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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Yapılan yoklama sonunda çoğunluk olmadı

ğı anlaşıldığından saat 10,30 da toplanılmak 
üzere Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Meh

met Ali Demir ve Denizli Milletvekili Remzi 
ŞenePin, eğitim ve eğitim müesseselerinin ku
rulmasına yardım edenlere Kültür Şeref ma
dalyası verilmesi hakkındaki kanlın teklifi
nin, Nişan ve Madalya kanun teklifini görüş
mek üzere daha önee kurulmuş olan Geçici 
Komisyona verilmesi hakkında bu 'komisyon 
Başkanı Ömer Zekâi Dorman'm önergesi oku
narak kabul olundu. 

Tarım Bakanlığı bütçesiyle 

Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
Orman Genel Müdürlükleri 1964 yılı bütçe 

kanun tasarıları kaibul olundu. 
Ulaştırma Bakanlığı 1964 bütçesi ve 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanun tasarılan 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 
Kâtip 

Malatya 
Nurettin Akyurt 

Üçüncü Oturum 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum 
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Müdürlüğü 1964 yılı bütçesinin son iki madde
si dışındaki maddeleri kabul edildi. 

Çalışma Bakanlığı 1964 yılı bütçe kanun ta
sarısı üzerinde bir süre görüşüldü. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 
Nurettin Ok Süreyya öner 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

Teklifler 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesinin tadili ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/667) (Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonlarına) 

2. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 53 
arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununun 32 nci maddesinin (a) fıkra
sının tadiline ve bu kanuna geçici bir madde-
eklenmesine dair kanun teklifi (2/668) (Mali
ye ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
3. — Nöbetçi memurluğu kurulmasını ve ola

ğanüstü hal tatbikatlarında mesainin 24 saat 
devamını sağlıyan kanun tasarısı ve içişleri Ko
misyonu raporu (1/648) (Gündeme) OS. Sayısı: 
615) 

4. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun bâzı madde ve fıkralarının 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, Ti
caret, Tarım, Sanayi, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/625) (Gündeme) (S. Sayısı : 617) 

5. — izmir Milletvekili Şinasi Osma ile Ço
rum Milletvekili Muzaffer Dündar'ın, sporla 

Dördüncü Oturum 
Çalışma Bakanlığı bütçesi kabul edildi. 
27 Şubat 1964 Perşembe günü saat 10 da 

toplanılmak üzere saat 22,45 te Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Samsun 
Nurettin Ok llyas Kılıç 

Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

ilgili mevzularda işlenen suçlardan ceza gören
lerin affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/434) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 618) 

6. — C. Senatosu .ve M. Meclisi idare Âmir
lerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı kısmında, 
Sayıştay 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
2/654, .2/655; C. Senatosu 2/123) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 619; C. Senatosu S. Sayısı: 409) (Gün
deme) 

7. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Savunma Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/661; C. Senatosu 1/397) (Gündeme) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 620; C. Senatosu S. . Sayısı : 409) 

8. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/654; C. Senatosu 1/396) (Günde
me) (M. Meclisi S. Sayısı : 621; C. Senatosu S.' 
Sayısı : 408) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Mekki Keskin 

KÂTİPLER: Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir), Süreyya öner (Siirt) 
• • 

BAŞKAN —• Birleşimi Açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Efendim, ışıklar yanmca, yok
lama oylarınızı işaret buyurunuz. 

Anahtarları çevirerek, yoklama için işaret 
vermenizi rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkon
solosluğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu 
Gp-orgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/555) (8. Sayısı : 521) (1) 

BAŞKAN — Bu hususta Dışişleri Bakanı 
bir önerge vermiştir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
«Bulgaristan'ın istanbul'daki Başkonsolos

luğu eski Muavin Konsolosu Varbanoğlu, Sta-
yonka'dan doğma 1925 doğumlu Georgi Var
banof Çolakof'un cezasının affı hakkında ka
nun tasarısının arz ettiği öneme binaen pro
tokolde mevcut maddeler arasında gündeme 
alınarak bakanlığımın 1964 malî yılı büt
çesi müzakeresinden önce veya sonra önce
lik ve ivedilikle müzakere edilmesini tensip
lerine saygılarımla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal Erkin 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar. Efen
dim, gündeme alınması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 

(1) 521 8. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 

BAŞKAN —• Ekseriyetimiz var, gündeme 
başlıyoruz. (Ekseriyet yok sesleri.) önümdeki 
kadran böyle gösteriyor, İşletme Müdürüne 
do sordum. 

Kabul edilmiştir. 48 saat geçmediğinden mü
zakeresi yapılacağından bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir, öncelikle görüşülmesi teklif 
edilmektedir. Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. (Bakan izahat versin sesleri.) Efendim, 
evvelâ gündeme alalım. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. Yok. 
Dışişleri Bakanı konuşacak mit (Evet ses

leri.) 
Mühim bir zaruret dolayısiyle getirdikle

rini izah edeceklerdir. Sayın Bakan kısaca, iza
hını rica ederiz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKİN — İki dakikadan fazla sürtmiyecek. 

BAŞKAN —. Çok teşekkür ederim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN — Muhterem Başkan, muhterem arka
daşlarım; casusluktan hükümlü Bulgaristan'ın 
İstanbul Başkonsolosluğu eski Muavin Kon
solosu Çolokof'un geri kalan mahkûmiyet sü
resinin affedilmesine dair kanun tasarısını 
huzurunuza getirmiş bulunuyorum. Çolokof'
un affma mukabil üçü hükümlü olmak üzere 
Bulgaristan'da bulunan sekiz soydaşımızın ve 
vatandaşımızın mübadelesi mevzuııbahistir* Ay-

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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M. Meclisi B : 61 
rica Sofya Elçiliğimizin iki eski hizmetlesi 
Bulgar vatandaşı soydaşımızın ve Burgaz Kon
solosluğumuz eski hizmetlisi, keza Bulgar va
tandaşı ve soydaşımızın da serbest bırakılması 
hususunda Bulgar Hükümeti ile mutabakata 
varılmış bulunulmaktadır. Bu suretle bu 
mübadeleden muhtelif şekillerde istifade edecek 
olan soydaşlarımız ve vatandaşlarımızın adedi 
11 e varmaktadır. Bunlardan birisi bir ara ser
best bırakıldığı için böylece bu mübadeleden 
faydalanacak soydaş ve vatandaşlarımızın adedi 
10 a inmektedir. Mübadele ile, mahkûm olan 
soydaş ve vatandaşlarımızdan birisi daha 2,5 yıl 
hapiste kalmak mecburiyetindedir. Diğeri de 20 
sene daha hapiste kalmak mecburiyetindedir. 
Bunlar tamamiyle affediliyorlar ve diğer soydaş 
ve vatandaşlarımızla birlikte 10 kişi senelerden 
beri memlekette kendilerini iştiyak ve tahas
sürle bekliyen ailelerine yakın zamanda kavuş
muş olacaklardır. Bu suretle yaptığımız anlaş
ma yüksek tasviplerinize iktiran ettiği takdirde, 
bu tasvibinizi kıymetli reylerinizle teyit buyur
manızı rica ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem Baş

kan, pek muhterem arkadaşlarım; Sayın Dışiş
leri Bakanının bugün öncelik ve ivedilikle mü
zakeresini talebetmek suretiyle Yüksek Meclise 
getirdiği teklifi istemiyerek desteklemekteyiz. 
Bu istemiyerek tâbirinin başlıca sebepleri şunlar
dır : 

Sayın Dışişleri Bakanımız, Dışişleri Bakan
lığı bütçesi görüşülürken, komşulardan sadece 
Bulgaristan'ın mevcut siyasi münasebetlerde bir 
türlü Türk haklarına ve Türkiye'nin iyi müna
sebetler göstermesi hususunda beslediği iyi ni
yetlere iyi" olarak mukabele etmediğini, daima 
olumsuz davrandığım ve bunun ne şekilde hal
ledileceğine asla bir kanaati bulunmadığını ifa
de etmişlerdi. Buna rağmen Devletler Umumi 
Hukuk kaidelerine aykırı olarak, yine Devlet
ler Hususi Hukuku kaidelerinin ceza usulü esas
larına ve bu hususta müesses beynelmilel kai
delere, kurallara aykırı olarak haklı şekilde 
Türkiye'nin tevkif ettiği bir casusa karşı hak
sız şekilde bir sürü Türk vatandaşını Bulgaris
tan'da tevkif etmek suretiyle tesis eylediği si
yasi baskı, diplomatik baskı neticesinde bura
daki casuslarını kurtarma yolunda kullandığı 

27 . 2 . 1964 0 : 1 
I takdiği takbih ediyoruz. Ve böyle bir tazyik 

altında Devletimizin, Hükümetimizin böyle bir 
j mukabeleyi görünce haklı dâvasını dahi haksız-

mış gibi bir değiş tokuşa gitmek şeklinde çözüm 
tarzına varmasını uygun görmüyoruz. Bundan 

I dolayı istemiyerek destekliyoruz, dedim. Bunun-
I la beraber vatandaşlarımızdan bâzılarının uzun 
I müddet haksız işkencelere mâruz kalarak hür-
I riyetlerinden mahrum edilmelerine razı olma

dığımız içindir ki, biz bu gayrimedeni davranışa 
I karşı yine Türklerin tarihen uzun yıllar adale

tini görmüş olan ve rahmetli Mithat Paşanın, 
bugünkü medeniyetinin bütün temellerini vaz'-
eylediği Bulgaristan'a yine insani bir örneği 
vermeyi şeref vazifesi biliyoruz. 

I Pek muhterem arkadaşlarım, bu münasebet
le şunıı da dile getirmek isterim. Bugünkü ga-

I zetelerde manzurumız olduğu veçhile Romanya 
Büyükelçiliğinde vaktiyle Kültür Ataşeliği va-

I zifesini yapan Hükümetimizce Devletler Huku-
I ku kaidelerine aykırı hareketlerinden ötürü hu-
I dut harici edildiği için Romanya Hükümetinin 
I de yakında Türk Askerî Ataşesinin Romanya'-
I dan dışarıya çıkarılması- şeklinde bir harekete 
I tevessül ettiği haberini esefle gördük. Bu da 
I aynen Bulgaristan'ın buradaki Çolakof adlı ca-
I susuna karşı bizi Devletler Hukukuna aykırı şe-
I kilde baskıya uğratan ve şimdi bir kanunla, 
I hürriyetlerinden mahrum ettiği vatandaşları-
I mızı karşılık göstermek ve onları kurtarmak 
I mecburiyetinde kaldığımız gibi, aynı şekilde bir 
I hareket Romanya'dan da sâdır olmuştur. 
I Komşularımıza Türk Milletinin şu arzusunu 
I bu muhterem kürsüden iletmek isteriz: 20 nci 
I yüz yıl usullerine sığmıyan, hattâ - müsaadele-
I riyle, aflarını istirham ederek söylüyorum -
[ barbarca olan hareketleri Türk Milleti hiçbir za-
I man unutmaz. Biz bugün, birkaç vatandaşımız 
I haksız yere hürriyetlerinden mahrum edilmesin, 
I diye buna rıza gösteriyoruz. Ama ne Bulgaris-
I tan'ı ne Romanya'yı unutmıyacağız. Bu hare

ketleri tekerrür ettiği takdirde tarih göstermiş-
I tir k i ; her milletin eline bir gün bir fırsat ge

çer. Biz müsamahamızı ilelebet devam ettireme
yiz. Bu hareketlerini iyi komşuluk münasebet-

I lerine çevirirlerse, yine kendileri için iyi ola-
I çaktır. İdeolojik farklar insanlar arasında insa

niyet farkını ihdas etmemelidir. Biz bu farkları 
izale çabası içindeyiz. Yoksa demirperde geri-

I sindeki insanların, milletlerin, idarelerin, demir-
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perdenin bu tarafındaki hürriyet âleminin men
suplarına karşı girişmeye devam ettikleri bu 
hareketler ne onlara şeref getirir, ne de Türk 
Milletini yıldırır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. («Oya, oya» ses
leri) Efendim, Bakan yapılmış olan konuşmaya 
karşılık bir hususu aydınlatacak. 

DIŞÎŞLLERt BAKANI FERİDUN GEMAL 
ERKlN — Muhterem arkadaşlarım, derhal şu 
noktayı tavzih edeyim ki ; huzurunuza gelen an
laşma katiyen Bulgar Hükümetinin baskısiyle 
akdedilmiş bir anlaşma değildir. Çolakof mah
kûm olalıdan beri mütaaddit vesilelerle Bulgar 
Hükümeti Türk Hükümeti nezdinde teşebbüs
lerde bulunmuş, Çolakof'un mahkûmiyet cezası
nın affını rica etmiş; fakat hiçbir zaman bu ta
leplere tarafımızdan iltifat edilmemiştir. Türk 
vatandaşlarının, mahkûmların ailelerinin talebi 
üzerinedir ki, biz bu anlaşmayı talebettik ve 
zannederim mahkûmiyet süresinin bitmesine 1,5 
sene kalmış olan Çolakof'un affına mukabil, 
demin arz ettiğim gibi 20 sene daha hapiste ka
lacak olan bir vatandaşımızı hapisten çıkarmak 
imkânını elde etmiş ve diğer dokuz vatandaşı
mızın da memlekette ailelerine kavuşma imkâ
nını elde etmiş bulunuyoruz. Bu noktayı tavzi-
hen arz ederim. («Sual sormak istiyoruz» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, arka
daşlar soru sormak istiyorlar. 

Sayın Aytaş, sorunuzu buyurun. 
MEHMET ALİ AYTAŞ (İzmir) — Efendim, 

Saym Bakan demirperde gerisi memleketlerinin 
bu eski metotlarına devam etmiyecekleri husu
sunda bir kanaate sahip midirler?.. Zira en aşa
ğı 20 seneden beri demirperde memleketleri 
memleketimize karşı aynı metodu takibetmiş-
lerdir, mütemadiyen casuslar göndermişler, mü
temadiyen sabote hareketlerinde bulunmuşlar
dır... (Bu sual değil, sesleri) 

BAŞKAN — Saym Aytaş, sorularınız ka
nunla ilgili olsun. Bir af kanunu meselesi var
dır, affedilsin mi, affedilmesin mi, bu hususta 
bir mütalâanız varsa, onu söyleyin. 

Saym Bakan bir mütalâanız varsa buyurun. 
DIŞİŞLLERÎ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN (Devamla) — Muhterem arkadaşımızı 
katı surette temin edebilirim ki, vatandaşları
mıza karşı demirperde memleketleri tarafından 

27 . 2 . 1964 O : İ 
reva görülen muameleleri tashih etmek için hiç 
durmadan fasılasız hariciyemiz lâzımgelen te
şebbüslerde bulunmaktadır. Demin Sayın Eren 
Romanya'daki bir hâdiseden bahsettiler. O hâ
diseyi de sükût içerisinde bırakmıyoruz, derhal 
lâzımgelen mukabil muameleye tevessül etmiş 
bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. İvedilik teklifini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum : 

Bulgaristan'ın istanbul'daki Başkonsolosluğu 
eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Ver-
ban) oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verba-
nof) Çolakof'un cezasının affı hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki 
Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Filibe 
(Plovdiv) nüfusunda kayıtlı Varban (Virban, 
Verban) oğlu Stayonka'dan (Stoyanka) doğma 
1925 doğumlu Georgi Varbanof (Virbanof, Ver-
banof) Çolakof'un Ankara Garnizon Kuman
danlığı Siyasi Mahkemesinin 8 Aralık 1959 ta
rihli 959/10 esas, 959/31 karar sayılı ve Askerî 
Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 
9 Mayıs 1960 tarihli, 96Q/1430 esas, 960/1719 
karar sayılı ilâmlariyle hükümlü bulunduğu 
12 sene 6 ay ağır hapis cezası affedilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak isti
yen?... Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Teklifin tümü 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 
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2. — 1963,yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 

işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/642, 
C. Senatosu 1/392) (M. Meclisi S. Sayısı: 610, 
C. Senatosu S. Sayısı: 402) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanının bir önergesi 
vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

610 sıra sayısındaki 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının gündeme alı
narak öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Bahsedilen aktarma tasarısının 
gündeme alinarak öncelikle görüşülmesi tekli
fini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının tümü üzerinde söz istiyen?... 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 711 nci (Katma bütçelere) bölümünün 
14 ncü (Yatırımlar için Ege Üniversitesine) 
maddesinden 1 500 000 lira düşülerek Bayın
dırlık Bakanlığı 1963 yılı bütçesinin (A/2) işa
retli cetvelinin 745 nci (Ege Üniversitesi «6595 
sayılı Kanun gereğince») bölümünün 20 nci 

. (Site ikmal inşaatı) maddesine aktarılmıştır. 
BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 610 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

27 . 2 . 1964 O : 1 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Söz istiyen ?„. Yok. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte ve aleyhte konuşacak 

arkadaşlarımız?... Yok. Tümü açık oylarınıza 
sunulmuştur. 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/641, 
C. Senatosu 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı: 611, 
C. Senatosu S. Sayısı 403) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanının bir önergesi 
var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

611 sıra sayısındaki Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının gündeme 
alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Bakanın teklifini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen var mı?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. . 

Maddeyi okutuyorum : 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge-

(1) 611 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı ter
tipleri arasında 23 000 liralık aktarma yapıl-

27 . 2 . 1964 
mıştır. 

BAŞKAN -
yorum : 

O : 1 

(A/ l ) işaretli cetveli okutu-

B. ödeneğin çeşidi 

(A / l ) 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yolluk

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

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

457 Teknik ve idari iç toplantılar ve seminerler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

6 000 

5 000 

:i2 ooo 

ıı ooo 

32 000 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Cetveli ile birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Tarım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, lehte, aleyhte ko
nuşmak istiyenL. Yok. Tasarının tümü açık 
oylarınıza sunulmuştur. Yuvarlaklar sıralar ara
sında gezdiril ecektir. 

4. — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

1/643, C. Senatosu 1/390) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 612, C. Senatosu S. Sayısı : 404) ' (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığının bir teklifi 
var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
fi elen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

612 sıra sayısındaki Ege Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısının günde
me alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Maliye Bakam 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündeme alman teklif; Ege Üniversitesi 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
dır. Tümü hakkında söz istiyen arkadaşımız var 
mı?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 612 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin 
742 nei (Dişçi Fakültesi inşaatı) bölümünden 
1 500 000 lira düşülmüştür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
1 nci (Umumi bütçeden verilecek ödenek) bö
lümünün 2 nei (Yatırımlar için verilenler) mad
desinden 1 500 000 lira düşülmüştür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte 
konuşacak arkadaşımız var mı?.. Yok. Tasarının 
tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 3 No. lu yu
varlak sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

5. — C. Senatosu ve M. Meclisi İdare Âmir
lerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa'bağlı (A/l) 
işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı kısmında, Sa
yıştay 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 2/654, 
2/655; C. Senatosu 2/123) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 619; C. Senatosu S. Sayısı: 406) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanının bir teklifi 
var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

619 sıra sayısındaki 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısının gündeme alı-

(1) 619 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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narak öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Efendim, gündeme alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

48 saat geçmediği için, bu müddet nazara 
alınmadan müzakeresini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen?... Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı 
tertiplerine 184 783 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Cetvel 
Miktar 

B. ödeneğin çeşidi Lira 

(A / l ) 

Cumhurbaşkanlığı 

503. Karşılıksız borçlar 99 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay 

206 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak zam ve yardımlar 12 683 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler.., Kabul edilmiştir. 
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Miktar 

B. Ödeneğin çeşidi Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 33 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi cet-
velleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte ko
nuşmak istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Tasa
rının tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 

6. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) i§aretli cetvellerin Millî Savunma Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/661; C. Senatosu 1/397) (M. Meclisi S. Sa
yısı: 620; C. Senatosu S. Sayısı: 409) (1) 

(1) 620 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Maliye Bakanının bir Önergesi 

var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

620 sıra sayısındaki 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının gün
deme alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Teklifin gündeme alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

48 saat geçmediği için, bu müddet nazara alın
madan müzakeresini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

öncelik teklifi var, önceliği oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen arkadaşı
mız var mı? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

'1963 yılı Bütçe Kanununda ve bu kanuna bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Sa
vunma Bakanlığı kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 3 193 000 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 
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ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 
Eklenen 

Lira 

(A/l) 
202 Ücretler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
219 6775, 6996 ve 7281 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminatlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Yolluklar 200 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 Her türlü tedavi ücretleri, ecza ve sağlık malzemeleri giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
409 Yiyecek, yem ve yakacak giderleri 240 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
411 Harb gereçleri, askerî stok sağlanması her türlü giderleri ile hayvan 

satmalma ve tazminler karşılığı 323 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 2 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
705 İstimlâk ve satmalma giderleri 58 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
781 Hava meydanları ve yolları makina ve teçhizat alım ve onarım

ları 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

3 181 000 

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

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok... Cetvelleriyle 
birlikte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununun 
19 ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Karşılığı teknik yardım yolu ile temin edil
miş olan projeler için bütçeye konulmuş bulu
nan ödeneklerin harcanamıyan bakiyelerini, dev
ren gelir ve açılacak özel tertiplere aynı unvan
la ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı mezun
dur.» 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun, yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Madeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında lehte, aleyhte söz istiyen? 
Yok. 

Tasarının tümü açık oylarınıza arz edilmiştir. 

7. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/654; C. Senatosu 1/396) (M. Mec
lisi S. Sayısı: 621; C. Senatosu S. Sayısı: 408) 
(V 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Maliye Bakanının bir teklifi; 

(1) 621 S. Sayılı basmayazı tuutanağm sonun-
dadır. ^ 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 
621 sıra sayısındaki 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının gün
deme alınarak öncelikle görüşülmesini arz ve tek
lif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Tasarının gündeme alınmasını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

48 saat geçmediği için bu müddet geçmeden 
evvel görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Kabul buyurduğunuz 1963 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
tümü hakkında söz istiyen arkadaşımız var mı? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik cet
velde yazılı tertipleri arasında 6 578 000 liralık 
aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

B. 

201 

202 

210 

211 

219 

223 

304 

305 

Tasarıya bağlı cetveller 

ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 
Eklenen 

Lira 

(A/ l ) 

Millî Savunma Bakanlığı 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşlar 
BAŞKAN 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1453, 5027, 5427 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince verilecek öde
nekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5950, 6245, 6725, 7345, 1493, 4511, 4335, 4688, 233, 336, 2852, 
5957 ve 5044 sayılı kanunlarla sair mevzuat hükümlerine göre öde
necek zam, tazminat ve ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6775, 6996 ve 7281 sayılı kanunlar gereğince verilecek tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
işçi ücretleri ile 3575, 4772, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar gereğince 
Askerî Fabrikalar Emekli ve Yardım Sandığı ve îşçi Sigortaları Ku
rumuna ödenecek emekli keseneği ve sigorta primi karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 500 000 

3 020 000 

1 600 

3 483 600 

20 000 

320 000 

800 000 

9 600 

— 148 — 



M. Meclisi B : 64 27 . 2 . 1964 0 : 1 
Düşülen Eklenen 

B. ödeneğin çeşidi Lira Lira 

307 Yolluklar 373 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Yiyecek, yem ve yakacak giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

416 Eğitim ve öğretim giderleri 86 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 506 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
305 Kira bedeli 87 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 Her türlü tedavi ücretleri ve ecza ve sağlık malzemeleri giderleri 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
411 Harb gereçleri, askerî stok sağlanması her türlü giderleri ile hay van ve 

motosiklet satmalına, taviz ve tazmini 213 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
302 Vilâyetler büro giderleri 39 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ı04 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 60 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
S09 Taşıt giderleri 27 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
424 Devlet binalarının yangına karşı emniyeti vo yangından korunma 

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

Millî Eğitim Bakanlığı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardıiu-
lar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burs
lar 220 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

301 Merkez daireleri büro giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. ödeneğin çeşidi 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

410 Giyecek ve teçhizat giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

423 Para gönderme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

452 Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Lira 

30 000 

103 000 

42 000 

Eklenen 
Lira 

65 000 

70 000 

75 000 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
301 Merkez daireleri büro giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
307 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider ve yollukları 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
417 Zirai mücadele 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
424 Veteriner mücadele, tahaffuz evleri, hastaneler, bakteriyoloji ve se

rum kurumları ve lâboratuvarlar kurma ve idare işleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Topraksu hizmetleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

476 Kurs giderleri . 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 500 

7 500 

5 000 

5 000 

10 500 

35 000 

227 300 

30 500 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 

782 237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 

771 Topraksu işleri ve kurumları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

126 000 

262 300 
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:BİTİnci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Madde hakkımda söz istiyen? 

Ydk. Maddeyi cetvelleriyle beraber oya sunuyo
rum; kabul ödemler... Kabul 'ötmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — (Bu kanun yayımı tarihlinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist'iıyen?. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Ertmiyenleır... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerimi Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz üıstiıyen?. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında lehte ve aleyhte 
konuşmak istiyen arkadaşımız var mı? Yok. Ta
sarının tümü açılk oylarınıza sunulmuştur. 6 meı 
olarak açık oylarınıza sunulacaktır, kupalar sa
ralar arasımda dolaştırılacaktır. 

8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; C. 
Senatosu 1/359) (M. Meclid S. Sayısı : 604; C. 
Senatosu S. Sayısı : 349) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanuınu tasarısının iki maddesi, yürürlük 
maddeleri kalmıştı, bu madde'leri okutuyorum. 

MADDE 9. — Boı kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

[BAŞKAN — Madde hakkında söz iıst'iıyen?. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiıyen?. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen aırkadaşımız, leh
te yaleyhte? Yok. Tasarımın tümü açık oylarınıza 
sunulmuştur. 

9. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyon raporu ile 1964 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/578, C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sayısı : 
596; C. Senatosu S. Sayısı : 336) 

A — GİDER BÜTÇELERİ 

a) Sanayi Bakanlığı bütçesi 

1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikli
ğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/590; C. Senatosu 1/358) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 595; C. Senatosu S. Sayısı : 350) 

BAŞKAN — 'Sanayi Bakanlığı Bütçesiniin 
-görüşülmesine başlıyoruz. Grup adına söz iste
tmiş olan arkadaşlara söz vereceğim. 

Y. T. P. IGrupu adıma 'Sayın Mithat Şan. 
Y. T. P. GRUPU ADINA MİTHAT SAN 

(Gaziantep) — ıSayım Başkan, muhterem arka
daşlarım; (Sanayi Bakanlığının 1964 yılı bütçesi 
üzerinde Yenli Türkiye Partisi adına, görüşleri
mizi arza başlamadan evvel Yüksek Heyetinizi 
hürmetle selâmlar, Sanayi Bakanı ile, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanına ve bu bakanlıkların 
icra organlarına başarılar dileriz. 

Bütçenin tümü üzerinde cereyan edem müza
kereler sırasında, Yeni Türkiye Partisi adına 
konuşan arkadaşımız, Sanayi Bakanlığını alâka
dar ©den çeşitli teşekküllere ait görüş ve kanaat
lerimizi arz etmişti. 

(Bu itibarla; biz burada daha ziyade modern 
sanayim dayanmıasa lâzımgelen prensiplerle sa
nayiin müşterek problemleri, karşılaştığı (güçlük
ler, organizasyon eksiklikleri, finansman ve kre
di meseleleri, smali tesislerin kârlılık ve verimli
liklerinin artırılması, dış pazarlama mevzunum 
halli, iktisadi Devlet Teşekkülleri lile hususi te
şebbüs mamullerinim ihracının temini gibi haya
ta meseleler üzerinde duracağız. 

Yurdumuzda lilk defa 1930 senesinden itiba
ren sanayileşme hareketi ıbaşlamış ve o zaman iş 
başında bulunan Cumhuriyet Hükümetleri, beşer 
yıllık programlarla vie Devlet eliyle bu teşebbüs
leri yürütmeye çalışmalıdır. Memleketin samayi-
leşmesamde, iktisadi Devlet Teşekkülleri uzum 
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yıllar öncülük vazifesi görmüşler ve ehemmiyetli 
bir mol oynatmışlardır. 

Daha evvelki yıllara alt yatırım makamları 
elimizde bulunmadığı için global blir filkıir vere-
ibikmek maksadiyle, Ticaret ve Sanayii Odaları 
Birliğinden aldığım 1950, 1995 ye 1960 yılların-
da İktisadi Devlet Teşekküllerine ve hususi sek
töre yapılan yatırıımları arz ü'le iktifa edeceğim : 

İktisadi Devlet Teşekküllerine Hususi sektöre 

1950 42 650 000 36 360 000 
1955 222 000 000 151 000 000 
1960 259 000 000 360 000 000 
yatı rıım yapılım şıtır. 

1957 yılıma kadar İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin mühim ıbir kısmının yönjetilmeısi işletme
ler Bakanlığı tarafından yapılmakta idi. 

Sınai faaliyet sahası gittikçe geriişliyem hu
susi sektörün de pröbilemlerinıi kapsamak üzene 
1957 yıllında 6973 sayılı Kanunla kurulan Sana
yi Bakanlığına İktisadi 'Devlet Teşekkülleriyle 
birlikte Ticaret Bakanlığından ve Bayındırlık 
Bakanlığından bir kuşum teşekküller ilave olıın-
amıştu. 

Aldı ıgeçen bu Bakanlığa Kuruluş Kamumun 
1 nci maddesinin (e) fıkrası ile : «Hususi te
şebbüsün ıiııaden ve enerji sahalarında faaliyet
lerini kökylaştiiiimıaıya ve teşvike matuf etütleri 
yapmak, bunu mümkün kılacak her türlü teknik 
yardım ve kredi imkânlarını sağlamak, bununlia 
vazifeli müesseseler kurmak ve kurdurmak» va
zifeler de verilmiştir. 

Mıuhtiereı n Mıill et vekiller i; 
Kuruluşunun üzerinde bu kadar uzun bıir za

man geçtiği halde Sanayi Bakanlığı hâlâ kendi 
iç bünyesine taallûk eden teşkilât meselelerini 
halledeımemiş ve kendisine tevdi edilen bütün ça
lışma konularını aksatmadan yürütebilecek tek
nik elamana kal i telli personele sahibolıaımaıinıştır. 

Bu halin tabiî ıbir neticesi olarak, yurdun 
sanayii eşmesi mevzuunda dakik etütlere daya
nan uzun vadeli programları tianziım ederek tat
bik mevkiine koyamamış, kendisine bağlı İkti
sadi Devlet Teşekküllerinim sevk ye idaresinde 
kifayetsiz kalmış ve ıgünlük politika içerisinde 
bocalıyarak palyaitif birtakımı tedbirlerle stoatü-
konum muhafazası yoluna giitamiştir. 

Sanayi Bakanlığımın 1964 yılı bütçesinin gi
der kısmını tetkik ettiğimiz zaıman, bu bakaınlı-
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ğıu teşkilâtını tamamlamak ü^ere gerekli tah
sisatı koyacağı yerde, geçmiş senelerde olduğu 
gibi, bu yıl da, kendisine bağlı İktisadî Devlet 
Teşekküllerinden tecrübeli elemanlarının, maaş
ları ve her türlü özlük hakları kendi teşekkülle
rinden sağlıanımak şartiyle, bakanlıkta istihdam 
edilmeleri yolunun tercih edildiğimi görmekte
yiz. 

'Mevzuata aykırı olduğu kadar, mensubolduk-
lıarı teşekküllere ıbir çok külfetler yükliyen, aynı 
mamanda bakanlığın beklediği randımanı vere-
miyen ve hattâ lekseri ahvalde zaııa-nlı ve menfi 
neticeler doğuran bu tatbikata mümkün olan en 
kısa bir zamanda fcson verilmesini temenni ederiz. 

Çok muhterem arkdaaşlar, 
Bugünkü rayice göre 50 milyar Türk Lirası 

değerinde tesislere sahip bulunduğu tahmin edi
len İktisadi Devlet Teşekküllerinin büyük bir 
kısmının faaliyetlerini tanzim, teftiş ve mura
kabe vazifesi kendisine tevdi edilmiş bulunan. Sa
nayi Bakanlığı, 3460 sayılı Kanunla kurulan bu 
teşekküllere, kendi kanun ve statülerine uygun 
bir şekilde umumi bir istikamet vereceği yerde, 
şifahi ve hattâ yazılı emirlerle bu muhtar idare
lerin işlerine karışmış ve bunu en ufak teferru
ata kadar teşmil etmiştir. 

Tevali eden bu yerli ve yersiz müdahaleler 
I sonunda; bu teşekküllerin icra organları evvelâ 

inisiyatiflerini kaybetmişler sonra da iktisadilik 
mefhumu yok olmuş kendilerinde birtakım alış
kanlıklar doğmuş, teşekküllerinin âmme hizmeti 
yapan birer müessese olduğunu ve zararın mu
kadder bulunduğuna kendilerini inandırmışlar 
ve bu suretle de 3460 sayılı Kanunun ruhu olan 
«Müdebbir bir tüccar gibi hareket etmek» espri
si unutulup gitmiştir. Esasen, Yüksek Mecli
sin kısa bir zaman evvel kabul buyurduğu «İkti
sadi Devlet Teşekkülleri reorganizasyonu» Ka
nununun müzakereleri sırasında bu acı gerçekler 
bütün çıplaklığı ile sayın milletvekillerinin önü
ne serildiği için üzerinde daha fazla durmıyaca-
ğız. 

Diğer taraftan, hususi teşebbüsün, iktisadi 
kalkınmamıza özlcnilen mikyasta katılmamasının 
bu teşebbüsün faaliyetine meydan verecek uygun 
bir zemin yaratılmasiyle mümkün olacağı haki
katini takdir edemiyen Sanayi Bakanlığı husu
si teşebbüsün yatırımlara yönelmesini de sağlı-

I yamamıştır. Sermaye korkaktır, hususi teşeb-
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hi\n ancak emniyet ve istikrar gördüğü takdirde 
projelerini tatbikata intikal ettirmek için riskle
re girer\ biz bıi gerdekleri göz önüne ali]) engel
leri beti a raf etmedikçe sermayenin piyasaya 
çıkhtâ'siiri bos yere beklemiş okmız. 

Ook muhtereni aı'kttdaalftr; 
Jj^padiar mühimi hw ıvöhi'û olfwa|k da kik.ilk' 

wan'a,tftara' temas edeceğiz. 
Yurdun her köşesinde, kendi kaderlerine 

feı'k edilmiş İptidai şartlar altında savaşan ve 
iyei'işaıi bir vaziyette bulunan çok kabiliyetli 
küçük sanat erbabının meseleleriyle meşgul oln-
eak ve onların dertlerine derman olacak bir ma
kamın bulunmadığını esefle söylemek mecburi
yetindeyiz. 

Küçük sanat erbabını organize edecek, oîhV 
ra muhtacolduklârı krediyi teinin edecek ve bü
tün problemleriyle iİgileîiilel'ek, onların birer 
küçük ve fakat teknik ve ekonomik üniteler ha
line gelmesini sağlıyaeak bir kaüUıtufi bugüne 
kadar Meclise sevk edilmemiş olmasından dolayı 
Smviyıi Bakaııllı.ğım.ı tenıkkl ediyoruz. 

Hay iti mî ilet vekil eri; 
İter türlü tabiî kaynaklara malik olduğu hal

de iktisadeiı geri kalmış bulunan yurdumuzun 
kalkınmasının ve bugünkü modern mânada eko-
r.ı-nn;i*k bir düzeıve kavuışmaisıniiin, «ınıayihı. geliş
tirilmesi suretiyle mümkün olacağına ve bunun 
daha ziyade hususi teşebbüs eliyle gerçekleşece
ğine inanıyoruz. 

Sermaye terakümü çok az olan memleketimiz
de, kredi •mevzuu halıledilı'niıeden sermaye pıiıyaıs'a-
sını tesis edilerek eslıam ve tahvilât borsası ih
dası suretiyle anonim şirketlerin kolaylıkla ku
rulması esbabı sağlanmadan hulâsa sınai faali
yetler için. uygun bir zemin yaratılmadan husu
si teşebbüsün prodüktif sanayi sahalara yönele
ceğine ihtimal vermiyoruz. Memleketimizin mu
ayyen bir zaman sonra Müşterek Pazara üye ola
rak katılması için imzalanan anlaşma Yüksek 
Meclisin tasvibine mazhar olmuştur. Biz Yeni 
Türkiye Partisi olarak, Müşterek Pazar memle
ketlerinin tanıdığı bu hazırlık devresi esnasında, 
sanayiimizin Ortak Pazar vasatına intibakım 
1emin etmek üzere dikkatli etütler yapılması ve 
ciddî bir mesai sarf edilmesi vazife ve sorumlu
luğunun Sanayi Bakanlığının omuzlarında oldu
ğunu hatırlatır ve esaslı tedbir alınmadığı tak
dirde hüsranla karşılaşacağımızı belirtmek iste
riz. 
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M uhterem arkad aşlar, 
Sanayi Bakanlığının iştigal mevzularını, ye

ni ihdas olunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı ile paylaşması hususu da üzerinde çok 
ciddiyet ve ehemmiyetle durulması icabeden bir 
noktadır. Hepinizce malûm olan bir hakikattir 
ki; bizde Bakanlıklararasında koordinasyon bu
lunmaması yüzünden husule gelen sürtünmeler
den dolayı birçok kıymetli zamanlar heder ol
muş, emekler boşa gitmiş ve sayısız teşebbüsler 
uzun yıllar sürüncemede kalmıştır. 

Aynı hallerin bakanlıkların iç bünyelerinde 
bile mevcudolduğu, bütçenin tümü üzerindeki 
konuşmalardan ve cereyan eden müzakerelerden 
anlaşılmış ve hemen her bakanlığın yeni bir or
ganizasyona muhtaç bulunduğu meydana çık-
miıŞ'foi'. -Bu hal bize, bütün mertkezî idare teş
kilâtımızın reorganizasyonu meselesinin memle
ket çapında çok mühim ve âcil bir problem ola-
\ı\k hâlâ karşımızda durduğunu göstermektedir. 
Biz, Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu olarak 
cok ciddî ve mühimi saydığımız bu sebep ve mü
lâhazalarla ve hele bütün memleket faaliyetle
rinin plânlı bir devreye girdiği bu sırada mer-
'ke-î Hükümet teşkilâtr movzuunun prensipleri 
vaz'edilerek, bir çözüme bağlanmadan, etraflı 
etütler yapılmadan acele ile Sanayi Bakanlığı
nın iştigal konularından bir kısmının Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına aktarılmasının, 
memleket sanayii için .telâfisi mümkün olmıya-
cak derecede güc durumlar yaratacağından bi-
hakkin endişe etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sizleri daha fazla yormamak ve sabrınızı 

suiistimal etmemek için Sanayi Bakanlığına bağ
lı birkaç teşekküle kısaca temas ederek .sözleri
mize son vereceğim. 

Şeker sanayii : 
Son yıllar zarfında takibedilen şeker pancarı 

fiyat politikası neticesi olarak şeker istihsalimiz 
azalmıştır. Bu azalma 1962 yılında 2 sene ev
veline nazaran c/c 33,4 nisbetine varmıştır. 

Bilhassa 1962 ve 1963 yıllarındaki konjonk
türden istifade edemiyerek mühim miktarda dö
viz kaybına uğradığımız bir tarafa bırakılsa da-
hij şekerin ham maddesi olan pancar ekiminin 
ziraatin inkişafına sağlıyacağı faydalardan bu 
memleketin mahrum bırakılmış olmasını tasvibe 
imkân yoktur. Sanayi Bakanlığının şeker pan-
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carı fiyatlarını yeniden gözden geçirmesini tav
siye ederiz. 

Çimento sanayii: 
10(53 yılında çimento istihsalimiz 2,7 milyon 

ton olup nüfus başına takriben 90 kilogram düş
müştür. Komşumuz Yunanistan'da ise bu mik
tar nüfus başına 224 kilogramdır. 

Yurdumuzun son 17 sene zarfında çimento 
istihlaki yılda % 15 civarında bir artış göster
diği halde, Devlet Plânlama Teşkilâtı, senelik 
vasati artışı '% 9 olarak 'kabul etmiş ve hattâ 
1962 yılında 200 000 ton ihracedeceğimizi hesap
lamıştır. 

Halbuki hepinizin malûmu olduğu üzere 
1963 yılında 100 000 ton çimento ithal edilmek 
mecburiyetiyle karşı karşıya kalınmış ve bunun 
içinde harice 10 milyon Türk Lirası tutarında 
bir meblâğ döviz olarak ödenmiştir. İthal edi
len bu 100 000 ton çimentoya ödenilen 10 mil
yon liralık döviz ile senede 100 000 ton çimento 
istihsal edecek bir fabrikanın gerekli bütün inıa-
kinalarını satmalmak kabil olacağını ifade eder
sek; bu paranın pişmiş toprağa verilmiş olması
nın ne Hükümet ne Sanayi Bakanlığı ve ne de 
Plânlama Teşkilâttı için parlak bir imtihan sayı-
lamıyacağı kendiliğinden meydana çıkar. 

Sanayi Bakanlığının, memleket kalkınmasın
da temel maddelerden bilisi sayılması icabeden 
çimento mevzuunu, vakit kaybetmeden, ciddî 
bir şekilde ele almasını temenni ederiz. 

Çimento şirketinin bir reorganizasyona git
mesini, imalât metotlarını modernize ederek is
tihsalini artırmasını, mevcut tesislerinden, tev
sii 'mümkün ve ekonomik olanlarının genişletil
mesini, en nihayet ölü hamule taşınmasının ön
lenmesi, spekülatif hareketlere meydan verilme
mesi, müstehlike bol, sürekli ve ucuz çimento 
temin edilmesi, çimentonun köylere kadar ulaş
tırılması hususlarının sağlanması için yapılacak 
etütler sonunda uygunluğu tesbit edilecek bölge
lerde yeni tesisler kurulmasını, lüzumlu saymak
tayız. 

