerin de bu madde çerçevesi için
de finansman fazlalarını Devlet Yatırım Ban
kasına yatırma mecburiyeti var mıdır? 

BAŞKAN — Buyuran Komisyon. 
GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADİR YAYUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım/ bankacılık fonksiyonunu icra 
eden bir müessesenin* finansman fazlası olacağı 
tahmin edilemez. Ama, eğer bir finansman faz
lası olduğu kendilerince kabul edilirse belki 
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yatırılır. Ama bankacılık hizmeti yapaiı bir mü
essese finansman fazlam gösteremez, kanaatin
deyim. Hürmetlerimle. 

İSMET ÖEZGİN (Aydın) — Efendim, fenan 
daha açık bir şekilde olmasını teminen şöyle 
soralım. 

Sümerbankm veya Eti'bankın finansman 
fazlası adı altında bir miktar parası göründü
ğü takdirde, bunları kendi bankalarından alıp, 
Devlet Yatırım (Bankasının tahvillerine yatır
mak mecburiyetinde midir, değil midir? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Böyle bir 
mecburiyeti yoktur. Bir kere kendi finansman 
ihtiyacı gösterecektir, bankacılık yaptığına 'gö
re. Aynı zamanda bir finansman fazlalığını 
kendisi de kabul ediyorsa, ve bu parayı kendi 
işlerinde kullanamıyorsa, normal olarak tahvil
lere verecek ve tahvil alacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, konuşacak mısı
nız, yoksa soru mu*soracaksınız? 

REFET AKSOY (Ordu) — Soru sormak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
REFET AKSOY (Ordu) — Finansmanı 

Devlet Yatırım 'Bankasından temin için 'bu ka
nunu neşrediyoruz, Böyle teminatını Yatının 
Bankasından elde edecek bir banka; nasıl faz
lası olabilir de o (bankaya yatıralbilir? Bu bir. 

İkincisi; Devlet Yatırım Bankası finans
manını mütemadiyen Devlet Bankasından, pi
yasadan v. s. den tedarik ederken, - Maliye Ba
kanı, komisyon gözcüsü burada söylemişler
di - nasıl diğer bankaların, çıkaracağı tahvilleri 
satınalabilir? Bunu muvafık görüyorlar mı? 

OEÇİÖ1 KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanunun esas (gayelerinden 
birisi teişekküller arasındaki likidite seyyaliye-
tini temin etmektir. Bir sürü İktisadi Devlet 
Teşekkülü vardır. Banka finansman iazlası bu
labilir, diğeri 'bulamaz. Birisinin bulduğunu 
diğeri bulamadığı vakit hepsi' Ibulamaz demek 
değildir. Burada gaye Devlet Teşekkülleri 
arasında likidite seyyaliyetini, yani para seyya-
liyetini temin etmektir. Banka bunun için ku
rulmaktadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 9 ncu madde hakkında başka 
söz istiyen olmadığına göre bu madde ile ilgili 
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olarak verilmiş "bulunan değişiklik önengesini 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) kanun tasarısının 9 ncu maddesinin 
ilk satırındaki (arz eden) ibaresinin (ıgösteren), 

İkinci bendin başındaki (mezkûr) kelime
sinin (adı geçen), 

Üçüncü (bendin ikinci satırındaki (mütaa-
kıp) kelimesinin (ertesi) şeklinde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

'Sayıgılarımla. 
Tekirdağ 

Turhan Kut 

BAŞKAN — Komisyon? Katılıyor. Değişik
lik önergesini oylarınıza sunuyorum,. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

'Maddeyi bu değişiklikle beraber oyunuza 
sunuyorum-. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de bu düzeltisi e kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum. 

BÖLÜM : II 
Finansman işlemleri 

Finansman plânı 
MADDE 10. — İktisadi Devlet Teşekkülleri

nin karara bağlanmış yatırımları için gerekli 
paralardan kendi imkânlariyle ve diğer şekil
lerde karşılanamıyan kısım bu bölümdeki esas
lara' ıgöre Devlet Yatırım Bankası kredileri ile 
karşılanır. 

Plânlanan yatırım kredisi ihtiyacından, .'ban
ka imkânları ile karşılanamıyan kısım bu ka
nunun 5 ve 6 ncı maddesindeki hükümler dâ
hilinde Maliye Bakanlığınca sağlanarak ban
ka emrine verilir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz is
tiyen? Yok. Olmadığına ıgöre madde ile ilgili 
olarak verilmiş, bulunan değişiklik önerigeleri 
var, bunları okutturuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
304 sıra sayısında kayıtlı (Devlet Yatırım 

Bankası) kanun tasarısının 10 ncu maddesinin 
-sondan ikinci satırındaki (hükümler dâhilin
de) ibaresinin (hükümler uyarınca) şeklinde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. Saygıla
rımla. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 
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BAŞKAM — Komisyon? Katılıyor. Deği

şiklik önengefiini oyunuza sunuyorum. Kaıbul 
edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik öner
gesi kalbul edilmiştir. 

Maddeyi kalbul ettiğimiz bu değişiklik mu
vacehesinde oyla.rin.iza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kataûl etmiyenler... Madde t>u şekli ile 
kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum. 

Banka tarafından finanse edilecek projeler 
MADDE lıl. — Bankadan yatırım kredisi is-

tonebilmesi için finanse edilecek projenin »tek
nik ve .ekonomik bakımlardan uygun olduğunun 
ve kredi ile finansman ihtiyacı miktarının yet
kili merciler tarafından kararlaştırılmış olması 
şarttır. 

(Bankaya verilecek borç listeme belgesine pro
je ve'.bunun dayandığı teknik, iktisadi ve malî 
etütlerin birer örneği eklenir. 

Banka kredileri için yönetim kurulunca tâ
yin edilen en, uzun süreye göre hesaplanacak 
taksitlerin (ödenmesine rantabilite durumları el
verişli olmıyan projeler bankanın kredilerinden 
faydalanamazlar. 

BAŞKAN 
İsmet Sezgin. 

1.1 nci madde üzerinde Sayın 

ÎSME'T SElZıGÎN (Aydın) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, grupumuz adına bir 
önerge vererek 11 nci maddenin son fıkrasını 
yani; (Banka kredileri için yönetim kurulunca 
tâyin edilen en uzun. süreye göre hesaplanacak 
taksitlerin ödenmesine rantabilite durumları el
verişli olmıyan projeler Bankanın kredilerin
den faydalanamazlar) hükmünün tayyedilmesi
ni teklif ettik. Tasarının okuduğum maddenin 
son fıkrası, bu fıkra ile rantabilite durumları 
elverişli olmıyan projelerin Devlet Yatırım Ban
kasının kredilerinden faydalanamıyacakları 
hükmü 'getirilmektedir bu son fıkra ile. Oysa 
ki, 5 Yıllık Kalkınma Plânı yatırımları sadece 
ekonomik yönden, rantabl yönden değil, aynı 
zamanda sosyal yönlerden de ele alınacağını 
ifade etmektedir. Sosyal yönden ele alınan her 
hangi bir yatırımın prodüktivitesi, ekonomik. 
yönden ele alınan bir yatırımın prodüktivitesi 
kadar mükemmel olmıyabilir, hattâ bunun ran-
tabilitesinden düşük olabilir, fakat, yurt eko
nomisine sosyal kalkınmamıza, bölgeler arasın-
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daki dengeye »ayışız faydaları dokunabilir ye 
yurt ekonomisine* sosyal kalkınmamıza büyük 
faydalar sağlıyabilir. Bu kabîl yatırımların 
Devlet Yatırım Plânlamasında yer almasına rağ
men, icra programlarında geçmiş olmasına vıe 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında da ön görülme
sine rağmen Devlet Yatırım Bankasınca 'bu kabîl 
yatırımlara kredi verilmemesini her şeyden ön
ce plânın uygulanması ve başarıya ulaşabilme
si yönünden mahzurlu mütalâa .etmekteyiz. Dev
let, gerekirse taksitlerin bütününü, veya farkla
rını ödemesini garanti etmelidir. Devlet Yatı
rım Bankası taksitlerin ödenmesinde, rantabili
te durumları elverişli olmıyan projeleri, kredi 
dışı tuttuğu takdirde, bu hal 5 Yıllık Kalkınma 
Plânınea ön görülen, hattâ senelik programlara 
alınan sosyal amaçlı bir kısım yatırımların -ki, 
Doğu bölgesinde yapılan bir kısım yatırımların 
bir parçasının büyücek ;bir kısmı bu mealde olan 
yatırımlardandır- bu yatırımların, Devlet Yatı
rım Bankasınca kredi dışında bırakmasını ge
rektirecektir. Bu da '5 Yıllık Plânın hedeflerine 
ulaşmaması bakımından ayrıca mahzurlu 
olur kanaatindeyiz. Bu sebeple, .biraz önce arz 
ettiğimiz gibi, «Banka tarafından finanse edile
cek projeler» matlabını taşıyan 11 nci madde
den taksitlerin ödenmesi ve rantabilite durum
ları elverişli olmıyan projeler, Banka kredile
rinden faydalanamaz) hükmünün kaldırılarak; 
maddeye yeni bir şekil verilmesinin, yerinde 
olacağı kanaatimizi saygı ile arz ederken, Dev
letin gerektiğinde 5 Yıllık Kalkınma Plânı ile 
ön görülen bu kabîl yatırımların ve bilhassa 
Doğudaki yatırımların yapılabilmesini temin 
için taksitlerin bütününün veya farklarının 
ödenmesini garanti altına alması yolu ile bu 
arz ettiğimiz hususun teinini cihetine gidilmesi
ni temenni ediyoruz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon adına Sa
yın Yavuekan. Sayın îsiimyeli ö r ü p adına mı 
SÖK istiyorsunuz? 