İnşası kararlaştırılmış bulunan barajlar için 
lüzumlu çimentonun temini maksadiylc bugün
den tedbir alınması lüzumuna inanıyoruz. Bil
hassa karayollarımızm inşası için bol ucuz ve 
dökme çimento kullanmak mecburiyetinin hâsıl 
olacağı göz önünde tutulmalıdır. 

Kâğıt sanayii : 
Kurulması kararlaştırılan 5 kâğıt fabrika

sının yerlerinin seçilmesinde Sanayi Bakanlığı
nın çok titiz davranmasını, memleketimizde bol 
miktarda bulunan çeltik saplariyle, pamuk ko
zası çöplerinin ve buna mümasil kıymetlendiril
memiş elverişli diğer selüloz ihtiva eden sapla
rın ham madde olarak kullanılmaları imkânla
rının araştırılmasını ve bu suretle esasen kifa
yetsiz bulunan ormanlarımızın yükünün hafifle
tilmesini temenniye şayan buluyoruz. 

Mensucat sanayaai : 
Yurdumuzda senede 220 - 250 bin ton pamuk 

üretilmekte olup bunun takriben 120 - 130 bin 
I onu dâhilde işlenmekte geriye kalan kısım ise 
ihraç olunmaktadır. Mensucat sanayiimizin in
kişafı senelere göre iğ olarak şu şekilde olmuştur. 

1939 da 104 000 iğ 
1950 de 276 000 » 
1958 de 739 000 » 
Bugün ise kurulmakta olan tesislerin tamamı 

il o iş adedi 820 000 e varmış olacaktır. 
Halen 18 000 mihaniki tezgâh çalışmakta: 

olup 650 milyon metre kumaş istihsal edilmekte, 
50 000 el tezgâhlarından ise 110 milyon met

re kumaş elde edilmektedir. 
1966 yılı başında kurulması tamamlanacak te

sislerle bu miktara 40 milyon metre daha ilâve 
edilmiş olacaktır. 

Demek ki, bütün yurdun pamuklu imalâtı 
halen 760 milyon civarında olup 1966 da 800 mil
yona yükselecekti r. 

Dünya mensucat sanayiine bir göz attığımız 
zaman; 

Pakistan'da 1962 yılında 2 145 000 iğ bulun
makta idi. ı 

Meksika'da 1962 yılında 1 200 000 iğ bulun
makta idi. 

İngiltere pamuklu modernizasyonu için bi
rinci kademede 308 milyon dolar yatırım ikinci 
kademe için 150 milyon dolarlık yatırım hazır
lanıyor. Birmanya'da. Almanlar 5 tesis olarak 
400 000 iğlik pamuk tesisleri kurmayı derpiş 
ediyorlar. 

rhıdenozya, mensucat sanayii için 300 mil
yon dolar yatırım yapmak istemektedir. 

Amerika Via, Almanya'da ve İngiltere'de ve 
buna mümasil sanayii ileri memleketlerde pamuk
lu. mensucat sanayii istihsalinde bir gerileme 
vardır. 
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Durumu tetkik ettiğimiz zaman evvelce pa

muk istihsal eden az gelişmiş memleketler, pa-
muklannı ihracediyorlardı bugün ise pamukla
rını mamul hale sokarak ucuz işçilikten istifade 
ederek fazla döviz elde etmekte ve insan güçle
rine iş temin etmek yoluna gitmektedirler. Sa
nayii ileri memleketlere dahi mamul ihracına 
muvaffak olmaktadırlar. 

Buna mukabil sanayii ileri memleketler mo
dernizasyona giderek işçi miktarını azaltmak ve 
istihsali artırmak çarelerini aramaktadırlar. 

Fransa'da son on sene zarfında ilk iğ adedi
ni 7 milyondan 4,8 milyona düşürmüş fakat is
tihsal verimliğini % 90 artırmıştır. 

Keza dokuma tezgâhlarını 145 binden 97 bine 
düşürmüş istihsal verimliliğinde % 64 artış kay
detmiştir. 

Sanayide ileri memleketler işçiliğin pahalı ol
ması dolayısiyle, sentetik elyafa gitmektedirler. 
Fakat bütün bu keşiflere rağmen tabiî elyaf bil
hassa giyim eşyası olarak yine de ehemmiyeti 
muhafaza etmektedir. 

Dünyada meveııdolan 126 milyon pamuklu 
iğin 1970 de 4 milyon iğ artacağı tahmin edil
mektedir. 

Memleketimizde kökü asırlara dayanan bir 
mensucat sanayii tradisyoııu mevcudolduğu gibi 
tesislerimizin de büyük bir kısmı 1950 senesinden 
sonra kurulmuş bulunduğundan nisbeten yeni 
durumdadır. 

Bu itibarla bu tesislerden elverişli olanları
nın, ister İktisadi Devlet Teşekküllerinin elinde 
bulunsun isterse hususi sektöre aidolsun, mamul
lerinin ihracedilmesi için Sanayi Bakanlığının 
gerekli bütün tedbirleri alması lâzımdır. 

Bu hususta TTonkong'u bir misal olarak vere
biliriz. 

Burada 620 000 iğ ve 20 000 tezgâh bulun
duğu halde 1960 senesindeki ihracatı 304 milyon 
doları bulmuştur. Honkong pamuğu dışardan 
temin etmekte günde 2 dolar işçilik ödemek su
retiyle ihracı başarmaktadır. 

Dış ticaretimizin döviz açığı seneden seneye 
artmaktadır. Sanayi Bakanlığının pamuk yerine 
ham veya mamul bez ihracı temin etmek suretiy
le memlekete döviz girmesini sağlaması lâzımdır. 

Kanaatimizce mamul madde olarak ihracede-
ceğimiz en uygun mamul pamuklu mensucattır. 

27 . 2 . 1964 0 : 1 
Bâzı vergi muafiyetleri temini ile mensucat 

sanayiimizin ihraç yoluna tevcih edilmesi müm
kün ve lâzımdır. 

Elektrik enerjisi mevzuuna gelince: 
Yurdumuzda 1963 senesinde üretilen elektrilc 

enerjisi takriben 4 milyar kilovat saat civarında 
olup nüfus başına senede 125 kilovat saat düş
mektedir. 

Norveç'te senede nüfus başına istihlâk olunan 
8 800 kilovat saat elektrik enerjisini bir tarafa 
bırakalım. 

Komşumuz Yunanistan'da 1960 senesinde ya
ni bundan 3 sene evvel nüfus başına senede 280 
kilovat saat olup bugün ise bu miktar 380 kilo
vat saat civarında bulunmaktadır ki bu da bizde
kinin 3 mislidir. 

Türkiye'de yaşıyanların henüz % 30 elektrik 
enerjisi nimetinden istifade etmekte geriye ka
lan % 70 ise hâlâ gaz lâmbasiyle veya yağ ç.ı-
rasiyle aydınlanmaya çalışmaktadırlar. 

Muasır medeni memleketlerde köylerin hemen 
hepsi elektriğe kavuşmuş oldukları gibi komşu
muz Yunanistan'ın da köylerinin % 28 i clek-
triklendirilmiştir. Bize gelince henüz elektrik
lendirilmiş köylerimizin nisbeti % 0,5 dir. Yani 
40 000 köyden henüz 247 adedinde elektrik var
dır. 

Rakamların belagatı vaziyetin ciddiyetini ve 
hattâ vehametini göstermeye kâfidir. Bir mem
leketin sanayileşmesinde ve topyekûn kalkınma
sında bol, ucuz ve emniyetli elektrik enerjisinin 
başlıca rol oynadığını, çok geç. de olsa nihayet 
bizde de anlaşılmış ve Türkiye'nin elektrifikas
yon dâvasının ciddî bir şekilde ele alınınasma te
vessül edilerek, o zamana kadar çeşitli bakanlık
lara bağlı bulunan elektrik enerjisi ile ilgili te
şekküllerin başlıcalarmm bir bakanlık camiasın
da toplanmasını temin maksadiyle 1957 senesin
de 6793 sayılı Kanunla kurulan Sanayi Bakan
lığına bu vazifeler tevdi olunmuştu. 

Ancak' Sanayi (Bakanlığının Kuruluş Kanu
nunun ciddî bir etüde dayanmadan çıkarılmış ol
ması ve Bakanlığa bağlanan elektrifikasyon iş
leriyle ilgili daire ve teşekküllerin vazife, salâ
hiyet ve mesuliyet hudutlarının bu kanunla ka
tı bir peklide tesbit ve ifade edilmemiş bulun
ması, bu sahada koordone bir çalışma imikânı 
temin edememiştir. 
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'Sanayi Bakanlığının bir ımillî enerji politi

kası takibedememesi, elel-dtrifikasyon gibi ha
yati i.)ir dâvaya hâkini olamaıması ve dairelerle 
teşekküller lirasında daima bir ahen'ksiztiğin 
hüküm «sürmesi yüzünden dış finansmanı 1,5 
sene evvel temin edilen İstanbul .santralinin tev-
siinin ihalesine ancak yeni .geçilebilmiştir. 

Bu halin bir neticesi olarak 1902 ve 1968 se
nelerinin kış aylarında yaz saatleri taıtbikı mec
buriyeti hâsıl olmuşitur. 

!Bu yüzden yalnız İstanbul'da ihtiyaç sahip
lerinin 80 000 kilovaıtlık 'takat beklediklerini 
düşünürsek, bu mahrumiyet yüzünden vatan
daşların ve memle'ket ekonomisinin uğradığı za
rarların vebali daima. Sanayi Bakanlığının 
omuzlarında kaılacaktır. Bn memlekette bir de 
Kesikköprü .Santrali hikâyesi vardır ki, o daha 
yürekler acısıdır. 

IBıı santrale 1967 senesinde Eıtibanık tarafın
dan başlanmıştı. Sanayi Bakanlığının, hiç mâ
kul bir sebep ve mülâhazaya dayanmadan, sırf 
enerji istihsali hareketlerinde bulunan bu hid
rolik santralin inşasını, yurdun enerji ihtiyacı
nın karşılanmasında kanuni hiçbir mesuliyet 
bulunmıyan başka bir Başkanlığa bağlı bir te
şekküle devretmesi, bu tesisin başlamasının 
üzerinden 8 sene geçltiği halde realize edileme
mesini intacetmiştir. İşte bu sebep ve mülaha
zalarla yeni teşkil edilmiş bulunan Enerji ve 
TaJbiî Kaynaklar Bakanlığının ICuruluş "Kanu
nunun İh azı rl anmasın da çak esaslı etütlere daya
nılması ve geçmiş zam anlamdaki tecrübelerden 
istifade edilerek ıaynı halaya düşülmemelidir. 

Bu Baka.nli.gin camiasına girecek çeşitli te
şekküller arasındaki çalışmaların ahenkli ve 
semereli bir İhale getirilmesi için şimdiden çalış
malara başlanırı alıdır. 

IBıı teşkilât kurulurken ecnebi mlütehaslsıs-
lardan faydalanılması çok yerinde olur. Bu su
retle komşumuz Yunanistan'ın temin ettiği şe
kilde yeni kurulacak enerji tesislerinin dış fi-
11 a ıısım anı n ı n s ağla nm as ı kol ayla ş a c aktı r. 

Yeni bütçenin memlekete hayırlı lolmaısını 
diler neninizi hürmetle selâmlarım. (/Alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grııpıı adına Sayın Mem-
duh Erdemir. 

M. P. (TRUPU ADİNA MEMDUlt ERDE
Mİ R (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri, 

Sanayi Bakanlığının 1964 bütçesi hakkında 
Millet Partisi Meclis grııpunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuza: çıkmış bulunuyoruz. 

Ekonomimizin gelişmesinde, en önemli fak
törlerden birisi olarak kabul ettiğimiz sanayi
mi;: ve'sanayi politikamız üzerinde, bâzı temel 
görüşlerimizi arz ettikten sonra, Beş Yıllık Plâ
nın 1963 program tatbikatı ve 1964 bütçesi ile 
yürütülmesi düşünülen, plânın 1964-dilimi üze
rindeki düşüncelerimizi yüksek heyetinize arz 
edeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'nin bir tarım memleketi olduğu hak

kında çok eski zamanlardan Iberi sürüp gelen 
yanlış bir düşünce, toplumumuzun bugün ekono
misi gelişmemiş milletlerarasula kalmış olması
nın başta gelen bir sebebidir. 

Ülkemizi bir tarım memleketi saydığımız hal
de, ürünlerimizin halkımızı besliyecek bir se
viyeye dahi ulaşmamış olması, takibedilmiş olan 
iktisadi politikanın yanlışlığını ve yetersizliği
ni ortaya koyan en açık ve susturucu bir deli
lini teşkil etmektedir. 

Türkiye'nin biran önce ve bütün hızı ile sa
nayileşmesini gerektiren sebepleri şöylece» sıra
lamamız mümkündür. 

Dış ticaretimiz devamlı şekilde açık vermek
tedir. Bunun başlıca sebeplerinden biri, ihtiya
cımız olan istihsal vasıtalarını, yurt içinde yap
mayı. düşünmeyip, onları daima dışarıdan ithal 
etmek yoluna gidişimizdir. 

Diğer bir sebep de şüphesiz ihraç mallarımı
zın miktar bakını nidan az ve düşük değerli me
talar olmasıdır. Filhakika hemen hepsi tarım 
mahsulü veya ham maddeden ilbaret olan ihraç 
mallarımız katma değer olarak mühim bir kıy
met. taşı m aıııakt a d ı rl ar. 

Ekonomimizin genel istihsal hacını memleket 
.ihtiyaçlarıni; kaırşııl almaktan uiz.aikt.ir. Bun'un da 
başlıca sebebi iistiihsal! vasi'tıalatııımıızın yetersiz-
Jiğidir. Memleketimiz kemda! İstihsal vasıta'ları-
m yaıpıa'caık ağır sanayiden mahrımndıır. Bu 
sanayiini kihruilımaısı iiçin bugüne kadar ciddî 
gaıyreü »a ıtt'eddllımienılilşltülr. 

İstihd'aimı .haoma iso.n derece ıkifayetsizdir. 
Milyondan! aışaın bu günıkü işsiz mayısıma her 
sene 'bir kaç yüzıbün kişi) daha ilâve oTumımak-
tadır. Nitekimı !.96B programlımda 1,3 nıiillyonı 
ol'ara.k 'belirtıi'l'en, işsiz .adedinin 196)4 .pnagra-
nnunda 1,4 uififl'yıonur eılkıa'cağ* hesaplaınimıştnr. 
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Bu durum, bi)r yaından sosyal sefalleti ve 

ona Ibağh olan huzursuzlukları artırırken diğer 
taraftan, memleketin varlığını tehdideden bir 
takımı kötü olaıyiara, da. yol .açmaktadır. 

Köylerde yaşıyan geniş halk 'kütlelerinin 
ormanları tahribetouesi, tabiî gübre olan teze
ği tarlasımaı dökm'eyip yakıft olarak kullanması, 
meraları aşırı derecede otlatarak verilmişiz ba
le getirmesi, 'Türkiye tabiati'namı, toprak, sın ve 
bitki dengesİMİ tehlikeli şekilde 'bozmaktadır. 

Buğuru bütün yurdu baştamıbaişa tesiri altı
na alımış olan erozyon ve seli âfetleri, uzman
ların ifadesinle göre, kısa zamanda. bu toprak-
laırıt,. üze'riınıde yaşana'ımaıyacak bir halle geti
recektir. Bütün bu dâvaları süratte çözmek 
gücüne sahlbolan biricik vasıta şüphesiz 
Endüstridir. 

Zira aynfi dertler ve problemılerle çok evvel 
karşılaşmış olanı günlümüzün uygar topl'uluık-
ların bunun çaresini endüstrileşme yolunda 
görüşmek"!' ve ekonomi politikalarımın o yol
da düzen/üye pek zamanıımi'uzıi'n ileri milletlerini! 
m eydawa getirmiş İçidir. 

Ancak, Türkiye giibi büyük bir mıemdeke-
tin sanayileşmesi, dışarıdan ısatınahmarak 
birkaç fabrika ile aşla mümkün değildir. 
Bizim sanayileşmemiz, her şeyden önce, istih-
-sal vasıtaılaraımııi! iisıtihsalülnıi kolaylaştıracak 
ağır sanayi kollarını bir an evvel kurup ge-
liştirmeımizie mümkün olabilecektir. Zira Tür
kiye'nin kısa zamanda sahibolması gereken 
maıkina ve teçhizatın para .'tutarı 'yüz milyar
larca lirayı ıbulmaıkta ve ıhattâ aşmaktadır. O 
halde sanayi politikamıza hâkim, -olması gere
ken zihniyet dışardanı komple fabrika saıtım-
almak değil bilâkis bu falbrikaliamn memleket 
içinde yapılmasına imkân sağlıyacaık fabri
kaları kurmak olmalıdır. Beş Yıllık Plânda bu 
zihniyetin bâzı belirtileri mevcuttur. Fakat ye
terli olmaktan çok uzaktır. 

T ürik sanayiini bir yandan 'teşvik ve bir 
yandan' bilmıaye edecek esasl'i' tedbirlere ihtiyaç; 
vardıır. Bu meyanda, en önemılıi gördüğümüz 
hususları şöylece sıralatyabiliriz: 

Gümrük vergileri yenıibaştan ayıaırlanimali! 
ve yerli sanayi gelişme imkânlarınla kavuş-
turul'malldır. 

İthal rejimi, yerli sanayii himaye edecek 
bir karakter taşımalı komple fabrika tesisleri 
ithalinden kesin surette vazgeçilmelidir. 
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Yerli imalâtın kalite kontroluna Önem veril

meli, standardizasyon işleri bir an önce yoluna 
konmalıdır. 

Yerlli sanayiini kredi ve flmaniSımıam1 dertle
ri haillolıurumalıdır. 

Yabancı! sermayenin daıha genıiş ölçüde 
memleketimize geleln'lmıesi ilcin gereken ted
birler alınmalıdır. 

Buıriada şu hususa da hemen işaret, ede
lim ki, memleketlimiz nüfusumun 'büyük kıs
mını teşkil eden köylümüzün başlıca, meşga
lesi olan Taıraım'ıaı da kallkııniması yıinıe endüst> 
riyc bağlı bir keyfiyettir. 

Zira bugün âtıl iş gücünün '% 75 ilâ 80 ni 
tarım sektör ündedir. Bu sektör artık meşbu 
halle gelmiştir. Durumu ıisiaıh etmek için ye
nli endüstri alanları açıllmıalı ve 'her sene ya
rımı milyona yakın bir nüfus kütlesi tarım sek
töründen endüstri sektörüne aktarılmalıdır. 

Diğer taraftan, tarımsal üretim faaliyet
leri modern vasıtalarla daha modern bir hale 
konmalıdır. Bunun için köylerin elektriklen-
dirilmesi birinci plânda göz önünde tutulması 
gereken bir husustur. Halbuki Türkiye'nin 
genel olarak elektriklendirilmesi, özellikle köy 
elektrifikasyonu Türkiye'de elektrik makina 
ve teçhizatı sanayii kurulmadan başarılabile
cek, bir dâva değildir. Modern tarım işlerinde 
pek çok ve çeşitli araçlar kullanılmaktadır. 
Bunlar olmadan yani bunlar memleket dâ
hilinde imal 'edilmeden Türk tarımının kal
kınabileceğini düşünmek boşuna bir hayalden 
ibarettir. Tarımımızın en oçk muhtacolduğıı 
şeylerden biri de suni gübredir. Bu ise büyük 
bir kimya endüstrisinin konusunu teşkil etmek
tedir. 

Bu itibarla, Millet Partisi Meclis Grupu, 
memleket sanayiinin bir taraftan millî eko 
nomimiz, diğer taraftan dünya ekonomisi şart
ları muvacehesinde, yeni baştan ve plânlı bir 
şekilde tertip ve tanzim edilmesi zaruretir 
kaani bulunmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Ekonomimizi geniş ölçüde 'etkilemesi bakı

mından, sanayi sahasındaki temel görüşleri
miz meyanında, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
üezrinde de bir miktar durmayı faydalı 'görü
yoruz. 
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İktisadi Devlet Teşeklûülerimizin kuruluş

ları esnasındaki temel görüşün, özel sermaye
nin teraküm edeceği zamana kadar, Devletin 
iktisadi sahada tüccar sıfatiyle yatırım yap
mak suretiyle, özel teşebbüsün kurulmasını ko
laylaştı rmak ve özel sermayeye önderlik etmek 
şeklindo vaz'edildiği Yüce Heyetinizce -malûm 

. buluııımaktadiL*. 
İhtiyaçlarımızın 'artması ve iktisadi zorla

malar muvacehesinde alınan tedbirler, bu te
şekküllerin adedinin artmasına müncer olmuş 
ve nihayet bugün bâzı çevrelerin içellisinde 
bulunduğu telâkki, ilk düşünceden inhiraf ede
rek «özü geçen kuruluşların daim ilik arz et
mesine inkılâbolmuş bulunmaktadır. 

20 yıllık bir tatbik alt içerisinde İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin kuruluşundaki düşün
cenin safha safha değiştirilmesi iktisaden geri 
kalmamızın sebeplerinden birisini ve hattâ en 
önemlisini teşkil etmektedir. 

Filhakika, 50 milyarı geçkin mevcudu ile 
iktisadi Devlet Teşekkülleri, bugüne kadar, 
Devletin her sahadaki müdahaleci davranışları 
karşısında, kuruluşlarında ön görülen müdeb
bir tüccar vasfını asla iktisabedememiş ve 
buı suretle her yıl büyük ölçüde zarar eden. 
müesseseler haline gelmiş bulunmaktadır. 

Bu sebeple, sözü edilen müesseselerin, bu
günkü hüviyetleriyle, hızla kalkınmamıza mâ
ni birer teşekkül olduklarına, ilerde, kanun
laşmakta olan «reorganizasyon ve Devlet ya
tırımı (Bankası» kanunlarının daha çok mü
dahaleci ve sert hükümlerinin tatbik edilmesi 
suretiyle, mevcut durumdan tedavisi güç da
ha zor şartlar yaratacaklarına inanmaktayız. 

Sayın Milletvekilleri, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin bugünkü 

masrafçı ve zarar eden hüviyetlerinden kurta
rılabilmesi, bu teşekküllerin; mensuplarına, 
iş adamlarına, serbest piyasa imkânlarına ko
lektif bir tarzda devredilmesiyle mümkündür. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin Devletin 
bünyesinden peyder pey tasfiyesi, İm teşek
küllerin hızlı kalkınma kurullarına ayak uy
durmasını sağladıktan başka; Devletin, her 
yıl bu teşekküller için finansman bulmak yo
lundaki çabası da zail olmuş olacaktır. 

Rasyonel çalışma esaslarının tatbiki su
retiyle; insan, iş saati, hammadde ve makina 
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verimlerinin kısaca prodüktivitenin artırılması 
özel teşebbüste sağlandığı halde, İktisadi Dev
let Teşekküllerinde sağlanamamasının sebep
lerini Devlet idaresinde aramak gerekir. 

Sayın Milletvekilleri, 
5 Yıllık Plânın .1963 programının «imalât 

sanayii» bölümünde, gerek lktisa.di Devlet Te-
şeküllenn'e ve gerekse katma bütçeli idarelere 
tahmil olunan yatırımların bilhassa teknik 
alanda yürütülmemiş olması nazarı itibara 
alnıdığı takdirde, grupumuz adına arz ve ifade 
edilen görüşlerimizdeki isabet bir kere daha 
meydana çıkmış bulunmaktadır. 

Sanayi, politikamız, ve buna müeessir olan 
İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki temel 
görüşlerimizi böylece belirttikten sonra, 5 
Yıllık Plânının tatbikatı üzerinde bir miktar 
durmayı zaruri buluyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, 
5 Yıllık Kalkınma Plânımızın hedeflerinden 

birisi de yalınmların Öncelikle geri kalmış 
bölgelere aktarılmasını temin etmektir. 

Son derece yerinde bulduğumuz bu hedefin, 
1963 programına, sanayi alanındaki yatırım
ları tertiplenirken her nasılsa dikkate alınma
mış bulunduğunu üzüntü ile belirtmek isteriz. 

Binlerce sene geride kalmış bir «taş devri» 
bayatının ıstırabını elan mağarada yaşamak su
retiyle çeken Doğu Anadolu'daki, Hakkâri, Van, 
Ağrı, Bitlis, Siirt, Tunceli gibi pek çok ille
rimiz ile, Orta Anadolu'da her devrin kahrına 
uğramış, demokrasi mücahidi Kırşehir vilâye
tinde sanayi sahasında bir tek yatırımın Özel 
veya kamu sektörü vasıtasiyle yapılacağının işa
retini 1063 programında göremeyişimiz, plân 
hedefinden uzaklaşıldığmın açık misalini teşkil 
etmektedir. 

5 Yıllık Plân, vergi reformlariyle, gümrük 
tariflilerinde yapılacak değişikliklerle ve daha 
başka tedbirlerle geri kalmış bölgelere özel sek
tör, hususiyle yabancı sermaye yatırımları
nın aktarılmasını ön görmüş ve Hükümetin bu 
yolda müessir gayret götermesini emretmiş
ken, sanayi sahasındaki yatırımların, alışılmış 
mıntakalarda yapılmasında ısrar edilmesine, 
seyirci kalınmasını plânlı kalkınma, ani ayı si yi e 
bağdaştıramıyoruz. 

Plâna rağmen böylesine başıboş bir gidişin 
sebebini Hükümetin inandığı belirli bir sanayi 
politikasının bulunmamasında arıyoruz. 
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.1963 programının 118 nci sayfasında «Sana

yiin teşviki ve genel tedbirler» meyanmda zik
redilen önemli 13 tedbirden bir tanesinin dahi 
alınmamış olması gerek bahsettiğimiz inanılmış 
bir sanayi politikasının yokluğuna, gerekse 1963 
programının uygulaınım'adığına sarih delil sayıl
malıdır. Hükümetin ımuaıyyen «bir sanayi politi
kasının 'bulunımadığıınıa (müşahhas bir misal ol
mak üzere; Ulus Gazetesinin 11 Şubat 1963 ta
rihli imhasında ve Etibank Genel Müdürüne at
fen yayınlanan bir havadisten bahsetmek iste
riz. 

İktidar organı Ulus, 100 - J50 bin ton kapa
siteli 2 büyük alimünyum sanayii kurulacağı
nı umumi efkâra müjdelemiş bulunmaktadır. 
Kalkınmamızda önemli rolü bulunacağına inan
dığımız, aynı zamanda büyük istihdam hacmini 
gerektiren böyle tesislerin kurulmasını bekle
diğimiz Beş Yıllık Plân döneminde, Ibıı haberle, 
vatandaşın aldatılıp aldatılmadığını teshil et
mek maksadiyle, biz, önce 1963 programını ve 
icra plânını, sonra 1964 programını vo icra 
plânını bir kere daha gözden geçirdik, plânda 
böyle bir yatırım yapılacağının işaretini dahi 
göremeyince Devlet 1*1 anlama Teşkilâtı uzman-
lariyle görüştük, onların da bu mevzuda sarih 
bir bilgisi olmadığını öğrendik. 

Millet Partisi Meclis (Jrupu, Hükümeti zi
yadesiyle tösteki ediği bilinen bir gazete vasıta-
siyle, umumi efkâra böyle yalan bir havadisin 
yayılmasını değil, alimünyum sanayii gibi önemli 
bir ağır sanayiin hakikaten kurulması için cid
dî bir hazırlık yapılmamış bulunmasını son de
rece üzüntü ile karşılamıştır. 

Bahsettiğimiz bu muhayyel alimünyum sa
nayii havadisi Hükümetin, hangi sanayii, ne za
man ve nerede, hangi imkânlarla kuracağını tes-
bit eden belirli bir sanayi politikasının Ibulun-
madığmı göstermeye kâfi gelir kanaatindeyiz, 

Sayın milletvekilleri, 
Sanayi Bakanlığınca, 19'63 programının ger

çekleştirilmemiş bulunduğu bir başka önemli 
konuya daha temas etmek isteriz. 

Kalkınmamızın, sanayiin plânlı olarak ge
liştirilmesiyle mümkün olacağını belirtmiştik, 
Beş Yıllık Plân sanayiin kalkınma hızını % 13 
olarak tesbit etmiş bulunmaktadır. Bu hıza eri
şebilmek; hiç şüphesiz, makina, malzeme ve per
sonelin bir arada mütalâası ile mümkündür, 
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[ İnsan unsuru mükemmel olmadıkça vasıfla-
I rı ne kadar yüksek olursa olsun diğer iki unsur-
I ilan tam istifade bahis mevzuu edilemez. 

Sanayide insan unsurunun önemini kabul 
I eden milletler işçi ve işveren eğitiminin lüzu

muna inanmışlar ve bu mevzuda gerekli hassa
siyeti göstermişlerdir. 

Millet olarak, Müşterek Pazarda, yor almaya 
hazırlanırken, sanayi mamullerimizin vasıfları
nı; rekabete dayanabilmomiz için, diğer ortak 
devlet mamullerinden üstün, hiç olmazsa aynı 

I olacak bir seviyeye çıkarmaya mecbur bulun
maktayız. 

Bu düşünce bizi istihsalin on mühim unsu
ru olan ve istihsali fiilen yapan personelin yük
sek nitelikte iş gücüne kavuşturulması maksa-
diylc eğit il meşine götürmektedir. 

1963 vo 1964 programlarında, Çalışma vo 
Sanayi Bakanlıklarına 'bu konuda vazife tahmil 
edilmiş olmasına rağmen, bu bakanlıklar büt
çesine 1963 yılında gerekli meblâğ konulmadı
ğı için bıı görev geçen program döneminde 
maalesef yapılamamıştır. Bu acı dunun 1964 
yılı için de aynen vâriit ıbuhınmaktaldır. Yuikan-
da arz ve izahına çalıştığımız Sanayi Bakanlı
ğının 1963 program tatbikatındaki aksaklık se
bebiyle genç- Bakanımız Sayın Muammer Er-
ton'i sorumlu bulmadığımızı, 1963 yılı tatbika
tında şayet varsa günahın ve hattâ sevabın İkin
ci Koalisyon Hükümetine ait bulunduğunu be-
lirtırneyi hakşinaıslık saydığımızı ifade etmek 
isteriz, 

Sayın milletvekilleri, 
Yasama Meclislerinin kanun çıkarmak su

retiyle himaye edilmesini emrettiği Türk Pet
rolünün Birinci ve İkinci Koalisyon Hükümet
leri zamanında lüzumsuz bir mücadeleye zor
landığı malûmunuzdur. 

Türk petrollerinin hakkında kitap yazılacak 
kadar yaptığı mücadeleyi ve Bakanlık nezdinde 
gördüğü ağır muameleyi bir tarafa bırakarak 
İm mevzua bir ndbze temas etmeyi zaruri bu
luyoruz. 

Filhakika, Sanayi Bakanlığının kuruluş ka
nununda Türk Petrollerinin korunması husu
sundaki âmir hükme rağmen, sözde bir karma 
ekonomi sloganı altında, millî petrollerimizin, ya
bancı uyruklu Dev Petrol şirketlerinden ayırde-

î dilmemiş bulunması, bu müesseseye kanunla ta-
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nınan hakkın Şûrayı Devlet karariylv kabul 
edilmesi gibi sakim bir neticeye varmıştır. Böy
le bir neticeye ancak Devlet benim diyen bir 
zihniyetin esiri olan kimselerin hâkim oldu
ğu memleketlerde raslandığmı burada kaydet
mekte fayda görüyoruz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
ITüdai Oral'ın emrine girmiş bulunan bu idare
nin lâyık olduğu hüviyete kavuşturulacağını 
umuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugünkü durumu itibariyle Sanayi Bakan

lığının ciltler dolusu kitap yazılacak derece
de derdi bulunduğuna emin bulunmaktayız. 
Bunların Ibaşmda . teşkilât kanunu ve personel 
adedinin kifayetsizliğine işaret etmekle yetine
ceğiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Yeni kurulan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığına, bu bütçe münasebetiyle teması za
ruri buluyoruz. 

Aslında «Enerji ve yakıt bakanlığı» adı al
tında kurulması gereken bu Bakanlığın, admm 
«Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı» olarak 
sadece kulağa hoş gelen bir isim bulmak gay
reti içerisinde, değiştirilmiş bulunması, Bakan
lığın kıırulm asiyle birlikte yeni bâzı ihtilâfların 
ikbalde yaratılmasına sebeboilmııştur. 

Filhakika, DSİ nin tam teşkilâtla asli vazife
si enerji ve yakıt işlerini yürütmek olan bu Ba
kanlık bünyesine alınmasını izah etmek güçtür. 

Taşkınların önlenmesi, yeraltı sularının tes-
biti, bataklıkların kurutulması gibi tamamen 
Nafıa hizmeti mahiyetinde olan işlerin, bir ener
ji Bakanlığındaki yerini anlamakta güçliüc çe
kiyoruz. 

Bakanlığın adında «tabiî kaynak» 1 âhiri var
dır düşüncesinin siperine çekilerek, kömür ve 
petrolün dışında kalan, bakır, kükürt, krom ma
denlerinin işleticisi olan intibakın da tüm teşki
lât olarak bu Bakanlık bünyesine .alınması da 
izaha muhtaçtır. 

Demir cevheri de tabiattan çıktığı halde, bu 
işle iştigal eden Karabük Demir - Çelik Sanayii
nin bu Bakanlık bünyesine alınmamış olması, Ba
kanlık Teşkilâtı hazırlanırken bir- prensipten ha
reket edilmediğini göstermeye yeter delil sayıyo
ruz. 

Kuruluşundaki aksaklığa, işaret ettiğimiz 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını pek mü

him görevlerin beklemekte olduğuna işaret er
mek isteriz. 

Bu görevlerden bir tanesi, halen gündemde 
bulunanT. E. K Kanununun geri alınarak yeni 
bünyeye uygun tarzda değiştirilmek suretiyle ka
tı un I aştırıl m asıdır. 

Genç Bakan henüz vazifeye başladığı bu sı-
rada, bu vesile ile başarı temenni ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerimi bitirirken Millet Partisi Meclis 

(trupunun Yüce Heyetinize saygılarını sunarını. 
(Alkışlar) 

BASKA.\r - - A. I», (irupu adına Sayın Kud
ret Mavitan. 

A. P. G1UTPU AD.I\A KUDKUT MAYİTAN 
(Gaziantep) —• Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri, 

Yapmakta olduğumuz bütçe görüşmelerine 
dikkat buyurulursa ortaya attığımız fikir ve mü
lâhazaların ağırlık merkezini şu veya bu mak
satla yapılacak harcamalarla ilgilidir. Fakat bu 
giderleri karşılayacak gelirin yatırımları sağlı-
yacak gelirin, sermaye terakümünü, Beş Yıllık 
Kalkınma Plânını realize edecek gelirin, nereler
den temin edileceği hususunda İsrarla durulma-
maktadır. 

İler memlekette olduğu gibi varlığımızın bir 
dayanağı da millî gelirin artırılmasıdır. Beş Yıl
lık Kalkınma Plânımızın ve bu plânla ilgili ola
rak neşredilmiş olan J964 yılı Programının Sa
nayi Bakanlığına tevcih ettiği görevlerin ana 
hatları üzerinde durmak kâfi değildir. 

Memleketimizin hakikî kalkınmasının tabiî 
kaynaklara, birikmiş sermaye, iş gücünün mües
sir olmasına ve diğer faktörlere bağlı olduğunu 
bilmekle yetinmek de kâfi değildir. 

Biliyoruz ki, Türkiye ile Avrupa Fkononıik 
Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Anlaş
ma IÎMKÎ yılı Eylül ayında Ankara'da imza edil
miştir. Ortaklık .Anlaşmasının 3 ncü maddesine 
dayanan 1 numaralı Geçici Protokolde aşağıda 
arz edeceğimiz hükümler vardır. İlk dönemi teş
kil edon hazırlık döneminde; mamul olmıyan 
tütün ve döküntüleri (12 bin ton), kuru üzüm 
(.''O bin ton), kuru incir (1'î bin ton) ve fındık 
(17 bin ton) olarak Müşterek Pazar Devletlerini 
teşkil eden, Belçika - Lüksenıburk Ekonomik 
Birliğine, Federal Almanya Cumhuriyetine, 
Fransa'ya, İtalya'ya ve Holânda'ya Protokolde 
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tâyin edilmiş yukarda, beyan ettiğimiz konten
janlar içinde ihracat yapılabilecektir. Bu ihra
catta dış memleketlere ödenecek olan Gümrük 
Vergisi Avrupa Ekonomik Toplulıığunca 9 Tem
muz 1961 de imzalanan Ortaklık Anlaşması çer
çevesi içinde eşit olarak ödenecektir. Fındık 
içinde kıymeti üzerinden % 2,5 üzerinden bir 
Gümrük Vergisi ödenecektir. 

Sarih olarak diyebiliriz ki, münhasıran sağ
lanan bu .yardım ile hiçbir zaman millî ekonomi
mizin, Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye 
olarak girebilme imkânını temin edeceğine inan-
mamalıyız. Bilcümle ihracat malamı yetiştiren 
Türk köylüsüne sanayiimizle yardım etmeliyiz. 

Zira ihraç matalarmı yetiştiren Türk köylü
sünün eline Hazineye 908 kuruştan malolan do
ların bu rakam üzerinden hesabedilmek suretiy
le bedeli geçmektedir. Bu şartlar içerisinde Türk 
milletinin hâlâ ihracata devam edebilmesi millî 
gücümüzün azametine bir işarettir. 

Buna rağmen, yukarda izah ettiğimiz ihracat 
şartlarımızda bir değişiklik yapmıyacak durum
da kaldıkça Ortaklık Anlaşmasının öngördüğü 
dört senelik müddet içinde belirli bir ilerleyiş 
kaydedenleyiz. Bu sebeptendir ki, Avrupa Eko
nomik Topluluğuna dâhil devletler, şüphe ile kar
şılaştıkları millî kalkınmamızı, evvelâ 3 senelik 
başlangıç dönemine tabi kılmışlar ve bu müddeti 
11 seneye kadar uzatmışlardır. Bu müddetin 
sonunda da ikinci döneme yani, geçiş dönemine 

ı girmemiz imkânını tetkika tabi tutacaklarını be
lirtmişlerdir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Meselelerimizi ilerliyen medeniyetin zorlama

sı ile ele almaktan ise, önemine ehemmiyetle dur
mak istediğimiz gelişmiş entelektüel kuvvetimi
zin bütün gücünü seferber ederek, imkânları
mızdan faydalanarak yapmak görevi ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. Hattâ medeni âlemin bi
zi zorlaması ne kadar kuvvetli olursa olsun biz
de tepki yaratmazsa ve bu tepki milletin sinesine 
varacak derinlikte bulunmaksa yapacak çok şey
de yoktur. 

2 sene evvel Milano Ticaret Sanayi ve Tarım 
Odası Vispirezidanunu italya'nın Müşterek Pazar 
hakkındaki görüşünü sorduğumuzda cevabola-
rak dedi ki, İtalya'nın bünyesinde yarattığı 
problemlerin genişliğini size anlatmak için diye
bilirim ki, Müşterek Pazar dâvasını kavramı-' 
bütün İtalya'da 120 kişiden fazla, insan mevcut 
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değildir. İlâve edelim ki, muhakkak olan bir hu
sus varsa, İtalya'da bu işten anlıyan 120 kişinin 
hepsi bu dâvada vazife almış bulunmaktadır. 

Bize gelince; Avrupa Ekonomik Topluluğu
na tam üye olarak katılmamız imkânlarının, or
taklık anlaşması gereğince geliştirecek. Anka
ra'da Dışişleri Bakanlığının bir odasında ufak 
bir servisten başka bir şey yoktur. Bu servisin 
hali Türkiye'nin istikbalini tâyin edecek olan 
bu önemli dâvaya verilen ehemmiyetin bir sem
bolüdür. İlmî ve pratik esaslara göre devamlı 
çalışacak ve sanayi işlerimizi düzenliyecek hiç ol
mazsa şeklen bir servis, müstakil olarak ihdas 
edilerek, Sanayi Bakanlığı çerçevesi içinde gö
rülmeli idi. Yapılmadığına göre 3 sene veya 5 
sene sonra yine bugün bulunduğumuz yerden 
başlamak zorunda kalacağız. Buna göre istifade 
etmesini bilmediğimiz hazırlık dönemi için ay
rılan zaman lehimizde değil aleyhimizde geçmiş 
olacaktır. 

Sanayi Bakanlığında kurulmasını istediğimiz 
bu servisin münhasıran memur kadrosu ile değil, 
memleketimizde sanayi, tarım ve ticaret alanın
da ilmî görüşleri ve pratik faaliyetleri ile tanın
mış kimselerin müessir şekilde dâhil bulunma-
siyle kurulmuş olması katiyetle lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın ortalama 

yüzde yedi kalkınma hızını gerçekleştirebilmesi, 
sanayi sektörüne ağır bir görev vermiştir. 

Yani sanayi sektörü °/r 13 kalkınma hızını 
gercekl eştirebil m el id i r. 

Bu görüşe tamamen iştrak ediyoruz. Sanayi 
sektörümüzün bugünkü maddi ve mânevi kapa
sitesi hesaba katılırsa üstüne düşen millî gelir 
artışım sağlıyacak ve hattâ % 13 kalkınma hızı
nı da iki sene gibi kısa bir zamanda geçebilecek
tir. i'ATİ, memleketimizde sanayimizin akıbeti 
hakkında şüpheli görüşlere tesadüf ediyoruz. Fa
kat bu görüşte olanların dünya ve memleket sa
nayii ile yakından uzaktan ilgilenmemiş kimse
ler okluğu da gözümüzden kaçmamaktadır. 