-FIENNÎ îıSLÎMYEDl (Balıkesir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, grup adına 
Fennî îsiimyeli söz istiyor isterseniz onu müte
akip konuşunuz. 

GEÇÎCÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜ
SÜ NADİR. YAVUZKAN (Burdur) — Peki 
efendim. 
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(BAŞKAN — Buyurun Sayın îslimyeli. 

C H . P . GiRıUPU ADINA EENNÎ I S I J Î M Y E -
Lİ ({Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, Sa
yın ismet Sez'gin plânın tahakkuk •etmemesi ba
kımından bir endişe içindedir. Hakikaten ilk 
nazarda bu endişeye 'hak vermemek elde değil. 
Yalnız şunu ifade etmekte fayda mülâhaza ede
rim. Bir banka yaptığı ikrazın ilk anda tahsil 
kabiliyeti olup olmadığını düşünmek mecburiye
tindedir ve müzakeresine başladığımız müesse
se kuruluş hüviyeti 'olan bir bankadır. Bir ban
ka açtığı kredinin akıbetini, yaptığı ikrazın aki-
betini, neticesini mutlaka düşünmek ve ona gö
re ıgerekli tedbirleri almak mecburiyetindedir. 
Nitekim, böyle ahval vâki olduğu zaman, yani 
banka açtığı kredinin akıbeti dolâyısiyle bunu 
karanlık gördüğü için, ikrazata devam edeme
diği veya kredi açamadığı zaman keyfiyetin 
hangi istikamette finanse edileceği hususu bir 
tasarının mucip sebepleri arasında, gerekçede 
zikredilmiştir. 'Gerekçede diyor ki; eğer bu ban
ka muhtelif sebeplerle kredi açmıyacak ise bu
nun gayet tabiî kaynağı bütçe olacaktır. Şu hal
de muhterem arkadaşlarım, rantabl olmıyan bir 
projenin meselâ, sosyal maksatlarla tahakkuku 
mevzuubahisse o müessese bu bankaya gelmiyecek-
tir. Diğer kaynaklara müracaat etmek imkânı
na daima sahip bulunmaktadır. Nitekim, 1963 
plân tatbikatı ile alâkalı olarak şu hususa işa
ret etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. 1963 
yılı plânına göre, iktisadi Devlet Teşekkülleri 1 
milyar 73ıl milyon liralık bir yatırım yapma du
rumundadırlar ve bunun yine plân tatbikatm-
da'ki rakkamlara göre münhasıran 5)10 milyon 
lirasını bugünkü hüviyeti ile amortisman. Kredi 
Sandığından ve kreditör müesseselerden sağlıya-' 
caklardır. 

Şu halde, yalnız Amostisman Kredi Sandığı 
veya müzakeresine başladığımız kanun ile Yatı
rım Bankası, iktisadi Devlet Teşekküllerinin fi
nansman kaynağı olan tek müessese değildir. 
îcabettiği zaman iktisadi Devlet Teşekkülleri 
rantabl olmıyan projelerimi, diğer kaynaklardan 
sağlamak imkânına sahiptirler. Bu itibarla İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin yatırımlarının ta
hakkuk etmemesi gibi bir endişenin mevzuubahis 
olmaması iktiza ettiği kanaatindeyim. Hürmet-
leriımle. • 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Şefik inan. 
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ŞEFlK İNAN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım, müzakeresini yapmakta olduğu
muz kanunla kurulacak olan müessese iktisadi 
Devlet Teşekküllerini finanse edecek bir mües
sesedir. Daha önce kabul ettiğimiz bir kanunla 
iktisadi. Devlet Teşekküllerinin reorganizasyo-
nunu bir düzene koymuştuk. Bu kanunla artık 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi çapların
da bir özel teşebbüs nasıl çalışırsa öyle çalışan 
müesseseler haline gelmesini de derpiş etmiştik. 
Şimdi bir İktisadi Devlet Teşekkülleri, kendi ça
pında özel teşebbüs nasıl çalışırsa öyle çalışeak-
sa yani kârlı çalışacak, zarar etmiyecek, ve Dev
let bütçesine yük olmıyaeaktır. Demelidir. O 
halde bu iktisadi Devlet Teşekkülleri hakikaten 
iktisaden rantabl olan projeler hazırlamakla gö
revlidirler. O projeleri getireceklerdir bu mües
seselerden para istemek üzere. Filhakika 5 Yıl
lık Plânda sosyal mahiyette yatırımlar da der
piş edilmiştir. Ama iktisaden rantabl olmıyan, 
yani kendi çapında bir özel teşebbüsün girişmi-
yeceği bir işe iktisadi Devlet Teşebbüsü de gi-
rişmiyecektir. Peki o iş ne olacak. O iş bütçe
den finanse edilecektir, yani daha ziyade sosyal 
tarafı galip olan projeler ki, plâna dâhildir ve 
bölgelerarası iktisadi kalkınma dengesini sağlı-
yabilmek için zaruri görünmüştür. 5 Yıllık Plân 
hazırlarken onlar bu kanaldan yapılmıyacak, 
çünkü o zaman bir çıkmaza sokarız. Bundan ev
vel kabul etmiş olduğumuz iktisadi Devlet Te
şekküllerinin Reorganizasyon Kanununu daha 
başlangıçtan itibaren ölüme mahkûm ederiz, 
bu müesseseleri kurtaranlayız. Bu müesseseler 
cvleviyetle iktisadi mahiyette rantabl olan pro
jeler hazırlıyacaklar, onların finansmanı için 
paraya ihtiyacı varsa - ki olacaktır. - Bankaya 
geleceklerdir. Diğer mevzu daha ziyade sosyal 
mahiyette olan, sosyal bakımdan rantabl olan 
projeler için, bunların finansmanını evleviyetle 
bütçeden derpiş etmek gerekir. Bu bakımdan 
kanunun bu maddesindeki son fıkrasının yerin
de kalması, olduğu gibi kalması, iktisadi Devlet 
Teşekküllerine vermek istediğimiz ve bu mak
satla çıkardığımız kanunun hedefine ulaşmasını 
sağlayıcı mahiyettedir. Eğer son fıkrayı çıka
rırsak, biz iktisadi Devlet Teşekküllerinin re-
organizasyonu hakkında yaptığımız kanun haya
tiyet gösteremiyecektir. iktisadi Devlet Teşek
külleri bugünkü durumlarından kurtarılamıya-
caklar, çünkü bunlar o zaman sosyal bakımdan 
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rantabl projeler yapmak vazifesi de verilecek. 
Bu müessesede onu finanse edecek, yine eski 
yolda devam edeceğiz. Bu sonuncu fıkra, bizi 
eski yoldan ayıran, başka istikamete, daha salim 
iktisadi istikamete yönelten bir fıkradır. Bu iti
barla, bilâkis yerinde kalmasını bendeniz rica 
edeceğim, ismet Sezgin arkadaşımızın bu müta
lâalarıma iştirak etmesini rica edeceğim.. Netice
den eminim çünkü... 

, Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Yavuz-
kan. 

GEÇlCÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADÎR YAVUZKAN (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu kanunun en mühim maddele
rinden birisi olan 11 n'ci maddenin, bilhassa 
ehemmiyetli olan 3 ncü fıkrasının kalkması, tay-
yedilmesi için verilen takririn kabulü şu sebep
lerden dolayı yerinde olmıyacaktır : 

İktisadi Devlet Teşekkülleri Reorganizasyon 
tasarısını Büyük Mecliste görüşürken ve kanun-
laştırırken İktisadi Devlet Teşekküllerinin kâr
lılık ve verimlilik esası içinde' çalışmalarını ön 
görmüştük. Kârlılık ve verimlilik esası içerisin
de çalışan bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak 
kurulmakta olan Devlet Yatırım Bankası da ya
pacağı yatırım finansmanlarında kârlılık ve ve
rimlilik esasını birinci plânda tutacaktır. Böyle 
olunca sayın İsmet Sezgin arkadaşım dediler ki, 
«programa girmiş olan projeler yatırım imkân
larını bulamazsa yatırımlar, plân yerine var
maz» dediler. Muhterem arkadaşlarım, biz bu 
kanunla Devlet Yatırım Bankasının kârlılık ve 
verimlilik esası içinde çalışmasını kabul ederek 
projelerin Devlet Yatırım Ban'kasmm kendi im
kânları içerisinde temin edeceği kredilere vere
ceği, en uzun vâde içerisinde taksitlerini ödemesi 
imkân dâhilinde, ise o şekildeki projelere kredi 
vermesi esasını getiriyoruz. Bunun dışında ise, 
yani Yatırım Bankası kendi imkânları ile vere
ceği en uzun vâdecje bu yatırımın taksitlerini 
ödenmesi imkânını görmüyorsa, o zaman bu ya
tırımın kaynağı bütçe olacaktır ve katiyen yatı
rımların geri kalması diye bir mesele mevzubah-
solmıyacaktır. Çünkü, 10 ncu maddede görece
ğimiz gibi, Maliye Bakanlığı Yatırım Bankasının 
kendi imkânları dâhilinde karşılıyamadığı pro
je yatırım finansmanlarını kendisi temin edecek 
ve banka emrine sağlıyacaktır. Dolayısiyle yine 
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daha uzun bir vâdede yatırımın kaynağını Mali
ye Bakanlığı sağlıyacak ve bu bankaya verecek
tir. Banka kendi imkânları içerisinde verebilece
ği haddin dışındaki bir taksit müddetini kabul 
etmiyecek, ancak bu şekilde finanse edecektir. 
Gerekçede buna aidolan kısmı okursak daha gü
zel bir şekilde bunu meydana .çıkarmak imkânı 
vardır! 

«Bir projenin banka kredisinden faydalana
cak rantabiliteyi haiz olup olmadığının tâyinin
de kıstas, bankaca açılacak krediler için tâyin 
edilecek en uzun vâdeye göre hesaplanacak tak
sitleri ödeme kalbiliyetinin bulunup bulunmadı
ğıdır. Bu vasıfta olmıyan projeler banka kredi
sinden faydalandırılmıyacaktır. Ancak tek başı
na alındığında rantabl olmıyan bir proje teşeb
büse bağlı diğer işlemlerin rantabilitesini artır
maya hizmet ettiği takdirde, teşekkülün malî 
durumu taksitleri ödemeye elverişli olmak şar-
tiyle banka kredisinden tabiatiyle faydalandırıl
ması gerekir.» 

Gerekçede izah edildiğine göre, daha geniş 
bir kapı da bırakmaktadır. Eğer uzun vâdeyi 
ödemesi imkân dâhilinde olmıyan bir yatırım o 
teşekkülün diğer işlemlerini rantabl hale soku
yorsa ve bu teşekkül bunu ödiyecek malî kapa
siteyi haizse o zaman yatırım bankası bu projeyi 
kendi müddetleri içinde finanse edecektir. Böy
lece ancak biz bu bankanın özel hukuk hüküm
lerine göre iktisadi alanda ticari çalışmasını ter 
min etmiş olacağız ve bankanın hayatiyetinin, 
varlığının korunması imkân dâhiline girecektir. 
Belli bir zaman sonunda iflâsa mahkûm etme
mek için bu fıkranın yerinde kalmasını hürmet
lerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Bir sual sormak üzere, buyurun 
Sayın Güner. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Anladı
ğıma göre banka, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
arasında verimlilik ve kârlılık prensibi ile hare
ket edecektir. Bu noktada bir şeyiniz var mı? 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Hayır yok. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Banka
nın kâr kaynağı faizlerdir. Faizler de Maliye 
Bakanlığınca tesbit edileceğine göre bu hare
keti nasıl yapacaktır. Bunun izahını lütfetmele
rini rica ediyorum. 
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GEÇlCÎ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 

NADlR YAVUZKAN (Burdur) — Banka, kâr
lılık denince, murabahacılık yapacak değildir, 
Normal kâr hadleri içerisinde, onun vereceği 
kredinin faizini Maliye Bakanlığı tesbit edecek
tir, bu, ayrıca vardır. Ama, verimli çalışma esa
sında, ancak diğer müesseselerin getirecekleri 
projeleri tetkik edecektir ve bu projelerin ran-
tabilitesini arıyaçaktır. Kendi kaynaklarını is
raf etmiyecek ve yerinde kullanmak suretiyle 
kendi kendini finanse eden yatırımlara kredi 
verecektir. Kanun bunu getirmektedir. 

ARİF HİKMET GÜNER (Rize) — Kârlılık 
meselesi?... 

GEÇİCİ KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Vereceği 
kredinin faizini Maliye Bakanlığı tesbit edecek
tir. Ayrıca banka, kendi kendine bir muraba
hacı gibi faiz haddi koymıyacaktır. Hürmetle-

' rimle. 
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koş. dediğimizde ben kuşum der, gibi bir mâna 
çıkıyor. Bankacılığın bütün şartlarını yerine 
getirsin, diyoruz. Hayır, ben banka değilim, ha
zineyim, diyor. Efendim, madem hazinesiniz, 
şuna yardım ediniz, sosyal yatırımları kredinin 
içine alınız, diyoruz o zaman, ben bankayım, 
kârlılığı, verimliliği düşünürüm, verdiğim pa
ranın faİBİni almayı en iyi şekilde nemalanma-
sını isterim, gibi bir görüşü ortaya çıkıyor. 
Şimdi, yine arkadaşlarımız diyorlar ki, bu sos
yal gayeli yatırımların finansmanı bütçeden 
yapılacaktır. Bu kabîl yatırımların hangisinin 
finansmanı bütçeden yapılacaktır? Bütçeden 
finanse edilmesi suretiyle, biraz önce de arz et
tiğimiz gibi, bilhassa Doğu illerinde yapılacak 
sosyal gayeli yatırımların hangisi bütçe yolu 
ile yapılabilecektir? Bunu öğrenmek isterim. 
Bütçe yolu ile bizim bildiğimize göre; yolu, 
suyu, okulu yapılabilecektir; fakat bunun dı
şında özellikle o illere bölgeler arasındaki den
geyi sağlıyabilecek birtakım yatırımların yapı
labilmesini, o mmtakada bir işi bir muvmanı 
meydana getirmeyi gerektirecek bir sosyal ya
şamanın kuvvetlenmesini, akımını temin ede
bilecek her hangi bir yatırım, meselâ bir fabri
kanın yapılması bütçe yolu ile nasıl finanse edi
lecek? Ben şahsan bunu anlıyamıyorum. Şimdi 
bu kabîl bir yatırım, Devletin arz ettiğimiz ille
rinde vergilerinden meydana gelen ve bugünkü 
60 milyar lirayı geçen İktisadi Devlet Teşek
küllerinden sadece verimlilik aradığımız takdir
de sosyal gayeli yatırımların bilhassa bu kabîl 
yerlerde yapılamiyacağınm resmidir. Lütfen bu 
gerçek kabul edilmelidir. (Bu bütçe yolu ile fi
nanse edilecektir) demek suretiyle bunun üze
rine bir sünger çekmeye benzeri bir görüş için
de bulunmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. 
Biz denıiyoruz k i ; İktisadi Devlet Teşekkülleri 
kârlılık, verimlilik düsturundan ayrılsınlar... 
Katiyen ayrılmasınlar, fakat gerektiğinde, 
plânda da öngörüldüğü gibi, bölgeler arasın
daki halihazırda mevcut dengesizliği bir an 
için dahi olsun giderebilmek amacına matuf ol
mak üzere bu kabîl yerlerde İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin 60 milyar liralık patrimuvanı 
bulunan bu müesseseler bu kabîl yerlere de sos
yal gayeli yatırım yapabilsinler. İcabında tak
sitler arasındaki farkı veya bütününü Devlet 
bütçesinden İktisadi Devlet Teşekküllerine öde
sin. 

BAŞKAN — Buyurun, Saym Sezgin. 
İSMET SEZGİN (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlarım; biz banka kredileri için yönetim 
kurulunca tâyin edilen en uzun süreye göre he
saplanacak taksitlerin ödenmesinde, rantabilite 
durumları elverişli olmıyan projeler, banka kre : 

dilerinden faydalanamazlar, hükmünün kaldı
rılmasını; biraz evvel de arz ve izah ettiğimiz 
gibi, tamamen plânın Öngördüğü hedefleri ye
rine getirebilmek ve bilhassa sosyal gayeli ya
tırımların ve bilhassa Doğu illerimizdeki yatı
rımların yapılabilmesini temin için, bu kabîl 
sosyal gayeli yatırımların yapılmasında birta
kım aksamaların vücut bulabileceği endişesi 
içerisinde bu kabîl projelerin bankanın kredi
den faydalanma sahasının dışına çıkarılmama
sını istedik. Elbette ki, bizler de bankanın kre
dileri için en ince hesapların yapılmasının ye
rinde olduğu kanaatindeyiz. Sayın Islimyeli ar
kadaşım; «Bu bir bankadır, bir kârlılığı ve ve
rimliliği düşünecektir; banka kaidelerine uy
gun hareket edecektir.» buyurdular. Şahsan be
nim kanaatime göre (Devlet Yatırım Bankası) 
isminden başka bankaya yaklaşan yönü çok az
dır ve âdeta Devlet Yatırım Bankası gerek Hü
kümetin, gerek komisyon sözcülerinin, gerekse 
birtakım arkadaşlarımızın ifadelerinden anlaşı
lıyor ki, bir şey gibi, yani devekuşu gibi geli
yor. Uç dediğimiz zaman, ben deveyim diyor, 
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FENNÎ ISLÎMYELÎ (Balıkesir) — öye ya

pacak... 
İSMET SEZGİN (Devamla) — öyle yapmı-

yacak.. Ve, mâruzâtım budur. İlgililerden ceva
bını aldığımız takdirde mutmain olacağız, te
fekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 11 nci 
maddenin müzakeresi devam etmektedir. Bu an-

21.8.1963 0 : 1 
da Sayın inan ve Sayın Maliye Bakanı söz iste
miş bulunmaktadırlar. Yalnız vakit çok gecik
miş olduğundan, bugün Yüce Meclis tarafından 
almanTiarar gereğince, yarınki 22 Ağustos 1963 
Perşembe günü saat 15,00 te toplanılmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 19,00 

6. — SUNUKLAE VE TELGRAFLAR 

1. — istanbul üi Eyüp ilçesine bağlı Göztepe 
bucağında Gazi Osmanpaşa adiyle bir ilçe kurul
ması hakkındaki kanun tasarısının kabulü müna

sebetiyle yüzelli bin Taslıtarlalı adına tlçe Yap
tırma Derneği Başkanı Rifat Tacettinoğlu'nun 
teşekkür telgrafı 