Müşterek Pazara girmekle Türkiye'nin varlı
ğını, sanayimden ayırmanın, mümkün olamıya-
eağını anlaşmanın T. B. M. Meclisinde kabul 
edildiği tarihle taah'hüdaltına almış bulunuyo
ruz. 

Tarım ile sanayiimiz arasındaki bağlantıya 
gelince, görüşümüz odur ki, tarım sanayii kolları 
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ile is birliği yapmadıkça verimini medeni mem
leketlerdeki seviyeye ulaştıramaz. 

Tarım insanlık i cin en güç, ve en ağır işler 
arasındadır. Bu sebepledir ki, medeni memle
ketler tarımı ya sübvansiyonu eder veya istihsa
lini değerlendirecek tedbirler alır. Buna muka
bil sanayide çalışmak daha kolaydır. Çalışanlar 
kolaylıkla ileri sosyal seviyeye kavuşturul abi-
lir. 

Sanayi Bakanlığından şunu da isteriz ki, her 
şahıs kazandığı paranın artmasına uğraşmakla 
beraber parasının iştira kabiliyetinin de artma
sını ister. Yabancı malların memlekete geniş 
mikyasta ve az gümrük vergisi ile girmesini is
ter. İşte bu toplum psikolojisi üzerinde çalışmak 
gerekiyor vatandaşlardan bilmiyenlere Türk ma
lını sevmeyi, sıkıntısına katlanmayı öğretmeyi 
millî bir vazife telâkki ederiz. Bu münasebetle 
arz edelim ki, Türkiye iki asır evveline kadar 
bütün ihtiyacını memleket içinden tedarik eder
di. İhracatı ithalâtından fazla idi. Bundan son
ra gelen ikinci devrede her şeyi dışardan ithal et
meye başladı. Bu kara günleri Osmanlı İmpara
torluğu yaşadı. Ne felâketli neticeler verdiğini 
biliyoruz. 

Bugün ithalât, bir ölçü içerisine alınmıştır. 
Memleket mamullerinin miktarı, cinsi ve kalite
si artmıştır. Buna rağmen dış ticaret balansımız 
mühim miktarda her sene açık vermektedir. Ay
rıca, dış borçlarımızı da dış tediyelerimizi de 
yardım ve borç, almak suretiyle idame edebiliyo
ruz. Bu husus bütün teferruatı ile Devlet Plân
lama Teşkilâtı bütçesi görüşülürken, partimiz 
tarafından izah edilmiştir. 

Ve yine Sanayi Bakanlığından isteriz ki; 
halk, içinde bulunduğumuz sanayi dâvalarından 
her vesile ile haberdar edilsin, aydınlatılsın. Alı
nan tedbirler izah edilsin. İlk görüşte zararlı 
zannedilen kanun ve kararların isabeti hakkında 
yayın yapılsın. Girişilen masrafların temin etti
ği döviz tasarrufu, kârlı neticeler rakamlarla mil
letin önüne serilsin. 

'Muhterem milletvekilleri, 
İlk Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngördü

ğü hedeflere varmak için resmî sektör ile özel 
teşebbüsü harekete geçirecek ı-eform kanunlarını 
Meclise getirmek bizim kadar Hükümetin de va
zifesidir. Görüşümüze göre hakikî reform kanun
larından biri olan 261. sayılı Kanun 27 . 6 . 196.3 
te kabul edilmiştir. Bu kanun ihracatı geliştir-
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m ek için vergilerin indirimi ile ilgili olarak Hü
kümete salâhiyet vermektedir. Şunu da arz ede
lim ki, reform telâkki ettiğimiz bu kanun pek 
çok memleketlerde çok uzun senelerden beri tat
bik edilegelmektedir. Bu kanunla bir dış piyasa 
olduğu ve bu piyasaya Türkiye Devletinin hâ
kim olamıyacağı esprisi kabul edilmiştir, vo ted
bir alınmıştır. Diğer bir deyimle ecnebi ülkeler
de bulunan ve Türk vatandaşı olmıyanlardan 
Maliyenin vergi tarh edemiyceeği kabul edilmiş
tir. Ne çare ki, bu kanunun sanayi hayatımızda 
yarattığı ümit verici ferahlık uzun sürmemiş, 
tatbikata geçmeden bu sahadaki çalışmalar ak
samıştır. Zira, 261 sayılı Kanunun öngördüğü 
Bakanlar Kurulu Kararı 16 Aralık 1963 te Res
mî Gazetede yayınlanmıştır. Bu kararname ile 
kanunun özü de kaybedilmiştir. Bâzı mamullere 
tahsil edilen vergiden fazlasını ihracat yapılır
ken. iade ettirmektedir ve bâzı mamullere ise ih
racat yapılırken vergiden az kısmı iade edilmek 
suretiyle dış piyasa fiyatlarına rekabet imkânı 
yok edilmişti]'. Netice itibariyle bu kararname ile 
mamul ve yarı mamul madde ihracatımız sekte
ye uğramıştır. 

Memnuniyetle kaydedelim ki, hata anlaşılmış
ın'. Bahis konusu Bakanlar Kurulu kararı Sa
nayi Bakanlığınca ele alınarak tashih cihetine 
gidilecektir. Ne çare ki, bâzı mamuller bu yıl sa
tış imkânını mevsim geçmesi itibariyle kaybet
miş, diğer taraftan da sık sık değişen kararlar 
dolayısiyle sanayicinin alacağı tedbirlerdeki te-

ı reddüdü artmıştır. 
Muhterem Milletvekilleri, 

[ Diğer bütün devletlerde olduğu gibi, Sanayi 
Bakanlığının kadrosu pek çok işlerde teferrua
ta girmesine müsait değildir. E'sasen lüzumlu da 
değildir. En ufacık bir işte bir ihtisas meselesi 
olduğunu ve Türkiye'de bu sahada çalışanlar bu
lunduğunu kabul ederek Bakanlık mesaisini ona 
göre tanzim ile mükelleftir. Memleketimizde mil
yonları aşan sanayici kadrosu mevcuttur. Neden 
bu kadro entellektüel sahada millî 'gücümüze tam 
varlığı ile iştirak ettirilmesin, kendilerine salaJhi-
yet verilerek mesuliyet yükletilmesin. Ve yalnız 
mesuliyet yükü Bakanlık kadrosundaki bir avuç 
ımemurun üzerinde bnlkınısun. tşite 261 sayılı Ka
nunun öngördüğü ıkaraırınameide ıbu anlayış Üçerı-
!sinde tadil edilmelidir. 

Bu usul memleketiımizde yeni de değildir. 
I Nasıl her mükellef mesuliyeti altında defterini 
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tutar ve yapmış olduğu blânçoya »öre vergi 
dairesi vergisini tahakkuk ettirir, Maliye Bakan
lığı da murakabe ederse mamul metalarm ihra
catında da aynı usulün tatbikinden başka çare 
yoktur. Ancak Sanayi Baika.nliğinin bu nevi fa-
raliyetl erinde Maliye Bakanlığından daha fazla 
anlayış beklemesi zaruridir. Aiksi takdirde ıbüt-
eeyıi denkleşti nmek kastiyle Maliiye Bakanlığınca 
vergileri artırmaktan başka yol kalımaz. ihracat. 
metninin 908 kuruştan Hazineye dolar temin et
tiği de Maliye Bakanlığının görüş açısından 
kaçmamalıdır. 

Bnraya kadar îtetedikl'eımniz ne malî ıb'i.r yü
kü ve ne de kredi ıinevzuunıu içerisine almakta-
dır. Yalnızca dış memleketlerde tatbikatını gür-
düğü'müz usullerdir. Bunlardan başka sanayici-
'leriri yapacağı yatırımlarda yatırun muasrafuarı
nın vergiden muaf tutulması sanayicilere, sa
nayi bölgelerinde hazine arazilerinin tahsis edi
lerek uzun vadelerle bedelinin ödettirilmesi ve 
uzun vade yatırım kredilerinin artırılması gibi 
tahakkuku daha zor usullerin tatbikini de te
menni ettiğimizi söylemeden geemiyelim. 

Dış yatırımların nakdi kredi yerine demir, 
kereste vesaire gibi maddelere sanayiciye kre
di ile temin edilmek üzere verilmesi de müm
kündür. 

Devlet sektöründe kullanılmıyan veya ran
ta))] şekilde istifade edilemiyen makina ve te
sislerinde özel sektöre kredi ile devredilmesi 
hem memleketimizde istihsalin artmasına ve lıem 
de bu gibi makina ve tesislerin kıymeti endiril-
mesine yol açacağından faydalı mütalâa etmek
teyiz 

Sanayiciye ham madde temininde mevcut 
kolaylıkların geniş mikyasta artırılmasını lüzum
lu telâkki etmekteyiz. 

Sanayi meselelerini daha etraflı şekilde tet
kik etmek ve gün ışığına çıkarmak üzere bir 
sanayi şûrasının teşkil edilerek çalışmaya geçil
mesini teklif ederiz. 

Muhterem Mili etvekil 1 eri, 
Türkiye, kaynakları zengin olan bir memle

kettir. Fakat bu kaynakların mühim bir kısmı
nın bekçiliğini yapıyoruz. îşte sanayicilerimiz 
ellerinde ihracaat mctaını tutmuşlar uzatıyorlar. 
Hududun diğer tarafından alıcı da kucağını 
açmış bekliyor. Bırakalım da ihracat yapsın
lar. Dış tediye açığımızın kapanmasına yardım 
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etsinler. Hazineye 908 kuruştan dolar getirsin
ler. Gelirlerimizi artırsınlar. Sosyal adaleti sağ
lasınlar. Sosyal seviyemizi yükseltsinler. 

Dinlemek zahmetinde bulunan Muhterem 
Milletvekillerine teşekkürler ederim. 

A. I', Grupu adına yapılan bu konuşmaya 
Sanayi Bakanlığının müesseseleri hakkında par
ti görüşümüzü muhterem milletvekili Orhan 
Tuğrul devam ederek arz edecektir. (Soldan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamalara katılmamış 
arkadaşlarımız varsa, lütfen oylarını kullansın
lar. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Orhan 
Tuğrul. 

A. I\ MUHLİS GKITL ADİNA ORHAN 
TUĞRUL (^Bilecik) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bendenizin mâruzâtım, biraz ev
vel Adalet Partisi Grupu adına konuşan kıy
metli arkadaşım, Kudret Mavitan'ın 'Sanayi 
Bakanlığı bütçesiyle ilgili konuşmalarının dı
şında kalan mevzu ve Bakanlığın idare ve de
netlemesine tabi teşekküllerle, iştiraklerinin 
karma ekonomi doktrini içinde nasıl çalıştıkla
rını ve bakanlığın özel sektöre ne gibi fayda, ve 
yardımlar sağladığı hususlarını, parti politika
mızın görüşü içinde tenkid ve temenniden iba
ret olacaktır. 

G973 sayılı Kanunla vazife ve teşkilât yapı
sı sınırlanmış olan Sanayi Bakanlığı üçüncü 
İnönü kabinesinin teşkiliyle, 

a) Sanayi Bakanlığı, 
Ib) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 

olmak üzere ikiye ayrılmış bulunmaktadır. 
Yıllardanbcri aynı tenkid ve temennilere 

rağmen kendisinden beklenen randıman ve ge
lişmeyi bir türlü temin edemiyen bakanlığın, 
bu ayrılışla gelecek yıllarda daha verimli, mem
leket dertlerine âcil tedbirler bulabilecek; ikti-
saden memleketimizi kısa zamanda plân hedefle
rine ulaştıracak bir bakanlık haline gelmesini 
gönülden temenni ederiz. 

Partimiz görüşü olarak aşağıdaki hususların 
İm kere de tekrarını faydalı görmekteyiz. 

1. — Sanayi sicillinin tutulması ve envan
terinin yapılması Bakanlıkça henüz tamamlan
mamıştır. 

2. — Özel sektör ile üç ayda bir toplantı
lar yapılarak karma ekonominin ahengini sağ-
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lama çalınmalarına gereken önem verilmemiş
tir. İki toplantıdan başka toplantı yapılmamış
tır. 

3. — Plânlı devrenin esas unsuru olan per
sonel meselesi geçen senede gereği gibi ele alın
mamıştır. 

4. — 6309 sayılı Maden Kanununu tadil 
eden ve bâzı maddeler ilâvesini derpiş eyliyen 
271 sayılı Maden Kanununun kabulünden buya
na bir seneye yakın zaman geçtiği halde «Maden 
bir seneye yakın zaman geçtiği halde «Maden 
Geliştirme Bankası» kurulmamıştır. 

5. — Yerli sanayi tarafından imal edil
mekte olan mamulleri gösterir katalog ve sir
küler bütün halinde çıkarılmamıştır. 

6. — Küçük el sanatları kanunu henüz Mec
lise sevk edilmemiştir. 

7. — Sınai mamullerimizin vasıflarının ıs
lahı, istihsal masraflarının azaltılması hususun
da alınacak tedbirler; ikinci koalisyon Hükü
metinin programında bahsedildiği ve vait buy-
rulduğu Meclisimizin malûmudur. Acaba ba
kanlık bu yolda ne gibi çalışmalar yapmıştır, 
öğrenmek istiyoruz. 

8. Yatırım, işletme ve ihracaıt 'kredileri 
mevzuunda ekonomimiz, plânlı ve hızlı kalkın
manın icaplarına uygun, teşvik edici, ölçülü 
tedbirlere muhtaçtır. Bu hususların temini için 
çıkartılması öngörülen Kalkınma ve Yatırım 
Bankası İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri hakkındaki kanun tasarıları meyanında, 
menkul kıymetler borsa kanun tasarısının da 
bir an önce çıkarılması lâzımdır. 

9. Özel teşebbüsün sanayi, maden turizm 
ve ulaştırma sektörlerindeki yatırım ve; işlet
me sermayelerinin tatminkâr bir seviyeye çı
karılmasını zaruri görmekteyiz. 

.1.0. Sanayi mamullerimizin vasıflarının ıs
lahı ve istihsal masraflarının azaltılması ve bu 
mamullerin dış piyasalarda alıcı bulabilmesi ve 
rekabete girişebilmesi için bugüne kadar bakan
lıkça ne gibi tedbirler alındığının açıklanmasını 
istiyoruz. 

11. özel . teşebbüsün plân hedeflerine va
rılması hususunda gerekli yatırımları yapma
dığından şikâyet edilmektedir. Bakanlık bu
nun sebepleri üzerinde durmuş mudur?.. Özel 
teşebbüse yatırımlar için zamanında kredi 
sağlanmış mıdır?... Hükümetin bugünkü vergi 
politikasiyle sanayiin gelişmesi, kalkınması ve 
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mamullerimizin dış piyasalarda alıcı bulması 
mümkün müdür?... Sayın Bakandan açıklama
sını rica ediyoruz.. 

Sayın Milletvckilleri, 
Arz ettiğini soru ve temennilerden sonra 

bakanlığın idare \re denetlemesine tabi teşek
küllerle iştiraklerinden bâzılarının üzerinde 
durmak istiyoruz. 

I - Sanayi Dairesi : 
Aktif bir organ olup başlıca sanayi faa

liyetleriyle meşgul olan bu dairenin geçen se
ne parti sözcümüzün işaret ettiği hususlarda 
ne gibi ilerlemeler kaydedildiğinin ve ne gibi 
tedbirler alındığının Sayın Bakan tarafından 
açıklanmasını istiyoruz. 

Yerli sanayiin teşviki bakımından dâhilde 
imal ve istihsal olunan mamullerden bâzıları 
memleket ihtiyacına cevap verecek üretim
de olduğu halde ithal kotalarına bu cins em
tianın ithaline müsaade edildiğine şalıidolmakta 
ve sanayicilerin bundan şikâyetçi olduğunu 
duymakayız. 

Döviz tahsislerinde de sanayicilerin for
malite ve zorluklarla karşı karşıya bırakıl
dığını ve çok kere döviz tahsisinden hususi te
şebbüsün gereği şekilde faydalanamadığı an
laşılmaktadır. Bu aksaklıkların önlenmesi lâ
zımdır. 

Tl - Maden Dairesi : 
A) Sanayi Bakanlığının 1963 yılı içerisin

de Meclise sevk edip süratle çıkardığı, 6309 
sayılı Maden Kanununun bâzı maddelerini, 
tadil ve ilga eden ve bâzı maddeler ilâvesini 
derpiş eyliyen 271 sayılı Maden Kanunu kısa 
zamanda memleket madenciliğine hizmet yo
luna girmişi ir. Kanun hükümlerinin daha 
iyi ve süratle yerine getirilebilmesi ancak tec
rübeli, kaliteli eleman ve personel ile mümkün
dür. Halbuki Maden Dairesinin 6309 sayılı 
Kanunun meriyet tarihi olan 1954 yılından 
beri çıkarılmasını âmir bulunduğu teşkilât 
kanunu; bugüne kadar çıkarılmamıştır. 95 
kişilik kadro ile bu daire; olumlu ve verimli 
hiçbir kanunu tatbik edemez. 

B) 1/25 000 ölçekli Harita Paftaları Ka
nununun .- açık ifadesine rağmen teksir edile
rek vilâyetlere gönderil em emektedir. Bu mah
zur kısa zamanda izale edilmelidir. İzale cdi-
lemiyecekse memleketin parsellere bölünmesi 
yoluna gidilme!idir 
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C) 271 sayılı Kanunun ek 4 ncü madde

siyle Sanayi Bakanlığı emrine verilen 400 000 
liralık döner sermaye fonunun hemen hare
kete geçirilerek madencilere öğretici, yardımcı 
elemanların temini yoluna gidilme]idir. 

D) Madencilere maddi imkânlar sağlan
ması, ve Maden Yardım Komisyonunun elin
deki fondan âzami istifade temini için 0309 
sayılı Maden Kanununun 108 ne i maddesinin 
tadiliyle rehin yerine imraratm alacaklının 
kontroluna imkân verecek şekilde ıslahı ge
rektiğine inanmaktayız. 

E) 3116 sayılı Orman Kanunu ve tadil
lerinin 6309 ve 271 sayılı kanunlarla tezat teş
kil eden ve kanunun tatbikini güçleştiren bâzı 
maddelerinin ıslah ve tadili lâzımdır. 

F) Devlet Deniz ve Demiryolları ulaştır
ma vasıtalarında maden nakliyatı için resmî 
sektöre tenzilâtlı tarife tatbik edildiği halde. 
hususi sektöre yüksek tarife tatbik edilmek
tedir. Adaletsizliğin önlenmesi ve hususi sek
töre de aynı tarifenin tatbikini dilemekteyiz. 

G) Yıllık maden istihsali bakımından Bal
kan devletlerine nisbetle geri durumdayız. Bâ
zı madenlerimizin istihsal kapasitesi bakımın
dan söz sahibi sayılabilirsek de, çalışmalarımı
za istihsal yönünden de hız vermek zorunda
yız. 

H) Maden cevheri ihracatımız evvelki se
nelere nazaran gerilemiş ve bir durgunluk 
göstermiştir. 5 Yıllık Kalkınma Plânında ma
denciliğimizin inkişafı rakamlarla bir tezayüt 
ifade etme'kte ise de, kanaatimizce bu bir ra
kamlar silsilesi olmaktan ileri gidemiyecoktir. 

tstihsalde madenciye yardımcı, ihracatta 
madenciye rehber olmaz, maliyet fiyatlarını 
yükseltecek vergiler yoluna gider, Devlet hak
kını almakta devam edersek bütün ihraç kolla
rında olduğu gibi bu kolda da ihracatımız ge
riler ve dış ticaret açığımız yükseltmekte de
vam eyler. Madenlerimizin plân hedeflerine uy
gun olarak inkişafı için, saydığımız mahzurların 
giderilmesi ve gereken tedbirlerin acilen alın
ması lâzımdır. 

Son olarak şunu da ilâve etmek zorundayız. 
Krom madenlerimiz bir zamanlar dünya piyasa
larında ön plânı işgal ederken bugün ocaklar 
kapanmış durumdadır. Üe senedir uyarıcı ten-
kid ve temennilere rağmen hükümetler buna 
çare bulma yoluna gitmemişlerdir. Bu yüzden 
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ecnebi yatırımlar cümlesinden olan Fethiye Kroni 
Şirketi tesisteriııi tasfiye yoluna gitmiştir; 

Son günlerde 200 - 270 000 ton krom cevhe
rinin üçlü takasla satışının temini yolundu ali-
laşmaya varıldığını memnuniyetle karşılamak
tayız. Ancak bu satışların kamu sektöriyle özel 
sektör arasında âdilâne taksimini temenni et
mekteyiz. 

I I I - Muhterem arkadaşlar, bir nebze de ge
lişmekte olan ve memleket ihracatı ve döviz te
mininde mühim rol oynamaya namzet Türkiye 
mermerciliğinden bahsetmek istiyoruz. 

Memleketimiz renkli ve kıymetli mermer ya
taklarının zenginliği bakımından dünyada em
salsiz bir mevki işgal etme yolundadır. 

ıhı mühim mermer yataklarımız Afyon, Bile
cik, Bursa, Adapazarı, Marmara, Kırşehir ve 
Şarkta Erzurum havalisinde bulunmaktadır. 

İstihsal bölgelerinin ihraç limanlarına yakın 
olması maliyet unsurları için mühimdir, ihraca
tımızda bugüne kadar mermer ve mermerden 
mamul eşya ihracı; cüzi miktardan ileri geçeme
mekte idi. 1962 - 1963 yıllarında italya ve Al
manya'ya ortalama- 1 000 metrekübün üstünde 
mermer ihraçedilmiştir. Döviz bakımından mühim 
kısmını Onnix mermerleri teşkil etmektedir. Kır
şehir'de çıkan Hacıbektaş Taşı ile yalnız el sanat
ları cümlesinden olan biblolar yapılmakta idi. 
Milyonlarca ton rezervi ihtiva ettikleri ilgililerce 
teb i t edilen Söğüt ()nnixlerinin bulunmasiyle 
hem memleket dâhilinde biblo sanayii inkişafa 
doğru seyir almış ve hem de Avrupa ve Amerika' 
dan talepler çoğalmıştır. Himayesiz kalan ve fi
nanse edilıuiyen hususi teşebbüs elindeki işletme
lerin, Sanayi ve Turizm bakanlıklarınca ele alın
masını ve döviz kaynağı haline getirilmesini te
menni çimekteyiz. 

IV - Mailen Tetkik Arama Enstitüsü : 
Memleket yeraltı servetlerinin bulunması, re-

/./nelerinin tesbiti, jeolojik durumlarını tâyinle 
vazifeli bu müessese kendisinden beklenileni başa
ramamış ise de, son yıllarda gösterdiği anlayış ve 
çahşınalariyle memleket madenciliğine hizmetler 
yılıma girmiştir. Bilhassa Enstitü Kanununun 6 
neı maddesi mucibince hususi teşebbüs tarafından 
vâki müracaatı erin bedelsiz etüt ettirilmesi husu
suna ehemmiyet verilmiş olmasını memnuniyetle 
karşıla maktayız. Daha verimli neticeler sağlan
ması için kanunda gereken tadilâtın yapılarak 
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Bakanlığın Yüce Meclise şevkini lüzumlu gör
mekteyiz. 

1962 yılında hususi yakışlara ait kömür, de
mir sondajlarının yapıldığını, 1963 yılında man
ganez, borasit, kurşun, antimuan gibi madenlere 
de sondajların teşmil edildiğini müşalıade etmek
te ve bunun diğer madenlere de tatbikini temen
ni etmekteyiz. 

Ancak bu müessesenin evvelce okluğu gibi 
birçok madenler için Türkiye'nin üçte bir ve üç
te iki kısmını kapatarak lüzumsuz ve verimsiz 
aramalara girerek Devlet bütçesini zarardide kıl
masını, maden sahalarını senelerce elinde tutarak 
hususi şahısları arama imkânından mahrum bı
rakmasını tasvibe!iniyoruz. Şu veya bu maden 
Türkiye'de yoktur gibi kesin karar ve kanaat ve
rerek İni yoldaki aramalara ehemmiyet verilme
mesini sakat bir düşünüş olarak mütalâa ediyoruz. 
Ezcümle fosfat yataklarının (îüney - Anadoluda 
Enstitünün görüşü hilâfına Amerika'!ı ve Türk 
mühendis ve jeologlar tarafından ve maden yar
dım Komisyonu yardımiyle bulunmasından son
ra, bütün Anadolunıvn baştan basa ve iş işten geç
tikten sonra kapatılmış olmasını lüzumsuz mas
rafların temadisi olarak görmekteyiz. Enstitü 
vaktiyle ecnebi uzmanlar davet edip fosfat cev
heri aramalarına başlamış olsaydı, veyahut mil
yonlara baliğ olan bu yoldaki sondajları bırakıp 
hariçte mütehassıs yetiştirme ve ondan istifade 
yoluna gitseydi gübre fabrikalarımız hammad
desini çoktan memleket yataklarından elde ede
cek muazzam dövizlerimiz, dışarı akmıyaeak ve 
gübre ihtiyacımız kolay ve ucuza temin edile
cekti. 

V - Maden Yardım Komisyonu : 
Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve 

Ticaret Borsaları Birliği eliyle kurulan ve Tür
kiye madenciliğinin inkişafı için Amerikan yar
dımından 7,5 milyon lira sağlıyan bu Komisyon 
kuruluşundan bu yana madencilere maddi ve mâ
nevi yardım elini uzatmak istemişse de İş Ban
kası emrinde olan para bir türlü Komisyon em
rine verilmemiştir. 196)3 yılında paranın lOti-
banka naklinden sonra 7,5 milyon liradan 2,5 
milyon lirasının vâki taleplere verildiği, 5,5 mil
yon lirasının dağıtılamadığı, sebebinin ise, temi
nat gösterme mecburiyetinin küçük işletmeler 
için mümkün olamamasından ileri geldiği anla
şılmaktadır... 
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Büyük işletmeler her zaman olduğu gibi işle

rini yürütmektedirler. Memleket madenciliği yal
nız büyük madencilerin inhisarı altında değildir. 
Sosyal adaletten bahsedildiği şu günlerde küçük 
madencilerin de bu yardımdan faydalanmasını 
temin etmek lâzımdır. Aksi halde bu yardımı da 
kaybederiz. Bu sebeplerle 6309 sayılı Kanunun 
108 nci maddesinin tadili ve teminatta kolaylık
lar sağlıyacak tedbirler alındığı takdirde bu ko
misyonun madencilere yardımcı olması ve iste
nilen gayeye erişmesi mümkün olacaktır. Şunu 
da hemen belirtelim ki, Komisyonun kısa zaman
da memleket ölçüsündeki en büyük yardımı bü
yük ihtiyacımız olan fosfat yataklarını memle
ketimize kazandırmış olmasıdır. Yalnız bu ko
nudaki muvaffakiyeti dahi şayanı şükrandır. 

Sayın Bakandan bu müesseseye ilgi göster
mesini ve aksaklıkların giderilmesinde tedbirler 
ittihazını temenniye şayan görmekteyiz. 

Muhterem milletvekili eri; 
Yine hususi sektör ile kamu sektörünün 

müşterek calışmalariyle kurulan fakat yedi se
ne sonra hususi sektörün tamamen malı ola
cak bulunan ikinci Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikalarından kısaca bahsetmek istiyoruz. 

1 1 . 5 . 1960 tarihinde temeli atılan, Ekim 1964 
te bir kışını faaiıleyöte geçecek olan ,bu te
şebbüs karma ekonominin tipik bir örneği ola
rak Ereğli'de yükselmektedir, işletmenin 1965 
yılında tam kapasite ile çalışmaya başlamasiy-
le memleket sanayiine temin edeceği demir ve 
(Jelilk ııtamulleınınin ımMan üzerinde durınıya-
cağız. Bütün millet verililerine işletime tarafın
dan dağıtılian broşürle littılanıza arz edilmiştir. 

Ancak ehemmiyetli olan nokta fabrikanın 
faaliyete geçmesiyle, 2 500 işçi devamlı olarak 
çalışacak, demir ve çelik mamülleriyle çalışan 
diğer iş kollarının her ibirinde 20 işçiye iş ver
me imkânı doğacak, bu suretle 250 000 işsize 
işyeri açılmış olacaktır. 1968 yılında fabrika 
tam ve yüksek kapasite ile çalışmaya başlayın
ca plânlamanın % 7 kalkınma hızına % 50 nis-
betinde iştirak edecek ve 4 - 4,5 milyar liralık 
iş hacmi açacaktır. 

600 000 000 milyonluk hisse senedinden 306 
milyonunu kamu sektörü yani Sümerbank ve 
Karabük Demir (jelik Fabrikaları almıştır. 
99 000 000 milyonu özel sektöre ayrılmasına 
rağmen Şubat 1964 başına kadar ancak 
46 500 000 liralık hisse senedi satışı yapılabil-
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mistir. Halen hissedarına % 6 temettü eden ve 
faaliyete geçtikten sonra kârdan % 10 tevzi 
edecek olan bu teşebbüsün hususi sektör tara
fından hisse senetlerinin kapışılmaması sebeple
ri üzerinde durmak lâzımdır. 

Memleketimizde son zamanlarda sosyalizm 
adı altında komünizm at oynatma imkânını bul
maktadır. Şahsi teşebbüs ve Amerikan yardımı
na karşı soldan gelen yalan, yanlış propogan-
• dal ar ve iki seneden beri bir birini takibeden 
ihtilâl teşebbüsleri memleket ekonomisinde mü
him tesirler icra etmektedir. Siyasi partilerin 
Meclis çalışmalarında birbirine kıyasla hareket
leri bu ortama daha müsait imkânlar sağlamak
tadır.. Özel teşdbbüs sahipleri yarınını karanlık 
görür, memleket .ve millet huzursuzluklar için
de çalkalanırca bu gibi verimli teşebbüslere da
hi yatırım yapmak mümkün olamaz. Biz siya
siler şunu anlamalıyız . ki, memleketimizin aşırı 
sağ ve sol cereyanlardan kurtulması, ekonomik 
ve siyasi emniyetin sağlanmasında el ve kader 
'binliği yapmaik zorıunıdayız. Bu yola girmenin 
zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bunu sağladığı
mız gün hususi teşebbüs yatırımlardaki yeri
ni tam raânasiyle alacak ve plân hedeflerine 
ulaşacaktır. 

VI] - Azot Sanayii Umum Müdürlüğü : 
Türkiye'de zirai kalkınmanın ve zirai hâ

sılatın artması çiftçilerimizin gübreye karşı 
olan bilgi ve ilgilerinin yükselmesi ve faydala
rından âzami istifade sağlamalariyle mümkün 
olacaktır. Bu maksatla kurulan azot sanayii 
.Kütahya tesisleriyle gün geçtikçe memlekete 
faydalı neticeler sağ*laıma yolundadır. 

1962 yılı gübre maliyet fiyatları ortala
ma bir ton amonyum nitratın ambalajlı 900 
lira, amonyum sülfat ise 830 lira iken 1963 
yılında maliyet amonyum nitrat tonu 750, 
amonyum sülfat ise tonu 680 liraya, düşürül
müştür. Kütahya'da Zirai Donatım'a Sübvan
siyona satış fiyatı halen amonyum sülfatın 
'tonu 450 Lira, amonyum nitratın ise 400 lira
dır. 

St»n günlerde alman bir kararla serbest pi
yasaya tonu 400 liradan gübre satıhnıya baş
lamıştır. Geçen senelere nazaran maliyette 
ki, düşmeler fabrikanın istihsal kapasitesinin 
yükseltilmiş olması ve personel, idari organi
zasyonun sağlanmaısıiyle mümkün olduğu İleri 
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sürülmektedir. 1964 programına alınmış bu
lunan 45 milyon liralık yatırımlarla meydana 
getirilecek ilâve tesisler sayesinde kapasi
tenin artacağı ve bunun hem (memleket ihti
yacını karşılıyacağı ve hem de daha ucuza 
gübre imalinin mümkün olacağı anlaşılmakta
dır. Yalnız maliyete tesir eden diğer fak
tör! e rede ilişmek istiyoruz. Hammadde unsur
larından alçı taşının Ulukışla ocaklarından 
çıkarılarak fabrikaya nakli, kükürt giderme 
kitlesi için kullanılan limonit maddesinin or
talama 300 - 335 liradan yalnız bir firmadan 
temini keza maliyete tesir eden unsurlar v 

olarak kendini hissettirmektedir. Müessese
nin lıaşında bulunan tecrübeli işletmecilerin 
bunlara da çare bularak maliyeti düşürecek
lerine ve Devlet bütçesinden ödenen ton ba-
ışına 250 - 300 liralık yardımdan Hazinenin bir 
au önce kurtarılacağına inanmaktayız. 

VIII - Gübre Fabrikaları A. O. : 
Hissesİsıi'iıin % 53 ü T. O. Ziraat Bankasına 

aidolan gübre fabrikaları A. O. nın biri is
kenderun'da diğeri Yarımca'da olmak üzere 
iki fosfat gübre fabrikası vardır. Her iki fab
rikanın senelik kapasitesi 100 er bin tondan 
200 000 tondur. Fakat fabrikaların ha.mmad-
•desi olan l'osforit cevheri dış memleketler
den Tunus, Fas, İsrail ve Ürdün'den döviz 
karşılığı salı nalının aktadır. Sülfürik asitte dış 
memleketlerden gelmektedir. 

Senelerden beri Murgul bakır işletmelerin
den elde edilen asit sülfüriğin iskenderun'a 
nakli işi halledilememiştir. Geçen yıl ele alı
nan bu konuda ne gibi ilerlemeler elde edil
miştir, öğrenmek istiyoruz. 

Maden. Tetkik ve Arama Enstitüsünün se
nelerce milyonlara baliğ olan verimsiz ara
malarına rağmen, Türkiye'de fosforit 'madeni 
yoktur yolundaki katı beyanına rağmen bir iki 
ay sonra Maden Yardım Komisyonunun Ame
rika'dan getirdiği Dr. Sheldoıı ve Mister Wals 
naımıııdaki mütehassıslarla Türk jeolog ve mü
hendislerimin (müşterek çalışma ve araştuşmala-
ııiyle Güney ve Güney - Doğu Anadolu'da ve 
Trakya'da zengin fosfat yataklarının keşfiyle 
cevap verilmiş bulunmaktadır. Bakanlığın bu 
fosfat işlerine ve ruhsatnamelerinin alınış şe
killerine önem vererek yerli ve yabancı ser
mayenin. teşvikini sağlaması ve 1964 yılında 
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yataklardan iki fabrikanın ihtiyacının kar
şılanması lâzımdır. Çünkü Türkiye'nin, gelecek 
seneki süper fosfat ihtiyacı 300 000 tunu İmla-
çaktık 

. Gübre Fabrika!an A. O. ııin hisso senet
lerinin % 53 ne sahibolan T. C. Ziraat Banka
sının bu hisse senetlerini kooperatiflere sat
ması Yüksek 'Murakabe Heyetinin raporla
rında tavsiye edilmiştir. 

Bu suretle kooperatifler yoliyle hususi te
şebbüse hisse senetleri devredilebileceği için 
daha rantabl çalışacak bir müessese haline 
geleceği ve kâr sağlıyacağı belirtilmiştir. Acaba 
bakanlık bugüne kadar bu yolda bir direktif 
vermiş imidir, bu yolda neler düşünmektedir1? 

Netice ve hulâsa olarak şunu arz etmek is
teriz. Adalet Partisi Türk siyasi bünyesinin 
özel sektörle kamu sektörünün yarattığı kar
ma ekonomi sistemi içinde birbirinden fark
sız ve birbirine yardımcı teşekkül ve müessese
ler olarak çalışmasının büyük faydalar sağ
ladığına ve sağhyacağina inanmaktadır; Plânlı 
kalkınmanın başlıca unsuru iki sektörün 
kendine düşen vazifeleri zamanında yerine ge
tirmesiyle tahakkuk edecektir. Hususi sek
töre üvey evlât ımıamelesıi yapılır, finansma
nına Devlet zamanında yardımcı olmazsa 
1963 yılında olduğu gibi 1964 yılında da 
plân hedeflerine ulaşamıyaeaktır. Vâki gecik
meler, hatalar dolayısiyle hizmetler aksarsa 
bu aksaklık diğer bütün ekonomi dallarına 
sirayet ederek plânın hedefleri gerçekleşe
mez. 

Adalet Partisi Grupu 'adına tenkiti ve temen
nilerimize burada son verirken Sanayi Ba
kanlığının 1964 yılı bütçesinin memleketimiz ve 
milletimiz için hayırlı ve semereli meyvalar 
vermesini canı gönülden temenni eder, hepinizi 
saygıyla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Açılk oylamaya 'katılmamış ar-
'kadaşiimız var mı?" Yok. Oylanm işlomi bitmiştir. 

C. K. M. P. Grupu adına Sayın Rahmi tnce-
ler. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA RAHMİ İN
CELER (Çankırı) — Muhterem Reis, muhte
rem arkadaşlarım, 

Sanayi Bakanlığının 1964 yılı 'bütçesi üzerin
de C. K. M. P. sinin görüş ve temennileri
ni arza çalışacağız. 

Uzun uzadıya konuşup detaylara inmeyi 
lüzumlu görmedik, ancak, ümümi hatlâriyfe 
bâzı noktalara temas etmeyi yeterli ğörmekte-
y'v/" 

•Şöyle Ivi; eski bir milletin yeni kurulan 
1 lakanfyklarıınlan 'biri dlşiıi Sfalıây-i Bakanlığı: 
da biç şüphesiz henüz lâyılld veçhile kttrulu : 

sunu tanmm.lıyanıadığı içindir ki tindesin e dü : 

şen, geniş ve çeşitli sanayi kollarmi, istediği-" 
iniz ve arzuladığımız Ölçüde tedvin, kontrol 
ve disiplin altına alamadığı bir hakikattir: 

Bugün çağımız, sanayiin şahikasına yüksel
miş, Atom devrini idrak etmiş olmasına rağ
men, heımen ilâve edelim ki, Türkiye.'malız, her 
şeyden Önce bir ziraat memleketti olmasına. 
mukabil ziraat sanayiinde dahi henüz emek
leme çağında değildir. Çünkü hepimizin ma
lûmu olduğu üzere en basit traktör pulluğu uç. 
demir'erini ve yiiic traktör pulluk disklerini 
Avrupa norm ve kalitelerine ve onlar ayarın
da imal etmekten çak uzağız. Kaldı ki yü(ka> 
rida da ara ettiğimiz gibi, bit* ziraat memle
ketinde* kanaatliniz odur ki öncelikle ziraat 
âlet Ve makineleri, ün ve unlu maddeler sa
nayiinin yurdumuzda herşeyden evvel kurul
masını arzu ederdik. Esefle kaydedelim. ki> 
bu sahada da atılmış adımlar çok cüzi ve 
verimsiz haldedir. Makineleşen ziraatimizin 
ve :nakliyemlizin mühtacolldu'ğu ma'kinaların 
bâzı aksesuar yedekleri yurdumuzda bol mik
tarda imal ediil'meisi son yıllarda memmunıi-
yet verici hızla geljişjmekte ise de bunların 
da 'beynelmilel norm ve kalitelere uygun ola
rak imali hususları kotroldan ve murakabeden 
uzak, başıboş ve gelişigüzel imal edilmekte 
olup, bu maddeleri istihlâk eden vatandaşla
rın zararını tevlidettiği de foir gerçektir. 

Sayın Vekâletten ricamız : 
Yurdumuzda gün geçtikçe artan çeşitli sa

nayi "kolları-mamullerinin standart ölçü ve 
norm ve kalite bakımından üstün vasıflarda 
'imâlimin sağlanması içifu gereken tedbirlerin 
alınması olacaktır. 

Kimya Sanayii: 
Muhterem 'arkadaşlar-, 
Yine işaret etmek zorundayız ki, başlıca 

ziraat memleketi olan Türkiye'mizde kivyevi 
gül)re sanyiinde ön plânda gelmesü ve bir fab
rika değil birkaç fabrika kurulması şayanı 
arzu idi. Ne yazık ki, bu sahada da geç kalın-
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nıaUla. beraber bir azot .sanayii kurulmuş ol
masına rağmen daha kuruluşta diğer iktisadî 
Devlet teşebbüsleri gibi herşeyden önce Ve çok 
sayıda işba haline ge'nmiş personel kadrosu 
ile koskoca bir genel müdürlük ihdas edilmiş
tir. Bu yüzdendir ki, fabrikanın imal ettiği 
gübrenin yüksek fiyata nıalolnıas! hasebiyle, 
her yıl hazineyi milyonlarca zarara sokmakta 
ve çiftçiye ucuz ve satmalına gücü ile müte
nasip gübre satılmamaktadır. "Mamafih mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz ki plânlama-
1ııiı tavsiyesi ile Azot Sanayiinin yüzde yüz-
sefcsen nisbetinde tevsii kararlaştırılmış olma
sı, bugün aet acı dert yandığımız konuların 
ortadan kalkmasına vesile olacaktır. Ve mem
leket 'ihtiyaçlarının normal fiyat ve bol istih
sal ile karşılanması ve samiımî temennimizdir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri: 
Kıymeti i .arkadaşlarımı 
l>u meyanda Sanayi Hakanlığı ile ilgisi da

ha e ok olan bilcümle {iktisadi Devlet Teşekkül
ler ve Teşekküllerinin d urum kırı, kim'ısenin 
meçhulü değildir. 1>u hususu Hükümetin de 
çok iyi bildiği içindir 'ki, (İktisadi Devlet Te
şekküllerinin reorganizasyonu) Kanunu bü
yük. Meclise getirmiş Mir yıldan beri Komis
yon ve umumi heyetlerde müzakere edilmiş 
son şeklini almak üzere Karma. Komisyondadır. 
'Temenni 'ederiz ki, .bir an önce bu ana çerçe
ve kanunu yürürlüğe girsin ve iktisadi Dev
let Teşekküllerinin idare kârlılık ve verimlili-

• ğl. ön gören kanun ve nizamnamelerin de bir
an üıüce hazırlanıp yürürlüğe girmesiyle bu 
müesseselerin yepyeni bir anlayış içinde mil
letimize en verimli ve yararlı teşekküller hali
ne gelmesini samimiyetle arzu etmekteyiz. 