Toplantı: 2 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı : 119a ek 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifıkasyonu hakkında kanun tasa
rısı ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 

1/247, C. Senatosu 1/211) 
(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 155) 

Cumhuriyet Senatosu 21 . 6 . 1963 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2056 (1/211) 

MlLUET MECLİS'İİBAŞKANLIĞINA 

îlgi : 10 . 4 . 1963 gün ve 2570-12395 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkındaki kanun tasarısının, Millet Mecli

since kabul olunan metni, Gumlhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 6 . 1963 tarihli 78 nci Bir
leşiminde değiştirilerek kabul edilmiş, dosya ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

JNOt : 
Açık 

Madde 6. -

Madde 10. -

. • 

oya arz edilen maddeler 
— Oy sayısı 

Kabul 
— Oy sayısı 

Kabul 
Eet 
Çekinser 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

(99) 
99 

(115) 
114 

1 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
t . - *l" 

Millet Meclisi 
Bütçe ve Plân Komisyonu 28 . 6 . 1963 

Esas No. : 1/247 
Karar No. : 111 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 6 . 1963 tarihli 78 nci Birleşiminde değiştirilerek 
kabul edilen, Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu hakkındaki kanun tasarısı, komisyo
numuza havale edilmiş olmakla ilgili Hükiimet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve gö
rüşüldü : 



— â -
Tasarının Cumhuriyet Senatosunda müzalkeresi sırasında; 6 neı maddenin birinci fıkrasında 

«suretiyle»' kelimesi iki defa kullanılmış, olduğundan biri kaldırılarak «belirtilerek» yapılmış; 

14 ncü maddede cezayı icabettiren hususlar belirtilmiş bulunduğu için (teikrara meydan verme
mek bakımından 10 ıncu maddenin ikinci fıkrası kaıldınlımıştır. 

Komisyonumuz bu tadilleri yerinde görerek Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen me^ni be
nimsemiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülme'k ve 'Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
§. İnal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Siirt 
A. Yaşa 

Başkan V. 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Aydın 
/. Sezgin 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

Konya 
R. özdl 

M. 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bulunamadı 

Gümüşane 
S. Savacı 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Sinop 
Alicanoğlu 

Kâtip 
Yozgat 
V. Uyar 

Denizli 
A. Şohoğlu 

İmzada bulunamadı 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
Ş. Aysan 

Trabzon 
A. Şener 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 119 a ek) 
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MİLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN i 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu i 
hakkında kanun tasarısı ı 

Bölüm : III 

Tescil 

MADDE 6. — Islah edilmiş çeşitlerle köy 
çeşitleri, morfolojik, biyolojik ve tarımsal nite-
likleri belirtilmek suretiyle Tarım Bakanlığınca I 
yönetmelik esasları dâhilinde kütüğe kaydedil- j 
mek suretiyle, tescil olunur. 

Yabancı memleketlerde o memleketin ken- i 
di mevzuatı dâhilinde ıslah ve tescil edilmiş çe- | 
şitler, memleketimizde adaptasyon denemeleri 
yapılmak ve bunların ekonomik ve tarımsal de- | 
geri Tarım Bakanlığınca belirtilerek kendi isim- i 
leriyle tescil olnur. ı 

MADDE 10. — Sertifikalı tohumlukları ye
tiştirecek veya satışa arz edecek özel ve tüzel ki- | 
siler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Devlete, i 
katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelere ve • 
îktisadi Devlet Teşekküllerine ait işletme ve 
kurumlarda aranacak nitelikler yönetmeliğin
de belirtilir. 

Bu tohumlukları satışa arz eden ana kurum
lar bu tohumlukların müstahsıla intikaline ka
dar sertifikasında yazılı niteliklerinin muhafa
zasından sorumludurlar. Bu hükümlere aykırı 
olarak yapılan satışlar Tarım Bakanlığı teşkilâ- -
tınca menedilir ve müteşebbisleri hakkında bu 
kanunun 14 ncü maddesi hükümlerine göre ta
kibat yapılır. | 

. . . .>. . 

CUMHURİYET SENATOSUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikasyonu 
hakkında kanun tasarısı 

Bölüm : III 

Tescil 

MADDE 6. — Islah edilmiş çeşitlerle köy 
çeşitleri, morfoloji^ biyolojik ve tarımsal nite
likleri belirtilerek Tarım Bakanlığınca yönetme
lik esasları dâhilinde kütüğe kaydedilmek sure- . 
tiyle tescil olunur. 

Yabancı memleketlerde o memleketin ken- , 
di mevzuatı dâhilinde ıslah ve tescil edilmiş çe
şitler, memleketimizde adaptasyon denemeleri 
yapılmak ve bunların ekonomik ve tanmsal de
ğeri Tarım Bakanlığınca belirtilerek kendi isim
leriyle tescil olnur. 

MADDE 10. — Sertifikalı tohumlukları ye
tiştirecek veya satışa arz edecek özel ve tüzel ki
şiler ve tüzel kişiliği haiz olmasa dahi Devlete, 
katma ve özel bütçeli dairelerle belediyelere ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerine ait işletme ve 
kurumlarda aranacak nitelikler yönetmeliğin
de belirtilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 119 a ek) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

YÜZ YİRMÎBİRÎNOI BİRLEgîM 

21.8.1963 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı Ha-
tipoğlu'nun, Genel nüfus yazımı kanunu tasa
rısının havale edilmiş olduğu Adalet, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer üye
den kurulu geçici bir komisyonda görüşülme
sine dair önergesi (1/507, 4/242) 

2. — Trabzon milletvekilleri Ahmet Şener 
ve Ali Rıza Uzuner'in, Karadeniz Teknik Üni
versitesi adı ile Trabzon'da bir üniversite ku
rulması hakkındaki 6594 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısının havale edilmiş olduğu Millî 
Eğitim ve Plân komisyonlarından seçilecek 
dörder üyeden kurulacak geçici bir komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/515, 4/243) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
n 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Erzurum Milletvekili Nihat Dilerin, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nla ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

3. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
ta'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

4. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

5. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazöva'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/051) 

6. — İstanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
İstanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na-

[ hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/582) 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair İmar ve İskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

9. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, İmar ve İskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

10. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

11. —<- Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

12. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu
na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum-



lanna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

13. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'mn, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, içişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

14. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

15. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
CENTO Andlaşmasına dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

16. — içel Milletvekili Mazhar Ankan'm, 
Orman idaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

17. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, Karayolları tarafından istimlâk edi
len ve bedeli ödenen Giresun'un Piraziz PTT 
binasının yeniden yapılmaması sebebine dair 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/598) 

18. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin '-
in, Abana'nın yeniden ilçe ^aline getirilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair içişleri Ba 
kanından sözlü sorusu (6/599) 

19. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nm Dinamit ve trol ile balık avlamanın önlen
mesi hususunda ne düşünüldüğüne dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu (6/601) 

20. — Edirne Milletvekili îlhami Ertem'in, 
Dış memleketlerde tahsilde bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktannın neye göre tesbit 
olunduğuna dair Maliye ve Millî Eğitim Bakan
larından sözlü sorusu (6/603) 

21. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair imar ve tskân Bakanından söz
lü sorusu (6/605) 

2 — 
I 22. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/606) 

23. -— Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/607) 

24. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Devlet Su İşleri tarafından çiftçilerden 
alman su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/608) 

25 — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, ithal edilen traktör, motor ve aletleri
nin çiftçilere ucuz satılması hususunda ne dü
şünüldüğüne dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu. (6/609) 

26. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Zirai Donatım Kurumu tarafından it
hal ve monte edilen traktörlerin çiftçilere geç 
verilmesi sebebine dair Tarım Bakanından söz
lü sorusu. (6/610) 

27. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Elmalı - Fethiye yolunun geçide açılması ve El
malı Karagöl'ünün kurutulması hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu. (6/611) 

28. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya Devlet Hastanesinin, son beş yıl için
de, kaç defa teftiş edildiğine dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu. 
(6/613) 

29. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-
nun, Ankara'da inşa edilecek olan Gülhane As. 
kerî Tıp Akademisi binasının durumuna dair 

I Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/914) 
I 30. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

nun, ipsala Karpuzlu köyünde oturan Nazmi 
Başın emniyet karakolunda dövüldüğünün doğ. 
ru olup olmadığına dair Adalet ve içişleri Ba-

I kanlarından sözlü sorusu (6/615) 
31. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğlu'-

I nun, muhtelif bakanlıklar tarafından mükerrer 
olarak kurulan tesislere dair Sanayi Bakanın-

I dan sözlü sorusu (6/616) 
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32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, I 

Erzurum îmam - Hatip Okulunda vukubulan 
boykot olayının, basında belirtilen tarzda cere
yan edip etmediğine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/617) 

33. — istanbul Milletvekili Oğuz Oran'm, 
Kıbrıs'ta Anayasanın Makarios Hükümeti tara
fından ihlâl edilmesi konusunda ne düşünüldü
ğüne dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/618) 

34. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nm, Almus ilçesine bağlı baraj gölü içerisinde 
kalan bir kısım arazinin istimlâk bedellerinin 
ne zaman verileceğine dair, Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/619) 

35. — istanbul Milletvekili Saadet Evren'in 
Koalisyon Hükümetinin, işe başladığı tarihten 
bu yana, Kıbrıs Anayasasının ve Andlaşmala-
rın tam olarak uygulanmasını sağlamak bakı
mından tatbik ettiği tedbirlere dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/620) 

36. — Çankırı Milletvekili Rahmi inceler'in, 
köy kalkınması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/621) 

37. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm 
olup olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak 
düşen uçak olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu- (6/622) 

38. — izmir Milletvekili Arif Ertunga'mn, il 
ve ilçelerde ziraat odalarının kurulmaması sebe
bine dair Tarım Bakanından, sözlü sorusu 
(6/623) 

39. — Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, 
Kurtalan, Beşiri, Batman ve Sinan mmtakala-
rında ekilen tohumluk buğdayların ıslahı husu
sunda ne düşünüldüğüne dair Tarım ve Ticaret 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/624) 

40. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
memleketimizde istihsal edilen palamut miktarı
na ve bunun nerede istihlâk edildiğine dair Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/625) 

41. — Edirne Milletvekili Fahir Giritlioğ-
lu'nun, Edirne Hinde kurutulan arazi miktarı
na ve bu arazilerin ne suretle dağıtılacağına 
dair imar ve tskân Bakanından sözlü sorusu 
(6/626) I 

42. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, pilot bölge olan İsparta çevresinde, 1963 
ve 1964 ve 1965 yıllarında tarım ve sanayi alan
larında ne gibi tesisler yapılacağına dair Ta
rım ve Sanayi Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/627) 

43. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, memleketimizde, son beş yıl içinde, ne kadar 
difteri ve boğmaca vakası olduğuna ve bu has
talıklardan kaç çocuk öldüğüne dair Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/628) 

44. — İsparta Milletvekili Ali ihsan Balım'-
ın, yurdumuzda, son on yıl içinde ne kadar tifo 
ve paratifo vakası olduğuna ve bu hastalıklar 
sebebiyle kaç ölüm tesbit edildiğine dair Sağ- ' 
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu 
(6/629) 

45. — Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğ-
lıftıun, 1962 yılı fındık mahsulü için tesbit edi
len ihraç fiyatının hangi esaslara istinadettiği-
ne ve bu fiyattan aşağı satış teklifi olup olma
dığına dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/630) 

46. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Kara-
ca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
iağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım 
ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu. (6/631) 

47. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halk tarafından sabun yerine kullanılmakta 
bulunan deterjanların insan cildine ve hazım 
cihazına zararlı olduğunun doğru olup olma
dığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/632) 

48. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Hirfanlı Barajı gölünün etrafında bulunan ara
zinin sulanması ve bu araziden bol miktarda 
mahsul sağlanması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Tanm ve Bayındırlık Bakanlarından sözlü 
sorusu. (6/633) 

49. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'ijı, 
Keskin - Kırıkkale ile Keskin - İğdebeli arasın-
daki şose yolların ne zaman asfaltlanacağına da
ir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/63İ) 

50. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, pancar fiyatlarının artırılması hususun* 
da ne düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından 
sözlü sorusu (6/635) 
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51. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, hububatın bugünkü satış fiyatiyle ilerde 
tesbit olunacak satış fiyatı arasında bir fark 
olup olmıyacağına dair Ticaret Bakanından söz
lü sorusu (6/636) 

52. — Eskişehir Milletvekili Celâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
raporun bulunup bulunmadığına e dair Tarım 
Bakanından sözlü sorusu (6/637) 

53. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Kırşehir'e ne gibi 
büyük bir yatırım yapılacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/638) 

54. — Muğla Milletvekili Hilmi Baydur'un, 
Muğla iline, 1963 yılında, turizm bakımından 
ne yapıldığına ve yapılması düşünülen işlere 
dair Basın - Yayın ve Turizm Bakanından söz
lü sorusu (6/639) 

55. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erk-
men'in, Görele Kaymakamı Babür Unsal'in 
Kartal Kaymakam Vekilliğine tâyini sebebine 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/640) 

56. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
ın, yurdumuz ormanlarının yüzölçümüne ve bu 
ölçümün nasıl yapıldığına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/641) 

57. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, kaç ilçede tekel memurluğu ol
madığına dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu. (6/642) 

58. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, halen kaç ilçede askerlik şubesi 
olmadığına dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu. (6/643) 

59. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem 
Kılıçoğlu'nun, ilçelerdeki fındık tarım satış 
kooperatifleri seçimlerinden kaçının iptal edil
diğine dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. 
(6/644) 

60. — Bolu Milletvekili Turgut' Çulha'nm, 
mavi küf hastalığının başlamasından itibaren 
tütün ekicilerine ne yardımda bulunulduğuna 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/645) 

61. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Tarım Bakanlığı Teşkilâtına mensup 
bulunan, Qiresun mertaezi ilçelerinde görevli 
kaç memurun yerinin değiştirildiğine dair Ta
rdın Bakanmdajı şçzjfö spruşu. (Ç/64Ş) 

62. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
Karayolları Trafik Tüzüğünün 66 ncı madde
sindeki evsafa uymıyan ağır tonajlı vasıtalara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/647) 

63. — Bolu Milletvekili Turgut Çulha'nın, 
5680 sayılı Basın Kanununun 143 sayılı Kanun
la tadil edilen 19 ncu maddesinin yeniden tadi
linin düşünülüp düşünülmediğine dair sözlü so
ru önergesi, Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/648) 

64. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Soya yağının ortadan çekilmesi sebebine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6 /649) 

65. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen evle
rinin durumuna ve Telsizler mevkiinde yapıl
makta olan evlerin göçmen evlerinde oturanla
ra verilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/650) 

66. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Amasya'da ikinci bir şeker fabrikasının kurul
ması hakkında ne düşünüldüğüne dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/651) 

67. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Çorum İlinde, Devlet Su İşlerine taal
lûk eden, hangi yatırımlara başlandığına dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/652) 

68. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir'den geçen demiryolu üzerin
de yer üstü veya yeraltı bir geçit yapılmasının 
düşünülüp düşünülmediğine dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/653) 

69. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Üsküdar'dan Kabataş'a geçen kamyon
lardan alman ücretlere dair .Ulaştırma Baka
nından sözlü sorusu (6/654) 

70. — İstanbul Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'ın, Basın Hân Kurumuna alınan memur
ların ücretlerinin tesbitinde hangi esaslara isti-
nadedildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/655) 

71. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, bugünkü halkevlerinin eski halkevle-
riyle ne gibi bir ilgisi bulunduğuna dair îçiş* 
leri Bakanından sözlü sorusu (6/656) 



72. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun. Avrupa'daki işçilerimizin gönderdikleri 
dövizin hangi kur üzerinden Türk parasına 
çevrildiğine dair Maliye Bakanından sözlü so
rusu (6/657) 

73. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, şeker pancarı fiyatlarının artırılıp artınla-
mıyacağına dair Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/658) 

74. —- Ağrı Milletvekili Nevzat Güngör'ün, 
İstanbul - Ağrı hava seferlerinin işletmeye açıl
maması sebebine dair, Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/659) 

75. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
Türk sporunun her branşında uğranan yenilgi
nin sebeplerine ve sporcuların durumuna dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/66G) 

76. — Kırklareli Milletvekili Abdurrahman 
Altuğ'un, Kırklareli ili dâhilinde, tabiî âfetler
den zarar görenlere dağıtılmak üzere inşa edi
len evlerin maliyetinin rayiç fiyatından fazla 
olup olmadığına dair Bayındırlık ve imar ve 
İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/661) 

77. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kufim, 
Türkiye'nin bir yıllık orak ipi ihtiyacına ve 
bunu imal eden fabrika sayısına dair Sanayi ve 
Tarım Bakanlarından sözlü sorusu (6/662) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI 

RILAN tŞLER 
X I . — Devlet Yatırım Bankası hakkında 

kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu 
(1/308) (S. Savısı : 304) [Dağıtma tarihi : 
4 . 7 . 1963] 

2. — Gümüşane Milletvekili Nureddin öz-
demir ve 10 arkadaşının, 4273 sayılı Subaylar 
heyetine mahsus terfi Kanununun 5611, 6557 
ve 7417 sayılı kanunlarla muaddel 10 ncu mad
desine bir fıkra ve bu kanuna bir geçici mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları (2/115) 
(S. Sayısı: 254) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1963] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 

Şen'in, bâzı müessese, teşekkül ve işletmek-

S -
rin kullandıkları, «Devlet» kelimeli isimlerim 
kaldırılması hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Anayasa komisyonları raporları (2/489) (S. 
Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 27. 6.1963] 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankan 
Kanununun 33 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan de
ğişiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/345; C. Senatosu 
1/215) (S. Sayısı : 124 ve 290) [Dağıtma tarihi: 
1 .7 .1963] 

3. -— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 
5602 sayılı Tapulama Kanununun 13 ncü mad
desine bir ek fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Geçici Komisyon raporu (2/495) (S. Sa
yısı : 291) [Dağıtma tarihi: 1 . 7 . 1 9 6 3 ] 

4. — Tohumlukların tescil, kontrol ve serti-
fikasyonu hakkında kanun tasansı ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/247; C. Sena
tosu 1/211) (S. Sayısı: 119 a ek) [Dağıtma ta
rihi : 2.7.1963] 

5. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
13 arkadaşının, Anayasa nizamını millî güvenlik 
ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkında 5.3.1962 
tarih ve 88 sayılı Kanunun yürürlükten kaldı
rılması hakkında kanun teklifi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (2/289) (S. Sayı
sı : 302) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsrail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 
1960 tarihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/460) (S. Sayısı : 307) [Dağıtma 
tarihi : 6. 7.1963] 

7. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma İstik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları artıkları
nın tesviyesi için Hükümetimizle Birleşik Kı-
rallık Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya 
ait teati edilen 27 Aralık 1962 tarihli mektup
ların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/455) (S. Sayısı : 309) [Dağıtma 
tarihi : 6. 7.1963] 
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S.'— «fürkiye Cumhuriyeti ile Bomanya 