Küçük Sanayi : C. K. M. P. İçtimai ada
let prensibine bağlı görüşü ile 'küçük sanayi
nin gelişmesi, ona devletin maddî mânevi mü
zahir olmasını samimiyetle arzu etmektedir. 

Bu arada bilhassa Halk Bankasının imkân
larını artırmak suretiyle altı aylık vâdelerde 
Esnaf - Kefalet kooperatiflerinin aracılığı ile 
tevzi edilen ve bâzı yerlerde 2,500 bâzı yerler
de 5 000 liraya çıkan bu kredilerin sanatkâr
ların iş kapasitesine göre ve bugünkü paranın 
iştira gücü de nazarı itibara alınarak 10 - 15 000 
lira arasında artırılmasıını taısviye ve temenni 
ermekteyiz. 

Hususi sektöre gelince: 

Partimiz insan zayiine ve almteri ile kaza
nılan sermayeye değer veren görüşü ile Devle
tin âdil elinin kendi teşekkül ve teşebbüslerini na
sıl himaye ediyor ise hususi teşebbüsü de aynı 
himayeye mazhar kılması ve eşit muamele ya
pılmasını istemekteyiz. Çünkü; kalkman Tür
kiye'nin tek yönden ve tek başına yapabileceği 
bir iş olmayıp her ikisinin birbirine rakip de
ğil el ele bir hizada yürütülmesiyle kalkınma
mız t ezel den başarıya ulaşacağı inancındayız. 

El sanatları, 
Muhterem arkadaşlar, cümlenizin malûmu 

olduğu gibi nüfusumuzun yüzde sekseni köyler
de oturmaktadır. Hemen hemen hepsi de top
rakla iştigal eden bu azimli varlık istatistikle
rin kaydettiği malûmata göre 365 gün içinde 
âzami çalışma günü 130 gün olanak tesibit edil
mektedir. geriye kalan 235 gün gibi muazzam 
zamanın ne 'demek olduğunu takdir buyunur-
sunuz. Bu boş zamana yeni adı ile gizli işsizlik 
denilmektedir. Bu muazzam zamanı değerlen
dirmek Devletin bir numaralı kaygusu olmalı
dır. Zaman kaybedecek durumda değiliz. Dün
ya hızla dönmekte ve zaman her an aleyhimi
ze çalışmaktadır. Bu itibarla; tek birgün kay
betmeden mevcut imkânları seferber ederek 
bu büyük insan gücünü değerlendirmek zamanı 
çoktan geçmektedir. El sanatlarını süratle kö
ye götürmek mecburiyetindeyiz. Bu sözler yıl
lardır söylenir fakat bir türlü tatbik sahasına 
girmez. Atalarımız in evlerde kunmuş olduğıu ve 
bilhassa dokuma, örme sanayii maalesef bakım
sızlık ve himayesizdik hattâ beceriksizlik yü
zünden zamanla ortadan kalkmıştır. Biz buna 
dönmeye mecburuz. Halkımızın yüzde sekseni 
köylü, yarı açık durumdadır. Fabrikaların imal 
ettiği dokumalardan satmai anlamaktadır. Çün
kü satmalma gücü yoktur. Bir taraftan fabri
ka mamullerini çoğaltmak diğer taraftan bu 
mamulleri dış pazarlara sürmek el tezgâhların
da imal ettiğimiz mamulleri değerlendirip iç 
pazarlarımızın ve halkımızın aradığı meta ha
line getirmek Devletin ve bilhassa Sanayi ve 
Ticaret vekâletlerinin el birliğiyle halledecek
leri en mühim dâvalardan biri olduğuna inan
maktayız. 

•Muhteremi arkadaşlar; 
(iörüşlerimizin sonuna geliyoruz. Bu arada 

şeker sanayiine dokunmadan geçemiyeeeğiz. 
Şöyleki, 
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Memleketimizde köylümüze fenni sulama, 

gübreleme, ekini ve tarla hazırlamayı öğreten 
yeker sanayiinde ve bilhassa zirai bölümde ça
lışan kıymetleri huzurunuzda hürmetle anma
yı bir vecibe saymaktayız. 

üteyandan lüksün ve israfın içinde yüzen 
işletmeciliği de tcnkidetmeyi borç telâkki etmek
teyiz. 

Aziz arkadaşlar, her yönden köylüyü kal
kındırmak için çalışan Devlet zihniyeti ile ka
bili telif görmediğimiz şekerin ham maddesi 
olan pancarının yok pahasına köylünün elin
den alınması içtimai adalet prensibine taban 
tabana zıt bir keyfiyettir. Yerelması hüdaî na-
bit olarak yetişir. Kilosu pazarlarda 150 kuru
şa satılmakta olan bir memleketle şeker pan
carının kilosu 9 - 12 kuruşa satınalınmaktadır 
ve buna mukabil şekerin vasati kilosu 300 kr. a 
satılmaktadır. Her yönden istismar edilen köy
lümüzün emeği esefle kaydetmek mecburiyetin
deyiz ki, bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan 
Türkiye şeker fabrikaları tarafından da istis
mar edilmektedir. Bu hal böyle devam ederse, 
köylü pancar ekmiyecektir, ckemiyeccktir. (Jün-
kü emeğinin karşılığını alamamaktadır. Bu nok
ta üzerinde Hükümet ve bilhassa Sayın Bakan
dan ricamız odur ki; pancar bareminin köylü
yü tatmin edecek, emeğinin karşılığını vere
cek nisbette yükseltmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sözlerimizi burada tamamlarken; JÎÎ64 yılı 

bütçesinin milletimize Sayın Bakan ve bakan
lık camiasına uğurlu, hayırlı olmasını Allalıtan 
diler, hepinizi C. K. M. P. adına hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — iC. H. P. ttrupu adına Sayın 
Nadir Yavıızkan. 

C.H.P. GRUPU ADINA NADİR YAVUZ-
KiAN (Burdur) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; 

(Memleketimizin enerji, maden, sanayi politi
kasını millî menfaatlere uygun şekilde yürüt
mek ve plân Ihedeflerine ulaştırmak üzere orga
nizasyon, koordinasyon, kontrol vazifesini şim
diye kadar tek elden yürüten Sanayi Baknlı-
ğı, bu'gün iki Bakanlık (hailinde ayrılmış bulun
maktadır 

Yeniden ihdas edilen Enerji -ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı salâhiyet sahasına, enerji, ya-
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kut, su ve madenle ilgili daire ve teşekküller 
olarak. 

Enerji Dairesi, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, 
Etibank, Devlet ISU işleri, Petrol Dairesi, Tür
kiye Petrolleri A.O., Petrol Ofisi, Maden Dai
resi, Maden Tetkik Araıma, Türkiye Kömür İş
letmesi, Atom Enerjisi .Komisyonu verilmiş bu
lunmaktadır. 

Yeni Bakanlığın Teşkilât Kanununun bir
an cvVel (Meclise şevkini, (hizmetlerin devamlı
lığını sağlama yönünden Hükümetten bekliyo
ruz. 

Gok geniş bir 'Bakanlık olan (Sanayi Bakan-
1 lığımu ikiye bölünmesiyle, hizmetlerin daili'a ko
lay görülmesi mümkün olacağından Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığını memnuniyeitle kar
şılıyoruz. 

Memleketimiz için hayırlık olmasını dileriz. 
Medeni dünya sanayiinin süratle ilerletmek

te olduğu 'bir devirde Türkiyemiz az gelişmiş 
veya gelişme halinde memleketler arasında sı
rı ı fi a nd irilin aktadır. 

Türk'ün ferdolarak 'her sahada medeni dün
ya. fertlerinden ıgeri kalmıyan vasıf vo kabili
yetlere «ahi'bol'duğu ıgençeği yanında, niçin geri 
kalmışız sorusunun 'başlıca eevalbı, bilgisizlik 
ve ihmal olmaktadır. 

Birkaç asırlık ihmalin ardından buigüıı çek
mekte olduğumuz ıstırabı, bizden sonrakilere 
çektirmemek, bizim nesil için vazife sayılmalı
dır. 

'Millî iüikânlarıımjızı, Türk'İüğün iyi vasıfla-
riyle değerlendirerek, feragatle çalışmak sure
tiyle bütün problemlerimizin halledileceği ka
na aitine sahibiz, 

Az geişmiz memleketler ölçülerinden kurtu
larak ileri milletler sanayii ile aramızdaki far
kı kapatmak zorundayız. 

Mil etimizin refah ve saadetine yeni vasıta
lar sağlamak için tabiî madde kaynaklarımızı 
ve zirai istihsali verimli şekilde değerlendir
mek, iptidai maddeleri Türk emeği ile işlemek, 
do'l'ayısiyle işsiz vatandaş kütlesini çalışabilece
ği işe kavuşturmak O.'H.P. Orupunun önemle 
üzerinde durduğu/muz konudur, 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi ile beraber Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi de görü
şülmekte olması sebebiyle, Enerji Bakanlığına 
verilen bölümlere ait mütalâalarımızı da 'müş
tereken arz, ediyoruz. 
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"Sanayi Bakanlığı Ö973 sayılı Teşkilât Ka

nunu ile 've diğer kanunlarla kendisine verilen 
vazifelere paralel kadro ve servislerden yoksun 
olmasına rağmen, 'güçlükleri azaltacak tor tu
tum içerisinde yürütülmektedir. 

(Sanayi Bakanlığını geniş vazifelerinin icab-
ettirdiği kadroya kavuşturacak çalışmaların 
biran evvel neticelendirilmesinde zaruret var
dır, Teşkilat (Kanununda bulunmıyan fakat ye
ni ihtiyaçları karşılamak üzere kurulan 

Etüd 've Plânlama Kurulu, 
İnsan Gücü ve Eğitim Kurulu, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri Merkez Ku

rulu, 
dlmî Araştırma -ve Geliştiııme Kurulu, 

gibi kurullarda çalışacak ve yürütecek, yeter 
sayıda elemanın, Bakanlık kadrosunda bulun
maması sebebiyle, İktisadi Devlet Teşekkülle
rinden temin edilmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığın kendisine verilmiş (görevleri ye
rine 'getirmesi için; lüzumlu teşkilâta salhibol
ması lâzımdır. 

özellikle (Sanayi Dairesine verilmiş olan, 
özel teşebbüslere, sanayi, maden ve enerji sa-
nalarmda kolaylık temini ve teşviki etütlerini 
yapmak için Etüt Servisinin; Enerji Dairesine 
verilmiş belediyelerin şelhir içi işletmelerinin 
teknik 'kontrolünü yapacak kontrol servisinin; 
'Maden 'Dairesinde, «maden cevherlerinin dünya 
piyasasındaki durumtunu takiıbedece'k bir ser
visin ihdasını zaruri görüyoruz. 

Sanayi Bakanlığı ve Enerji Bakanlıkları 
kendilerine ıbağlı teşekküller vasıtasiyle yürü
tecekleri, umumi sanayi ve enerji politikaların
da daiha müessir olabilmeleri için 'Sanayi Ba
kanlığı Teşkilât Kanununun yeniden gözden 
geçirilmesini, yeni ıhazıırlanan Enerji Bakanlığı 
Teşkilât (Kanununda da bugünkü eksikliklere 
meydan verilmemesini temenni ederiz. 

Ayrıca Enerji Bakanlığı teşkilâtında bir 
Yakıt Dairesi ihdasının, Türkiye'nin yakıt prob
leminin hallinde faydası olacaktır kanaatinde
yiz. 

Uzun yıllar devam etmiş enflâsyon devre
sinden sonra 4.8Jİ958 de alınmış istikrar ted
birleri ile duraklama devrine girmiş olan sana
yiimiz, öon yıllarda ve 1963 te 'hızlanmıştır. 
1%4 te de bu (hızı devam ettirecek işaretler var
dır. Sanayi stokları normal Ölçüde erimekte. 
talep «hızı artmaktadır. İthalâtta % 80 e kadar 
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iptidai madde ve yatırım malları yer almakta, 
Knasorsiyum içi ve dışında dış yardımlar pren
sip itibariyle kabul edilmiş bulunmaktadır. 

İşletmeler malî istikrar içinde dana yüksek 
kapasitede çalışmaktadırlar. Bilhassa Çimento, 
demir - çelik mamulleri, elektrik, yün ipliği, 
petrol ürünleri istihsali ıgeniş ölçüde çoğalmış
tır. Toptan eşya endeksleri enflâsyon devirle-
rindeM % 10 un üzerine çıkabilen artışlara mu
kabil, 1962 de % 5.7, 1963 te % 4.3 artmıştır. 
Paramızın iç ve dış değeri korunabilnıiştir. 

örupumıuz bu gelişmeleri memnuniyetle ta-
kib etmektedir. Memleketimizin sanayi politika
sında grupumuz aşağıdaki konularda da ehem
miyetle durmaktadır. 

1. (Millî sanayiin memleket ihtiyaçlarına ye
tecek seviye ve çeşitliğe gelmesi, 

12. Sanayi kollarına kaliteli işçiyi sağlıya-
cak, işçiyi eğitecek kurslar, ve çırak okulları
nın Millî Eğitim ve Çalışma Bakanlıklariyle iş 
'birliği yapılarak açılması, 

3. Yeni sanayi kuruluşlarını (geri kalmış 
bölgelere doğru kaydırarak, plânda belirli he
defleri gerçekleştirmeye yardım edecek kolay
lıkları sağlamak, 

4. Köylü vatandaşlarımızın, göçlerini öıı-
liyecek iş imkânlarını; kendi kaza ve vilâyetle
rinde veya. âzami kendi (bölgelerinde sağlamak, 

ı5. Orman köylerine; geçimlerini temin ede
cek küçük sanayi ve el sanatlarını öğretmek, 

6. Küçük sanatlar sahasında koordine ve 
müessir bir politika takibederek, teşvik etmek, 
kredi ve pazar imkânlarını bulmak. 

Esnaf kefalet kooperatiflerinin 10 000 den 
az nüfuslu yerlerde de kurulmasına imkân ve
recek finansmanı Halk 'Bankasına sağlamak. 

7. İtlhalâtın tanzimlinde memleket sanayii
nin normal ölçülerle gelişmesini himaye edici 
tedbirleri; müstefhlikin menfaatlerini de düşü
nerek almak. 

'8. (Sanayide ühracat yapacak maliyet ve 
kaliteyi, standardizasyonu temin etmek. 

9. özel sektörün bilhassa plâna uygun ye
ni yatırımlarını belli süreli vertgi indirimleri ve 
kredi ile teşvik etmek. 

10. Özel sektörün sermaye ve kredi sıkın
tısını gidermek üzere bankalar kurmak, yaygın 
tasarrufları bir araya getirecek tedbirleri Ma
liye Vekâleti ile beraber bulmak. 
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Anonim şirket halindeki kuruluşları teşvik 

etmek, lüzum görüldükçe »Devletçe iştirakler 
yapmak. 

11. Memlekette 'özel sektör ve 'Devlet sek
törü elindeki imkânların ne olduğunu bclirli-
yecek bir sanayi sayımı yapılarak aralarındaki 
koordinasyonu sağlamak, meydana çıkacak âtıl 
kapasiteyi faaliyete geçirmek. 

12. Ortak Pazara tam üye olacağımız dev
rede, mütekabil gümrük serbestileri içinde ra-
kabete dayanabilecek rantabiliıte ve prodüktivi
teyi intikal devresinde yerine 'getirtmek. 

'13. Maden (haritamızı ve rezerv envanteri
mizi süratle -'tamamlamak, Maden Bankasının 
kuruluşunu çabuklaştiırm ak. (Madeni erimizin 
hiç olmazsa yarı mamıil halde ihracına ait lü
zumlu projeleri yapmak, maden sularımızın ih
racı üzerinde incelemeler yapıp pazarlar ara
mak, maden cevherlerimizi işlemede, dış dünya
nın taleplerini yakından takibederek, talep de
vam eden kolları âzami randımanla işletme ted
birlerini almak. Memleketimiz ihracatını, sana
yi mamülleriyle artırmak için; mamul madde 
ihracında daha evvel alınmış Vergilerin iadesi- > 
ne dair kararı yerinde buluyoruz. Bilhassa ip
tidai maddesi yerli olan mamullerle kapasite ' 
fazlalığı olan sanayi mamullerinin tercihan teş
viki sağlanmalıdır. 

Sanayiimizin her yöndeki ıgelişıinesini fayda
lı bulmakla beraber, nüfusumuzun % 70 ııin ' 
istihsali olan ziraat maddelerimizi, iptidai mad
de olarak kullanan sanayi kollarını geliştirmek
te favda görüyoruz. 

Türkiye'mizde sanayi kuruluşlarının belli 
merkezlerde toplanması zararlı olmaktadır. Bil- • 
hassa 'geri kalmış bölgelerden belli merkezlere 
doğru nüfus kaymasını önlemek, bu merkezler
de doğacak mesken problemlerine meydan ver
memek için, vatanımızın her tarafına sanayi te- -
şekküllerini çekecek cazip şartların, kolaylıkla- t 
rm, ihdasında isabet 'buluyoruz. Geri bölgeler
deki, ezcümle Doğu'daki âtıl iş gücünü kendi 
bölgesinde, prodüktif hale getirerek, bölgeler 
arasında dengeyi sağlamakta, vatandaşlara her 
bölgede eşit imkânlar vermekte, millî dayanış
mayı artıracak faydalar (görüyoruz. iSenelerden 
beri ihmal 'görmüş yerlere uygarlığın götürül- ' 
mesi, bölgesel 'gelirlerin ve ferdî gelirlerin ar
tım İm ası; sanayiimizin o bölgelere kol atmasiy-
le, bölge iptidai 'maddelerinin yerinde mamul 
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madde haline getirilmesi, böylece işçilik 'geli
rinden de istifade ettirilmesi ile mümkündür. 
Bu sebeple CJH.P. Grupu vatanımızın her yeri
ne sanayi yol iyi e âdil hizmet tevziini esas alan 
çalışmaları samimiyetle desteklemektedir. 

Makina imalât sanayiimiizin korunması ve 
gelişmesi yönünden, özel ve kamu sektöründe 
yapılacak sanayi envanterimizle meydana çıka
cak, 'Türkiye'de imâli mümkün makina!arm it
halâtı durdurulmalıdır'. Fabrika ihalelerinde, 
Türkiye'de yapılabilecek aksamın, memleketl
imizden karşılanması şart koşulmalıdır. 'Ayrıca 
bu sanayiin ilgilileri, müstakbel kuruluşlardan 
haberdar edilerek yeterli kalitede imalâta ha
zır! anma 1 arına imkân verilmelidir. Bu kolda, 
özel ve kainin sektörü imkânlarından karşılıklı 
istifadeyi organize edip, iş birliğinde irtibat 
görevi yapacak bir kurul teşekkül ettirilmeli
dir. 

Halen 'kamu sektörüne sipariş vererek, ima
lât .yaptırmak istiyenler, formalite bolluğundan 
sıkıntılara uğram aktadırlar. Bu formaliteler sa-
deleştirilmelidir. 

Montaj sanayiinde Gider Vergisi muafiyeti
ni önigören 'vergi reform tasarısını takdirle kar
şılıyoruz. Bu sanayide şimdiye kadar tatbik 
edilmiş olan, % 30 dan fazla yerli 'madde kul
lanılması halinde Gider Vergisi ödenmesi, ımon-
taj sanayiinde % 30 dan fazla yerli madde kul
lanılmasını önlemiştir. Vergiden muaf iyot tasa
rısı bu sanayiin zamanla 'daha fazla yerli mad
de kullanarak birer fabrika hailine 'gelmesini 
temenni edecek niteliktedir. 

Büyük Meclisin, kabulüne mazhar olmasını 
temenni ediyoruz. 

Millî sanayide prodüktivite konusu bizim 
iç'n hayali ehom illiyettedir. Âzami verimi sağ
lamak zorunda olduğumuz kuruluşların müm
kün olan neticeyi vermelerini (Sanayi Bakanlığı 
yakından takibetımıelidir. Prodüktivite Merkezi' 
kanun tasarısının biran evvel çıkması samimî 
temennimizdir. Kalite kontrolü ve standardizas-
yon çalışmaları ağır gitmektedir. Memleketimi
zin ihracat sıkıntılarının belirli sebeplerinden 
biri de standart mal sevk edilmeyişidir. Halen 
44 standart hazırlanmış bunlardan 13 ü yürür
lüğe konmuştur. Standartlar Enstitüsü daha 
süratli çalışmalı, icahediyorsa 'kadrosu takviye 
edilerek bu meşede biran evvel hitirîlım elidir.-. 
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1705 sayılı Kanuna göre de kalite kontrolü 

yapılmalı, bunun için de bir teşkilât kurulma
lı. llâboratuvar muayeneleri için bölge lâboratu-
varları tesis edilmelidir. 

Ayrıca endüstriyel •maınûlâtın maliyet ve sa
tış fiyatlarının kontrol ve tesbiti 'hakkındaki 
o'ÖOS sayılı 'Kanun tatbikatı yapılmalı dır. 

Buigün memleketimizde nereden neyin imal 
edilebileceğini belli eden bir katalogdan ımalhru-
muz, Dağınık birçok kuruluşlar, tesisler, özel ve 
•kamu sektöründe vardır. Biribirinden «habersiz
dir. En önemlisi, Devlet bunları bilememekte
dir. (Bu sebeple ımemleketimizde yapılacak bir 
sanayi envanteri ile imal edilen 'veya edilebile
cek mamullerin bir fillıristi tesibit edilmelidir. 
IBu netice belli olduktan sonra ithalâtın tanzi
minde millî sanayii korama tedbirleri alınmalı, 
ihracat yapılabilecek kalemler dış âleme bildi
rilmelidir. 

Yine bu neticeye göre dış yatırıma ihtiyaç 
duyulan müsait kollara ait etütler hariçteki 
sermayedar teşekküllere duyurulmalıdır. 

Bu arada millî sanayi için bir sauayi sicili 
muhakkak tutulmalıdır. 

özel sektörün başarılı okluğu sahalarda ye
ni Devlet yatırımları ve Devlet rekabetine gi
dilmemelidir. 

İki sektör arasında ahenkli bir çalışma- dü
zeni kurulmalı, 'sektörler 'arasındaki eşitsizlik
ler önlenmelidir. 

özel sektörün meselelerine yakınlık gösteri
lerek, halline yardım edilmeli, plân çerçevesin
deki yatırımları teşvik ve takviye olunmalıdır. 
Belirli zamjanlarda özel sektör toplantıları ter
tip edilmesi ananesi kuraim alı, dertleri dinlen
melidir. özel sanayi sektörünün, ticari sektör
deki kredi kolaylığına kavuşturul m a«ı, işletme 
sermayesi yetersizliği sebebiyle mamullerini 'he
men satarak, işletmesinde kullanmak mecburi
yetini duyan sanayiciye daha uzun vadeli işlet
me kredisi bulunması zarureti aşikârdır. 

O.H.P. (Jrııpunun üzerinde ehemmiyetle dur
duğu, bir konu da el sanatkârları ile küçük sa
nayi gruplarının meseleleridir. 

'Sanayide çalışanların % 67 sini bünyesinde 
itoplıyan küçük sanayi erbabı ve el sanatkâr
ları, Türkiye'mizin bel kemiğini teşkil eden va-
vatandaslarımızdır. Geçici ve sabit olarak çalış
malarında meşgaleleri itibariyle köylümüzle en 

çok tomaısı olan, onların ihtiyaçlarını sağlıyan, 
hattâ görüşmelerine yön veren, toplumumuzun or
ta sınıfı olarak bu kudretli sınıfa, gördükleri 
'hizmetlerde topluma dajha yararlı olmalarını te
min edecek teknik ve malî yardımı .yapmak, 
(rrupumuzca çok e'hemmiyetli kabul edilmekte
dir. 

Bu grup, üretici, tüketici, alım - satımı or
ganize edici olarak toplumumuzun üniteleri ara
sında irtibatı sağlamaktadır. 

Ayrıca gizli işsizliğe çare olarak geliştirilme
si lâzımdır. Orman köyünde, başka geçim kay
nağı olmıyan vatandaş, ormanı tahribetmek zo
runda kalmaktadır. O vatandaşın geçimini müm
kün kılacak bir sanatı öğrenmesi halinde artık 
orman tahribine ihtiyacı kalmıyacâktır. Sanatı
nın inceliğine vâkıf olduğu mabette ihraç, kabi
liyeti olan imalâtı yapacak, dol ay isi yi e ihracatı
mızı artırıcı olacaktır. Dış tediye açığımızın en 
süratli kapatıcısı telâkki ettiğimiz turizme de, 
imal edeceği turistik eşya ve hâtıra eşyaları ile 
yardımcı olacaktır. 

Bu kütleye teknik bilgi verecek, eğitecek sa
bit ve »ezici kurslara ihtiyaç vardır. Bu kütleye 
kredi vermekte olan Halk Bankası kaynakları 
dar ve yetersizdir. Umumi kredi hacmi içerisin
de sembolik bir miktar da kredi verebilmekte
dir. Bununla istediğimiz gelişme sağlanamaz. 
Halk Bankası sermayesi 3 - 4 misli artırılmalı
dır. Halen kredi imkânsızlıklariyle onbinden 
aşağı nüfuslu yerlerde kurulmasına müsaade 
edil m iyen Esnaf Kefalet Kooperatifleri, hiç ol
mazsa asgari 5 bin nüfuslu yerlerle, her kaza 
merkezine kadar genişletilmelidir. Kooperatif 
kurıılamıyan yerlerdeki sanatkâra bizzat Halk 
Bank şubelerinin kredi vermesi kredi adaleti yö
nünden lüzumludur. 

Bugün küçük sanayi ve sanatkârlar tahrip
kâr bir rekabet içerisinde normal kâr ve kazanç
larını dahi alamaz durumdadırlar. Bunun sonu
cu sıkıntı ve sefalet olmaktadır. Bu vaziyet için 
bir çıkar yol etüt edilmelidir. Dağınık düzen 
içindeki çalışmadan kurtarılıp, istihsal koopera
tifleri içindo birleştirilmelidirler. 

Büyük sanayiin yardımcısı olarak veya bü
yük sanayiin tamamlayıcısı olarak da küçük sa
nayi organize edilmeli, küçük üniteler köylere 
kadar yayılmalıdır. Netice olarak küçük sanayi 
ve sanatkârlar, incelemelere, teknik bilgiye, kont-
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rola, krediye, kooperatifleşmeye ve pazarlara ka- I 
vuşturulmalıdır. 

Sırası gelmişken kah ipinin gider vergisin
den muafiyetno ait tasarıyı yerinde bir hareket 
olarak gördüğümüzü, böylece meydana gelecek 
maliyet düşüklüğü ile halıda ihracatın sağlana
bileceğini belirtiriz. 

Türkiye'nin elektrik enerjisi ile ilgili teşki
lâtlarının bir Bakanlık içerisinde toplanması çok 
yerinde olmuştur. Böylece daireler arasındaki 
hizmet tedahülleri ve tekerrürleri ile, zaman ve 
eleman israfı önlenmiş olacaktır. Dağınık im
kânlar bir araya gelerek, daha müessir kontrol 
vo netice elde edilecektir. 

Bu arada Köban Projesinin gerçekleşmesi tek 
başına 6 milyar kilovat saat elektrik istihsaline 
imkân verecektir. Halen bütün Türkiye'de 3,5 
milyar kilovat saat elektrik istihsal edildiği göz 
önüne alınırsa projenin azameti meydana çıka
caktır. Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının 
süratle artması, muharrik kuvvet olarak, ışık ve 
yakıt olarak elektriğin değerini ortaya koymak
tadır. 

Köy elektifikasyonuna ait etüt plân ve pro
jeler bir an evvel bitirilmeli, daha geniş tatbi
kata başlanılmalıdır. 40 bin köyden ancak 200 
ünde elektrik bulunması dâvanın ehemmiyetini 
belirtir. 

tik olarak bu yılki bütçede, köy elektrifikas
yonuna 10 milyon lira tahsisi memnuniyet veri
cidir. 

Madencilik meşakkatli geniş yatırım ve işlet-
mo sermayesi istiyen bir konudur. Bugün krom 
istihsal elleri büyük zorluklar karşısmdadır. Pa
zarların yakından takibi icabetmektedir. Bunu 
madencilerin geniş ölçüde yapması mümkün de
ğildir. Bunu Maden Dairesi vasıtaısiyle Sanayi 
Bakanlığı yapmalı ve müstabsılları broşürlerle 
11aberdar etmelidir. 

Madenciliğe kredi verecek Maden Kredi Ban
kası bir an evvel kurulmalıdır. Yurt içinde tü
ketilen ve dışarıdan talebedilen madenler konu
sunda teknik yardım yapılmalıdır. 

Madenciliğin gelişmem, hiç olmassa yan ma
mul halde ihracı memleketimiz için Önemlidir. 
Bu yönde projeler hazırlanarak, yatırım im
kânları yaratılmalıdır. Millî Petrolümüzün gö
çen yıl biraz daha inkişaf etmesi memnuniyet 
vericidir. 1962 yılında 595 408 ton olan istihsal 
196.3 te 745 867 tonu bulmuştur. Bn miktar pet-
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rolün 612 548 tonu Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının sahalarından istihsal edilmiştir. 

Türk petrollerinin tercihan rafine ve satışı 
yönünden Danıştaym verdiği karar Türkiye 
Petrolcülüğünü geliştirecek mahiyettedir. 

Raf ineri erin yan mahsullerinin memleket 
içinde, değerlendirilmesi; bu arada L.P.G. gazı
nın yakıt maddesi olarak daha geniş kullanıl
ması teşvik edilmelidir. 

Petrol Kimya Endüstrisinin elyaf sanayiinde 
yeni bir devir yaratması yönünden memleketi
mizde de kurulması lâzımdır. Plâstik maddele
rin yarattığı imkânlarla dünyadaki çok geniş 
kullanılmasına ayak uydurmak mecburiyeti bu 
sanayiin ehemmiyetini ortaya koymaktadır. Sa
nayi Bakanlığı bu konuyu dikkatle takibet-
mektedir. 

Memleketimizde Sanayi Bakanlığına ve di
ğer Bakanlıklara bağlı, varlıkları yekûnu 50 
milyarı bulan 152 İktisadi Devlet Teşekkülü 
vardır. Hepsinde okluğu gibi Sanayi Bakanlığı
na bağlı olanlarda, sermaye yetersizliği içeririn
de, ağır borç ve faiz yükü altındadırlar. 

(reçmişte şişirilmiş kadroları, maksat ve ga
yeleri dışında zorlanarak yapılmış iştirakleri, 
sayısı kaybolmuş iştiraklerinin iştirakleri, te
şekkül dışı tesirlerle tesbit edilmiş fiyatların 
doğurduğu zararları, Devlet ücret baremini alt 
üst etmiş ücret politikaları ile geniş bir her
cain ere i. manz'arası göstermektedirler. 

I Teşekküllerin idari malî, hukukî bünyelerini 
belli bir çerçeve içine alarak, özel teşeılîfbüs şart
ları içerisinde işlemelerini, kârlılık ve verimli
lik esası ile çalışarak kendi kendilerine yatırım 
kaynağı yaratmalarını kuruluş maksat ve gaye
leri dışındaki iştiraklerin tasfiyesini, mal ve 
hizmet fiyatlarını serbestçe tâyin etmelerini ön-

I gören İktisadi Devlet Teşekkülleri reorgaımas-
I yon tasarısı ile teşekküllere yatırım 'kaynağı 

sağlamak üzere hazırlanmış, Devlet yatırım 
Bankası Kanun tasarısının Meclislerdeki mü
zakereleri son safhasına gelmiş bulunmaktadır. 
Çok isabetli bulduğumuz tasarıların bir an ev
vel kanunlaşmalarını temenni ediyoruz. 

154 sayılı Kanunla bir kısım borçları konso
lide edilmiş, fakat sermaye eksikliğinden büyük 
sıkıntılara uğramakta olan teşekküllerin, bil
hassa kifayetli işletme sermayesine ihtiyaçları 

I vardır. Teşekküller arası irtibat yoktur. Şişkin 
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kadroların yeni personel almadan zamanla nor
mal' h'ale indirilmesi lâzımdır. Bakanlık bunlar
la yakından ilgilenmelidir. 

iktisadi Devlet Teşekkülleri personel kanu
nunun biran evvel Meclise sevkı ile hizmetlerin 
ifade ettiği manaya göre ücret prensibinin 
önemle ele alınmasını, çalışan ve çalışmayan 
personeli tefrik edecek randıman sistemine da
yalı prim esasının getirilmesini; personel ve işçi 
alınmasında, iltimasa ve salahiyetlilerin şahsi 
sempatisine imkân veren bugünkü şekil yerine 
kaliteyi, vasfı, sırayı ön gören bir sistemin bu
lunmasını istiyoruz. 

Teşekküllerin başına hamle yapacak kud
retli elemanlar bulunmalıdır. 

Bu geniş konu patrimuvanmın kabiliyetli 
yöneticiler elinde, kalkınmamızdaki görevlerini 
daha iyi yerine getireceklerine inanıyoruz. 

Sanayi Bakanlığı teşekküllere yüksek sevi
yede idareci yetiştirilmesini ayrıca ele almalı
dır. Teşekküllerin yukarıda saydığımız dertle
rini hülasa edersek, eksik kuruluş, ve işletme 
sermayeleri sdbeibi ile borç ve faiz yekûnunun 
ağırlığı, kuruluş yerlerinin iptidai madde, ener
ji, nakliye yönünden ekonomik yerlerde seçil
memiş olması, şişkin kadrolar sebebiyle masra
fın fazlalığı ve israf, müşterek vasıfları ola
rak göze çarpar. Bunlar mümkün olduğu ölçüde 
giderilmezse, rantabl ve prodüktif olmalarına ken
di kendilerine yatırım fonu yaratarak plân hedef
lerine ulaşmalarına imkân göremiyoruz. Ayrıca 
kamu iktisadi teşebbüslerinin T. B. M. M. ince 
murakabesini yapacak heyetin bir an evvel faali
yete geçmesini temenni ediyoruz. 

Şimdi Bakanlığa bağlı büyük İktisadi Devlet 
Teşekkülleri üzerinde kısa görüşmelerimizi arz 
ediyoruz. 

Sümerbank: Geniş bir çalışma sahası olan te
şekkülün hizmetleri, bilhassa tekstil sanayiinde 
ehemmiyetlidir. Memleket ihtiyacını büyük ölçü
de karşılamaktadır, özel sektör zamanla bu sa
nayide çok inkişaf etmiş olduğu için, teşekkül 
stoku çalışmaktadır. Bu sebeple bâzı fabrika
ların ihracata müteveccih imalâta geçirmeli Avru
pa'nın aradığı mamulleri dokumalıdır. 

Memleketimizin menfaati pamuk yerine pa
muklu, yün yerine yünlü ihraç etmektedir. Hem 
döviz gelirimizi hem de istihdamı artırmak yö
nünden zaruri bulduğumuz bu yol, dış piyasaları 
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yakından takibederek, bilhassa yünlü dokumada
ki fazla kapasiteye ihraç imkânı aramalıdır. 

Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı : 
Şeker sanayiinin istihsal kapasitesi, medeni 

dünya ölçüsünde tüketim yapabilse idik memleket 
ihtiyacına yetmiyecek ölçüdedir. Bugünkü tüke
timin artırılması ile yeni fabrikalara ihtiyaç hâ
sıl olacaktır. 

Şeker sanayii, Türkiye ziraatine münavebe ve 
tekniğin girmesinde fayda sağlamıştır. Bu teşki
lâtın elindeki mütehassıs ziraatçilerden daha ge
niş istifade sağlanabileceği kanatindeyiz. Pancar 
ekilmiyen senelerde pancar sahalarında kontrollü 
bakliyat, hayvan yemi, buğday ekimi yaptırılarak, 
ofis eliyle veya fabrika eliyle mubayaa edilirse 
zirai istihsalin kaliteli mahsul olarak süratle artı
rılabileceği, memleket ihtiyacından fazla olursa 
standart ihracat yapılabileceği inancındayız. Fab
rikalar pancar ekim sahalarının toprak etüt ve 
haritalarını da yapmaktadır. Bu haritalardan 
vtandaşlarm diğer ekimleri için de istifadesi sak
lanmalıdır. 

Pancar küspesi ahır hayvancılığına da imkân 
vermiştir. Fakat yalnız pancar küspesi ile besle
nen hayvanların protein değeri zayıf olmaktadır. 
Yukarıda ifade ettiğimiz yem nebatlarının eki
mine ziraatçiler alıştırılarak, veteriner teşkilâtın
dan da istifa ile hayvan gıda rejimi öğretilirse 
kaliteli et istihsali mümkün olur. Sanayi Bakan
lığı, Ticaret Bakanlığı, Et ve Balık Kurumu ile 
beraber et sanayii ile yem maddeleri sanayiini 
etüt ettirerek tatbikat çarelerini aramalıdır. 

Pancar bedellerinin iki yıldan beri erken öden
mesini, ayrıca, 1964 yılında pancar fiyatları ar
tırılması kararını faydalı ve takdire şayan bulu
yoruz. 

Şeker fabrikalarının şimdiki imalâtlarının ya
nında, lüks anbalâjlı şeker imal etmelerini faydalı 
buluyoruz. 

Dünya şeker fiyatlarına 1963 te vukubulan 
altı misline yakın yükseliş, bünyevi mahiyette bu 
sene de devam edeceğine göre ekim sahalarını ge
nişleterek ihracat için fazla istihsale gidilmesi 
yerindedir. 

Yalnız şeker fabrikalarının bulunduğu şehir
lerde personelin içlerine kapanık, koloni hayatını 
yadırgıyoruz. Sosyal hayatta fabrika varlıkla
rından halkın da istifadesi gerekmektedir. Bütün 
teşekkülerde ve şeker sanayiinde vatandaşlara 
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yakınlaşmanın ehemmiyetini Bakanlığın takdir et
tiğine kaaniiz. Bunun icabı yapılmalıdır. 

Azot Sanayii : 
Memleketimizin suni gübresini veren tesisle

rin, kuruluş sermayesi eksikliği yüzünden borç 
ve faiz ödemesi, yan mahsullerin değerlenımıemes'i 
ve şişmiş kadroları sebebi ile yüksek maliyetli is
tihsal yaptığı için ziraat sektöründen devamlı şi
kâyetler gelmektedir. Almanya'da, suni gübre 
buğday dengesi atılan gübre maliyetinin sekiz 
misli «kârlı olduğu, bu fabrikayı kuram B. A. S. F. 
fabrikaları ilgililerinee belirtilmektedir. Bizde de 
bu neticeyi verecek tedbirler alınmalıdır. 

Bu yönde 300 milyonluk tevsii yerinde bulu
yoruz. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu: 
Çok geniş işçi kadrosuna rağmen elde edilen 

kömür tonajı kifayetli değildir. Her yıl zararla
rı tevali eden kurumun yeni işçi zamları ile do
ğan giderlerini de karşılıyacak istihsal haemma 
erişmesi zaruridir. 

Kurum, Bakanlığın da yardımiyle yakıt mese
lesinde esaslı bir etüd yaparak linyit istihsal ve 
kullanılışını artırıcı tedbirler bulmalı, Bakanlık 
bölgelere göre elverişli soba tiplerini tesbit etme
lidir. 

Ferro Krom Sanayii : 
Teşekkülün sermaye sıkıntısının giderilerek 

çalışma imkânına kavuşturulması lâzımdır. Pazar 
etüdleri ve temasları yapılmalıdır. 

Makina - Kimya Endüstrisi Kurumu: 
Bilhassa Alman mühimmat sipariş]eriyle te

sislerini büyük ölçüde yenilemiş olan kuruma ye
ni siparişler temin etmek lâzımdır. Bu büyük 
teşekkül iyi çalıştırılırsa memleket geniş fayda
lar Bağlıyacaktır. Makina - Kimya Endüstrisinin 
bünyesindeki âtıl kapasiteyi tenkid ediyoruz. Da
ha verimli bir devreye girmesi Bakanlıkça tetkik 
edilmelidir. 

Demir - Çelik Sanayii : 
Karabük Demir Fabrikamızın memleket ihti

yacını zor karşılamakta oluşuna ilaveten, bir yük
sek fırının da delinmesi 1963 te sıkıntılı bir hava 
yaratmıştır. Fakat • Hükümetin zamanında itha
lât yapması gibi tedbirleri piyasayı rahatlatmış
tır. 

Karabük'e ilâveten bir özel teşebbüs olarak 
kurulmakta olan Ereğli Demir Çelik Fabrikası 
inşaat ve montajında feragatle çalışarak inşaatın 
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zamanında bitmesine gayret gösteren kıymetli ele
manlara takdirlerimizi bildiririz. Fabrika istih
sal edeceği yassı hadde mamulleri ile, memlekette, 
4 - 5 milyarlık bir yan kuruluşa iptidai maddeler 
verecektir. Bu suretle 60 ilâ 80 milyon dolar 
arasında iptidai madde ithalinden kurtulmuş, ta
sarruf etmiş olacağız. 

Bu fabrikayı Anadolu'nun ihtiyaç bölgelerine 
bağlıyacak yolların, fabrika istihsale geçmeden bi
tirilmesi temenniye şayandır. 