Halk Cumhuriyeti arasındaki 5 Nisan 1954 ta~ 
rihli Ticaret Andlaşmasına Ek Protokol» ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu tezkeresi (1/447) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

9. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında münakit 31 Aralık 1959 tarihli 
Ticaret Anlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/445) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
6 . 7 . 1963] 

10. — «Türkiye ile Polonya arasında 18 
Temmuz 1948 de akdolunan Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasına Ek Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/444) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

11. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovak
ya Cumhuriyeti arasındaki 9 Temmuz 1949 ta
rihli Ticaret Andlaşmasına ek Protokol» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez 
keresi (1/442) (S. Sayısı : 314) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] 

12. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgar Halk 
Cumhuriyeti arasındaki, 23 Şubat 1955 tarihli 
Ticaret ve ödeme Andlaşmasına ek Protokol» 
ile eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/441) (S. Sayısı : 315) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] 

13. — Tiirkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında teati 
olunan '8 Nisan 1961 tarihli mektupların tatbi
katı ile ilgili olarak iki Hükümet arasında im
zalanan zabıtnamenin ve teati olunan ek mek
tupların onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/422) S. Sayısı : 316) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 . 1963] 

14. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümetinin resmî bir kurulu olan 
Export - împort Bank of Washington arasında 
imzalanan istikraz andlaşmasmın onaylanması

nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı vâ 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/373) (S. Sa
yısı : 317) f Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasın
daki 12 . 5 . 1949 tarihli Ticaret ve Tediye 
Andlaşmasına ek protokole ilişik olarak 11.9 . 
1962 tarihinde teati olunan «Şanj Garantili mek^ 
tupları» nm onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
tezkeresi (1/363) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imza edilen «Türkiye ile Polonya arasındaki 18 
Temmuz 1948 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaş
malarına ek protokol» ile ilişiklerinin onaylan
masının uygun bulunması hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/186) 
(S. Sayısı : 319) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında im
za edilen «Türkiye Cumhuriyeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti arasında Ticaret Anlaşması» ile ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/190) (S. Sayısı : 320) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
akdolunan 29 Temmuz 1961 tarihli zirai madde
ler andlâşması ve ekleriyle bu andlaşmada ya
pılan 6 Eylül 1961, 8 Aralık 1961, 3 Ocak 1962, 
14 Mart 1962 ve 21 Haziran 1962 tarihli deği
şikliklerin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Anayasa Komisyonu mü
talâa raporu ile Ticaret Komisyonu raporu 
(1/281) (S. Sayısı : 322) [Dağıtma tarihi : 
6.7.1963] 

19. — Milletlerarası Kalkınma İdaresi ile Hü
kümetimiz arasında imzalanan İkraz Andlaşma
smın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezke
resi (1/384) (S. Sayısı : 323) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1963] 

20. — Hükümetimizle Milletlerarası Kalkın
ma İdaresi arasında imzalanan İkraz Andlaşma
smın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 



kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi (1/381) (S. Sayısı : 325) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1963] 

21. — Milletlerarası Telekominikasyon An
laşmasına ekli (1958 Cenevre revizyonu) tel
graf ve telefon tüzüklerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu tezkeresi (1/362) (S. Sayısı : 
326) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

22. •— 25 Kasım 1958 tarihli Türkiye - İngil
tere, 27 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Federal 
Almanya, 28 Kasım 1958 tarihli Türkiye - Fran
sa ve Türkiye - Belçika, 29 Kasım 1958 tarihli 
Türkiye - Holânda ve Türkiye - İtalya, 17 Aralık 
1958 tarihli Türkiye - İsveç ve Türkiye - Dani
marka, 18 Aralık 1958 tarihli Türkiye - Porte
kiz, 19 Aralık 1958 tarihli Türkiye * Norveç, 
22 Aralık 1958 tarihli Türkiye - İsviçre ve 29 
Ocak 1959 tarihli Türkiye - Avusturya kredi 
antlaşmalarının onaylanmasının uygun bulun
ması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu tezkeresi (1/124) (S. Sayısı : 327) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

23. — Amerika Birleşik Devletlerinin bir te
şekkülü olan Export - İmport Bank ile Hükü. 
metimiz ve Orman Genel Müdürlüğü arasında 
akdedilen 4 milyon dolarlık istikraz andlaşma-
sının tadiline dair andlaşmanm onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/249) (S. Sa
yısı : 328) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1963] 

24. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 Ekim 
1937 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasına Ek 
Dördüncü Protokol» ile eklerin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/459) (S. Sa
yısı : S08) [Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

25. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Finlandiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
münakit 13 Mayıs 1960 tarihli Ticaret Andlas-
masma ek Protokol» ile eklerinin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi (1/298) (S. Sa
yısı : 321) [Dağıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

26. — Zirai maddeler ticaretinin geliştirilme
si ve yardımlaşma hakkındaki muaddel Ameri

kan Kanunu hükümleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında akdolunan 20 Ocak 
1958 tarihli Muaddel Anlaşmayı tadil eden 29 
Mart 1961 tarihli Andlaşmanm uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Anayasa Ko
misyonu mütalâa raporu ile Ticaret Komisyonu 
raporu (2/272) (S. Sayısı : 329) [Dağıtma ta
rihi : 8. 7 . 1963] 

27. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Muha
sebesinin 1963 yılı Mart, Nisan ve Mayıs ay
ları hesabı hakkında Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/24) (S. Sayısı : 330) [Da
ğıtma tarihi : 8 . 7 .1963] 

28. — «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasmda 
12 Mayıs 1949 tarihinde akdolunan Ticaret ve 
Tediye Andlaşmasma ek Protokol» ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tezkeresi 
(1/443) (S. Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi: 
11.7.1963] 

29. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkında kanun ta
sa/ısına dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/201. C. Senatosu 1/229) (S. Sayı
sı : 122 ye ek) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

30. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşının, 7244 sayılı Kanunun 5 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
C. Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 2/51; C. Senatosu 2f52) (S. Sayısı : 231 e 
3 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7.1963] 

31. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 
fabrikalarının 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 
ve 1959 yılları muameleleri hakkında tanzim 
edilen raporların bilânçolariyle birlikte sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu raporu. (3/88, 3/93, 8/97, 
3/110, 3/124, 3/166, 3/340) (S. Sayısı : 367) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 8 .1963] 
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V 

ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - ÎKtNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — tmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasarı ve İmar ve İskan, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporlan 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihi: 
27 . 6 .1963] 

X 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrası
nın 3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Birinci g&rtişme tarihi : 
27 . 6 ,1963] 

X 3. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

4. — Ünye'nin Hamdiye mahallasi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini 
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/510) (S. Sayısı : 117) [Birinci görüşme 
tarihi: 27 . 6 .1963] 

5. '— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı : 130) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

6. — 4936 sayılı üniversiteler Kanununun 
115 saylı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

7. —- Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş

rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Birinci görüşme ta
rihi : 27.6.1963] 

8. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

9. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt* 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dari doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı: 148) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 10. — Türkiye ile İran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasmm onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Birinci görüşme tarihi : 
27.6.1963] 

X 11. — Televizyon f ilimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sınm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Birinci görüşme tarihi : 27.6.1963] 

X12. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasmın onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
lan (1/236) (S. Sayısı : 165) [Birinci görüşme 
tarihi : 27.6.1963] 

13. — İçel Milletvekili Yahya Dermancı ve 
Mazhar Arıkan'm, İstiklâl Savaşına iştirak eden 
M. Hilmioğlu M. Rifat özaydm'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/281) 
(S. Sayısı : 202) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

14. — Sivas Kongresince seçilen Temsil He 
yeti üyeleriyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 



Birinci Döneminde bulunan üyelere vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkındaki 
Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/352) (S. Sayısı : 205) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27. 6 .1963] 

15. — Köy enstitüleri ve ilk öğretmen okul
larının birleştirilmesi hakkındaki Kanunun 5 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları ra
porları. (1/239) (S. Sayısı,: 217) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27. 6 .1963] 

X 16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince 
Avrupa Fonundan temin olunan kredinin Dev
let borcu olarak Hazine hesaplarına intikali ve 
Türk Lirası karşılıklarının kullanılma şekli 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/248) (S. Sa
yısı: 218) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

X 17. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukuki uyuşmazlıkların çö
zülmesi hususunda Divanın yargı hakkını ön
ceden tanımayı gerektiren ihtiyari kaydı katıl
mamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Adalet komisyonları raporları (1/293) (S. 
Sayısı: 226) [Birinci görüşme tarihi: 27.6.1963] 

X 18. — Evlilik dışı çocukların tanınmala
rını kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki (sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri, İçişleri ve Adalet komisyonları ra
porları (1/233) (S. Sayısı : 227) [Birinci gö
rüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

19. — Hınıs kazası Karaçoban nahiyesi Hırt 
köyü, hane 19, cilt 11, sayfa 107 de kayıtlı Be-
kiroğlu Belkısa'dan doğma 1939 doğumlu Be-
dih Kılıç'm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/205) (S. Sayısı : 233) [Birinci 
görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

20. — Karamürsel ilçesinin Mahmudiye kö
yü hane 32, cilt 6 ve sayfa 31 sayısında nüfusa 
kayıtlı Receboğlu, Hanife'den doğma 18 Mart 
1341 doğumlu Hasan Şeker'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/542) (S. Sa
yısı: 234) [Birinci görüşme tarihi: 27 . 6 .1963] 

21. — Fethiye ilçesi Girdev köyü nüfusunun 
hane 1, cilt 21/2 ve sayfa 31 sayısında kayıtlı 
Naimoğlu Döndü'den doğma Mart 1933 doğum
lu Süleyman Ağır baş'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/304) (S. Sayısı : 235) 
[Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 . 1963] 

X 22. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan İngiliz alacakları bakiyesinin 
tesviyesi için Birleşik Kırallıkla Türkiye arasın
da mektup teatisi suretiyle yapılan 23 Haziran 
1962 tarihli Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 237) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 .1963] 

X 23. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin bir kısım borçlarının tahkimi hak
kındaki Kanunun 6 ncı maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Plân Komisyo
nu raporu (1/393) (S. Sayısı : 241) [Birinoi 
görüşme tarihi * 27 . 6.1963] 

24. — Havza ilçesinin, ÇakıraJlan köyü hane 
8, cilt 19 ve sayfa 241 sayısında nüfusa kayıtlı 
Mehmetoğlu Mevlûde'den doğma, 1 . 1 . 1939 
doğumlu Bayram Kalpaklı'nm ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/560) (S. Sayı
sı : 242) [Birinci görüşme tarihi : 27 . 6 .1963] 

25. — Sarıgöl ilçesinin Çöp köyü hane 32, 
cilt 3 ve sayfa 49 sayısında nüfusa kayıtlı Ah-
me.toğlu Hatice'den doğma 10 . 1 . 1933 Ala
şehir doğumlu Süleyman Bozkurt'un ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/569) 
(S. Sayısı : 243) [Birinci görüşme tarihi : 
27 . 6 . 1963] 

26. — Ankara Kızılcahamam ilçesinin Pa
zar nahiyesi Ağacavirâh köyü hane 19,* cilt 
3 ve sayfa 31 de nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu 
Fatma'dan doğma 3 . 4 . 1962 ve tashihan 
9 . 8 . 1938 doğumlu Ali Osman özden'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ye Adalet Komisyonu rapo
ru (3/581) (S. Sayısı : 244) [Birinci görüşme 
tarihi : 27 . 6 .1963] 

27. — Köyceğiz ilçesinin Beyobası köyü hane 
No. 60 nüfusunda kayıtlı Osmanoğlu, Na
zif e'den doğma 1332 doğumlu Ali Karahan'-
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m ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/582) (S. Sayısı : 245) [Birinci görüş
me tarihi : 27 . 6 .1963] 
B - JtSlKlNCI GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
XI .—- Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 

pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve içişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

X 4. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 5. — Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlasmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Da
ğıtma tarihi : 9.5.1963] 

X 6. — 1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen Teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkında kanun ta
sarısı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları. (1/214) (S. Sayısı : 216) 
[Dağıtma tarihi : 30 . 5 .1963] 

7. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları hakkında kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve Plân komisyonları raporları. (1/263) 
(S. Sayısı : 219) [Dağıtma tarihi: 30.5.1963] 

X 8. — Milletlerarası Çalışma TeşkilâUnıü 
statüsünde yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları. 
(1/304) (S. Sayısı : 222) [Dağıtma tarihi : 
30.5.1963] 

9. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki Kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonları ra
porları (1/341) (S. Sayısı : 238) [Dağıtma ta
rihi : 8 . 6 . 1963] 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık ve Plân komisyonları raporları 
(1/342) (S. Sayısı : 239) [Dağıtma tarihi : 
8 . 6 . 1963] 

11. — 2000 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
ikinci fıkrasının kaldırılmasına dair kanun ta
sarısı ve Adalet, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Plân komisyonları raporları (1/374) (S. Sayısı : 
240) [Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1963] 

12. — İstanbul Milletvekili Cihad Baban ve 
5 arkadaşının, Birinci Dünya ve İstiklâl Sa
vaşlarına iştirak eden Feracullahoğlu Ahmet 
Fahri Özçelik'e vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/285) (S. Sayısı • 
248) [Dağıtma tarihi : 12 . 6 .1963] 

13. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
dört arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 455 
ve 459 ncu maddelerine birer fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/323) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma tari
hi : 12 . 6 .1963] 

14. — Karacabey İlçesi Sarıbey İslâm köyü 
hane 8, cilt 32 ve sayfa 187 nüfusuna kayıtlı 
Ahmetoğlu, Sabriye'den doğma 19 .10 .1931 
doğumlu Kerim Özkan ile Karacabey ilçesi Ye-
nisarıbey köyü nüfusunun hane 5, cilt 25 ve 
sayfa 1961 sayısında kayıtlı Şevketoğlu Nazmi
ye'den doğma 1926 doğumlu Hasan Güney'in 
ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/568) (S. Sayısı : 253) [Dağıtma tarihi : 
12 . 6 .1963] 
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X 15. — Başbakanlık Basımevi döner ser

maye işletmesi kuruluşu hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/316) (S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 
13 . 6 . 1963] 

X 16. — Millî Eğitim Bakanlığına Ankar. 
da yaptırılacak merkez binası için gelecek yıl
lara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim, Bayındırlık ve 
Plân komisyonlan raporları (1/412) (S. Sayısı : 
257) [Dağıtma tarihi : 13.6.1963] 

17. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli ve 
11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fikret 
Turhangil, Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve izmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, Tes
cil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporian (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

18. — Kulp ilçesinin Hacanan köyü hane 34, 
cilt 7 ve sayfa 98 sayısında nüfusa kayıtlı Sait-
oğlu, Sultan'dan doğma 1928 doğumlu Recep 
Oruç'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/593) (S. Sayısı : 263) [Dağıtma tarihi : 
18. 6.1963] 

19. — İlköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/456) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 18 . 6.1963] 

20. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun «ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/458) 
(S. Sayısı : 265) [Dağıtma tarihi : 19 .6 .1963] 

X 21. — Takip ve tahsiline mahal ve imkân 
görülemiyen bir kısım Hazine alacaklarının si
linmesi hakkında kanun tasarısı ve Plân Komis
yonu raporu (1/433) (S. Sayısı : 266) [Dağıt
ma tarihi : 20.6.1963] 

22. — Türk vatandaşlığı kanunu tasarısı ile 
Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar'm, 1312 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa ek kanun 
teklifi ve Mardin Milletvekili Mehmet Ali Ân 
kan'm, Vatandaşlık Kanununun 10 ncu madde
sine iki fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Türk Va
tandaşlığı Kanununun 10 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Geçici Ko
misyon raporu (1/202, 2/18, 2/264, 2/389) (S. 
Sayısı : 267) [Dağıtma tarihi : 20. 6.1963] 

23. — Ziraat Odaları ve Ziraat Odalan Birli
ği Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım 
komisyonları raporları (1/463) (S. Sayısı : 208) 
[Dağıtma tarihi : 20 .6 . 1Ö63] 

24. — Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmesine dair 7454 sayılı Kanunun 1 
nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kında kanun tasarısı ve Adalet ve Tarım komis
yonlan raporları (1/435) (S. Sayısı : 269) [Da 
ğıtma tarihi : 20. 6.1963] 

25. — Devlet memurlan aylıklannın tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasan-
sı ve Millî Savunma ve Plân komisyonlan rapor
ian (1/311) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma tarihi : 
25.6.1963] 

26. — Menkul kıymetler ve Kambiyo Borsa-
lan kanunu tasarısı ve Maliye ve Ticaret ko
misyonlan raporian (1/320) (S. Sayısı: 271) 
[Dağıtma tarihi: 26.6.1963] 

27. — Millî Eğitim Bakanhğı Meslekî ve 
Teknik öğretim Müsteşarlığı Meslekî ve Tek
nik öğretim Yüksek Danışma Kurulu kanunu 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporian (1/262) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 

28. — İstanbul Milletvekili Zeki Zeren'in, 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Anayasa ve Adalet komisyonlan 
mütalâaları ile Sağlık ve Sosyal Yardım Komis
yonu raporu (2/497) (S. Sayısı : 276) [Dağıt
ma tarihi : 26.6.1963] 

29. — Devlet memurlan aylıklannın tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin Bayındırlık Bakanlığı kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında kanun 
tasansı ve Bayındırlık ve Plân komisyonlan 
raporian (1/430) (S. Sayısı: 277) [Dağıtma 
tarihi: 26.6.1963] 
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30. — Ticaret Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri

ne dair kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu 
(1/371) (S. Sayısı' : 281) [Dağıtma tarihi : 
27.6.1963] 

X 31. — Harçlar kanunu, tasarısı ile Balıke
sir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak ve iki arka-
, daşının, 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125 nci 
maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir 
fıkra eklenmesine dair ve Artvin Milletvekili 
Saffet Eminağaoğlu'nun , 5887 sayılı Harçlar 
Kanununun 1 nci maddesini değiştiren 6765 
sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tek
lifleri ve Geçici Komisyon raporu (1/395, 
2/305, 2/321) (S. Sayısı : 282) [Dağıtma tari
hi : 29 . 6 . 1963] 

32. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun 2850, 8920, 4092, 
5010, 6867 ve 303 sayılı kanunlarla değişik 35 
nci maddesine bir (g) fıkrası eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Aydın Milletvekili Hilmi Ay-
dmçer'in, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 35 
nci maddesinin sonuna bir bent ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu raporu (2/484, 2/472) (S. 
Saym : 287) [Dağıtma tarihi : 29.6.1963] 

X 33. — Damga Vergisi kanunu tasarısı ve 
Geçici Komisyon raporu (1/394) (S. Sayısı: 288) 
[Dağıtma tarihi : 29. 6 .1963] 