Çimento Sanayii: 
1963 yılında % 16-istihlâk artışına mukabil 

% 7 istihsal artışı olmuştur. 1964 yılında istih
sal hedefinin 1963 e nazaran 430 bin ton fazlası 
ile 3 milyon 100 bin ton oluşu memleketimiz için 
rekor seviyedir. Fakat yatırımlardaki süratli 
artışa ve köylere çimentonun girmesine, paralel 
istihsale, dolayısiyle yeni fabrikalara ihtiyaç gö
rülecektir. öğrendiğimize göre Doğu - Anadolu 
bölgesinde üç yeni fabrika kuruluşu hazırlıkları 
ilerlemektedir. Bunların bilhassa Doğu'da inşası 
fikrini memnuniyetle karşılıyoruz. 

Çimento istihlâkinin köye doğru teşvikini Ba
kanlıktan ehemmiyetle bekliyoruz. 

SEKA : 
Memleket ihtiyacını karşılamaktan uzak olan 

bu teşekküle yardımcı yeni kâğıt ve kâğıt fabri
kalarının kuruluşu hazırlıklarını yerinde mütalâa 
ediyoruz. Orman ve tarım artıklarının değerlen
dirilmesi ile kâğıt sanayiimiz hammadde kayna
ğına kavuşacaktır. 

Türkiye fert başına kullanılan kâğıdın mikta
rı ile medeni dünyadan eok geridedir. Kültür 
ve eğitim faaliyetlerimizin miyarı olan bu mikta
rı süratle artırmak lâzımdır. 

Avrupa'ya giden vasıfsız işçilerimizi sanayii
mizin yarınki işçi rezervi olarak görüyoruz. Bu iş
çilerin dış memleketlerdeki çalışma alanlarını ve 
eğitimlerini takibederek, bir ölçüde tesir ederek, 
bizim istediğimiz alanlarda yetişmelerini sağla
mak, onların dönüşlerini bir problem olarak şim
diden ele alıp tedbirli bulunmak lâzımdır. 

işçilerimizin oradaki döviz kazançlarını Tür
kiye'nin açacağı bir bankaya yatırmaları halinde, 
karşılığım burada işçinin ailesine ödeme imkânı 
bulunursa üye bu ödeme paramızın oradaki de
ğeri üzerinden yapılırsa bu dövizler şimdiki gibi 
çar - çur edilmeyip memleket sanayiinin ihtiyaç
larını karşılamada ehemmiyetli yer tutar kanısın
dayız. 
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İşçilere daha iyi hayat standardı sağlamak 

üzere toplu sözleşmelerle artan işçi ücretlerini 
memnunlukla karşılıyor. Bu artışlara paralel 
istihsal artışlarının da gerçekleşmesini bekliyoruz. 

Milletçe güleryüzlü ve yarınından emin insan
lar olarak yaşamada; sanayiimizin sağlam temel
lere istinadetmesinin, geniş istihsale rantabilite 
ve prodüktiviteye dolayı siyle işsiz vatandaşlarımı
za yetecek iş imkânı sağlanmasının yeri olduğuna 
inanıyor bunu sağlamak için Bakanlığın hamle 
yapabilecek bütçe imkânları, teşkilât ve kadro ile 
teçhizini lüzumlu görüyoruz. 

Sanayiimizin arzu ettiğimiz şekilde gelişip bü
yümesi, plân hedeflerine ulaşması Sanayi Bakan
lığı Teşkilatındaki bilgili ve ehil elemanların en 
yüksek yöneticiden en küçük memura kadar hep
sinin, milletçe gözlerimizin ve ümitlerimizin ken
dilerinde olduğunu hissederek gerekli dikkat ve 
çalışkanlığı yüreklerinde duymalarına bağlıdır. 

O. H. P. Grupu plânlı kalkınmamızda karma 
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ekonomi kurallarına sadakatini, özel ve Devlet 
sektörünün biribirine rakip değil tamamlayıcı, 
yardımcı olması gerektiğini özel sektörün yapama
dığı sahada Devlet sektörü anlayışına, ferdin ya
ratıcılığının teşvikine inanan bir tutum içerisin
de, Sanayi Bakanlığı tatbikatını takibedeceğini 
ifade ederek, Yüksek Meclisi ve Sayın Bakanlık 
teşkilâtını hürmetle selâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı bütçesi üze
rinde parti grup sözcülerinin konuşmaları bitti. 
Biraz evvel oylarınıza sunulan Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 bütçesi 
ve Maliye Bakanlığı tarafından teklif edilen ve 
müzakeresini yaptığımız 6 aded aktarma tasa
rılarının oylamasında aranan nisap temin edile
mediği için gelecek birleşimde tekrar edilecek
tir. 

Bugün saat 14,30 da toplanılmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

İ K Î N C Î OTURUM 
* Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili MekM Keskin 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya Öner (Siirt) 

BAKSAN — Birleşimi açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/642, C. Senatosu 1/392) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 610, C. Senatosu S. Sayısı : 402) 

.?. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko

misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mecliti 
t/641, C. Senatosu 1/391) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 611, C. Senatosu S. Sayısı : 403) 

4- — Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Karm,a 
Bütçe Komisyonu başkalnhkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/643, C. Senatosu 1/390 (M. Meclisi 
S. Sayısı : 612, C. Senatosu S. Sayısı : 404) 

5. — C Senatosu ve M. Meclisi lûare Âmir
lerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
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işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı kısmında, 
Sayıştay 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanları tezkereleri (M. Meclisi 
2/654, 2/655; C. Senatosu 2/123) (M. Meclisi 
S- Sayısı : 619, C. Senatosu S. Sayısı : 406) 

6. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı(A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Savunma Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 
1/661; C. Senatosu 1/397) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 620; C. Senatosu S. Sayısı : 409) 

7. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
mam hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi 1/654; C. Senatosu 1/396) (M. Mec
lisi S. -Sayısı : 621; C. Senatosu S. Sayısı ; 408) 

8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kamunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; C. Sena
tosu 1/359) (M. Meclisi S. Say m : 604; C. Sena-

Josu S. Sayısı : 349) 

BAŞKAN — Öğleden evvelki birleşimde 
açık oylarınıza sunulan fakat nisap temin edile
mediği için tekrarlanacağını bildirdiğimiz Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü 1964 yılı bütçesi ile Maliye Bakanının teklifi 
üzerine müzakeresi yapılan ve açık oylarınıza 
sunulan fi tane aktarmayı, tekrar oylarınıza su
nuyorum. 

yuvarlaklar, sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

a) SANAYÎ BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığının bütçesi 
üzerindeki görüşmelerimize devam ediyoruz. 

Sayın Uzun, buyurun. 
HASAN TAHSÎN UZUN (Kırklareli) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım, bugün Sanayi 
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Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsi görüşlerimi kı
saca anlatmaya çalışacağım. 

Sanayi Bakanlığı o kadar geniş bir teşkilât 
ki, bu Bakanlığın bütçesi üzerinde tenkid ve te
mennilerimi bu kadar kısa bir zamana sığdır
maya imkân olmıyacağmı siz de takdir edersi
niz. Ben ancak, Sanayi Bakanlığına bağlı bü
yük İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki 
görüşlerimi arz edeceğim. 

Azot sanayii; memleketimizde suni gübre
sini veren tesislerin kuruluş sermaye eksikliği 
yüzünden borç ve faiz ödemesi, yan mahsulle
rin değerlenmemesi ve şişman kadroları sebebi 
ile gübrenin maliyeti yükselmekte sıkıntısını 
gübreyi kullanan, bu memleketin % 80 ini teş
kil eden Türk çiftçisi, Türk köylüsü çekmekte
dir. Gübre pahalı olduğu için alıp tarlasına ata-
mamakta bu yüzden bol mahsul çıkaramamak
tadır. Zararını kendisi ve memleket çekmekte
dir: 

Sayın Bakandan bu duruma bir an evvel ça
re bulacağını ve gereken tedbiri alacağına inan
cını sonsuzdur. Bu kararın kısa zamanda olması 
bütün Türk çiftçisini memnun edeceğini belirt
mek isterim. 

.Muhterem arkadaşlarım, biraz da Türkiye Kö
mür işletmeleri Kurumu üzerinde konuşmak is
terim. Çok geniş işçi kadrosuna rağmen elde 
edilen kömür tonajının kifayetli olmadığı aşi
kârdır. Her yıl zarar yapan bu kurum bu yıl 
işçilerine de zam yapmıştır. Bunun için istih
salini artıracak tedbirler alması lüzumu vardır. 
Kurum, Bakanlığın da yardımı ile yahut mese
lelerinde esaslı bir etüt yaparak linyit istihsal 
ve kullanışını artırıcı tedbirler bulmalı. 

Makin a ve Kimya Endüstrisi Kurumu : Yap
tığım incelemeler neticesinde bilhassa Alman 
mühimmat siparişlcriylo tesislerini büyük ölçü
de yenilemiş olan kuruma yeni siparişler temin 
etmek lâzımdır. 

Bu büyük teşekkül iyi çal ıştırdı rsa memleke
timize geniş faydalar sağlıyacağı kanaatinde
yim. 

Demir - Çelik Sanayii : Karabük'e ilâveten 
bir özel teşebbüs olarak kurulmakta olan Ereğli 
Demir - Çelik Fabrikası inşaatını tamamlamak 
üzere olduğunu Ereğli Demir - Çelik Fabrikası
na yaptığım bir gezide yerinde müşahede etmiş 
bulunmaktayım. Sayın Hükümet erkânından bu 
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fabrikayı Anadolu'nun ihtiyaç bölgelerine bağ
lıyacak yolların fabrika çalışmadan önce biti
rilmesi için gerekli tedbirleri almasını dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da çimento 
sanayii hakkında görüşlerimi söylemeden geçe-
miyeceğim. Gün geçtikçe çimento kullanan in
şaatlar fazlalaştığından inşaatların fazla oldu
ğu yaz mevsiminde çimentonun karaborsaya 
düştüğü, bu arada yine kısa zamanda zenginler 
türemeye başladığı bir gerçektir. İlgililerden 
bu durum için şimdiden tedbir almalarım bil
hassa rica ederim. 

Çimentomuzun gün geçtikçe köylere kadar 
girmesi beni şahsan sevindirmektedir. Bu çi
mento sanayiimiz için övünülecek bir durum
dur. 

Muhterem arkadaşlarım; Hükümetimizin ye
ni kararlar alıp memleketimizin muhtelif yerle
rinde.'kâğıt fabrikası açtıracağını işitmiş bulun
maktayım. Mevcut kâğıt fabrikamızın memle
ketimizin kâğıt ihtiyacım sağlıyamadığı bir ger
çektir. 

Hükümetimizin bu kararını sevinçle karşı
lar, bütün kalbimle desteklerim. Yalnız bu fab
rikaların yerlerinin tesbitinde titizlikle dur
masını ilgililerden bilhassa rica ederim. 

, Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı : 
Muhterem arkadaşlarım, şeker fabrikaları 

bâzı aksaklıklara rağmen memleketimizde ku
rulduğu günden bugüne kadar plânlı, prog
ramlı çalışması ile memleketimizin kalkınma
sında çiftçilerimize ve köylülerimize tarım ala
nında örnek olmuş bir teşekkülür. Bunu bir mi
salle anlatmak isterim. Kendi seçim bölgem olan 
Kırklareli'nde Alpullu Şeker Fabrikasının pan
car eken müstahsıla memleketimizde suni gübre 
kullanmayı öğretmiştir. Bunun önemini kendi
lerine bizzat göstererek tahkikatım yaptırarak 
anlatmıştır. 

Bundan 7 - 8 yıl evvel gübrenin faydasını 
kıymetini bilmiyen bilhassa pancar bölgelerin
deki çiftçimiz bugün gübrenin değerini kıyme
tini anlamış, gübre verilmesi için ilgililere sık 
sık müracaat etmektedirler. Köylümüze bu alış
kanlığı kazanmasında büyük rolü olan şeker 
fabrikaları ziraat teşkilatına huzurunuzda te
şekkür etmeyi bir borç bilirim. 

İkinci husus olarak; Şeker Fabrikaları Zi
raat Teşkilâtı köylümüze şu alışkanlığı kazan
dırmıştır. Bir zamanlar tarlasına pancarı müna-
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vebe ile ekmiyen, güçlük çıkaran köylümüz bu
gün pancar ekiminin münavebe ile yapılmasını 
kendisi istemekte ve bu münavebe usulüne ria
yet etmektedir. Şeker Fabrikaları Ziraat Teşki
lâtına inanmaktadır. 

Şeker Sanayiindeki Ziraat Teşkilâtının elin
deki mütehassıs ve ziraatçilerden daha geniş, 
istifade sağlanabileceği kanaatindeyim. Pancar 
ekilmiyen yıllarda pancar sahalarında kontrol
lü hayvan yemi, buğday ekimi ve buna benzer 
ekimler yaptırmasını ve bunların pazarlarının 
sağlanmasında yardımcı olmasını dilerim. 

Pancar müstahsıllarının köylülerimizin pan
car bedellerinin iki yıldan beri erken ödenmesi 
memnuniyet vericidir. Yalnız sırası gelmişken 
şunu da Yüksek Meclise tekrarlamakta fayda 
var, zannediyorum; bundan bir müddet evvel 
Büyük Meclise bir sözlü soru vererek pancar 
fiyatlarına zam. yapılmasını ve bu zam on az 
(5) kuruş olmasının lüzumunu Sayın Sanayi Ve
kili Muammer Erten'e duyurmuştum. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümetimiz bu 
iki yıl içerisinde çeşitli mahsullerimize başta 
buğdayımız olmak üzere zam yapmıştır. Bn ara
da pancar fiyatlarına zam yapılmamıştır. 

Pancar buğday ziraatine ve diğer ziraatlere 
nazaran daha çok masraflı ve işçilik istiyen bir 
ziraattir. 

Köylümüz, çiftçimiz bugünkü pancar fiyat-
lariyle işçiliğini bile karşılıyamamakta ve çok 
zaman şeker fabrikalarına borçlu kalmaktadır
lar. Size bu yıl Trakya'daki bütün çiftçilerimi-' 
zin şeker fabrikasından aldıkları pancar avans
larını ödiyemediklcrini buna sebep de bu yıl 
Trakya'mızda yağmur yağmayışıdır. Bu yüzden 
pancar müstahsilinin pancarı olmamış % 80 i 
şeker fabrikasına borçlu kalmıştır. 

Sayın Bakanın bu hususa bilhassa dikkatini 
çeker, yapılacak pancar fiyatlarına, samanın ki
losu 20 kuruş olduğu bir devirde pancarın kilo
sunun 12 kuruşa alınamıyacağmı kabul ederek 
pancar fiyatlarına en az (5) kuruş gibi bir zam 
yaparak bütün pancar çiftçisini sevindirecek 
kararların alınmasını bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şeker fabrikaların-
daki diğer husus şudur : Şeker fabrikalarının 
bulunduğu şehirlerde şeker şirketleri âdeta 
Devlet içinde Devlet gibi bir sistemle idare edil
mektedir. 

— 179 — -



M. Meclisi B : 64 
Dış görünüşü tamamen yukardaki söyledi

ğim gibidir. Buradaki idarecilerin içlerine ka
panık koloni hayatını vatandaş yadırgıyor. Sos
yal hayatta fabrika varlıklarından halkın da is
tifade etmesi gerekmektedir. Bütün teşekkül
lerde ve şeker sanayiinde vatandaşlara yakın
laşmasının faydalı olacağı kanaatini taşımak
tayım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1964 yılı bütçesi
nin Sanayi Bakanlığı erkânına ve Türk Mille
tine hayırlı ve başarılı olmasmi diler. Büyük 
Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Avcı. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sanayi Bakan
lığı bütçesinin tümü üzerinde sayın grup sözcü
leri görüşlerini belirttikten sonra, on dakikalık 
vaktin imkânı içinde sadece bu bakanlık içeri
sindeki kâğıt sanayii üzerinde görüşlerimi ve 
bâzı temennilerimi şahsım, adına arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının kâğıt sektörüne ait kısmında, 264 
ve 160 ncı sayfalarında şunlar yazılıdır. 

«Bu süre içinde 45 000 ton kapasiteli bir 
graft kâğıdı fabrikası yapılması düşünülmekte 
ve bu fabrikanın 1964 te üretime başlıyacağı 
beklenmektedir.» 

Sayfa 264 te «Ayrıca yurdumuzdaki ağaç 
türlerinin etraflı olarak" incelenmesi ve elde 
edilecek sonuçlara göre, yeni kâğıt fabrikaların
da uygulanacak üretim teknolojisinin de kesin 
olarak kararlaştırılması gerekir.» 

266 ncı sayfada, «Yüksek selüloz verimi olan 
yeni üretim yönetmeliklerinin Türkiye odunla
rına uygulanması imkânları kısa zamanda ince
lenerek, yeni fabrikaların en son ve en uygun 
tekniği kullanılır şekilde yapılması imkânları 
araştırılmalıdır. Bu incelemenin yapılmasında 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Sanayii Genel Müdür
lüğü ile Orman Genel Müdürlüğünün işbirliği 
sağlanacaktır.» 

1963 yılı icra programının 146 ncı sayfasın
da, aynı cümleler tekrar edilmektedir. Ve yine 
1964 yılı icra programının 8 nci sayfasında da 
şöyle bir hüküm vardır. «Nihai projeleri bulun-
mıyan ön projelere 1964. yılında ödenek veril
memesi ilke olarak kabul edilmiştir. 1963 yılı 
icra programının 136 ncı sayfasında öngörülen 
graft tesisleri projesi hazırlanmıştır. 1964 te 
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başlayıp 1967 de bitmesi tasarlanan bu tesis 
torba kâğıdı, çimento ve gübre torbası ve oluk
lu mukavva hammaddesini imal edecektir.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kâğıt sektö
ründe 5 Yıllık Kalkınma Planiyle buna müte-
ferri olarak hazırlanan ve yürürlüğe konmuş 
olan 1963 ve 1964 yılları icra programlarında 
kâğıt sanayiinin esasını, Türkiye kâğıt sanayii 
politikasının prensiplerini, yeni baştan gözden 
geçirmek, için istihsal metodunda dünyada terk 
edilen metotlarla yeni kabul edilen metotlar 
arasında mukayeseli bir araştırma yapmaya 
dair âmir hükümler mevcuttur. Sayın Bakan
dan öğrenmek istiyorum; istihsal metodu nihai 
olarak tesbit edilmediğine göre, bu proje hangi 
istihsal metoduna göre hazırlanmıştır? 1964 icra 
programında, «1963 yılında projeler hazırlan
mış olduğuna göre 1964 te bu kâğıt fabrikaları 
kurulacak» deniliyor. 

Bir kâğıt fabrikasının projesinin hazırlan
masından önce köklü değişiklikler olacak; istih
sal metodunun nihai şeklini almış olması lâzım
dır. Halbuki böyle bir araştırma, böyle bir nihai 
karar mevcut değildir. O halde bu proje hangi 
istihsal metoduna göre hazırlanmıştır1? Yine es
ki. metoda göre mi yeni kâğıt fabrikaları kura
la çaktır? 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, 
1963 yılında fabrikaların yerlerinin etüdü ya
pılacak, 1964 yılında da bunların yatırımlarına, 
tesislerine başlanacaktır. Halbuki 15 Ekim 1963 
tarihinde 'Resmî Gazete ile yayınlanan 1964 yılı 
icra. programında Doğu - Karadeniz'de yapıl
ması plânda, takarrür eden 45 bin ton kapasi
teli kâğıt fabrikasının yeri Giresun olarak gös
terilmiştir. Etütler Kasım ayından beri devam 
etmektedir. fttütler (bitirilmeden 1964 yılı icra 
programının, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
yatırımlarına dair kitalbın 63 ncü sayfasında 
bu yer teshili neye istinaden olmuştur? 

Diğer taraftan Karma Bütçe Komisyonu 
müzakereleri 'sırasında' Sayın Bakan, bu te-sbi-
tin kesin olmadığını, etütlerin devam ettiğini 
söylediler. Halbuki bundan Ibeş gün kadar .ev
vel Devlet Radj'osu Anadolu Ajansına atfen 
izmit menşeli hir haberi sabah haberler (bülte
nimle yayınladı : «Doğu - Ka raiden iz'de yapıla
cak olan kırkbeş bin ton kapasiteli Graft Kâğıdı 
Fabrikasının yeri kesinleşmiştir. 1964 yılında 
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inşasına 'başlanacaktır.» Aynı grimin akşam ha
berlerinde Sanayi Bakanlığı tekzibetmiştir. 
Sanayi Bakanlığının bu tip tezatlarının ve plan 
ile. icra programı ile tezada düşen hallerinin bir 
'başka misali de Sanayi Bakanlığına bağlı 'bulu
nan Petrol Dairesi ile ilgili bir kararname mev
zuu da vardır, onu da yüksek 'huzurlarınıza arz 
edeceğim : 

1 Haziran 1963 tarihli ve 11417 sayılı Res-
mî Gazetenin dokuzuncu sayfasında, «6/1784 
sayılı Kararname ile Türkiye'ye?, ithal edilecek 
ham petrolün, gümrük rejimine da>ir esaslar 
tevhit edilmiştir.» Mu'hterem. arkadaşlar, Pazar 
«Tünü Resmî Gamete intişar etmiyor. 3 Haziran 
Pazartesi günü, aynı numarayı bir sayı ile ta-
kibeden 11418 sayılı Resmî Gazetenin hem de 
taibından sonra bu Resmî Gazeteye l /A, J /B 
diye ek bir sayfa ilâve edilmek sureliyle aynı 
petrol konusunda Cumartesi günü Resmî Ga
zetede yayınlanıp yürürlüğe ıgiren i tuval rejimi
ne farklı bir rejim getiren yeni <bir kararname 
neşrediyor. Simdi, Sayın Sanayi Bakanı, Dev
let Radviosunım mulbtar, Anadolu Ajansının 
nv r̂rıî •ofl'mıvan 'bir teşekkül olduğu, ibu sebeple 
bu haberin kendilerini ilgilendirmiyeceği yo
lunda cevapta bulunıalbilir. Fakat Resmî Ga
zete ile Cumartesi ve Pazartesi günü - 'bir tek 
P!T/ar günü ara ile - hiçbirine tezat teşkil eden 
bu iki kara/rm Bakanlar Kurulundan çıkarılma
sını ve Resmî Gazetede yayınlanmasını, meri
yete girmesini aealba nasıl ve ne ile izah ede
ceklerdir? 

Muhterem arkadaşlarım, Kâğıt sanayiindeki 
hu plân, yıllık icra programı, icra programın
da gösterilen yer, Devlet Radyosu ile ilân edil 
mek suretiyle gösterilen, yer ve nihayet Sayın 
Balkanın Bütçe Komisyonunda, «Henüz bu mev
zuda kati bir neticeye varılmamıştır.» şeklinde 
ki beyanı sonunda da... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Avcı. 
SABÎT OSMAN AVCI (Devamla) — Eğer 

eski istihsal melodiyle yeni fabrikalar kurulu:' 
sa, meydana gelecek mahzurları kısa. kısa arz 
edeceğim. 

1. istihsal metodunun incelenmemesi ve ni
hai karara bağlanmaması suretiyle eğer eski me-
totda, sülfit metodunda devam edecek olurlarsa, 
Doğu - Karadeniz'de kurulaoak olan 45 bin 
ton kapasiteli faîbrika, Türkiye'mizde kolay ye
tiştirilen kavak ve söğüt gibi ve miktarı çok 
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hol olan kayın gibi yapraklı ağaçları kullana
nı lyacak ve yine münhasıran sadece ladin ve 
köknar ağacına dnihisar edecektir. 

2- Bu envalin temini güç olduğundan, (ham
madde palhalıya mal edilecektir. 

3. Esasen bugünkü izmit kâğıt fabrikalan 
rınm 'bu cinsten ağaç nevilerine inhisar edeni 
hammaddesi yurt ormanlarından temin edile-i 
miyeceği için; buna ilâveten yeni kurulan faib-; 
rikaların İham maddesinin de otornaıtükman ithali 
volu ile getirilmesi gilbi bir mecburiyetle karşı 
karşıya kalınacaktır. Esasen /bendenizin kanaa
tine püre bu istikamete gidişin 'beklenilen gaye-; 
si de budur, işte bu sebeple kendilerinden is
tirhamını; plân ile derpiş edilmiş olan, yıllık 
icra programında/ yer almış 'bulunan bu istihsal; 
metodunun hangi istikamette olacağı yolundaki: 
nrasıtırinaların'bir an evvel ikmali ve kati neftice-
ve 'bağlanmasıdır. 

İkinci husus sudur arkadaşlarını: Bugün dün
ya devletleri kâğıt sanayiinde, muayyen mer
kezlerde toplanan büyük fabrikalar yerine, kai-
ri'ik kapasiteli, daha rasyonel, d ab a rantafbl ça
lışan falbrikalar kurmaktadır. Doğu - Karade
niz'de etüdüne devam edilen 45 bin ton kapa-
'vtelı graft selüloz fabrikanın! n etütleri sıra
cında, temenni ve istirham ediyorum; 45 bin 
ton kapasiteli bir yer üzerinde duracaklarına 
15 er hin ton kapasiteli iki veya üç yer üzerin
de durmaları mümkün değil midir? 

Teşekkür ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay. 
ŞADI BİNAY (Bilecik) — Muhterem arka

daşlar, 
Sözlerime Atatürk'ün bir sözü ile başlıyaca-

ğım. 
«Öyle bir iktisat devri lâzımdır ki, memleke

timiz insanca yaşamasını bilsin, insanca yaşama
nın neye bağlı olduğunu öğrensin ve esbabına te
vessül eylesin. Hepimizin arzusu şudur ki, bu 
memleketin efradı, ellerinde numuneleri ile zira
atın, ticaretin, sanayiin mümessili olsun.» 

Muhterem arkadaşlar, Büyük Atatürk bundan 
fam 30 yıl evvel kalkınmamızın yalnız ziraat ile 
mümkün olmadığını görerek, bu sözlerle sanayie 
de işaret etmiştir. 

Nitekim Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânında 
°/c 7 kalkınma hızının gerçekleşebilmesi için, baş
lıca görevin sanayie düştüğü kabul edilmektedir, 
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Tarımın yıllık artış hızının % 4,2 olmasına 

karşılık, sanayi sektörünün yıllık ortalama artış 
hızı 3 misli % 12,9 olarak tesbit edilmişti]'. 

Bu artış hızının temini için 5 Yıllık Plân dev
resi içerisinde imalât sanayiine 10 milyonluk ya
tırını yapılması tasarlanmıştır. 

Millî gelirde bu sektörün 1961 yılnıda geri
lememe kaydetmiş olmasına mukabil, 1962 yı
lında sanayide az da olsa bir ilerleme görülmüş
tür. 1963 neticelerini kesin olarak bilmiyorum. 
Sayın Bakandan, imalât yatırımları hakkında 
özlü bir izahat rica ediyorum. 

İktisadi kalkınmamıza muvazi olarak halkı
mızın refaha, kavuşturulmasının en mühim yolu 
sanayileşmektir'. 

Ama 350 milyon dolarlık, 1 ihracata muka
bil, ekseriyetini mamul maddeler teşkil eden 700 
milyon dolarlık ithalât yaptığımız müddetçe bir 
sanayi memleketi olma yolunda terakki eylediği
miz iddiasında bulunmak mümkün olamıyaeak-
tır. 

Devletin elindeki sanayi raııdımansızdır, ras
yonel şekilde çalıştırılmamakta, işletmecilik zih
niyetinden uzak bulunmaktadır. Tam kapasite 
ile çalışmamaktadır. Binnetice mamullerin ekse
ri halde kalitesiz ve pahalı olmaktadır. Sonra 
iktisadi adı altında iktisadi olnııyaıı işler gören 
Devlet teşekkülleri bu fakir millete her yıl yüz 
milyonlarca lira zarara malolmaktadır. 

Özel teşebbüs ise, huzur, istikrar ve emniyet 
göremediği ve bulamadığı için büyük sabit ser
maye yatırımlarına, sanayie girmemekte, giren
ler de kâfi derecede yardım ve teşvik göreme
mektedirler. 

Sayın Bakan vereceği izahatta, mevcut duru
mun uzun hikâyesini yapmaktan ziyade resmî ve 
hususi sektörde ne gibi müspet bir hamle yapıla
bileceğini bize söylemelidir. 

Muhterem arkadaşlar, dünyaca bir harbin 
eşiğinde değil, içinde bulunuyoruz. Evet bu, bir. 
harptir, endüstri ve ekonomi harbidir. Bu atom 
yüz yılının harbidir. Bu harb, dostluk, akrabalık, 
merhamet tanımaz. Bu harbde kan yoktur. Aç
lık ve sefalet vardır. Bu harbde toprak işgali 
yoktur, muzaffer ordu askerleri mağlûbun top
raklarını işgal etmez, onun yerine muzaffer tara
fın mamulleri mağlûp tarafın evlerine müesse
selerine, sokaklarına, meydanlarına girer, fab
rikalarını çalışmaz hale getirirler. Bu harbde 
esir yoktur, onun yerine işsiz kalmış insanlar 
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vardır. Sokaklarda i§, iş, diye haykıran, ağlıyan 
insanlar vardır. İşsizlerin 1,5 milyonu bulduğu, 
işçi ihracının devamlı hale geldiği ve daha bir
çok seneler işsizlik çekileceğinin tesbit edildiği 
bir memleket insanları olduğumuzu unutmıya-
lını.. 

Bu harbin de beşinci kolu vardır. Hiç dur
madan yerli sanayii çökertmek için çalışırlar. 
Çünkü ithalât kolay, kazançlı imalât ve ihracat 
ise zordur. Ama bir memleketi de ithalâtın de
ğil, imalât ve ihracatın kurtaracağı da bir umu
mi kaidedir. 

Sadece yedek parça ithalâtımızın 50 milyon 
doları, 500 milyon lirayı bulduğunu söylersek; 
bu hakikat bir kat daha ortaya çıkar. 

Evet pahalı ve kötü yapıyoruz. Bu yüzden 
Avrupa malı hastalığı Türkiye'de yaygın ve sal
gın haldedir. Hem de ne kadar fiyatlı olursa ol
sun. Fiyatlı diyorum, zira ithal mallanılın ser
best rekabetten ve fiyat kontrolünden uzak, fa
hiş ve gayrinizami kârlarla satıldığı bir gerçek
tir. 

Sanayiin en büyük desteği olan elektrik, Hir-
i'anlı'da 3 kuruşa maledilir. Pahalı kömürle çalı
şan Çatalağzı Termik Santralinde 7,5 kuruşa 
mal edilir, belediyeler kanal iyi e ve maktu ola
rak alınan diğer ücretlerle, sanayi de 50 - 60 
kuruşa kadar çıkarılarak verilir.' Bu fiyattaki 
bir enerji ile bu mamuller elbette pahalı olur. 
Mazottan istihsal edilen enerji ise 100 kuruşu bu
luyor. Ya kalite... Kalite bari düzgün olsa. Za
rarı yok pahalı ama, kendi malımızdır deriz. Fa
kat bir de kalitesiz çıkınca, kısa bir zamanda 
kullanılmaz hale gelince; bütün paramız ve eme
ğimiz zayi oluyor. Mamuller için bir standart, 
bir Norm Nizamnamesi, kalite kontrolü yoktur. 
Devlet özel teşebbüse öncülük, öğreticilik yap
maz, yapamaz. Istiyenleri eğitime kurslara tabi 
tutacak bir davranışta da değildir. Devlet ham
madde temini mevzuunda da başarılı olmamak
tadır.. Meselâ; Karabük çeliği ve piki Belçika'
nın 4 misli fiyatına satılır. 160 - 180 liraya inal 
olan Zonguldak Ereğli kömürü Avusturya .Ve 
Yunanistan'a 80 liradan verildiği halde dahi sa-
tılaımıaımıaktiadır. Arızî olarak elide ıkalımış tiıüJımı 
miktardaki kok stoku bu yüzden ihraç edilemi-
yereik, dahilî piyasaya süriilmüıştür. 

Muhterem arkadaşlar, bu maruzatıma birkaç 
kelime ilâve etmek isterim ki; yerli sanayi ma
mullerinde dura m umumiyetle böyle olmakla 
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beraber, özel sektörün bâzı mamulleri de kaliteli, 
zevkli ve yarayışlı olmuştur. Onların T. M. (Türk 
mamulâtı) damgalariyle iftihar ediyoruz. 

15 - 20 sene içerisinde kesin ve tam bir ortak 
pazar rekabeti içerisine girecek sanayiimizin, Ba
kanlığın hali hazırdaki kifayetsiz kadrosiyle, 
tutumiylc, bütçesiyle muvaffakiyetti ulaştırıl
masına imkân yoktur. 

Bu kısa zamanda yeni mevzuatla, mücehhez 
ehliyetli bir kadro, sağlam araştırmalar yaparak 
koordoııc sağlıyacak, işletmeci ve ekonomist bir 
zihniyetle memleketimizde refah sağlıyacak ye
ni bacalar tüttürnıcli, yeni eserler yaratmalıdır 
ve şimdiye kadar önem verilmiyeıı yeraltı ser
vetimizin kıymetlendirilmesine lâyık önemin ve
rilmesini bekliyor, temenni ediyorum. 

Hürmetlerim... (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ilyas Kılıç 1.. Yok. Sayın 
ihsan Kabadayı?... Yok. Sayın Tahsin DcmirayL 
Yok. Sayın İhsan önalf... Yok. Sayın Aziz Zey-
tinoğhı. 

AZIZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) - - Muh
terem arkadaşlarım, memleketimizin en mühim 
bakanlıklarından biri olan Sanayi Bakanlığına 
büyük ehemmiyet vermemiz lâzımdır. 

Memleketimiz, tarımla birlikte sanayidir ki, 
kalkınmamızı temin edecektir. Sanayide bilhas
sa serbest sektörün yapabileceği işlere ve bilhas
sa işletmeciliğe Hükümetin girmemesi bu sahayı 
serbest sektöre bırakması lâzımdır. 

Bakanlıklararası koordine çalışma olmadığın
dan görüyoruz ki, serbest sektörün yapacağı sa
nayi ve işletmecilikleri Hükümet yapmaktadır. 
Hükümet işleri şu muhakkaktır ki, serbest sek
töre nazaran daha pahalı ve daha verimsizdir. 

Bunlara milyonlar sarf olmaktadır. Halbuki 
bu teşebbüsü bugün serbest sektör ele almıştır. 
Hattâ artık bugünkü mevcutlarını serbest sek
töre devretmek zamanı çoktan gelmiş geçmiştir. 
işte bunun içindir ki, serbest sektörün yapamı-
yacağı büyük sanayi sahasında Hükümet çalış
malıdır. 

Bilhassa Sümerbankm, Etibankın bugün bu 
büyük sahalardaki çalışmalarına müteşekkiriz. 

Sümerbank bu büyük teşebbüsleri dolayısiy-
le bâzı şirketleri tasfiye ederek camiası içine al
mıştır. Buna bir şey demiyoruz. Çünkü serbest 
sektörün kudreti haricinde görülen işlerdir. Ama 
müsaade ederlerse serbest sektörün buralara ya-
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tırdığı sermayelerin paraların biran evvel ken
dilerine verilmesini rica ediyoruz. 

Bu ödemeler hem yeni yeni özel teşebbüsle
re zemin hazırlıyacak hem de Hükümete itimadı 
artıracaktır. Bu tasfiyelerin bir an evvel netice
lendirilmesini rica ederiz. 

Hükümetimiz serbest sektörün yapmış oldu
ğu küçük sanayiin gelişmesine de yardım et
melidir. Bunların mamullerinin satışına kadar 
geçecek zamana ait krediler temin edilmelidir. 
Bu mamullerin karşılığında kredi temin etme
lidir ki, serbest sektör durmadan çalışmak im
kânı bulsun bakınız bir misal vereyim. Eskişe
hir'de bir firma vardır. 100 bin liralık bina için
de 2 milyon liralık atelyeye ve makinalara sahip
tir. Bâzı seri imalât yapmaktadır. Ama kredisiz-
likten müşkül durumdadır. Sanayi Kalkınma 
Bankası ancak 1 milyon liralık gayrimenkul kar
şılığı 200 bin lira kredi vermektedir. Ama 2 mil
yon liralık makina ve atelyeye hiejbir şey verme
mektedir. 

Sanayi Kalkınma Bankası demektedir ki; 100 
bin liralık binanız içinde 2 milyon liralık atölye
niz vardır ama benim statüm makina ve teçhiza
ta veya imal ettiğiniz mamullerinize kıymet ifa
de etmez. Binanızı 1 milyon liralık bina yapınız 
200 bin lira kredi verelim, derler. 

Yani süslü binalara kredi var ama makina ve 
teçhizat ve mamullere nasırlı ellere kredi yok. 
Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. San
ki sanayi değil de emlâk bankası... 

Bundan evvelki Sanayi Vekilimizin güzel fi
kirleri vardı. Maden Kanununda binlerce dönüm 
çok geniş parsellenen maden sahalarını daralt
mak ve bu sayede daha çok özel teşebbüsün çalış
masını ve ucuz istihsalini temin etmek. Çok güzel 
olan bu fikri yeni Sanayi Vekilimiz tatbik saha
sına koyarlarsa madenlerimizin inkişafını temin 
etmiş olurlar. 

Sanayi Bakanlığına bağlı Şeker Şirketi 
Umum Müdürlüğünün hakikaten örnek çalışma-
lariylo ne kadar iftihar etsek azdır. Şirket mef
humunu, tüccar mefhumunu ve bilhassa ziraat 
mefhumunu iyice bilen hareketleriyle memleketi
miz bünyesinde tam itimadı kazanmışlardır. Ken
dilerini tebrik ederiz. 

Bilhassa ziraat sahasındaki çalışmalarının Ta
rım Bakanlığına numune olmasını her sene söy
lediğimiz gibi yine temenni ederiz. 
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Şirketin değil ama llüküırietin direktifinin 
yanlış tutumlariyle evvelki sene pancar sahaları
nın daraltılması neticesi bugüne kadar zarar et
tiğimiz meydandadır. (I en iş ekilişle şeker istih
sal etseydik bugün memleketimizde belki de hiç 
olmazsa bir, iki seıie döviz açığı dahi vermezdik. 
Bu ihracat karşısında bunun nievaddı iptidaiye-
smi temin eden pancar yetiştiren çiftçilerimizin 
emeği karşılığı ne olacaktır. Bugün pancar be
delleri yine gecen seneki fiyat üzerinden öden
mektedir; Sanayi Bakanlığının muhakkak bir 
Miktar fiyat farkı ödiyeeekİeriıli tahmili ediyo
ruz. Ama bunun ne olacağını yeni ekimlerin baŞ-
hyacağı şu günlerde ilânı çiftçiyi sevindirecek 
ve teşvik edecektir. Bu farkın dünya şeker fi-
yatlariyle hemâhenk olmasını yani hiç olmazsa 
hu Seneye münhasır olmak üzere 20 kuruştan, az 
olmamasını temenni ederiz. 

Şeker Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
bir ricamız vardır. Eskişehir Şeker Fabrikası 
lojmanlarının önündeki hususi bahçe ve park
larından şeker fabrikası mensupları istifade et
mektedir. O civarda oturan halkın, istifade ede
ceği belediyenin bir parkı olmadığından bu park
tan halkın da istifadesine müsaade ederlerse bü
tün Eskişehir ve Eskişehir Belediyesi minnettar 
kalacaktır. 

Rskişehir ovasına Porsuk taşkmlariyle, 
Sakarya ovasına da Sakarya nehri her sene za
rar vermektedir. Çiçeruz barajının inşaatına bu 
sene başlanması dolayısiyle Hükümete şükranla
rımızı arz ederiz. 

'2 ilci Porsuk barajının da bir an evvel yapıl
ması kaçınılmaz bir hakikat olduğundan bunun 
da bir an evvel yapılmasını ve çiftçilerimizin taş
kından kurtararak istihsalin artmasına yardımcı 
olmasını temenni ederim. Kaza ve köylerimizin 
de elektrifikasyonunu (de almak zamanı gelmiş 
ve geçmiştir. Kazalarda elektrik ücretleri beledi
yelerce kurulan santra 11 ar dolayısiyle çok pahalı 
olduğundan küçük sanayi gelişenıcmekto, kurula
mamaktadır. Köylülerimiz bu işleri için şehirle
re kadar gitmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. 
Bu sdbepten yeni yeni barajlar, hidroelektrik 
santralleri kurmak mecburiyetindeyiz. Kazalar
dan sonra medeniyetin birinci şartı olan elektri
ğe köylerimizin de kavuşturulması lâzımdır. Köy
lerin içme suları gibi köylerimizin yolları gibi 
gevşek bir tutumla hareket edersek daha asırlar
ca buralardaki vatandaşlarımızı, ki, 25 milyon-
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dur, nura kavuşturanlayız. Bir aıi evveİ bu sU-
lıaya da Sayın Pîakahlığııi el atmasinl rica ede
riz. Gaz, mazot İniğini sariki ihtiyaç maddesi de
ğil de lüks bir iri ad d e' gibi irer seıie vergi zam
ları görmektedir. Bu fakir memlekette, köyüıidej 
25 milyonun yakacağı, milyonlarca irisaüııi bir1 

tencerenin kaynamasına, ısınmasına yardım edeü 
gazın, 25 milyon çiftçinin ve küçük büyük sana
yicinin gerek iç. imalât gerekse ihracat metalari-
mn imalinde kullandığı nlezöta, gaza yeili yeni 
zamlar getiren kanunları ve diğer yeni vergi kâ
nunlarını ve; zahi kanunlarını sanayicilerimizin^ 
pancar çiftçilerimizin hâmisi olması iCalbedCıi bir 
vekâletin, Sanayi Vekilimiz bu tasarılara ilasıl 
imza koyar anlıyanladıiıi. Hürmetlerimle. (Sol
dan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Çulha. Yoklar 
mı efendim? («Burada», sesleri) 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Kifayet Öneı'-
gesi gelmedi mi Sayın Başkan ?, 

BAŞKAN — Var, 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, benden evvel konuşan ar
kadaşlarım bütün mevzulara aşağı - yukarı te
mas ettiler. Bendeniz iki noktada Sayın. Vekil
den sual soracağını. 