34. — Cumhuriyet Senatosu Urf a Üyesi Vas-
fi Gerger'in, kesin idari kararlar hakkında Sa
yıştay'a baş vurulacağına dair kanun teklifi ve 
İçişleri ve Maliye komisyonları raporları (2/33) 
(S. Sayısı : 294) [Dağıtma tarihi : 2 . 7 .1963] 

35. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununun 6122 ve 6422 sayılı kanunlarla de
ğiştirilen 39 ncu maddesinin (b) fıkrasının son 
bendinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı 
ve İstanbul Milletvekili îlhami Sancar ve iki 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 39 ncu maddesinin 6122 ve 6422 sa
yılı kanunlarla değiştirilen ve eklenen (b) fık
rasının kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları • raporlan (1/268, 
2/10) (S. Sayısı : 292) [Dağıtma tarihi : 
1 . 7 . 1963] 

36. — Baraj inşaatı dolayısivîe sular altında 
kalacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun ta

sarısı ve Bayındırlık, İçişleri, Adalet, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/402) (S. Sayı
sı : 293) [Dağıtma tarihi : 1 . 7 .1963] 

37., — Uzman Jandarma kanun tasarısı ve 
Geçici Komisyon rappru (1/479) (S. Sayısı : 
296) [Dağıtma tarihi : 2 . 7.1963] 

X 38. — La Haye'de 14 Mayıs 1954 tari
hinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halinde 
kültür mallarının korunmasına dair sözleşme* 
ile bu sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, pro
tokol ve kararlara katılmamızın uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri, 
Millî Savunma ve Millî Eğitim komisyonları ra 
porları (1/306) (S. Sayısı : 289) [Dağıtma ta
rihi : 3 . 7 . 1963] 

X 39. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları (1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
târihi : 3 . 7 . 1963] 

40. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ile Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz ve Ağrı Milletvekili Kerem özcan'ın, Ka
çakçılığın men ve takibine dair olan 1918 sayılı 
Kanunun 6829 sayılı Kanunla değişik 53 ncü 
maddesinin tadiline dair kanun teklifi ve İçiş
leri ve Adalet komisyonları raporlan (1/295, 
2/169) (S. Sayısı : 23 e 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 4 . 7 . 1963] 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Hâkimler Kanununun Anayasaya aykırı hü
kümler taşıyan 122 ve 123 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/439) (S. Sayısı : 299) [Da
ğıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

42. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu'nun 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/416) (S. 
Sayısı : 301) [Dağıtma tarihi : 4 . 7 . 1963] 

43. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-
lu'nuh, 18. 6.1927 tarih ve 1088 sayılı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 21.12.1949 
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tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 427 
nci maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/417) (S. Sayısı : 
300) [Dağıtma tarihi : 5 . 7 .1963] 

X 44. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga 
ve 106 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/437) 
(S. Sayısı : 305) TDağıtma tarihi : 6 . 7 .1963] 

45. — Nevşehir Milletvekili Ali Baran Nu-
manoğlu ve 13 arkadaşının, Türkiye Halk Ban
kası ve Halk sandıklan hakkındaki 2284 sayılı 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 
olan 5652 ve 6354 sayılı kanunlara ek kanun 
teklifi ve Ticaret, İçişleri, Maliye ve Plân ko
misyonlan raporlan (2/245) (S. Sayısı : 331) 
[Dağıtma tarihi : 8 . 7.1963] 

X 46. — Tunus'un Gümrük Tarifeleri ve Ti
caret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne müta-
allik Beyannamenin onaylanmasının uygun bu
lunmasına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Güm
rük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan ra
porlan (1/96) (S. Sayısı : 332) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 47. — Arjantin'in, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Genel Anlaşmasına geçici kabulüne mü-
taallik beyannamenin onaylanmasının uygun 
bulunmasına dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 

"Gümrük ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/97) (S. Sayısı : 333) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 7 . 1963] 

X 48. — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 
Anlaşması Âkıd Tarafları ile Polanyâ Halk Cum
huriyeti Hükümeti arasındaki münasebetlerle il
gili beyannamenin onaylanmasının uygun bulun
masına dair kanun tasansı ve Dışişleri, Gümrük 
ve Tekel, Ticaret ve Plân komisyonlan raporla-
n (1/98) (S. Sayısı : 334) [Dağıtma tarihi : 
9.7.1963] 

X 49. — Teşhis ve tedavi maksadiyle sağlık 
kurumlarına ariyeten ve meccanen tahsis edile
cek tıbbi.- cerrahi ve lâboratuvar malzemesinin 
Gümrük Resminden muafen muvakkat ithaline 
dair Andlaşmanm uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasansı ve Dışişleri, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonla
rı raporlan (1/279) (S. Sayısı : 335) [Da
ğıtma tarihi : 9 . 7 .1963] 

X 50. — «Banş Gönüllüleri» adlı Amerikan 
Teşekkülünden faydalanma hususunda Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti arasında yapılan Andlasmav 
ait teati olunan mektupların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Dışişle
ri ve Plân komisyonları raporlan (1/428) 
(S. Sayısı : 336) [Dağıtma tarihi: 9.7.1963] 

51< — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince 
denetlenmesinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/273) 
(S. Sayısı : 234 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
10.7.1963] 

X 52. — Ambalajların muvakkat ithaline 
mütaallik Gümrük Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunmasına dair kanun tasansı 
ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komis
yonlan raporlan (1/95) (S. Sayısı : 337) [Da
ğıtma tarihi : 10 . 7 .1963] 

53. — Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bo-
lak ve 15 arkadaşının, 1389 sayılı Kanunun be
lediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu (2/507) (S. Sayısı : 341) [Dağıtma ta
rihi : 11 .7 . 1963] 

54. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve 
vazifeleri hakkındaki Kanunun 12 nci maddesi
nin değiştirilmesine ve bu kanuna iki madde 
eklenmesine dair kanun tasansı ve İçişleri, İmar 
ve İskân ve Plân komisyonlan raporlan (1/375) 
(S. Sayısı : 343) [Dağıtma tarihi : 11.7.1963] 

55. — Sıtmanın imhası hakkındaki Kanunun 
1 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun tasansı ve İçişleri, Adalet, Sağlık ve Sos
yal Yardım ve Plân komisyonlan raporlan 
(1/419) (S. Sayısı : 344) [Dağıtma tarihi : 
11.7.1963] 

56. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasansı 
ve Millî Eğitim, İçişleri ve Plân komisyonlan 
raporlan (1/453) (S. Sayısı : 345) [Dağıtma 
tarihi : 11.7.1983] 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
düğünlerde men'i israfata dair 55 sayılı Kanu-
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nun kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Ada
let ve İçişleri Komisyonları raporları (2/387) 
(S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi 12 . 7 . 1963] 

58. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk 
ile Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Selâhattin 
özgür'ün, 4273 sayılı Subaylar Heyetine mah
sus terfi Kanununun 16 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına bir bend ve bu kanuna geçici bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu raporu (2/315) (S. Sayısı : 
350) [Dağıtma tarihi : 12 . 7 . 1963] 

59. — Akçaabat'ın, Ağaçlı köyü 12 hane nu
marasında nüfusa kayıtlı tsmailoğlu Fatime 
(Fatma) den doğma 26.8.1936 doğumlu Ha
san Şentürk'ün ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/641) (S. Sayısı : 351) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 7 .1963] 

60. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Ay
dın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Milletve 
kili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Milletvekili 
Sadık Perinçek'in Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Bütçe Karma Komisyonunun seçilmesi ve ça
lışma usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/269) (S. 
Sayısı : 233 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 . 
1963] 

X 61. — Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve 
Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5 . 1 . 
1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde ek
lenmesine ve bu kanunun 14 ncü maddesinin ta 
diline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletve
kili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fa-
kih özfakih ve Edirne Milletvekili îlhami Er
temin, 4 . 2 . 1957 gün ve 6900 sayılı Mâlûli 
yet, İhtiyarlık ve ölüm Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Ge
çici Komisyon raporu (1/462, 2/368, 2/413, 
2/506) (S. Sayısı : 338) [Dağıtma tarihi : 
15 . 7 . 1963] 
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X 62. — Aydın Milletvekili İsmet Sezgin ve 
33 arkadaşının, 5237 sayılı Kanunun 27 nci mad
desinin (c) bendinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/522) (S. 
Sayısı : 353) [Dağıtma tarihi : 15 . 7 .1963] 

63. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişik veya 
ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin değiş
tirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının 1700 sayı
lı Dâhiliye Memurları Kanununa ek kanun tek
lifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 17 . 7 .1963] 

64. — Askerî memnu mıntakalar Kanunu
nun birinci maddesinin (A) fıkrasının değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/473) (S. Sayısı : 
364) fDağıtma tarihi : 19 . 7 . 1963] 

65. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları. 
(1/457) (S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 
16 . 8 . 1963] 

66. — Türk Farmakopesi hakkında kanun 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet ve 
Plân komisyonları raporları. (1/271) (S. Sayısı : 
366) [Dağıtma tarihi : 16 . 8 . 1963] 

67. — Serbest malî müşavirlik kanun tasarı
sı ile Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Macit 
Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, Malî 
müşavirlik ve yeminli müşavirlik kanunu tekli
fi ve Geçici Komisyon raporu. (1/476, 2/529) 
(S. Sayısı : 368) [Dağıtma tarihi : 17. 8.1963] 
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(Yiizyirmibirinci Birleşim) 