Bunlardan birisi; otomobil sanayiinde her se
ne parça imalâtına göre döviz tahsisi azaltıla
cak idi. Yani Türkiye'de monte edilen aralbala-
rııı ilk verilen müsaadelere göre tahsis edilen 
döviz miktarı azaltılacak ve bunların Türkiye'
de imali cihetine gidilecekti. Bu, Vekâletin tek
nik elemanlarının bütün ısrarlarına rağmen ya
pılmamıştır ve yapılmamaktadır. Vekâletin bu 
husustaki düşüncesi nedir? 

ikincisi; akar yakıttan sonra en büyük dö
viz tahsisi yapılan mevzu merinos yapağısıdır. 
Merinos yapağısı hakkında vekâletin bu döviz 
fazlalığını azaltmak için teşebbüs ettiği her han
gi bir çalışma var mıdır'? Meselâ Türkiye'de 
bu merinos koyunlarının fazlalaştırılması mev
zuunda vekâlete teknik elemanlar tarafından 
bir hayli senelerdir rapor verildiği halde bun
lar intacedilmemiştir. Sebebi nedir? 

Yine vekâletim toknlilk eleman kıtlığı vardır. 
Bendeniz bilmiyorum; Sanayi Vekâleti olarak 
sanayi ille ilgili dıaiirelerin başındaki mesul şahıs
larla diğer çalışan elemanların ededi nedir? 
Bunların başındakiler, her hangi bir mevzua 
aşina mıdır? Bir teknik eleman mı, yoksa hıı-
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kuk veya her hangi bir fakülte mezunu mudur-
lar? Ve bunların çalışmaları yeter derecede 
vekâleti tatmin edecek durumda mıdır? 

Şimdilik mâruzâtım bu kadardır, bütçenin 
hayırlı olmasını diliyerek hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı Muam
mer Erten. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri, saat 10 dan beri Sanayi Bakanlığı bütçesi 
üzerinde gerek grup sözcülerinin gerekse değer
li arkadaşlarımın fikirlerini, temennilerini ve 
tenkidlerini dikkatle dinledim. Bu kıymetli fi
kirlerinden çalışmam sırasında büyük istifa
deler edeceğim için 'bütün grup sözcülerine ve 
değerli milletvekili arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. 

Bu müzakereler sırasında hakikaten bana, 
Sanayi Bakanlığının bütçe müzakeresinde ar
kadaşlarımız fikirlerini ifade ederken büyük 
bir ferahlık, büyük bir inşirah duyduğumu ifa
de etmek isterim. Çünkü Bakanlığımla ilgili 
birçok mevzularda, Meclis komisyonlarında bek
lemekte olan veyahut da Meclislin gündemine -gel
miş bulunan bâzı kanun tasarıları üzerinde bü
tün grup sözcülerinin ve milletvekili arkadaşla
rımızın biran evvel çıkarılması hakkındaki it
tifakla yapmış oldukları temenniler hakikaten 
bana büyük bir kuvvet vermiş oldu. Bunları 
bu kanunlar geldiği zaman bütün grupların ve 
milletvekillerinin müşterek desteğiyle çıkarıla
cağının bir teminatı olarak kaydetmek ister ve 
bundan dolayı bütün milletvekillerine ve parti 
gruplarına teşekkürü Ibir borç sayarım, arkadaş
lar. 

Grup sözcülerinin ve milletvekili arkadaşla
rımın konuşmalarına teker teker cevap verme
den önce (sanayiimizin gelişmesi hakkında Onsa, 
kısa rakamlarla bâzı malûmat arz etmek istiyo
rum. 

Son tahmini, elimizde mevcut rakamlara gö
re 1963 yılında bir yıl evveline nazaran yani 
1962 yılına nazaran sınai istihsalde % 7,4 ve 
sınai gelirlerde de % 7,5 nisbetinde gelişme ile 
artışlar kaydedilmiştir. 1963 yılı gayrisafi milî 
gelir hâsılası '5'5 355 000 000 lira tahmin edildi
ğine göre sınai gelir 8 401 000 000 milyon ci
varında ve gayrisafi millî gelir hâsılası için
deki nisibet'i % 15,2 divanında olaıraş v«e 1959 
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yüzde kaibul edildiği tıatodirde, 114,7 nispetinde 
ıbir artış kaydedilmiştir. 

Sümerbankm 1963 yılı Ocak - Kasım dev
resi itibariyle istihsal, satış ve stok miktarları; 
1962 nin mütenazır devresiyle mukayese edi
lirse durum şudur: 

İmalât : Pamuk ipliği; 1962 de 25 735 ton. 
Ve 1963 te 26 382 ton. Artış, yüzde 2,5. 

Yün ipliği 1962 de 2380, 1963 te 2378. 
Pamuklu Dokuma 145 milyon 806 bin met

re. 1962 de 141 milyon 891 bin metre. Artış 
zait 2,8. Yünlü dokuma 4 milyon 049 bin met
re. 1962 de 3 milyon 785 bin metre. Artış za
it 7. Satışlar : Pamuk ipliği 1962 de 4 214 bin ton. 
1963 te üç milyon 991 bin ton. Yün ipliği 1963 
te 337 bin ton. 1962 de 477 bin ton. Pamuklu 
dokuma 1962 de 152 389 bin metre. 1963 te 
145 683 (bin metre. Yünlü dokuma, 1962 de 
3 milyon 575 bin metre, 1963 te 3 milyon 949 
bin metre civarında olmuştur. ' 

Demir - Çelik Sanayii : Ham demir, 1962 
yılında 198 bin 954 ton, 1963 te 280 231, ar
tış zait 40,9. 

Çelik îngot : 1962 de 223 416, 1963 te 
308 319, artış zait 38. 

Hadde mamulleri, 1962 de 222 244, 1963 te 
247 889, artış zait 11,5. 

Satışlar : Ham demir, 1962 de 35 294, 1963 
te 46 919. 

Çelik îngot : 1962 de 102 706, 1963 te 107 023 
Hadde mamulleri ': 1962 de 139 077, 1963 te 

165 419. 
Stoık durumu : 
Ham demir : 1963 te 3219, 1962 de 3648. 
Çelik îngot : 1963 te 4924, 1962 de 4453. 
Hadde mamulleri : 1963 te 20 722, 1962 de 

31 326 ton. 
Çimento Sanayii Ikolunda Haziran'da işlet

meye açılan 150 bin ton kapasiteli Konya Çi
mento falbrilkasıyla, özel sektör ve resmî sek
töre aidolmak üzere 18 falbrika çalışmakta ve 
yekûn (kapasite 2 485 500 tona yükselmiş bu
lunmaktadır. istihsal miktarları 1962 de 
2 32a 263 ton, satış 2 325 557 ton. 1963 te İs
tihsal 2 697 494 ton, satış 2 789 104 ton olmuş
tur. 

Şeker Sanayiinin durumu : 1963 te işletmeye 
açılan Kastamonu Şeker Fabrikasının kam
panyaya girmesiyle 471 tonluk istihsal tahak-
ku'k etmiş bulunmaktadır. 
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Bu rakam 1962 ye nazaran % 20 bir artış 

kaydetmektedir. 
Kâğıt istihsali : 1963 te 1962 ye^ nazaran 

yüzde 16,5 nisbetind'c 12 688 tonluk bir artış 
'kaydetmiştir. 

Umumi kâğıt istihsali durumu : 1962 de 
umumi kâğıt olarak 81 686 ton, 1963 te 94 374, 
artış zait 15,5. 

Sargılık kâğıt : 1962 de 27 222, 1963 te 
31 500 ton, artış zait 15,7. 

Karton, 1962 de 17 863, 1963 de 20 985. Artış, 
zait 17,5. 

Azot Sanayii : 
Azotlu Gübre, Amonyum Sülfat; 1962 de 

61 386, 1963 te 81 812 ton. Artış, zait 33,3. 
Azotlu Gübre, Klireçli Amonyum Nitrat; 

1962 te 38 699, 1963 te 58 744. Artış, zait 51, 8. 
Kesif Nitrat Asidi : 1962 de 1994, 1963 te 

2202, > 
Bütün kalemlerde önemli artışlar kaydedil

miş bulunmaktadır. Bu rakamlar sanayi ma
mullerimizin 1962 yo nazaran 1963 teki artışını 
ifade eden hususlardır. 

Şimdi, kıymetli grup sözcüsü ve Milletvekili 
arkadaşlarımızın tenkidlerine sırasiyle kısaca 
cevaplar vermeye çalışacağım. 

Bütün grup sözcüleri ye bütün Milletvekil
leri arkadaşlarımız, Sanayii Vekâletinin kurulu
şu üzerinde ittifakla durmuşlar ve bugünkü ku
ruluş durumunun ve personel durumunun ye
tersizliği üzerinde hepsi ittifak etmiş bulun
maktadırlar. Hakikaten 'bugün Sanayi Vekâle
tinin bu bakımdan durumu, daha evvelce de 
müteaddit müzakerelerde ifade edildiği gibi ki
fayetsiz bulunmaktadır. Enerji Bakanlığının da 
ayrılması sebebiyle bugün artık kısa zamanda 
halledilmesi gereken bu meselenin Enerji Ba
kanlığının teşkilât kanunu getirilirken Sanayi 
Bakanlığının da. teşkilât kanunu getirilmek su
retiyle kısa zamanda Parlâmentonun da yardı-
nıliyle halledileceğini ümidetmekteyiz. 

Y. T. P. Grupu adına konuşan Sayın Mit
hat San, İktisadi Devlet Teşekküllerinin yetki 
dışı müdahalelerle durumlarının güçleştiriri diği-
ni, 3460 sayılı Kanuna- göre müdebbir bir tüc
car gibi hareket imkânlarının kalmamış oldu
ğunu, ifade ettiler. 

Şunu ifade etmek isterim ki, 1 - 2 nci koalis
yon ve bugünkü Hükümet zamanlarında pren
siplere ve kanunlara uygun olarak iktisadi Dev-
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let Teşekküllerine kanun dışı müdahalelerden 
kaçınılmış ve bunların çalışmalarını kolaylaştır
mak bakımından kanunlara uygun olarak bütün 
Hükümetler zamanında esaslı prensipler vaz'e-
dilmiş ve bunlara sıkı sıkıya bağlı kalınmıştır. 
Bilhassa hükümetlerin İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin reorganizasyonu kanununu Meclise getir
miş olmaları ve şimdiye kadar tabikatta meyda
na gelen bâzı aksaklıkların bu kanun meriyete 
girdiği zamanda geçiştirme imkânının hazırlan
mış olması, bu gibi İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne artık koalisyon hükümetleri zamanında bir 
müdahale niyetinin, kanun dışı bir müdahale ni

yetinim, mevculdolımadığıının ıaçık, bariz delilleridir. 
Sanayi Bakanlığının esas fonksiyonunu ifa edeme
diği hususunda birçok grup sözcüsü arkadaşlarım 
üzerinde durdular. Sanayi Bakanlığı hakikaten 
bu Enerji Bakanlığı ayrılmadan önce geniş çapta 
bir işletmeler bakanlığı manzarası arz etmekte ve 
esas fonksiyonu olan özel sektörle kamu sektö
rü sanayinin Türkiye'de ümit edilen plân he
deflerine ulaşması için bütün gücünü bu sektör
ler üzerinde gelişmelerini sağlıyacak istikamet
te çalışmalar yapabilmesi hakikaten güç bir du
rum arz etmekte idi. Ancak bu Enerji Bakanlı
ğının ayrılması ile Sanayi Bakanlığının tama
men bir işletmeler bakanlığı olması fonksiyonu 
yanında özel sektör kamu sektörü sanayiinin 
umumi prensiplerini vaz 'etmek ve bunları tahak
kuk ettirmek için daha büyük imkânlara kavuş
muş olacaktır. Ve Kuruluş Kanunu parlâmento
dan yeni bir şekilde geçtiği zaman bu imkânın 
daha da genişleyeceğini ifade etmek isterim. 

Bütün ignnp «sözcüleri iltıtifaikla küçük sanıat-
erbabı ve esnaf konusu üzerinde hassasiyetle 
durdular. Hakikaten bugün memleketimizde 
en mühim konulardan 'birisi küçük esnaf ve kü
çük sanatkâr mevzuudur. Bu mevzu üzerinde 
geçmiş Hükümetler zamanında uzun çalışmalar 
yapılmış, hakikaten onların muhassalası olarak 
bugün 1964 icraat programında da görüldüğü 
gibi, gayet güzel prensipler vaz'edilmiştir. An
cak, bu prensiplerin tatbiki ve yürürlüğe kon
ması parlâmentonun ve Yüksek Meclislin yar
dımıyla, mevcut kanunların süratle geçirilme
siyle ancak başarılabilecek hususlardandır. Bir
çok arkadaşlarımız geçmiş hükümetlerin, 1-2 
nci koalisyon hükümetlerinin Esnaf ve küçük 
sanatkârlar Kanununun Meclise getirmemiş ol
duğundan bahsederek dert yandılar. Halbuki, 
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geçmiş hükümetler zamanında bu mesele titiz
likle ve hassasiyetle ele alınmış, kanun tasarısı 
hazırlanarak Meclise sevk edilmiş. Ancak, iki 
seneden beri Meclis komisyonlarında uzun tet
kiklere tabi tutulduğu için, bu kanun yürürlüğe 
girme imkânına kavuşamamıştır. Ancak, bu 
kanunun süratle Meclisten, Parlâmentodan 
geçmesi, hakikaten pek çok meseleleri, askıda 
bekliyen ve bugün şehirlerde adedi 1,5 milyon 
olarak taihmin ettiğimiz - köylerde olanlar bun
ların dışında - bunlar ve bunların aileleri bu ka
nunun kendilerine getireceği imkânları bekle
mektedirler. Bu halihazırda karma komisyondan 
geçmiş olan kanun yakında Meclis gündemine 
girecektir. Kıymetli arkadaşlarımızın bu husus
ta destek olmalarını ve sözlerime başlarken de 
ifade ettiğim gibi Meclisten ve Senatodan kısa 
zamanda geçmesini sağlamalarını ben de önem
le rica etmekteyim. 

Küçük esnafın kredi konusu hakikaten tam 
mânası ile halledilmiş sayılamayacağı gibi, hal
ledilmesi gereken durumdan çok uzak bulun
maktadır. Bugün adedi 1,5 milyon olarak ka
bul edilen küçük esnafın kredi meselesi yalnız 
Halk Bankasının 244 milyon lira civarında olan 
kaynaklarına dayanmaktadır. Bunun dışında 
AID yardımından tahakkuk ettirilmiş bulunan 
30 milyon civarında bir kredi ve bir de plânımı
zın derpiş ettiği, fakat bütçeye konmamış olan 
30 milyon lira civarında yeni bir finansman, 
Halk Bankasına yeni bir kaynak sağlanması yo
lunda ki, ceman 300 milyon lira civarında bir 
kredi imkânlariyle, 1,5 milyon insana yalnız bu 
'saJhada temin edilmiş bulunmaktadır ki, elimiz
de mevcut istatistiklere göre bu krediden isti
fade eden esnafın sayısı, kooperatifler eliyle 
85 000, Halk B'ankasından doğrudan doğruya 
15 000 olmak üzere 110 000 chrarmda esnafı
mız, o da 2 500 - 5 000 lira civarındaki kredi
den istifade etmektedirler. Bu da gösteriyor ki, 
bir milyondan fazla esnaf, hiçbir krediden isti
fade edememektedir, istifade edenler ise mik
tarları bakımından tamamen kifayetsiz bir du
rum arz etmektedir. Bunun için esnafımızın ge
rekli kredilere -kavuşturulması için 1964 icraat 
programına tedbirler mevzuunda geniş hüküm
ler konulmuş ve bu mevzuda kaynakların geliş
tirilmesi ve genişletilmesi için Maliye Bakanlı
ğı, Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığının 
Plânlama ile müşterek çalışma yapmaları der-
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piş edilmiş bulunmaktadır. Bu mevzuda ka
nunlar geldikçe Yüce Meclîsin bize yardımcı 
olacağına inanıyorum. 

Sayın Millet Partisi sözcüsü Erdemir arka
daşımız, Türkiye'de süratle ağır sanayiin kurul
ması gerektiğini, fakat bunun için de hiçbir ça
banın şimdiye kadar sarffedilmemiş olduğunu, is
tihdam imkânlarının yaratılmadığını, işsiz, 
adedinin günden güne artmakta olduğunu ifa
de ettiler. Bu meselenin halledilmesi için plâ
nımızda geniş imkânlar derpiş edilmiş ve sa
nayimizde; arkadaşımızın üzerinde durduğu 
mevzuların halledilebilmesi bakımından gerek 
kamu sektörünün, gerek özel sektörün sevk edile
ceği istikâmetler hiçbir devrede olmadığı bir şe
kilde tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Yeni yatırımların yapılması gerek özel sek
tör, gerek resmî sektör sahasında yapılacak ye
ni yatırımlarla, işsizliğin önlenmesi esas pren-
sibolarak ele alınmış ve plânın hedefleri istikâ-

t metinde gerek İktisadi Devlet Teşekkülerinin 
yatırımları gerek Devlet yatırımları gerekse 
plânımızda öngörülmüş hedeflere sevk edilmek 
üzere kredi ve diğer alınacak tedbirlerle özel 
sektörümüzün bu istikâmete sevkı öngörülmüş
tür. 

Bilhassa köylerden şehirlere işçi akınını ön
lemek bakımından Hükümetimizin yeni bir re
form tedlbiri olarak toprak reformu kanunu ya
kında huzurunuza gelecek ve bu meseleyi ayrı
ca köylerden şehirlere işsiz akınını önliyecek 
bir tedbir olarak keza düşünmekteyiz. Sayın 
Erdemir, sanayileşmenin ancak istihsal malla
rının imaliyle mümkün olacağını komple fabri
ka tesisinden sarfınazar edilmesi fikrini ileri 
sürdüler. Hakikaten bu bizim de üzerinde önem
le durduğumuz konulardan biridir. Ve Bakan
lığımın prensibi Türkiye'de her hangi bir ma
mul yapıldığı takdirde bunun gerek kotalar su
retiyle gerek vergiler yolu ile Türkiye'ye itha
lini önlemek yolunda tedbirlerin alınması şek
linde tezahür etmektedir. Onun için Türkiye'
de her hangi bir mamul yapıldığı zaman bunun 
dışardan ithali türlü yollarla önlenecek ve bu
nun temini için de geniş çalışmalar Bakanlığımda 
yapılmaktadır. Yine Meclise sevk edilmiş olan 
Gümrük kanununda da yerli sanayii himaye 
için esaslı hükümleri tetkikleriniz sırasında gö
receksiniz. O bakımdan komple fabrika getiril
mesi, ithal edilmesi şeklindeki tatbikattan ar-
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tık vazgeçilmiş olduğunu, memleketimizde imâl-
cdilen her ne mevcutsa bunun dışarıdan geti
rilmemesi tezi bizim de prensiplerimizin başın
da olduğunu ifade etmek isterim. Bugünkü tatbi
katta da şeker sanayimizde fabrikalarımızın yüz
de 70 i kendi imalâtımız, kendi yerli yapımız 
olmakta, çimentoda ise yüzde 80 civarında kendi 
yerli yapılarımız kullanılmaktadır. Bunun ya
nında, bu prensibi kabul ederken; diğer bir 
mevzu, diğer bir mahzur ortaya çıkmakta, o da 
yerli imâl edilen bir malın dışarıdan ithali, tür
lü yollarla gerek kotalardan çıkarılmak suretiy
le gerekse Gümrük Tarifelerinde yapılan de
ğişiklikler suretiyle tatbik edildiği zaman yer
li mamullere bir fiilî inhisar şekli yaratılmış 
olması dolayısiyle fiyatların yükselmesi, kali
tenin bozulması gibi durumlar, maalesef zaman 
zaman şikâyet edilen konular olarak önümüze 
gelmektedir. Bu mahzuru önliyebilmek için ki, 
bütün grup sözcüleri arkadaşlarımız aynı ko
nu üzerinde ittifak ettiler bunu önliyebilmek 
için Sanayi Bakanlığında kalite kontrolü ve 
3003 sayılı Kanuna dayanarak fiyat kontrolü mev-
zuunun esaslı .surette işletilmesi konusu üzerinde 
geniş çalışmalar yapılmakta ve ancak demin de 
ifade ettiğim gibi; kalite kontrolünün geniş 
çapta teknik eleman ihtiyacına sebelbolduğu ve 
Sanayi Bakanlığının da teknik eleman kadrola
rının tamamen boşalmış olduğu cihetle hakika
ten kalite kontrolü gereği gibi yapılamamak
tadır. Ama bunun biran önce yapılmasını te
min için geniş çapta Sanayi Bakanlığında sa
nayi dairesinde çalışmalar yapılmaktadır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin daima zarar 
eden müesseseler olarak ifade edildiği artık alı
şılmış bir usul haline geldi. Ve kıymetli arka
daşımız da yine iktisadi Devlet Teşekkülle
rini zarar eden müesseseler olarak gösterdiği gibi, 
ayrıca bu müesseselerin kurulmuş olması ve ga
yelerine aykırı olarak faaliyetlerine devam etmiş 
olmasını da sanayiimizin gelişmesine mâni olan 
bir durum gibi izah ettiler. Halbuki sanayiimizin 
gelişmesinde İktisadi Devlet Teşekküllerinin baş
lıca en büyük rolü olmuştur ve bugün söylendi
ği gibi İktisadi Devlet Teşekkülleri zarar eden 
müesseseler olmaktan çıkmıştır. 1963 yılı kati 
bilançoları tesbit edilmemiş olmakla beraber; 
son elde mevcut rakamlara göre 1963 yılında 
Sümerbankın 75 milyon, Makina - Kimya, 25 mil
yon, Seka 27,5 milyon, Demir - Çelik 43,5 milyon 
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Şeker 16,700 milyon, Çimento 19,500,000, Eti-
bank 97,000,000, Türkiye Kömür işletmeleri 
28 500 000, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
76 000 000 lira kâr etmiş... Yalnız bunların için
de Azot Sanayii 11 milyon lira civarında, - süb
vansiyon haricinde - bir zarar kaydetmiş bulun
maktadır. Azot Sanayiinin zarar etmesi ise türlü 
sebeplere istinadetmektedir. Fabrika, ilk proje
lere göre 212 000 000 liraya imâl edileceği he-
sabedilmişken türlü sebeplerle 500 küsur milyon 
liraya imal olduğu için bugünkü maliyetlere 
% 33,5 nisbetinde bir amortisman payı yüklen
mektedir ki! başlıca maliyet fiyatlarının yüksek 
olması, bundan ileri gelmekte, ayrıca proje ya
pıldığı zaman kömür ve iptidai madde fiyatları 
da daha düşük hesaplandığı için bugünkü fiyat
lara nazaran Azot Sanayiinin maliyet unsurları
nın çok yüksek olduğu ve bu sebepten de zarar 
ettiği cihetle zarar etmesinin izah edildiği şek
linde her hangi bir, çok fazla personel mevcudi
yeti veya kötü idare etine gibi bir hususa ham
letmeye imkân olamaz. Bu durum karşısında kıy
metli arkadaşımız Sayın Erdemir biraz sonra da 
izahını yaparken tenkid ettiği sanayi gelişme
sine mâni olduğunu ifade etti. Ama, arkasından 
da sanayiimizin gelişmemiş olan bölgelere yayıl
masını ve bilhassa kendi seçim bölgesine olan 
Kırşehir'e şimdiye kadar hiçbir şey yapılmamış 
olduğunu ve yeni sanayi kurulurken bunun na
zarı itibara alınmasını ifade ettiler. Şimdi bu ifa
deleri, gösteriyor ki, kendisi de, böyle bir sanayi 
kurulduğu takdirde bu bölgenin de gelişeceğini 
ifade ettiler. Bu ifade ile kendileri de kabul et
miş oluyorlar k i ; İktisadi Devlet Teşekkülleri 
nin bu gibi henüz bir sanayie kavuşmamış olan 
bölgelerde yeni sanayiler kurması hem sanayiimi
zin gelişmesi, hem o bölgenin gelişmesi bakımın
dan, hem sosyal, hem de ekonomik bakımdan fay
dalı neticeler doğurmaktadır. (Zarar ediyor, se
si). Zarar keyfiyetini ifade etmiştim. Fabrikalar, 
iktisadi Devlet Teşekkülleri zarar eden müesse
seler olmaktan çıkmıştır. Parlâmento inşallah 
Reorganizasyon Kanununu da kısa zamanda 
Parlâmentodan geçmesi imkânını bahşederse bu 
kuruluşların daha da verimli bir şekle girecek
leri, hepimizce kabul edilecek hakikatler meya-
nmdadır. Bu sanayi politikası takibedilirken ye
ni kurulan sanayiimizin de eskiden alışılmış olan 
bölgelere kurulduğunu ve bundan memleketin 
zarar gördüğünü ifade ettiler. Hakikaten Plânı-
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mızda, gerek sosyal, gerek ekonomik sebeplerle 
yeni kuruluşların daha ziyade geri kalmış bölge
lerde tesisi prensibolarak kabul edilmiş ve bunu 
tahakkuk ettirebilmek için Sanayi Bakanlığında 
geniş çalışmalar yapılmış ve plânlama ile iştirak 
etmek suretiyle bu hususu temin bakımından ha
zırlanan proje" kısa zamanda Bakanlar Kuruluna 
intikal ettirilecek bir safhaya gelmiştir. 

Adalet Partisi adına konuşan Sayın Kudret 
Mavitan hakikaten esaslı mevzulara temas etti
ler. Ve güzel fikirler beyan ettiler. Bilhassa Or
tak Pazar konusu üzerinde durdular. Hakikaten 
Ortak Pazar konusu, bugünden üzerinde çalışma
mız ve tam üye olarak Ortak Pazara girdiği
miz zaman sanayiimizi kuvvetli bir Ortak Pazar 
memleketleri ile rekabet edebilecek - her türlü 
himayeden uzak olarak - duruma getirmemiz, sa
nayiimizin geleceği, memleketimizin büyük men
faatleri bakımından üzerinde hassasiyetle durul
ması gereken bir konudur. Ortak Pazara girdi
ğimiz zaman, eğer sanayiimiz maliyet unsurları 
bakımından diğer rekabet imkânları bakımın
dan, Ortak Pazar seviyesine getiremediğimiz 
takdirde,, elbetteki Ortak Pazara girsek dahi 
bundan sanayiimiz bâzı zararlara uğrıyabilir. İş
te bunu önlemek bakımından şimdiden Bakan-
lıklararası bir komisyon, bunun temini bakımın
dan ve Ortak Pazara girinceye kadar ne gibi ted
birler almamız gerektiği ve girdikten sonra ne 
gibi meselelerle karşılaşılacağımız hususları ve 
sanayiimizi buna intibak ettirebilmek için Sayın 
Başbakan Yardımcısının başkanlığında geniş ça
lışmalar yapmış, ve hazırladığı raporu yakında 
Bakanlar Kuruluna intikal ettirmek üzeredir. Bu 
hazırlanan tasarılara göre henüz kati şeklini al
mamıştır. 

Sırf Ortak Pazar mevzularını tetkik etmek 
ve bütün bakanlıklara icalbeden tavsiyeleri yap
mak ve bakanlıklarla temas etmek üzere bir 
büyük merkezî kuruluş şeklinde yeni bir teşek
külün kurulması ve Ortak Pazar meselelerini 
yakından takibetmesi bakımından bir geniş ha
zırlık yaıpılmatktadir. Bunun üzerinde önemle 
duruyoruz. Kısa zamanda Ibu meselenin de iyi 
bir şekilde neticeleneceğini arkadaşıma ifade et
mek isterim. 

Yalnız, Sayın Mavitan'ın yerli sanayiimize 
ne kadar büyült önem verdiğini Sanayi Komis
yonundaki yakın teşriki mesaimiz sırasında ga
yet iyi hatırlamaktayım. Burada bir noktaya 
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temas ettiler, dediler ki; dışardan malların 
gümrüklerden ucuz olarak girmesi temin edilme
lidir. Bunu yatırım malları için veyahut da 
sanayiimiz için lüzumlu hammaddeler için ifa
de etmediklerini tahmin ediyorum. Çünkü sa
nayiimizin gelişebilmesi için bizim prensibimiz, 
yerli sanayiimizin hammaddesi olup ithale mec
bur olduğumuz malların daha ucuza temini 
imkânlarını sağlamak ve demin de ifade ettiğim 
gibi, yerli olarak yapılan sanayiin himayesi 
için de aynı cins mamullerin Türkiye'ye ithali
ni önlemek şeklinde tezahür etmektedir. Bu 
bakımdan tahmin ediyorum ki, aynı fikir ve 
kanaati taşımaktayız. Bu şekilde yatırım mal
ları ve hammaddeler için ithal kolaylığı sağ
lanmaktadır. Ama yerli imalâtımıza karşılık 
olan mallar için ise; elbette ki ithali Önliyecek 
tedbirler alınacaktır. Ve Gümrük Kanunu gel
diği zaman bunda da gayet ıgüzel tedbirler alın
mış olduğunu yakinen müşahede edeceksiniz. 

Birçok mevzularda özel sekrörle geniş çap
ta, gerek kanunlar hazırlanırken, ,gerekse di
ğer mevzularda, tahsisat konularında, özel sek
törle temas halindeyiz. Hattâ Odalar Birliği 
temsilcileri her zaman bu komisyonlara iştirak 
etmekte ve geniş çapta, gerek sanayi erbabımı
zın, gerek tüccarlarımızın fikirlerini gayet iyi 
bir şekilde bu komisyonlaırda temsil etmektedir
ler. Bu (bakımdan özel sektörle daha yakından 
temas imkânları aranmalıdır, şeklindeki fikir
lerinizin .geniş çapta tatbik yeri mevcudolduğu-
nu ifade etmek isterim. Bunun dışında bildiği
niz veçhile, diğer birçok arkadaşlarımız da te
mas ettiler. Hükümetimiz özel sektörle sık sık 
temas etmeyi, geniş bir kadro halinde temas im
kânlarını aramayı faydalı görmektedir. Bunun 
için Birinci ve İkinci Koalisyon hükümetleri 
zamanında özel sektörle toplantılar yapılmıştır. 
Ancak bizim zamanımızda yapılacak olan top
lantı bütçe müzakerelerine tesadüf etti. Ve Ba
kan arkadaşlarımızın geniş çapta iştirak imkân
ları sağlıyamıyacağı ve bu suretle beklenen 
fayda temin edilemiyeceği düşüncesiyle bunu 
tehir etmiştik. Ancak 10 Martta özel sektör ile 
balkanların iştirak edeceği bir toplantı hazır
lanmış ve ilgili yerlere tebliğ edilmiş bulun
maktadır. Elbette ki bu üçer ay ara ile devam 
edecektir. 

Adalet Partisinin kıymetli sözcüsüne bu 
arada bir de teşekkürümü ifade etmek isterim. 
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Bu kanunların memleketimizin sanayiini geliş 
t irmesi (bakımından getirilen reform kanunları
nı tasviibetti'klerini ve !bu gibi kanunların mem
leketimi için hayırlı olduklarını ifade ettiler. 
Biz de aynı kanaati taşımaktayız. Bu bakım
dan kendilerine teşekkür ederim. 

ıSanaıyiimize kredi temini ve uzun vadeli 
kredi temini bakımından 1963 yılı içerisinde 
çalışmalar yapılmış ve kanun huzurunuzdan 
geçmek suretiyle 120 milyon lira sermayeli, özel 
sektörü finanse etmek üzere bir Ibanka kurul
muş, ayrıca işçi Sigortalarından temin edilen 
elli milyon lira ile Sümerbankm aracılığı ile 
sanayicilerimize kredi sağlanmaktadır. Bunun v 

bâzı aksaklıkları şikâyet konusu olmaktadır. 
Bunun daha olbjektif, daha iyi esaslara istina-
detmesi için çalışılmalar yapılmaktadır. Ayrıca 
30 milyon lira sermayeli bir Maden Bankası 
üzerinde çalışılmaktadır. Her halde kıymetli 
Enerji Bakanı arkadaşım, bu hususta size iza
hat verecöktir. 

Sanayi Şûrası mevzuu üzerinde durdular. 
Hakikaten bir sanayi şûrasının toplanması konu
sunda memleket sanayiinin geleceği bakımından 
faydalı fikirlerin toplanacağı kanaatini biz de 
taşımaktayız. Bu konuda Bakanlığımda bir ha
zırlık mevcut bulunmaktadır. 

Gene A. P. Sözcüsü Orhan Tuğrul arkadaşı
mız Bakanlığın ayrılmasını tasvibettiler, özel 
sektörle toplantı konusunu gene dile getirdiler. 
Bunu izah etmiştim. 

Küçük Esnaf Kanununun biran evvel geti
rilmesini istediler, ki bu, Parlâmentonun temi
natı altında bulunmaktadır. Bu hususta kıymetli 
yardımlarını bekleriz. 

Iieorganizasyon Kanunu, keza Karma Ko
misyondadır. Onun da süratle geçirilmesi lâzım
dır. Keza Devlet Yatırım Bankası da aynı du
rumdadır. Bunlar Parlâmentonun himmetini bek-
liyen kanunlar olarak komisyonlarda veya Mec
lisin gündeminde beklemektedir. 

Kalite ıslahı konusu önemle üzerinde durdu
ğumuz konulardır. Sayın Mavitan'a cevap verir
ken ifade etmiştim.. 

Özel teşebbüsün tahmin edilen yatırımları ya
pılmış ve hattâ istenilen hedefleri geçmiş bu
lunmaktadır. Bu bakımdan özel teşebbüsün ya
tırım yapmadığı yolundaki itirazlar yerinde 
değildir. 
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I İthal kotalarına demin de ifade ettiğim gibi, 
j yerli imal mallarını koymamaya bilhassa dikkat 

ediyoruz. Bu bakımdan Bakanlığım da aynı pren
sibi takibetmektedir. 

Ereğli Demir - Çelik Fabrikası hakkında son 
durumu istediler. 7462 sayılı Kanunun bâzı mad-

j delerinin tadili ve 335 sayılı Kanunla şirketin 
nihai sermayesi 600 milyon T. L. ile tahdidedil-
miştir. Sermayenin dağılış şekli şudur: 306 mil
yon T. L. resmî sektör, 153 milyon T. L. Sümer-
bank, 153 milyon T. L. Karabük Demir - Çelik 

i Fabrikası, 126 milyon T. L. Amerikan özel sek-
I törü (Cooparation, "VVestinghouse, ve daha 13 ta

ne diğer Amerikan firma) 99 milyon Türk lirası 
Türk özel sektörü, 53,1 milyon ilrası obsiyonlu 
olarak öhaiz grubu Amerikan özel sektörü, 15.9 
milyon T. L. gayrimuhassas sermayenin taahhüt 

J ve tediye durumu. Türk resmî sektörü 306 mil
yon T. L. nm tamamını ödemiştir. Türk resmî 
sektörü mevcut hisse senetlerini 11 . 5 . 1960 

j şirketin kuruluş tarihinden itibaren 7 sene zar-
j fmda Türk özel sektörüne devretmekle mükel-
| leftir. Bu tarihe kadar tamamı devredilemediği 

takdirde satılmcaya kadar bu tarih ileriye kay
dırılabilir. Amerikan özel sektörüne ayrılan 126 
milyon T. L. mn 112.5 milyon T. L. taahhüde-
dilmiştir. Türk özel sektörüne ayrılan 99 milyon 
T. L. nın 40 milyon 800 bin lirası bugüne ka
dar taahhüdedilmiştir. 

Amerikan özel sektörüne obsiyonlu olarak 
ayrılan 53 milyon 100 bin T. L. 1968 yılına ka
dar obsiyonu bulunduğundan halen her hangi bir 
taahhüt yoktur. 15 milyon 900 bin T. L. ihtiyaca 
göre tahsis edilecektir. 

1964 yılı Haziranından itibaren peyder pey 
tecrübe çalışmalarına başlıyacak olan Ereğli De
mir - Çelik fabrikaları tesisleri bu yıl içinde 7 
bin ton çekilmiş sıcak saç, 9 500 ton boru bantı, 
7 300 ton teneke, 12 bin ton D. K. P. saç, 3 600 
ton levha ve 25 bin ton pik imal ve istihsal ede
cektir. Esas Ereğli demir ve çeliğin kapasitesi şu
dur: Biliyorsunuz ki, Ereğli Demir - Çelik fab
rikaları üç kademeli olarak inşa edilecektir. Bi
rinci kademede hadde mamulü 268 bin ton, in-
got 110 bin ton, ingot cinsinden entegre kapasi
te 470 bin ton. 

İkinci safhada hadde mamulü 470 bin ton, 
ingot 170 bin, pik demiri 220 bin ve entegre ka-

I pasite ingot cinsinden 800 bin ton. 
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Üçüncü safhada hadde mamulü 1 milyon ton, 

ingot 170 bin ton, pik demiri 220 bin, ingot cin
sinden entegre kapasite 1 milyon 520 bin ton ci
varındadır. Ve Ereğli Demir - Çelik inşaatı, plâ
nına uygun olarak devam etmektedir. Plânda 
son yapılan bir tadilâtla, bu sene Haziran ayın
dan itibaren, haddehanelerin çalışması şeklin
de bir tadilât yapılmış bulunmaktadır. Bu özel 
sektörün yatırımlarını ve iştiraklerini rahatlık
la yapabilmesi için bütün partilerin siyasi hu
zuru temin bakımından ittifak etmeleri yolun
daki beyanlarına teşekkürü bir borç bilir ve bu 
sözünü ilerdeki münasebetler bakımından bir te
minat olarak ifade etmek isterim. 

Gübre Fabrikaları Anonim Ortaklığı Yarım
ca ve iskenderun'daki fabrikaları bâzı güçlük
ler sebebiyle istihsal durumlarında zorluklar 
çekmektedirler. Ancak, bu fabrikaların resmî 
sektöre aidolan hisselerinin devri için, gerek ko
operatife veyahut da yanı mevzu ile geniş çapta 
meşgul olan Azot Sanayiine devredilerek bun
ların daha iyi bir şekilde çalıştırılması konusun
da bâzı tetkikler yapılmış ve bunlar İktisadi Ku
rulun gündeminde beklemektedir. Bu mesele ne-
ticelendirildiği zaman, bu sanayiimizin de daha 
faydalı bir şekilde çalışacağını ümidetmekteyiz. 

Sayın Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
adına konuşan Rahmi İnceler, bilhassa ziraat 
memleketi olan Türkiye'de zirai sanayie önem 
verilmediğini ifade ettiler. 

Bu konuda gerek plânın derpiş ettiği hedef
lere göre, gerekse yapılan çalışmalara nazaran 
bu sahada istihsalin artırılması imalâtın artırıl
ması için geniş çalışmalar vardır. Bilhassa ya
bancı sermaye bu sahada gayet isteklidir. Bu iki, 
üç ay zarfında verilmiş olan müsadelere göre Al
man Hanmomak Firması Makiınıa Kimya ile müş
terek çalışma yaparak ziraat aletleri, bilhassa 
traktör imali bakımından müsaade almış bulun
maktadır. İngiltere Britich Motor Corperation 
7 milyon sterling sarfı ile dört ile yedi milyon 
ısterling iştiraküyle tralktör, ıziraıat aletleri yapmak 
üzere montaj ve saire imalât yapmak üzere mü-
sade almış bulunmaktadır. Bu saıhada geniş mü
racaatlar vardır. 

Kalite ve normların düzeltilmesi konusu, di
ğer sözcü arkadaşların suallerine karşı ifade et
tiğim gibi Bakanlığın üzerinde önemle durduğu 
konulardandır. Bu mevzu üzerinde geniş çalış
malar vardır. Şimdiden yapılmış olan hususlar 
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mevcuttur. Bu bakımdan bu sahada kısa zaman
da istenilen bir şekilde kalite kontrolü ve norm
ların düzeltilmesinin temin edilebileceğini ifade 
etmek isterim. 

Suni gübre istihsalinin artırılması üzerinde 
durdular. Bu plânımıza göre derpiş edilmiş ve 
bugün elde mevcut Kütahya Azot Sanayiinin 
tevsii projesi, plânlamada tetkik edilmj^, Bakan
lığımda da tetkik edilmektedir. Bu, ifade edil
diği gibi % 185 kapasite artırılması değil, % 285 
civarında bir kapasite artırılması olacaktır. Bu 
proje tahakkuk ettiği takdirde fiyatlarda büyük 
çapta bir düşme olacak ve % 20,5 azotlu - amon
yum nitrat gübresinin fabrikaya sınai maliyeti 
29 kuruş 34 santim ve paçal maliyet ise % 20,5 
azotlu amanyum nitrat 43 kuruş 82 santim, amon
yum sülfat 44 kuruş 89 santim olacaktır. Bu su
retle fiyatlar normal hale gelecek ve Hazine süb
vansiyonu kalkacaktır. Tesislerin plâna göre 
1964 te işletmeye açılması mümkün olacaktır. An
cak bunun dışında petrol artıklarından tesisi dü
şünülen bir başka proje mevcut bulunmaktadır. 
Bu proje üzerinde de çalışmalar vardır. Bu iki 
projeden plânlama linyit üzerindeki çalışmayı 
tercih etmiş bulunmaktadır. Bakanlığımda da 
çalışmalar bitmek üzeredir. Kısa zamanda bu pro
je de realize edilecektir. 

Bilhassa küçük sanayinin gelişmesi üzerinde 
durdular. Küçük sanayinin gelişmesi biraz evvel 
de ifade ettiğim gibi bizim de üzerinde hassasi
yetle durduğumuz konulardan birisidir. Ancak 
köy el sanatlarının geliştirilmesi konusunda Ba
kanlığım bütün imkânları küçük sanatlar daire
sinin emrine verilen iki milyon liralık bir tah
sisattır. Köylerde kursların açılması ve buralar
da yapılan mamullerin satışı mevzuları tamamen 
bu iki milyonluk bir parayla yapılması gibi bir 
durumla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu mik
tar ile geniş imkânlar yaratılmasının mümkün ol
madığını insafla düşünüldüğü zaman kabul et
memeye imkân yoktur. Ancak bugünkü bütçe im
kânları bize bunu verebilmektedir. Daha iyi ça
lışmalar yaparak bunun genişlemesi ve daha mü
essir şekilde köylerde yeni kurslar açılması ve 
bunların yaptıkları mamullerin satışlarının sağ
lanması gibi çalışmalar suretiyle köydeki gizli 
iş gücünün bu sahalara teksifi elbette ki, üze
rinde önemle çalışılacak ve faydalı olacak mev
zuların başında gelmektedir. Bu hususta ileride-
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ki çalışmalarımızı Meclis huzuruna getirdiğimiz 
zaman arkadaşların desteğine kavuşuruz. 

Sayın inceler arkadaşım ve diğer bütün söz
cü arkadaşlarımız, pancar fiyatları üzerinde 
önemle durdular. Selefim zamanında bu mevzu 
üzerinde hazırlıklar yapılmıştır. Bakanlığımda 
mevcut hazırlıklar da ikmal edilmiştir. Pancar 
fiyatının artırılmasının gerek ekonomik bakım
dan, gerekse pancar sahalarının genişletilmesi ve 
bir miktar ihracatın temin ""edilmesi için artırıl
ması prensibi bizim tarafımızdan da kabul edil
mektedir. Bunu kısa zamanda tahakkuk ettir
mek için hazırlıklar sona ermiştir. Birkaç gün 
içinde Bakanlar Kuruluna intikal ettireceğimi 
ümidetmekteyim. 

Sayın Nadir Yavuzkan arkadaşımız, millî sa
nayiin geliştirilmesi için büyük çalışmalar bek
lediklerini ifade ettiler. Millî sanayimizin geliş
tirilmesi hepimizin üzerinde hassasiyetle durdu
ğumuz bir konudur. Memleketin geleceği bakı
mından sanayiimizin gelişmesinin en büyük fak
törlerinden birisi olduğu üzerinde hepimiz hassa
siyetle durmaktayız^. Plânımız bunu derpiş et
miştir. Plân hedeflerine uygun olarak çalışma
lar, buna göre yatırımlar ve bu yerli sanayimizi 
himaye etmek için gerek vergi, gerek kredi, gerek
se gümrük tarifeleri yolu ile bütün tedbirler alın
maktadır. Geri kalmış bölgelere kaydırılması mev
zuunda,, demin de ifade ettiğim gibi geniş çapta 
hazırlıklar yapılmıştır. Bunun için de Komisyon 
çalışmaları yakında Bakanlar Kuruluna intikal, 
ettirilecektir. 

Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin daha iyi ça
lışabilmeleri için kredi imkânlarının artırılması, 
Halk Bankası kredi kaynaklarının artırılması en 
başta gelen meselelerdendir. Ancak bugünkü im
kânlara göre olabilecektir. Demin de ifade etti
ğim gibi Halk Bankası kredilerinin bu sene artı
rılması mevzuunda 30 milyonluk bir AID yar
dımı ve plânda derpiş edilen 30 milyon liralık 
- ki bu henüz realize edilmemiş ve henüz bütçe
ye konulmamıştır - bankanın kendi kaynakların
dan karşılanması gibi bir durumla karşı karşıya 
kalınmıştır. Ancak plânın derpiş ettiği, gerek 
Bakanlığıma, gerekse Ticaret ve Maliye bakan
lıklarına bu kaynakların genişletilmesi için ça
lışmalar yapmak üzere vazifeler verilmiştir. Bu
nun üzerinde Komisyon ve bakanlıklararası ça
lışmalar yapılarak, Halk Bankası ve Plânlama
nın da iştiraki ile yeni kaynaklar aranmasına 
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gidilecek ve bütün imkânlarımızla esnaf ve kü
çük sanatkârlarımız kredi imkânlarının sağlan
masına çalışılacaktır. 

Mamul madlelerimizin ihracı i cin Snym 
Çelikbag zamanında Bakanlığımda geniş ça
lışmalar yapılmış vs bunun neticesi olarak 261 
sayılı Kanun kabul edilmiştir. Bu kanuna 
göre çıkarılmış olan kararnamenin - arkadaş
larım izm da şikâyet ettikleri gibi - bâzı ak
saklıkları olmuştur. Bu 'aksaklıkların gide
rilmesi için bakanlığımda, Maliye Bakanlığı
nın da iştirak etmesi suretiyle 'geniş çalışma
lar yapılmıştır. îki üç gün içinde bu kararna
menin bu aksaklıklarını gidermek için yapı
lan hazırlıklar neticelenecek ve ümidediyoruz 
ki, tiki üç gün içinde Bakanlar Kuruluna inti
kal edecektir. 

Kamu sektörünün siparişleri formaliteler-
den kurtarılmalıdır, dediler. Hakikaten kamu 
sektöründe satışlarda özel sektöre nazaran 
birçok sıkıntılar olmaktadır ve satışlarını yap
makta bu formaliteler sebebiyle bâzı müşkülâta 
da uğradıkları bir gerçektir. Bunun en büyük 
çaresi olarak re organizasyon kanunu kısa 
zamanda, demin de ifade ettiğim gibi Par
lâmentodan geçtiği takdirde, bu reorgani-
zasyon kanununun iktisadi Devlet Teşekkülle
rine ve iştiraklerine getireceği imkânlarla bu 
formalitelerin halledilmiş olacağı tabiîdir. 

Montaj sanayiinin geliştirilmesi için geniş 
çalış'malai' yapılmıştır. Dış sermayenin bilhassa 
bu sahaya geniş yatırımlar yapmak 'arzusu 
büyüktür. Muhtelif müracaatler mevcut bu
lunmaktadır. Bir kısmı kabul edilmiş bir kıs
mı da montaj talimatnamesinin kabul edilme
sini beklemektedirler. Montaj talimatnamesi 
hazırlanmış ve Bakanlıklararası Iktsad Kurul
da bulunmaktadır. Bunu da çıkardığımız za
man, bu saha üzerinde daha verimli çalış
maların ve yatırımların olacağı tabiîdir. 

Maliyet fiyatlarının kontrolü konusunda an
cak 3003 sayılı Kanunla Bakanlığıma bir im
kân tanınmış bulunmaktadır. Şimdiye kadar 
ancak imal. edilen malların fiyatının tesbiti 
mümkün olup, ondan sonrasının mümkün ol
madığı cihette bir fayda temin edilemiyeceği 
mülâhazası ile tesbiti cihetine gidilmemiştir. 
Ancak yapılan tetkikler neticesinde bunların 
3003 sayılı-Kanuna göre maliyet fiyatlarının 
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ve toptan fiyatlarının tesbiıtinin girçok ba
kımlardan faydalı olacağı mülâhaza edildiği 
için bu 6003 sayılı Kanunun verdiği yetkilerin 
kullanılması bakımından Bakanlığımda bir ha
zırlığa geçilmiş bulunmaktadır. 

Petrol - Kimya sanayiinin kurulması 1964 
icraat programımızın derpiş etmiş olduğu hu
suslardandır. Bu muhtelif firmaların müra-
caati üzerine bu konu bakanlığımda kurulan 
bir komisyonda tetkik edilmiş bu tetkikler 
birkaç gün içinde sona ermek üzeredir. Mem
lekete en faydalı olan ilim ve teknik icapla
rına göre ıtetkikat neticesinde en faydalı olan 
husus tesbit edilerek Bakanlar Kuruluna gö
türülecek ve bu sanayiin memleketimizde ku
rulması da böylece sağlanmış olacaktır. 

Şeker sanayiinde melasın kullanılması üze
rinde durdular. Bunların hayvan yemi ola
rak kullanılması bakımından çalışmalar vardır. 
Ama tam mânasiyle bütün bölgelerde melasın 
hayvan yemi olarak kullanılması konusunda 
henüz köylümüz çalışmamıştır. Bunun için bir 
kısmını ihracetmekteyiz ve bir kısmı da iki 
fabrikada ispirtonun hammadesi olarak kul
lanmaktayız. Ancak: bunun hayvan yemi 
olarak kullanılması, yapılan hesaplara göre en 
iyi kullanma tarzı olarak tesbit edilmiş, Şeker Şir
keti de bunun hayvan yemi olarak kullanılması 
için geniş çalışmalar yapmaktadır. 

Pancar bedellerinin ödenmesi konusu; bu se
ne, geçen senede olduğu gibi üzerinde ehemmiyet
le durduğumuz konulardan birisidir. Tediye güç
lükleri zaman zaman doğmuş olmasına rağmen, 
bayramın birinci gününden önce bütün şeker pan
carı bedelleri ödenmiş ve Şeker Şirketinin bayra
mın birinci gününden itibaren hiçbir kimseye bir 
tek kuruş borcu kalmamıştır. 

Karabük Demir - Çelik Fabrikalarında bir 
yüksek fırının delinmiş olması sebebiyle, ümidedi-
len istihsal temin edilememiştir. Ancak, bu üçün
cü fırının tamiri bitmek üzeredir, Mart ayı so
nunda, Nisan ayında veya mutlak olarak Mayıs 
ayında tekrar istihsale geçeceğini beklemekteyiz. 

Bütün arkadaşlarımız yeni kurulacak kâğıt 
fabrikaları üzerinde durdular ve bunun yerinin 
seçimi hususunda radyodaki ilân ile plânda der
piş edilen hususlar arasında tezatlar olduğunu 
ifade ederek şikâyetlerde bulundular. 
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Durum şudur: SEKA mn 1964 yılı icraat pro

gramına göre dört yeni fabrika kurması kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bu fabrikaların 1964 yı
lında kurulmasına başlanacaktır. Bunlardan, 
graft selülozu ve graft kâğıdı tesisleri... Proje ma
liyeti 187 milyon 218 bin liradır. Bu yapılacak 
fabrikanlarm katî yer seçimi henüz yapılmamış
tır. Ama, Zoguldak civarı olarak tesbidedilmiş-
tir. Bunların kullandığı ham maddeler kayın, 
çam, köknardır. İstihsali yılda 50 bin ton graft 
kâğıdı, 9 300 ton graft selülozu olacaktır. 

Yarı kimyevi sellüloz tesisi; proje maliyeti 
46 000 000 Türk lirası, yeri, keza Zonguldak ci
varı, kullandığı hammadde, kayın; istihsali yılda 
14 400 ton esmer sellüloz, 16 700 ton beyaz sellü
loz. 

Üçüncü fabrika sülfit - sellülozu; yazı tabı ve 
karton tesisi; proje maliyeti 273 milyon Türk li
rası, yeri Muğla havalisi, kullandığı hammadde 
çam, istihsal yılda 86 000 ton sellüloz, kâğıt, kar
ton. 

Mihaniki hamur ve gazete kâğıdı tesisi; proje 
maliyeti 162 000 000 Türk lirası, yeri Doğu - Ka
radeniz Bölgesi, kullandığı hammadde ladin, is
tihsali yılda 44 000 ton gazete kâğıdı, 16 700 
ton odun hamuru olarak tesbit edilmiştir. 

Şimdi bu projelerin yer seçimi mevzuunda ha
kikaten sayın arkadaşımız Sabit Osman Avcı'nın 
şikâyet ettiği gibi; bir gün sabah radyoda, birçok
larının yer ismini söylemek suretiyle ilân edildi. 
Halbuki Senatoda ve Karma Bütçe Komisyonun
daki görüşmeler sırasında bu husus sorulmuştu. 
Ben ilgili dairelerden, SEKA dan almış olduğum 
bilgilere göre; gerek Senatoda, gerekse Karma 
Bütçe Komisyonunda meseleyi izah ettim. Bu 
izah tarzına göre, bu dört fabrikanın kuruluş 
yerleri üzerindeı şimdiye kadar geniş etüt
ler yapılmış ve ilk nazarda bâzı yerler tesbit edil
mek suretiyle, bunların ayrıca katî yer tesbiti 
henüz yapılmadan umumi olarak bölgeleri tesbit 
edilmiştir. Bu projede biraz evvel ifade ettiğim 
gibi biri Giresun dâhil Doğu - Karadeniz Bölge
si; diğeri, iki fabrika aynı yerde kurulmak du
rumunda olduğu için, iki fabrika Zonguldak 
bölgesi; diğer dördüncü fabrikanın da kurulma 
yeri olarak Muğla bölgesi tesbit edilmiştir. An
cak bu bölgeler içerisinde nerede kurulacağına 
dair henüz katî yer tesbiti yapılmamıştır. Bu ka
tî yer tesbitinin yapılması için SEKA nm teknik 
elemanları mahalline giderek yeni tesbit]er ve 
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tetkikler yapmaktadırlar. Projelerin yapılması sı
rasına göre ilk defa Zonguldak bölgesinin katî 
yer seçimi yapılacak ve Muğla bölgesinde, Doğu-
Karadeniz bölgesinde katî yer seçimi de Haziran 
veya Temuz aylarında yapılmış olacaktır. 

Radyo'da çıkan habere gelince; o gün bu be
nim gerek Mecliste, gerek Senatoda, gerek Bütçe 
Komisyonunda yapmış olduğum beyanların aksi
ne olarak radyoda sabahleyin bir havadis veril
mesi üzerine meseleyi inceledim, izmit'teki Ana
dolu Ajancı muhabiri, izmit'te SEKA nın çıkar
dığı bir gazeteden bilgi almak suretiyle; ama bu 
gazetedeki bilgiyi de yanlış intikal ettirerek o gün 
sabah ajansına bu havadisin girmiş olduğunu öğ
rendim. Onun üzerine akşam radyosunda tam, 
hakiki bilgilere dayanarak durumu tekzip şeklin
de değil, bilgi vermek suretiyle açıklattım. Du
rum budur. 

Dört fabrikanın katî yer seçimi; yani bu 
bölgeler içinde, hangi yerde yapılacağı henüz 
tesbit edilmemiştir. Bu bölgeler içinde Seka-
nm çalışmakta olduğu ve bilhassa Zonguldak 
bölgesinde tetkiklerini bitirmek üzeredir. Bu 
tetkikler arasında muhtelif yerler vardır. Bun
lar arasından ilme, tekniğe ve memleket men
faatlerine en uygun olanların tercihi yapılmak 
suretiyle mesele halledilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan daha birçok so
rular var, beyanatınız daha uzun sürecek mi? 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Bâzı arkadaşlarımızın soruları 
vardı ki, bunları umumi konuşmalarım arasın
da ifade ettim. Yalnız Sayın Hasan Tahsin 
Uzun arkadaşımızın «Çimento karaborsaya düş
memelidir» diye bir temennisi var. Bu konuda 
gerek Bakanlığımda ve gerekse Çimento Sana
yii Umum Müdürlüğünde geniş çalışmalar var
dır. Çimentonun karaborsaya düşmemesi için 
her türlü tedbir alınmaktadır. Ve ihtiyacı kar
şılamak için de, her hangi bir çimento sıkıntı
sı olmaması için de bu sene 80 bin tonluk bir 
ithal de programa alınmış bulunmaktadır. 

Muhtelif arkadaşlarımız, çimento fabrikala
rının kurulacağı yerler üzerinde de durdular. 
Uç fabrikanın kurulması, ikisinin 1964 yılında, 
birinin de 1965 yılında ele alınması konusu 
mevcuttur. 1964 yılında kurulacak fabrikalar
dan birisinin yeri Karadeniz bölgesi olarak tes
bit edilmiş ve yapılan etütler neticesinde Trab
zon tesbit edilerek, Trabzon'da yapılması ka-
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rarlaştırılmış ve yapılacak yeri de satmalmmış 
bulunmaktadır. Diğer bir fabrikanın Güney -
Doğu Anadolu bölgesinde yapılması, Elâzığ, 
Van hattı üzerinde yani, bu Ibölgede yapılaca
ğı derpiş edilmiştir. Henüz katî yeri tesbit edil
memiştir. Bunun üzerinde de çimento sanayii 
çalışmalarına devam etmektedir. Üçüncü fabri
ka etütleri, 1964 yılı içinde bitirilecektir ve 
bu üçüncü fabrikanın yeri olarak da Erzurum, 
Kars hattı tesbit edilmiştir. Bunun da etütleri 
1964 senesinde bittikten sonra katî yeri tesbit 
edilmiş olacaktır. 

Sayın Turgut Çulha arkadaşımızın merinos 
yapağısı hakkında bir soruları vardır. Hakika
ten bu memleketimizin mühim konularından 
birisidir. Senatoda bir sual tevcih edildikten 
sonra, meseleyi daha derinliğine inceledim. Me
rinos yapağısı konusunda, Sümerbank ve Bursa'-
da faaliyette bulunan Merinos fabrikası kendi
sine düşen vazifeyi geniş imkânlariyle feda
kâr bir şekilde yapmış bulunmakta, dışardan 
30 lira civarında ithal edilen merinos yapağısı 
yerine yerli merinosu 60 liraya almak suretiy
le fabrika fiyat ödemektedir. Ancak merino
sun geliştirilmesi işi daha ziyade Ziraat Vekâ
letine tevdi edilmiş olan bir vazife olarak kar
şımıza çıkmıştır. Eskiden Ibunu Sümerbank'm 
kendisi yapıyormuş; fakat bilâhara bunu Ziraat 
Vekâleti deruhte etmiştir. Onun için Bakanlı
ğımla Ziraat Bakanlığı arasında, yerli merino
sun yetiştirilmesi ve böylece 1 0 - 1 5 milyon do
lar civarında dışarıya ödediğimiz dövizin ta
sarrufu için bu konu üzerinde de geniş çalışma
lar yapılacaktır. 

Teşekkür ederim. Şimdi muhterem arkadaş
larımın soracakları sualleri bekliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, Giritlioğlu, Di
ler, Ete, Keskin, Güven, Okçu, Güray arkadaşla
rımız söz istediler. Bunlar sırasiyle sorularını 
sorsunlar. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Sua
lim 3 mevzu üzerindedir. 

1. Orman içi köylerimizin kalkınmasında 
küçük sanatların rolü malûmdur. Adana kaza
larının ekserisi orman mıntakalarındadır. Or
man içi köylerimizin kalkınmasına medar ol
mak üzere küçük sanatların tercihan bu gibi 
köylere gönderilmesi yerinde bir hareket olur. 
Bu temennimin nazara alınmasını Sayın Ba
kandan rica ediyorum. 
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2. Adana'nm Karaisalı kazası dâhilinde Ki-. 

zıldağ mevkiinde kurşun ve gümüş madeni var. 
Bu civarda bir nahiyede de demir ve amyant 
mevcuttur. Kurşun ve gümüş madeni bir Fran
sız tarafından çalıştırıldı. Yolsuzluk yüzün
den nakliyatta güçlük dolayısiyle terkedildi. Arz 
ettiğim madenlerin mahallinde tetkik edilerek 
çalıştırılmasında büyük fayda temin edileceği 
kanaatindeyim. Bu hususta ne düşünülür? 

3. Sanayi kurulu enerjiye ihtiyaç göste
rir. Sanayi Bakanlığı olarak bu konuda sizden 
ricam şudur. 

İntihap dairem olan Adana'nm Karaisalı ka
zasında, Çakıt, Gürgün, Eğlence nammdaki 
çaylardan elektrik istihsali çok kolay temin edi
lir. Torosların arasından dar vadilerden çıkıp 
Doğu'ya inmektedir. Mahallinde tetkikat yap
tırılarak enerji istihsal edilirse bir takım sa
nayi müesseseleri kurulmasına ve köylülerimi
zin ışık ihtiyacına cevap verecek durumdadır. 
Bu çayların da çıkış yerlerinin tetkika tabi tu
tulmasını rica ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu, üçüncü soru
nuz Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile 
ilgili, bu sorunuzu Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorarsınız, ilk iki sorunuza Sayın 

'Sanayi Bakanı cevap arz edecekler. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Devamla) — Birinci sorularına umumi konuş
mam arasında da cevap vermiştim. 

Köylerimizin küçük sanatlar ve el sanatla
rı bakımından geliştirilmesi hususu bizim de 
üzerinde önemle durduğumuz mevzulardan bi
risidir. Temennilerini nazarı dikkate alacağız. 

ikinci ve üçüncü sorularına gelince; maden 
konusu ve enerji konusunda.. Bu mevzuu da 
Sayın Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı
nın sahasına girdiği için kendileri herhalde 
cevaplandırırlar. 

BAŞKAN — Hüdai Bey de muttali oldu, 
Geçioğlu'nun fikirlerini nazarı itibara alır efen
dim. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — So
rum vardı daha cevaplandırılmadı. 

BAŞKAN — Soru sormak sırasiylc, sizi 
daha yazmadım. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Ya
zılı olarak verdim; cevap verilmedi. 
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BAŞKAN — Mustafa Koç'un yazılı bir so

ruları varmış. Ona cevap verilecek, ama bura
da değil. Yazılı olarak kendisine bilâhara ve
rilecek. 

Giritlioğlu; buyurun. 
FAHtR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Efen

dim, Yüksek Riyasetten müsaade alarak beş 
konu hakkında ve âzamiyi ihtizar etmek sure
tiyle sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Dörtdü, beş mi oldu, Sayın 
Giritlioğlu. 

FAHÎR GİRİTLİOĞLU (Edrine) — Beş 
efendim. 

BAŞKAN — Peki kısa olmasını rica edece
ğim. 

FAHtR GtRtTLlOÖLU (Edirne) — 1 nci 
sorum; SEKA ya ait. Ekim 1963 tarihinde iz
mit'te işçilerle müessif hâdiselerin çıkmasına se
bebiyet veren SEKA Umum Müdürü, bu hare
ketinden dolayı Bakanlık müfettişlerinin tahki
katım dahi önleyici hareketlerde, bulunduğu 
halde, bu zatın tekrar vazifede istihdamı hangi 
sebebe müsteniden devam ettirilmektedir? 

BAŞKAN — İsterseniz bunu cevaplandırsın, 
sonra diğer suallerinizi sorunuz. Hepsini sorar
sanız belki .aklında kalmaz. 

FAHtR GtRÎTLtOĞLU (Edirne) — Arzu 
ederseniz hepsini sorayım, hafızalarının kuvve
tine inanıyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
FAHİR CltRlTLlOĞLU (Edirne) — ikinci 

sorum; Pancar Şirketine ait. 
Almanya ve ingiltere'de şeker satışı teması 

yapmak üzere giden heyetimiz ve heyetimizin 
başkanı, binnetice, muhtelif kanallarla Sudan'a 
sattığı şekerlerden 13 milyon lira Türkiye'ye 
zarar verdiğine Bakanlık muttali midir ve kor
kak bezirgan hesabı, günlük fiyat elastikiyeti
ne uymıyan bu mubayaa heyetinin hareketini 
Bakanlığınız tahkik edip, sorumluların tecziye
si cihetine gitmiş midir?... Aynı sorumu devam 
ettiriyorum: Pancar mevzuu ile ilgili; Amasya'
da ibrahim Mutaf ismindeki bir vatandaşın çift
liğini icarla alan Pancar Şirketi, icar mukave
lesi icabı şu kadar miktar tazminat verecek, 
kira parasını ödiyecek, buna mukabil mucir, is
tihsalin yarısını almış olacak. Şimdiye kadar 
icar bedelini almıyan hamiyetli vatandaş rolün
de olan ibrahim Mutaf devamlı olarak gayri-
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safi hâsılatın yarısını almaktadır. Devletin bü
yük çapta sermayesi, emeği, bu gayrisâfi hâsı
lada iştirak ettiği halde ve bundan mucir son de
rece fahiş kârlar elde ettiği halde bu durum
dan bir suiistimal olup olmadığı bakımından 
acaba Sayın Bakanlığın bir haberi var mıdır? 

Pancar hakkındaki sorum bitti. 
3. Petrol.... 
SANAYÎ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Devamla) — Petrol, Enerji Bakanlığının ko
nusudur, efendim. 

BAŞKAN — Enerji Bakanı da konuşacak, 
o zaman sorarsınız. 

FAHİR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) — Muttali 
olmuş olurlar. 

BAŞKAN — Cevabını istiyecek misiniz, Sa
yın Giritlioğlu? 

FAHÎR GÎRÎTLÎOĞLU (Edirne) —' Verir
lerse verirler. 

BAŞKAN — Peki efendim, sorun. 
E AHİR GÎRlTLÎOĞLU (Edirne) — Petrol: 

Gerek Petrol Kanunu muvacehesinde, yani Türk 
petrollerinin devletleştirilmesinin kabil olmıya-
cağma dair âmir hükmü muvaceehsinde ve ge
rek son Danıştay Kararı muvacehesinde petrol 
politikamızın öteden beri selefiniz • tarafından 
takibedilen tenkidleri aynı şekilde devam ede
cek midir, yoksa selefiniz hareketini tasvibede-
rek, selefinizin politikası bir millî politika ola
rak devam ettirilecek midir? Bunu öğrenmeyi 
bilhassa millî menfaatlerimiz bakımından pek 
çok istemekteyim. 

4. Küçük sanatlar dairesi : iki milyon lira 
gibi cüzi bir masraf ayrılan küçük sanatlar dai
resinin, gerek bugünkü plân muvaceehsinde ve 
gerekse klâsik anlamdaki vazifesi ile hiçbir işe 
yaramıyan ekipler elinde bulunduğunu ve belki 
de 2 milyon lira gibi son derece cüzi bir masra
fın bütçeye konulması sebebinin bu ekiplerin 
başarısızlığı neticesi, şimdiye kadar bu mevzua 
lâyıkiyle el atmamaları neticesi olduğuna dair 
Bakanlığınızca bir malûmat var mıdır? 

Ve nihayet son sorum, çimento sanayiine ait. 
Açık bir suretle Devlet Plânlama Dairesiyle Çi
mento Sanayii Anonim Ortaklığı arasındaki ih
tilâfta, Devlet Plânlama Dairesinin hatası, ra
kamlarla ve tatbikatla sabit olduğu halde, Hü
kümet, Çimento Sanayiini mi tutmaktadır, 
yoksa Devlet Plânlama Dairesini mi tutmakta-
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.dır? îki taraftan birisini tutan Bakanlık veya 
Hükümet fikrî bakımdan bu iki müesseseyi ne 
surette telif edecektir? 

Sorularım bundan ibarettir. 
Teşekkür ederim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI. MUAMMER ERTEN 

(Devamla) — Efendim, SEKA Genel Müdürü 
hakkında, SEKA daki bâzı hâdiseler sebebi ile 
bir tahkikat yapılmıştır. Ve tahkikat sırasında 
Genel.Müdür istifa etmiş, istifası selefim tara
fından Bakanlıkça kabul edilmediği için vazife
sine devam etmiştir. Bu tahkikatla ilgili dosya 
teftiş heyetindedir. Henüz Bakanlığa bir tek
lifle geleceklerdir. 

2 nci konu, Şeker Şirketinin Almanya ve »in
giltere'deki şeker satma konusundaki husus ile 
Amasya'daki ibrahim Mutaf konusuna şimdi 
muttali oldum, bunu tetkik edeceğim. 

Petrol konusu Enerji Bakanlığının mevzuu 
içine girmiştir. Bilmiyorum, bu hususta cevap 
vermeyi Başkanlık münasip görür mü? 

BAŞKAN — Hazırlıklı iseniz kısaca cevap 
veriniz. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN . 
(Devamla) — Kısaca arz edeyim. (Olmaz, ses
leri) 

BAŞKAN — O halde bunu Hüdai Beye bı
rakalım, başka soruya cevap verin. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Küçük sanatlar mevzuuna el at
mamak, diye bir konu yoktur. Demin konuş
mamda da ifade ettiğim gibi, bizden evvelki 
hükümetler bu konuya geniş olarak eğilmişler, 

- çalışmışlar ve bugün 1964 icraat plânında der
piş edilmiş olan güzel tedbirleri getirmiş bulun
maktadırlar. Ancak, plânda ifade edilen bu ted
birlerin 1964 senesinde yürütülmesi Bakanlığı
ma, Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına ve 
Plânlamaya bir vazife olarak tevdi edilmiş bu
lunmaktadır. Bu küçük sanatlar mevzuunda, 
Küçük Sanatlar Dairesi kadro bakımından ki
fayetsizdir. Tabiatiyle bu kendi kusurları de
ğildir. Teşkilât Kanununda halledilmesi icabe-
den bir husustur. Kifayetsiz olduğu için bu mev
zua önemi ile lâyık bir şekilde geniş imkân 
ayırmasına personel bakımından imkân bulama
mıştır. 
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Ayrıca tahsisat konusu; 2 milyon lira ile 

kurslar açmak, ve bu kurslarda muvaffak olan
lara yardım etmek gibi bir sistem tatbik edil
mektedir. Bunun da, 2 milyon lira ile lâyık bir 
şekilde yapılmasının imkânı olmadığını takdir 
edersiniz. Bu ne benden evvelki bakanların ku
surudur, ne başka bir idarenin kusurudur. An
cak, bütçe imkânlarımız buna elvermiştir. Ama 
bunun üstüne hassasiyetle eğilen bir bakan ola
rak huzurunuzu belki ilerde^bâzı tekliflerle ge
lebileceğimi ifade etmek isterim. 

Çimento konusunda, Devlet Plânlama Dai
resi o zamanki yapılan hesaplara göre bâzı tah
minlerde bulunmuş. Ancak, iktisadi durumu
muzun hareketlenmesi ve yatırımların artması 
yüzünden, çimento ihtiyacı bakımından Plânla
ma Dairesi ile Çimento Sanayii arasındaki ihti
lâf neticesinde Çimento Sanayiinin görüşü doğ
ru çıkarak o şekilde tahakkuk etmiş ve çimen
to ihtiyacı % 20 civarında artmış, Çimento Sa
nayiinin görüşü istikametinde tevsiler yapılmış 
olduğu ve çalışmalar yapılmış olduğu için Çi
mento Sanayii ümidedilen bütün ihtiyacımızı 
karşılıyacak istihsali yapmış ve selefim zama
nında mesele gayet iyi takdir edilerek yüzbin 
ton da ithal edilmek suretiyle mesele halledil
miştir. Ve bugün takibettiğimiz program, poli
tika, demin de ifade ettiğim gibi, üç yeni fab
rikanın yapılması ve diğer fabrikaların sulu sis
temden kuru sisteme geçilmesi şeklinde yapılan 
tevsilerle çimento ihtiyacımızı karşılıyacak şe
kilde neticelendirilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Diler. 
NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Devlet Plân

lama Teşkilâtı Doğu - Anadolu'daki çimento 
fabrikasının .kurulması hususunda bir işarette 
bulunmuş. Daha evvel bendeniz Sayın Fethi Çe-
likbaş zamanında kendisinden Erzurum'da bir 
talepte bulunmuştum. Sayın Fethi Çelikbaş, 
etütler yapılacağını ve hangi yer iktisadi bakım
dan daha elverişli ise orada çimento sanayiinin 
kurulacağını, beyan buyurmuşlardı. Şimdi bu 
etütler ikmal edilmiş midir, edilmişse nerede 
yapılacaktır?.. 

BAŞKAN — Bu hususlar konuşuldu, Sayın 
Diler. 

NÎHAT DÎLER (Devamla) — İkinci nokta, 
Erzurum'un Hasankale bölgesi, sel ve dolu âfet
leri yüzünden hububat yüzde 90 zarara uğra
mıştır. Şeker pancarı müstahsili da bu meyanda 
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zarara duçar olmuştur. Şeker pancarı müstah-
sılııia verilen avanslar muayyen mütehassıs ele
manlar nezaretinde verilmekte, deste deste kon
trolü yapıldıktan sonra verildiği halde, her ne
dense bunların hasar durumu nazarı dikkate 
alınmadan, kanuni imkânlar ortada mevcutken, 
Bakanlık bunların tecil taleplerini reddetmiş 
vaziyettedir. Bu husus vatandaşları son derece 
mustarip kılmaktadır. Böyle bir haksız durum 
karşısında hakikaten Sayın Bakanlık ne düşün
mektedir? 

Enerji hususundaki sorum;.. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Devamla) — Onu Enerji Bakanından sorarsı
nız efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Devamla) — Çimento fabrikaları hususunda
ki durumu arz etmiştim. Sayın selefim zama
nında tetkikat yaptırılmış, birisi Trabzon'da ta
hakkuk etmiş, 2 ncisi Erzurum, Kars mevzuun
da yeni etütler yapılacaktır, 1964 senesi içinde 
etütlerin yapılması ve yerinin katı olarak tes-
biti kararlaştırılmıştır. Henüz etütler bitmemiş
tir, 1964 yılı içinde bu işe devam edilecektir. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Kıstasları ne 
olacaktır? 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(•Devamla) — Kıstasları, enerji, hamımıadde, da
ğıtım imkânları düşünülerek maliyet unsurları 
nazarı itibara alınmak suretiyle tesbit edilecek
tir. 

Diğer, Hasankale'deki şeker pancarı müstah
silinin 'âfet dolayısiyle borçlarının tecil ettiril-
mediği konusuna gelince; daha evvel âfetten 
zarar görenler Şeker 'Şirketine müracaat etmiş
ler ve bunların zararları tesbit edilerek borçları 
tecil edilmiştir. Ancak, bunun dışında bir âfe
te uğramadan şeker pancarı istihsalinin az ol
ması sebebiyle tecil talepleri 'vâki olmuştur. Bu 
tecil talepleri Şeker Şirketinin şimdiye kadar 
tatbik etmekte olduğu (prensiplere 'göre tecili 
mucip ahvalden görülmediği için, bu şekildeki 
talepler Şeker Şirketince kabul edilmemiştir. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — Burada bir 
tenakuz var, buna işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Münakaşası yok, Nihat (Bey, 
sorunuz cevaplandırıldı. 

NÎHAT DÎLER (Erzurum) — iSorum tam 
mânasiyle aydınlanmadı, efendim. 
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BAŞKAN —• Sorunuza cevap verdi, Sayın 

Diler. 
NllHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, fiş

kan tenakuza düştüler, çok kısa olmak üzere 
tavzih edeyim. 

ÜBAŞKAN — Kısa olmak işaretiyle buyurun. 
NİHAT DİLEK (Erzurum) — Efendim, Sa

yın Bakan buyurdular iki, şeker mahsulünün az 
olması sebebiyle vatandaşların tam. ımâna'siyle 
avansları karşılanamamış durumidadır. 'Bu se
beple bunların tecil talepleri reddedildi. [Ben
deniz de diyorum, ki ; vatandaşlar o kadar hak
lı vaziyettedirler iki, mütehassıs elemanlar (gel
miş, mahsulü kontrol etmiş, tetkik etmişler, o 
şekilde avans vermişlerdir. (Mütehassıs eleman
lar her şeyden eVvel bu mevzu üzerinde ihtisası 
lOİan kimselerdir. Onlar mahsulü kontrol etmiş-
fler ki, avans verilmesine ımıüsaade edilmiştir. 
"Fakat, hava şartları müsait 'gitmemiş, 'âfetler 
olmuş ve mahsul büyük zarar 'görmüştür. Bi
naenaleyh hu müstahsili arın borçlarının tecil 
edilmesi lâzımdır. Ortada hasar vardır. (Bu ba~ ' 
lamdan Bakandan rica ediyorum, vatandaşların 
taleplerini yerine getirsin. Deminki 'beyanlariy-
:1e maalesef tenakuza düşmüş vaziyettedirler. ' 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEM 
(Devamla) — Efendim, hunda (bir tenakuz yok
tur. Prensip şu : Her hangi bir yerde hasar vâ- ' 
ki olursa, âfet olursa Şeker Şirketi bundan do
layı pancarları zıyaa uığrıyan kimselerin borçla
rını tecil etmektedir. Bunun dışında arkadaşımız 
şunu ister. Mütehassıslar gelmişler tahmin et
mişler, şu kadar pancar çıkacaktır, denmiş, ve
yahut da o şekilde taahhüt yapılmış. Şeker Şir-' 
keti ekim zamanında, bilâhara, hu kadar tah
min edildiği miktarda pancar çıkmamış. ! 

'Şimdi arkadaşımız der ki, tahmin edilen 
pancar »çıkmadığı için bu alınan aVanslar tecil ı 

edilsin. 
Şeker Şirketinin prensiplerine göre, eğer bu 

tecil yoluna 'giderse - ben kendilerinden, arka- ' 
daşi'miin .müracaatı üzerine yazılı olarak sor
dum, m eıseleyi tevsik ettim - bütün zarara uğrı- • 
yanların müracaatlarında avansları tecil edil
miştir. iAncak bu şekilde tahmin edilen miktar
da istihsal ya/pamıyanlar ise tecile tabi tutulma
mış. Eğer bu prensibi taJtbik edersek o zaman 
Türkiye'de Şeker Şirketinin hiçbir zaman bu 
avansları almak imkânı kalmaz. Şeker politi
kamızı, hlr taraftan borçları zamanında ödiye-
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lim, pancar 'bedellerini ödiyelim deriz, bunları 
tahakkuk imkânımız kalmaz... Çünikü her böl
gede pancar istihsali tahmin edilenden bir mik
tar az olduğu zamanlar her yerde her bölgede 
bu gibi haller mevcuttur. Ben de arkadaşımın 
meselesini halletmek istedim. Ama kanun {kar
şısında gönlümüzün istediğini yerine getirmek 
her zaman mümkün olmuyor. 

•BAŞKAN — iSaym Muhlis Ete. 
MUHLİS ETE (Ankara) — Esnaf ve küçük 

sanat kredisi üzerinde birçok arkadaşlarımız 
haklı olarak durdular. Mütaaddit defalar bu 
mevzu üzerinde duruldu. Aynı mevzu üzerinde 
selefleri durdu. (Ben de durdum. Bu mevzuda 
Merkez (Bankası 100 milyon lira kredi açmış
tır. (Bunun 50 milyon lirası kullanıldığına ıgtöre 
Halk Bankasının imkânları /da mahdut oldu
ğundan açana 1964 senesinde de vaziyet böyle 
mi olacak? Kendilerinin mesailerini biliyor ve 
şükranla 'karşılıyoruz. Fakat daha samimî 'olup, 
buna kredi bulamıyoruz deseler daha rahat ol
maz mı? 

ikincisi; Ortak Pazar meselesini konuşmak 
istiyorum. Ortak Pazar mevzuunda Yunanlılar 
daha Ortak Pazara dâhil 'olmadan evvel hangi 
sanayide muvaffak olacaklarını teshil etmişler, 
hem DeVlete, hem hususi sektöre direktif ver
mişlerdir. Bizim Ortak Pazar tetkiklerimiz 4 
seneden heri devam etmektedir. Şeklen de bu 
işe girmiş 'bulunuyoruz. (Bu tetkikler neticesin
de hangi sanayide muvaffak olabileceğimizi, 
hangisinde muvaffak •olamıyacağımTZi gösteren 
hir tetkik var mıdır? -Şayet yoksa bunun (biran 
evvel yapılmasında fayda vardır. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Efendim, küçük sanatlara kredi 
hususunda, (Sayın Ete'nin ifade lettikleri doğru
dur. Bu kaynakların halihazırdaki mevcut du
rumları 'bellidir. (Ben de konuşmalarıımida ifade 
etmiştim.; 244 milyon lira Halk Bankası, 30 mil
yon lira AID, '30 milyon lira realize edilemiyen, 
plânda derpiş edilen husus... (Bunun haricinde, 
bugün için, ufukta görünür bir durum mevcut 
değildir. Ancak bu mevzu üzerinde AİD (Başka
nı ile ve Ya.rdıımfci'St ile hir :giörüşme yapıtım. 30 
milyon liralık bir kredi tahsis etmektedirler. 
'Bunun arti'rılm'aısı .mevzuunda bâzı temasları
mız oldu, müspet karşıladılar. Ama, 'bize bir 
proje, bir plân yaparak gitmemizi 'istediler. 
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Bu mevzuda onlarla teşriki mesai halinde bir 
çalışmamız olacaktır. Bunun dışında Plânlama, 
Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ça
lışmalar yapılmak suretiyle şimdiden ifade ede-
miyeceğim bâzı kaynaklar bulmaya çalışacağız. 
Çünkü, bu kredinin tamamen kifayetsiz oldu
ğunda herkes müttefiktir..Ama bir çare bula
cağız. Buna bir çare bulmak için, plânın derpiş 
ettiği bir şekilde büyük gayret sarf ereceğiz. 

İkinci konuya gelince: Bugün Ortak Pazara 
girdiğimiz zaman 'hangi sanayide fayda olacak
tır, hangi sanayiden vazgeçmemiz icabeittiği 
hakkında kesin bir sonuca varmış değiliz. De
min de ifade ettiğim (gibi, bu hususları tetkik 
etmek ve bir rapor hazırlamak üzere bir kuru
luş, merkez teşkilâtı şeklinde bir kuruluş ha
zırlanmasını ve bu kuruluşta kısa zamanda te
menni ettiğimiz gibi bu tetkiklerin (getirilmesi 
bizim de arzumuzdur. Bunun 'üzerinde temenni
lerimiz istikametinde çalışacağız. 

BASRA'N — Buyurun, sualinizi sorun Sa
yın Keskin. 

.ŞABAN KESKİN ('Çankırı) — Efendim, 
Sayın Bakan konuşmalarında ışeker istihsalinin 
artması bakımından pancar fiyatlarına zam ya
pılmasına taraftar olduklarını ve bu hususta 
Hükümete teklif verdiklerini beyan ettider. 
Acaba artırma miktarı yüzde olarak, kuruş ola
rak ne kadardır? {Bakanlık 'görüşü itibariyle, 
bu hususta bir malûmat verebilirler mi? 

İkinci husus İSümerbankla alâkalıdır. Malûm
ları olduğu üzere Taşköprü'de bir kendir fabri
kası vardır. Bu kendir fabrikası miulhitte meb
zul miktarda yetişen kendiri değerlendirmek ve 
sanayide Türkiye'nin iihitiyaçlarını karşılıyacak 
şekilde, memleket ihtiyaçlarına cevap vermek 
için tesis edilmiştir. Ama bugün üzüntü ile mü-
şahade ediyoruz ki, kendir fabrikası, muhitte 
yetişen kendiri işlemeyi bir tarafa bırakmak 
suretiyle tamamen döviz karşılığı Hindistan'
dan ve Pakistan'dan ithal edilen jütü işleyip 
piyasaya mamul halde sürmektedir. Fabrikanın 
asıl gayesi olan kendiri işlemesi için Sanayi Ba
kanlığı ne düşünmektedir1? Bu hususta ne gibi 
tedbirlerin alınması lâzımıgelmektedir? Bu hu
susu Sayın Bakandan istirham edeceğim. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Pancar konusunda daha evvel de 
ifade etmiştim, bakanlığımda bir hazırlık ol
muştur. Ama, fiyatın nerede olacağı hususu, 
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Hükümetin mevzuudur. Bu bakımdan bulgün-
den fiyat konusunda bir açıklama yapmak doğ
ru bir şey olmaz. Onun için Bakanlar Kurulun
da ne şekilde karar verilirse elbette ki bizim 
teklifimizin, istikamette rolü olacaktır. Ama 
takdir Bakanlar Kurulunun olacağı için bu hu
susta arkadaşlarım her halde ısrarlı olmazlar. 

İkinci konu : ıSayın Keskin arkadaşımın • 
haiklı şikâyetini muciptir. IBu hakikaten memle
ketin önemli problemlerinden biridir. Dışardan 
getirilen 'hammaddenin çok ucuz olması ve bu
nun daha kolay işlenmesi sebebiyle kendiri bu 
fabrika rantabl bir şekilde işliyemiyor. Ancak 
Sümerbank bize bâzı teklifler yapmıştır. Bakan
lıktaki bir koımisyon bunu inceliyor. Kısa bir 
zamanda ve birkaç gün içinde bir rapor getire
cekler. IBu .mevzu üzerinde çalışmamız mevcut
tur. 

BAŞKAN — IBuyurun iSaym Güven. 
SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Efen

dim, 4 sualim vardır, çok kısadır. 

Birincisi : Sümerbank müesseselerinde çalı
şan işçilerin çok az para aldığı sizce de malûmr 
dur. IBu müesseselerde çalışan işçilerin sendika
ları 6-6 aydan beri bu müessese idarecileri ile 
temas halindedir. îş. akdi yapmak 'durumunda
dır. Şimdi bu mevzuda, yevmiyelerine ancak 
yüzde 5 ten fazla zam yapılamıyacağını işveren
ler tarafından katı olarak belirtildiği veçlhile 
gerek Bursa, gerek İstanbul'daki işçilerin bir 
greve başvurma yoluna tevessül ettiklerini öğ
renmiş bulunuyorum. 

Şimdi bu müessesede 25H30 yıl çalışmış, us
ta, ustabaşı, ve işçilerin aldıkları âzami para, 
500 - 600 T. L. sı civarında olduğuna göre, bu 
kadar düşük bir para ile ancak yüzde '5 şeklin
de takviye etmek arzusunda olan işverenlerin 
bu tutumu karşısında .Sayın Bakanımız ne şe
kilde bir hareket tarzı takibetmek istiyecektir <? 

2. Petrolden çıkan (Bütan gazı, bütün dün
yada tonu 200 liradan satıldığı halde memle-' 
ketimizde istihsal yerlerinde tonu 700 liradan 
ve asıl alıcı olan büyük tüccarlar da müstahsil a 
3 O00 liradan satmaktadırlar. Halbuki .plânla
manın esasını teşkil eden, vatandaşı tezek yak
maktan kurtarıp daha medeni yakacaklar yak
maya teşvik istidadında olduğu için bu ıgazm 
daha ucuz satılması elzem ve şarttır. Bu sebep
le fiyatı daiha ucuza indirmek, herkesin alması-
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ııı temin etmek 'hususunda (Bakanlık ne düşün
mektedir ? 

Üçüncü sualim : 1962 senesinde kurulduğu
nu zannettiğim, «Sanayicilere Yardım ve Kredi 
Bankası» diye bir -teşekkül vardır. 5 banka 
sermaye koymuştur. Buradan huıgüne kadar 
her hangi bir sanayiciye yardım yapılmış imidir? 

Yine istihbaratıma göre 1963 yılında Kon
sorsiyumdan bu bankaya sanayicilere verilmek 
üzere '60 milyon dolar kredi verildiği .söylendi
ği halde, bu, sanayicilerin eline henüz geçıme-
ımiştir. Sebepleri nelerdir? 

BAŞKAN — Sayın (Bakan buyurun. 
SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

('Devamla) — Bakanlığa bağlı iş kollarında, 
şimdiye kadar muhtelif toplu sözleşmeler yapıl
mış ve işçilerle işveren arasında da ıgayet güzel 
bir hava tesis edilmiştir. ('Sümerbank, işçileriyle ' 
birçok konularda, birçok kollarda müzakere ha
lindedir. Aralarında 'bâzı ihtilâflar mevcut bu
lunmakta, bunun için de hakeme gitmiş bulun
maktadırlar. Biz Bakanlık olarak, prensibola-
rak - demin 'birçok arkadaşlarımızın tenkidi e-
rin de olduğu gibi, «3460 sayılı Kanuna aykırı 
olarak müdahaleler yapılmaktadır» -şeklindeki 
tenkidleri oldu - bunların toplu sözleşmeleri el
bette ki kendilerinin kârlı durumları, 'bilanço
ları v.s. prodüktivite durumlar] nazarı itibara 
alınarak, en iyi 'bir şekilde kendi imikânları ile 
karşılanmak suretiyle müzakereler neticesinde 
tesbit edilmektedir. 

Bize bağlı olan teşekküllere Bakanlık ola
rak müdahaleyi, prensip bakımından doğru bul
mamaktayız. Hiçbir müdaihale şimdiye kadar 
yapmadık, bundan sonra da bir müdahale yap
mayı düşünmüyoruz. Sümerbank, kendisi müza
kerelerini yapacak ve 'bunları kendi aralarında 
(hal 1 etmeye çalışacaklardır. 

Buton gazı mevzuuna talhmin ederim ki 
Enerji Bakanı arkadaşımız cevap verecektir. 

ISanayicilere Yardım ve Kredi Bankasına, 
Konsorsiyumun >60 milyon -dolar vermesi konu
suna şimdi .muttali oldum. Bunu tetkik eder, ar
kadaşımıza arz ederim. 

(BAŞKAN —• Açık oylamalara' katılmamış 
arkadaşlarımız lütfen katılsınlar... 

Buyurun Sayın Okçu. 
HlLMl OKÇU (Manisa) — Sümerbankm İki 

tane Valeks fabrikası vardır. Bunlardan bir ta
nesi ^Salihli'de, diğeri ise Çanakkale'dedir. Ça-
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nakkale fabrikasının işleyişini bilmiyorum. Fa
kat, -Salihli fabrikası kuruluşundan bu yana 
çalışmamakta Ve stoklarını satmamaktadır. Bu ' 
yüzden evvelce palamut fiyatları kilosu 80 ku- ' 
ruş iken 10 kuruşa kadar düşmüştür. Bu fabri
kanın işlemesi için ne /gibi bir tedbir düşünülü
yor? 

Ayrıca Sümerbank kendisine aidolan bir 
fabrikadan neden ihtiyacı olan malı almıyor. 
Beykoz Kundura Fabrikası -Sümerbanka aittir, 
hususi firmadan neden alıyor? 

BAŞKAN — Buyurun ,Sayın Bakan. 
•SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Devamla) — Sayın Okçu arkadaşımızın sor
muş oldukları mevzu hakikaten 'bizim de üze
rinde önemle durduğumuz konulardan biridir. 
Memleketimizde geniş mikyasta istihsal edilen 
'bu ıınaddenin daha evvel yüksek fiyat politikası 
sebebiyle, (Cenubi - Amerika'nın hunun yerine 
kaim olan keprako sokmak suretiyle Batı - Av- ' 
rupa'claki bütün eski müşterilerimizi kaybetmiş 
durumdayız. Onun için bir ihraç zorluğu ile 
karşı karşıya kalınmış; fakat Bakanlığımda 'ge
niş ça/pta bu konuda -çalışmalar mevcuttur. Ti
caret anlaşmalarına, geniş çapta valeksin sa
tılması için, bâzı miktarlar konulmaktadır ve 
ıSümerbank da kaybetmiş olduğumuz Batı - Av
rupa pazarlarını yeniden ele ıgeçirmek için ça-
üışmala.ra başlaımuştır. Ancak bunlar yapılırken 
bu fabrika, çalışmamış, İstihsalini satamaması 
sebebiyle kapanmış ve /halen işlemez hir durum
dadır. Bu, memleket sanayii bakımından, istih
sal edilen palamut ımahsullerinin ço'k ucuz fi
yatla satılması veya müstahsilin elinde kalması 
gibi bir durumla karşı karşıya kaldığımız için 
elbette ki arzu' edilmiyen bir husustur. Bu fab
rikanın kısa zamanda -çalışması için Sümerbank-
la birlikte Bakanlar Kuruluna ıgötünmek üzere 
hir teklif hazırlamış 'bulunuyoruz. Türkiye'de 
iki valeks fabrikası vardır. Birisi ISümerbanka ' 
bağlı Çanakkale'de, -diğeri izmir'de özel sektör 
elinde bulunan ve eskiden beri fiilî inlhisar şek
linde olmak üzere iki fabrika vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yalnız sorulara 
cevap Veriniz, uzun oluyor. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) —• ıSümerbank bu ihtiyacını daha 
kaliteli ve dalha ucuz olan -Salihli Valeks fabri
kasından temin etmesi icabederken, iki senelik 
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bit' mukaveleye girme'k suretiyle, iki senelik ih-

~ tiyacını yersiz olarak, İzmir'deki özel sektör
den iternin etme gibi bir yola gitmiştir. Bunun 
için .Sayın selefim zamanında bir ta'hkikat açıl- ' 
mış ve bu tahkikat neticelenmiştir. Bir hafta 
veya onbeş gün evvel yapılan tahkikatın neti- ' 
eesine .göre Sümerbank ve Beykoz müessesesinin 
bu muameleden dolayı ,270 bin.lira zararı oldu
ğu ve bu fabrikanın işlemesindeki aksaklığın < 
da bir nebze buradan geldiği mütalâa edilerek 
bu işin mesulleri hakkında savcılığa durum tev
di edilmiştir. Ayrıca (270 bin liranın tazmini için 

- de (Sümerbanka talimat verilmiş ve bunlar ' 
'hakkında inzibati -muamele yapılması istenmiş
tir. I 

NıAOl G-ÜRAY (Elazığ) — Sayın Balkan
dan bir tek sualim var. (Duyduğumuza ıgöre; Ke
ban Barajının yapılması dolayısiyle Elâzığ Şe
ker Fabrikası başka yere nakledilecektir. Hal- ' 
buki Keban Barajının yapılması dolayısiyle el
de edilecek enerji ile Elâzığ'daki bütün ovalar 
sulanacak ve pancar istihsali artacaktır. 

Şimdi Sayın Bakandan istifhamımız, duydu
ğumuz rivayet doğru mudur Ve şeker fabrikası 
sanayiin bir kolu olduğuna ıgöre kalkma hâdi
sesi ne dereceye kadar doğrudur ve yeri nere
sidir? 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Keban Barajı projesi sebebiyle 
Elâzığ Şeker Fabrikası şimdiki bulunduğu yer
den 1968 senesinde kalkacaktır. Afina 'Elâzığ'
dan gidecektir diye şimdiden peşin bir hükme 
varmaya imkân yoktur. Bu fabrika kalkmadan 
evvel, şimdiden etütlere başlanacak.. Neresi da
ha uygun ise oraya nakledilece'l? veya belki de 
Elâzığ'da kalacaktır. Ama bugünden verilmiş ı 
peşin bir 'karar yoktur; ancak, yapılacak etüt- I 
ler neticesinde yeri katı olarak tesbit edile-
çektir. 

BAŞKAN — SaymÖnal, i 
İH3SAN ÖNAL ('İçel) — ıSaym Başkan, | 

memlekeıtimizde çok kıymetli sanatkârlar var
dır. Bunlar, birçok imkânsızlı'klara rağmen her 
türlü elişlerini atelyelerde yapmaktadırlar. Fa
kat tabiî bu .çok pahalıya mal olmaktadır. Ne 
yazık ki, bu sanatkârlar atelyelerini inkişaf et
tirememektedirler. Yardım ya hiç. olmamakta
dır, veya pek az, cüzi bir kısma inhisar etmek-
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tedir. Bugün Adana'da benim bildiğim bir atel-
yede, torna, freze ve .hattâ krank taşlama tez-
.gâhları yapılmakta ve bunlar atelyelerde yerli 
tezgâhlarda imal edilmektedir. Ama tek kuruş 
dahi Devletin yardımına mazhar olamamakta
dırlar. Takdir buyurursunuz ki bir tek krank 
taşlama ma'kinası yüz bin liraya çıkmaktadır. 
Yapılacak en ufak bir yardım ile bunlar seri 
halde imalât yapabilecek ve memlekete büyük . 
faydalar temin edebileceklerdir. Acaba Bakan 
bu gibi kıymetleri teşvik etmeyi ve bir yardım 
yapmayı düşünüyor mu1? Çünkü, AVrulpa mem
leketlerinde bu gibi teşebbüslere büyük yar
dımlar yapılmaktadır. Bu hususta Bakanlığın 
bir görüşü var imidir? 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Efendim, Sayın önal 'm izah et
nikleri mevzu hakikaten bizim de üzerinde dur
duğumuz bir 'konudur. Birçok memleketlerde ve 
'Batı memle'ketlerinde bu gibi küçük sanayi, bü
yük sanayiin kolları haline gelmiştir. Ama, de
minden beri iza'h ettiğim şekilde bunlar esnaf 
ve sanatkâr sınıfına dâhildir'. 'Onların kredi im
kânlarını biraz evvel izalh ettim. Bulgun için 
elimizde imkânlarımız bellidir. Biraz evvel de 
mülaaddit vesilelerle ifade ettiğim gibi; bu ko
nu. bizi en çok ilgilendiren, şahsan bir inanç 
haline (getirdiğim bu sahada, bir şeyler yapabil
mek için .çırpındığım bir konudur. İnşallah bu 
çalışmalarımızdan rnüspot neticeler alabiliriz. 

BAŞKAN Sayın tmirzalıoğlu. 
İBRAHİM İMİRZALIOĞDU (Ankara) — 

Efendim, konuşmaları maalesef dinleme'k imkâ
nına sahibolamadım. Arkadaşlarımdan tahkik 
ettim, soracağım sualler hususundaki mevzula
ra temas edilmemiştir. 

Birincisi; dedikodusu ayyuka çıkan ve bu 
kürsüye kadar gelen bir suiistimal meselesidir. > 
Madon Hurdacılığı Şirketinin akıbeti ne olacak, 
nasıl bu işlere çare bulunacaktır? 

İkincisi; Makina - Kimya Endüstrisi Kuru
muna, İmar ve Is'kân (Bakanlığı tarafından sipa
riş edilen pre - fabrikasyon barakalar mevzuu 
ne oldu? (Sipariş verildiği zaman ilgililer bu işe 
talip çıkmışlardı. Bilâhara iş aksadı. Âfet böl
gelerinde buna şiddetle ve acilen ihtiyaç. Vardır. 
Bunların imalâtı ne safhadadır? Bu hususta ma
lûmat rica ediyorum. 
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iSAiNAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 

(Devamla) — Maden Hurdacılığı Şirketi hak
kında bâzı tahkikatlar yapılmıştır. Henüz dos
yaları Teftiş Heyetindedir. Bunların neticeleri
ne 'göre muamele ifa edilecektir. 

nVIakina - Kimya'ya sipariş edilen pre - fab
rika baraka şeklindeki, âfet bölgelerine gönde
rilecek olan bu barakalar mevzuunda İmar ve 
isk'âıı Bakanlığı ile Makina - Kimya arasında 
anlaşma yapılmıştır. Ve bu tattım in ediyorum 
ki, bana realkc edilemediği hakkında bir şikâ
yet de intikal etmedi. Bilâkis Umum, Müdürü 
tarafından kısa zamanda teslim edebileceğiz, 
'şeklinde ifade edilmiştir. Ümidederini ki bir ak
sama, olmayacaktır. öyle bir şey varsa tetkik 
ederim. 

(BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Ba-
'kan. (Sorularımız kalmadı. ((Alkışlar) 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ıSayın 
Hüdai Oral. 

İBRAHİM ETEM KILIÇütflAT (Giresun) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kılıçoğlu. Sa
yın (Bakan bir dakika, usul hakkında bir arka
daşımız «öz istedi. 

IİBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 
Muhterem, arkadaşlarım, usul .hakkında söz alma
mın sebebi; Karma Bütre Komisyonunda da cere
yan eden ve karara bağlanan bir (hususu arz et
mek ve burada yeni kumlan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanına s'ö'z verilmemesi hususunu 
ifade etmek içindir. 

(Muhterem arkadaşlarını, 4951 sayılı Kanun 
Başbakana, yeni bakanlıklar kurma, yeni Dev
let Bakanlıkları kurma yetkisini tanımış bulun
maktadır. Bu kanıma dayanılarak Hükümet 
programında da ifade edildiği üzere bir Köy İş
leri (Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Ba'kanlığı kurulmuştur. Bunların lehinde ve 
aleyhinde konuşmak mevzuumuzuu dışındadır. 
Yalniü elimde 1964: yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülme
sine ait bir proıgram var. Bu programda bugün 
görüşülmesi yapılan bakanlık bütçesi ıSanayi 
Bakanlığı Bütçesi kanun tasarısıdır. Binaen-
'aleyflı bir kararname çıkmış olmasına ve bu ka-
raranamede Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının iştigal mevzularının neler olduğu, Sa-
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nayi Bakanlığına bağlı lıaııgi teşekkül ve mü
esseselerin veya mülhak bütçeli idarelerin bu 
Bakanlığa bağlı olduğu veya Ticaret Bakanlı
ğından Petrol Ofisin veya Bayındırlık Bakan
lığının Devlet iSu (İşlerinin buraya bağlanmış ol
duğu bıı kararname ile zikredilmiş bulunmıak-
tadır. Buna da bir diyeceğimiz yok. 

Eğer 'hakikaten Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanının bize, §u Sanayi Bakanlığı Bütçesi 
görüşülürken muhataboliinası, bu kararnameye 
ıgöre vazife bölümü dolayısiyle bakanlık cami
asına ithal edilen diğer dairelere ait bütçelerin 
de görüşülmesini icabettirmiş olsa idi, Mulhte-
reııı Bakanın hem Bayındırlık Bakanlığı Bütçe
si .görüşülürken, Devlet .Su İşlerinde ileri sürü
len teııkid ve temennilere cevap vermiş olması 
veya Ticaret Bakanlığı Bütçesi görüşülürken 
Petrol Ofise ait teııkid ve temennilere cevap 
vermiş olması lâzım idi. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoığlu, Sayın Bakan 
bu bütçelerde konuşmuştur. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞTAJ (Devamla) 
— Bir dakika efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, cevap vermiş ol
ması bendenizin ,serd etmeye çalıştığım mütalâa
yı cerh edemez. Aksi takdirde yarın yapılacak 
yeni bir teşkilât kanunu içinde Köy İşleri Ba
kanlığının, belki de çok vekâletlerden bâzı 
umum 'müdürlükleri veya bâzı teşkilâtları da 
sinesinde toplaması mümkündür. O halde Köy 
İşleri Bakanlığının da burada ihemen hemen 
bütün bütçeler görüşülürken bulunup kendi Ba
kanlığının bünyesine dâhil olması düşünülen 
her fikrin karşısında cevap vermiş olması lâ
zım idi. 

Muhterem arkadaşlarım, Karma Bütçe Ko
misyonunda da bu mesele üzerinde durmuştuk. 
Ve ittifaka yakın alman bir kararla 'görüşül
mekte bulunan bütçenin Sanayi Bakanlığı Büt
çesi olduğu, binaenaleyh, Sayın Vekilin teııkid 
ve temennilere nıuhatabolamıyacağı hususu ka
rara bağlanmış ve tatbikat da buna 'göre ya-' 
pılm.ıştı. Şimdi biz Meclis olarak Kammıa Bütçe 
ve Plân Komisyonunun raporu üzerinde .müna
kaşa ve müzakereleri yürüttüğümüze ıgöre mu
hatabımızın ISanayi Bakanı olması ieabeder. 
Nitekim Muhasebei Umumiye Kanununda 
Bütçe Kanununun ne olduğu tarif edilmiştir, 
burada bütçesi olmıyan, teşkilât kanunu oltmı-
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yan bir bakanlığın, Sanayi Bakanlığı olarak 1 
bizim muhatabımız olması icabederken, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar (Bakanlığı olarak çıkıp bize 
hangi bütçenin .müdafaasını yapacağını veya 
hangi bütçe ile ilgili izahat vereceği hususu
nun da (Karma Bütçe Komisyonunda olduğu gi- . 
bi burada da her şeyden evvel 'karara bağlan
mış orması lâzımdır. Eğer hakikaten Karma 
Bütçe Komisyonu 'raporu üzerinde müzakere 
yapıyorsak, ki böyle olması lâzım, dağıtılan 
bütçe kanun tasarıları içinde 636 ncı sayfada 
«Sanayi Bakanlığı (Bü'tçesb deniyor. I 

Elimizdeki programda da Sanayi Bakanlığı 
Bütçesi deniyor. Ama biz buraya geliyoruz, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar (Bakanını 'muhatab-' I 
olarak alıyoruz, Bu hususun Yüksek Meclisçe I 
bir karara bağlanmasını arz ve teklif ederim. I 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Çelikbaş. : 
FETHl ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlarım, bütçe müzakereleri Anayasa hu- I 
kukuna göre bir gensoru müzakeresidir, is- I 
tizah müzakeresidir. Bu itibarla burada her I 
hangi bir idarenin siyasi mesuliyetini taşıyan- I 
ların çıkıp kendi işleriyle alâkalı konuş- I 
malarda muhatabolması bir zarurettir. Kaldı I 
ki... 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, bir dakika. 
Açık oylamaya katılmıyan arkadaşımız var I 

mı?.. Oylama işlemi bitmiştir. Buyurun Sayın I 
Çelikbaş. I 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Kaldı ki, 
bu Türkiye'de bir yenilik değillir; bugüne I 
kadar geçmiş tatbikatımız vardır. Basın ve I 
Yayın Bakanlığı yokken Basın vo Yayın I 
Umum Müdürlüğünün Meclis müzâkerelerinde I 
muhatabı (Basın ve Yayın Bakanı olmuştur. I 
Halbuki Bakanlığın teşkilâtı kurulmamıştır. I 
Yine Başbakanlığa bağlı birçok teşekküller I 
arkadaşımızın izah ettiği kanuna dayanarak I 
Başbakanın ihdas ettiği Devlet Bakanlarına bir I 
kararla verilmek suretiyle o Devlet Bakan- I 
lan çıkıp kendilerine tevdi edilen idarelerin I 
hesabını veregelmişlerdir. Yalnız bu seneki mü- I 
zakerel.erde değil. Bu itibarla ne nazari -esas- I 
lar baki'mından, ne de Türkiye'de bugüne ka- I 
dar tatbik -edilegelen şekiller bakımından ar- I 
kadaşnmzın noktai nazarı uygun değildir. Ve I 
bu itibarla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka- I 
nınm Ç&ıp hukukan ve mantıkan kendisine | 
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tevdi edilen idarelerin istizahında muhatabol
ması zarureti aşikârdır. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın OraJ. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI HÜDAt ORAL (Denizli) — Çok kıy
metli arkadaşlar, filhakika Karma Bütçe Ko
misyonunda, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı kurulmakla beraber henüz daire ve 
müesseseler bağlanmadığı için yapılan ten-
kidlere cevap vermeye Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının muhatabolamıyacağı yo
lunda Etem Kılıçoğlu arkadaşımız tarafın
dan vâki görüşe ittıba edilmişti. Bugün bu* 
daire ve müesseseler Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına bağlanmış ve bunların politika
sını bu Bakanlık yürütmektedir. Programda Sa
nayi Bakanlığı tâbirinin bulunmuş olması ve 
Bakanlık kuruluşunun da bu zamana, bu gün
lere tesadüf etmiş olması dolayısiyle durumun 
hukukî veçhesinin münakaşa edilip neticeye bağ
lanması lâzımgelir. Şimdi kıymetli arkadaşıma 
bir sual tevcih ediyorum. Sanayi Bakanı ken
disi ile irtibatı kesilmiş olan bir daire ve mües
sese hakkında kalkıp burada konuşma yapmış 
bulunsaydı ve arkadaşım da çıkıp burada, «Siz 
hangi sıfatla, hangi hukukî hüviyetle cevap ve
riyorsunuz» deseydi Yüksek Heyetiniz ne ce
vap verecekti. Binaenaleyh her şeyi hukukî yön
den halletmek ve onun muhatabını kanun önün
de tesbit etmek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, kararname ile 
vazifeleri tâyin edildiğine göre ve bir Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı da Kabinede ihdas 
edildiğine göre; vazife taksiminde yeri de ma
lûm olduğuna göre, Sanayi Bakanlığı bütçesi 
içinde vazifesine düşeni yapacaktır. 

ÎBRAHtM ETEM KILIÇOĞLU ((liresun) 
— Bir teklifim olmuştu. 

BAŞKAN — Tarafınızdan yazılı bir teklif 
gelmedi. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Teklifimi Sayın Başkanlığın tesbit etmiş ol
ması lâzımgelirdi. 

BAŞKAN — Benim kanaatim bu efendim. 
Demin arz ettim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAl ORAL (Devamla) — Kıymetli 
Adalet Partili arkadaşlarım, petrol mevzuunda 
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Sanayi Bakanına; «Hayır Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı burada, o cevap versin» diye bu
rada konuşmuşlardı. Arkadaş da yanlarında bu
lunuyordu. Aynı anda 1 - 2 dakikada vukubu-
Jan fikir değişikliğinin ben Bütçe Komisyo
nundan beri devanı edişini kıymetli arkadaş
larımın takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Bakanlığınız hak
kındaki görüşlerinizi buyurunuz. 

UNUKJİ VE TABİÎ. KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Kıymetli 
arkadaşlar, bütçe dolayısiyle Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının bünyesine girmiş bu
lunan daire, müessese ve kuruluşlar üzerinde 
kıymetli grup sözcüsü arkadaşımız ve değerli 
milletvekili erimizin tenkid, görüş ve temennileri
ne kısaca cevap vermeden evvel, mevzuları deği
şik olmakla beraber aynı noktada, aynı hizmet 
anlayışında birleşmiş bulunan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının politikasını alâkadar 
eden hususlarda umumi olarak görüşümüzü kısa
ca arz edeceğim. Ancak öyle zannediyorum ki, 
vaktin gecikmesi belki de bu mevzularda geniş 
bir izahat vermek imkânından bizi mahrum ede
cektir. Ancak her mevzua kısaca temas etmek su
retiyle neticeye vâsıl olmaya çalışacağız. 

\ " Kıymetli arkadaşlar;m; Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının, bünyesi hakkında bugüne ka-

; dar gerek Bütçe Komisyonunda, gerekse Senato-
) da, ve gerekse Yüksek Meclisinizde ileri sürülmüş 
k bulunan mütalâalar hemen hemen ittifaka yakın 
«bir ekseriyetle müspet olmuştur. Her partiden bu 

mevzuda görüşlerini belirten arkadaşlarımız Ba
kanlık fonksiyonunun, teşkilâtının binnetice hiz
metin iyi işlemesi için temel kaidelerin isabetli 
şekilde tesbit edilmesi noktaları üzerinde dur
muşlardır. Arkadaşlarım Merkez Teşkilât Kanu
numuzu hazırlama arifesinde bulunduğumuz şu 
sırada, bütün dünyanın tanınmış memleketleri
nin bu mevzudaki teşkilât ünitelerinin kuruluş 
şekilleri üzerinde tetkikat yapmak suretij/e ge
niş bir hazırlık safhasına girmiş bulunmaktayız. 
Kıymetli arkadaşlar, evvelâ enerji mevzuu ile 
işe başlamak istiyorum. Ama arkadaşlarımızın 
niçin tabiî kaynaktan enerjiye doğru gidilmiyor 
da, enerjiden tabiî kaynaklara doğru gidiliyor 
sarimdeki görüşleri, her ikisinin gerek başlan
gıcı, ve gerekse münteası aynı olduğu için aynı 
mahiyette olması itibariyle mevzua sırasiyle gir
meye çalışacağım. 
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Kıymetli arkadaşlar, evvelâ elektrik enerjisi 

bakımından kısaca mâruzâtta bulunacağım. Dai
ma bir sanayi kolunun memlekette inkişaf ede
bilmesi için elektrik enerjisinin bol ve ucuz te
min edilmesi iktiza eder. Bu sebeple meselâ; ni
çin alüminyum sanayii bugün Türkiye'de kurul
mamış bulunuyor, yeni teşebbüs safhasında bu
lunuyor?. 

Öyle ise evvelâ enerji, enerjinin de diğer en 
mühim kolu olan elektrik enerjisi mevzu imim 
evvelâ Türkiye'de en önemli dâva olarak halle
dilmesi lâzımgeldiği hususunda ittifak etmemiz 
lâzmıgeliyor. Bunun tedbirlerini, bunun teşeb
büsünü, .faaliyetin finansmanı ve çalışmalarını 
yapmak zaruretinde olduğumuzu evvelâ ifade 
etmek isterim. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 

görüşülmesi sırasında da, kısaca bu mevzuda mâ
ruzâtta bulunmuştum, tekrar etmiyeceğim. Yal
nız, Türkiye'nin enerji bakımından tabiî kaynak
ları gerekli şekilde işlendiği takdirde bize pek 
büyük ve müspet neticeler vereceği ilmî araştır
malarla anlaşılmıştır. 

Şimdi bugünkü durumumuzu arz ediyorum : 
1903 yılı itibariyle Türkiye'de elektrik ener

jisi istihsali termik ve hidro - elektrik olarak üç, 
milyar 964 milyon 900 bin Kw. saattir. 5 yıllık 
bir plân devresinde yer alan büyük tesisler hak
kında size kısaca malumat arz etmek istiyorum. 
İstanbul Termik Santrali Aınbarlı'da, Tınu-bilek 
Termik Santrali ilâvesi, Kesikköprü Hidro -
Elektrik Santrali, Alnına Hidro - Elektrik San
trali, Harşit Hidro - Elektrik Santrali, Hazar 
1 - 2 Hidro - Elektrik Santrali, Kadıncık Hidro 
- Elektrik Santrali, Mersin Termik Santrali, Sarı-

. yar Hidro - Elektrik Santrali tevsii, Oiçeroz 
Hidro - Elektrik Santrali, Keban Hidro - Elek
trik Santrali. 

Kıymetli arkadaşlarım, Beş Yıllık Plan dev
rinde üzerinde durulacak oları bu santraller 
hakkında malûmat verirken. Bunları seneler it: 
bariyle durumlarını da izah etmek isterim. 

1964 yılında inşaatına başlanacak olan hid 
roelektrik santraller. İsparta, Kova'da 2; 48,00^ 

.kilovat, 90 milyon Türk lirası proje bedeli, 210 
•milyon kilovatsaat enerji istihsal edilecektir. 

Eskişehir Oiçeroz; 30Û 000 kilovat saat takat 
li, 562: milyon kiTovartısaat enerji istihsal edecek. 
JCeşif bedeli 6.15 milyon liradır. 
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Elâzığ Keban: üç milyar üçyüz milyon lira. 

altı milyar. kilovat saat enerji istihsal edecek. , 
Takati bir milyon 85 bin kilovat. 

Bitlis, Baykam Hidro - Elektrik Santrali: Pro
je bedeli 16 milyon dörtyüz bin T. L., 9 milyon 
kilovatsaat enerji üretecektir. 

Fethiye, Eşen: 50 milyon proje bedelli. 118 
milyon kilovatsaat enerji istihsal edecektir. 

Anamur 2,5 milyon kilovatsaat enerji üre
tir. Bu iki milyon 800 İmi proje bedellidir. 
Adana Yüreğir; 6 bin kilovat olup 12 milyon 
lira proje bedellidir. 20 milyon kilovatsaat 
enerji üretecektir. 

Van Erciş; 2 milyon 500 Ibin proje bedelli 
3,5 milyon kilovat saat enerji üretecektir. Top
lam olarak 3 milyar 866 400 T.L. dır. 

înşja halinde bulunan iıidro - elektrik san
tralleri hakkında malûmat arz ediyorum. To
kat Almus, Ankara Kesikkop.ru, Erzincan Gir-
levik, İğdır Kiti, Malatya Kernek, Nusayibin 
Çağca, Van En/gil, Giresun Harşit. 

Henüz inşaat programlarına intikal etme
miş olup plânlaması üzerinde çalışılan önemli 
hidro - elektrik santralleri hakkında malûmat 
veriyorum. 

Ceyhan Bergan, Aşağı Dalaman, Yukarı 
Aksu, Orta Kızılırmak, Develi, Ayvacık. Da
ha bunun yanında Etibank Elektrik işleri 
Etüt idaremizde, Devlet Su işlerinde ve do-
layısiyle Etibankta ibirçıok sebeplerle bu görev 
inkısamından mütevellit bir inşaat safhasında 
.olan bu santrallerimiz mevzuunda kıymetli tek
nik 'arkadaşlarımla ve Umum Müdür arkadaş
larımla yaptığımız toplantıda bunları bundan 
böyle münferit bir anlayış içerisinde değil, bu 
arada bir istikamete sevk edecek bir hizmet 
koordinasyonunu temin etmeye çalışıyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarını, bugün bâzı arkadaş
larımın tenkidi erine de cevap vermiş oluyorum. 
Paıhalı .enerji mevzuuna temas ettiler. Hakika
ten Türkiye'de bir enerji politikasının tesbit 
edilmesi iktiza eder. Bu enerji politikası tesbit 
edilirken muayyen bir şekilde değil hangi sana
yi kolunun Türkiye'de süratle kalkınmasında 
memleketin yüksek menfaati varsa o istikamette 
bir politikanın bir neticeye bağlanması ve on
dan sonra da o kolun kalkınması için teşebbüse 
geçilmesi lâzımdır. Meselâ aliminyum sanayii 

2,5 kuruşa enerji ister. 2,5 kuruşa enerji ver-
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mediğiniz takdirde bir aliminyum sanayiini kur
maya imkân yoktur. Bütün bunların politikası 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kuru
luşu içinde tesbit edilebilecektir. 

Kıymetli arkadaşlarım; söylemiş olduğum 
elektrik santralleri hakkında daiha tafsilâtlı ma- ' 
lûıııat vermek mümkündür. Meselâ, Tunçlbi-
lek Termik Santrali tevsi edilecektir. İstanbul 
Puel - Oil Ambarlı, Santralinin kazan ve tür-
bo jeneratörünün ihalesi yapılmıştır ve Sarıyer 
Hidro - Elektrik santralinin tevsii ile Nallıhan'
daki ve Hazar bir ve Haızar iki santrallerinin 
tevsii hakkında uzunboylu malûmat vermek 
mümkündür. Bu mevzuda kıymetli arkadaşla
rımıza her zaman bilgi vermek mümkündür. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, maden mevzu
una işi intikal ettirirken Türkiye'deki tabiî 
servetlerimizin, kaynaklarımızın bugüne kadar 
tesbit olunan durumunun ne olduğu hususunda 
umumi malûmat vermek isteriz. 

Maden Tetkik Aramanın 1935 yılında kurul-
nı asiyi e hakikaten ciddi bir çalışma safhasına 
girilmiş bulunduğu yüksek malûmlarıdır. Ma
den Tetkik Arama büyük fedakârlıklarla, hat
tâ malî imkânsızlıklar içerisinde (bulunmuş ol
masına rağmen (bütçe içerisindeki cüzü imkân
larla) memlekete büyük hizmetler ifa etmekte 
okluğunu ifade etmek mümkündür. Tesbit et
miş bulunduğum bir şeyi size ifade edebilirim. 
Bugün Maden Tetkik Arama'nm Türkiye'de 
(bütün madenler hususunda) tesbidetmiş oldu
ğu madenlerin değeri 70 milyar liradır. 

Kıymetli arkadaşlarım; bu arada Maden 
Tetkik Arama her sahada faydalı çalışmaları
na devam edebilmek için, bilhassa son yıl üçe
risin ele bunların prospeksiyonunu yapabilmesi 
için iki tayyare almıştır. Bu iki tayyare 150 000 
dolardır ve 350 000 dolara da burada kullanı
lacak teknik aletler satın alınarak teçhiz edi
lecek ve bütün Türkiye'de yeniden geniş bir 
araımıa safhasına girilerek bu yaz bu çalışmala
ra. tekrar başlanacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarını, arzu ediliyorsa bü
tün madenlerimiz hakkında Yüksek Meclisinize 
uzun boylu izahat vermek mümkündür. Demür 
rezervelerimiz, kömür durumu, Aleminyum du
rumu, diğer bütün madenler hakkında malûmat 
vermek mümkündür. Yalnız kıymet1 i vakitle
rinizi alçak değiliz. Yalnız bizim için en .mühim 

http://Kesikkop.ru
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olan bilhassa kömür «cevheri üzerinde durmak 
istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, kıymetli Mr milletve
kili arkadaşımızın 'bir sözlü sorusuyla da ilgili 
olarak ifade etmek isterim. Kömür revcrveleri-
mizin durumu : Halen tedbit edilmiş olan linyit 
rezervleri 600 000 000 tondan fazladır. Ancak 
yurdumuzda bundan çok daha fazla linyit kö
mürü rezervleri bulunduğu muhakkaktır. Lin
yit 6 yüz milyon olarak tesbit edilmiştir. Taş
kömürü 1,5 milyar ton olarak tesbit edilmiştir. 
Bu ikÖmürler kimlerin elindedir? Ve Devlet sek
törüne ne kadar isabet, eder 1 Ve Mahrukat Kanu
nu hükümlerinin tatbiki mümkün müdür, değil-
miidir hususu bugün Bakanlığımızı meşgul et
mektedir. 

Arkadaşlar; tezekten yakıt olarak değil, gübre 
olarak istifade etmek, enerji mevzuunda biogaz-
dan istifade etmek ve aynı zamanda odunu yakıt 
olarak kullanmaktan çıkararak doğrudan doğruya 
linyit istihlâkini artırmak için hakikaten geceli, 
gündüzlü bir çalışına devresi içinde olduğumuzu 
ifade etmek isteriz. Şimdiye kadar teşhis edilmiş 
olan, 600 000 000 ton linyit rezervi bulunan 
Türkiye'de hususi sektörde veya Devlet elinde bu
lunan linyitlerimizin israf edilmeden istihsalini 
temin edecek tedbirleri ihtiva eden kanun tasarı
larının süratle yüksek huzurunuza, Meclise sevk 
edileceğini ifade etmek isterim. Bunu temin ede
mediğimiz müddetçe hiçbir zaman Türkiye'de 
enerji yakıtı politikası ve dâvası rahatlıkla ve 
kolayca halledilemez. 

Kıymetli arkadaşlarım, özel ve resmî sektör
le birlikte 3 milyon ton linyit istihsal ediyoruz, 
600 milyon ton linyit rezervi tesbit edildiği halde 
biz üç milyon ton linyit istihsal etmekteyiz, ara
daki farklı durumu yüksek takdirlerinize arz edi
yorum. Niçin, bunun sebebi nedir? Sebebi üze
rinde uzunboylu durmak istemiyorum, çünkü za
manınızı alacaktır. Ancak imkânlarımızın bulun
duğunu ve bu yolda da çalışmalarımız olduğunu 
ifade etmek isterim. Devlet sektörünün elinde 
6 milyon ton linyit rezervi vardır. Demek ki, özel 
sektörün elinde geniş linyit stokları vardır. Bu 
geniş stoklara satış imkânları, krediler temin et
mek suretiyle, özel sektörle Devlet sektörünün 
yanyâna bu mevzuda ahenkli bir şekilde çalışma
sını temin edecek bir mevzuatla yüksek huzuru
nuza gelip, bunları tatbik ettiğimiz müddetçe bu 
dâvanın da süratle halledileceği kanaatindeyiz. 
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| Kıymetli arkadaşlarım, yılda 20 milyon ton 

taşkömürü ve linyit kömürü istihsal etiğimiz za
man biz odun ve tezekten kurtulmuş ölüyoruz. 

tkinci mesele; Ankara'da linyit sıkıntısı var, 
kömür sıkıntısı var, denir. Yok arkadaşlar... Tür
kiye'de rezerv bakımndan kömür sıkıntısı yoktur. 
Türkiye'nin miktarı kâfi kömür rezervleri de 
vardır. 

Kıymetli arkadaşlarım; bu mevzuda Bakanlık
ta geniş bir çalışma yapılmaktadır ve kısa bir sü
re içersinde, bu yıl içerisinde temin edeceğimiz 
imkânlarla, çalışma sistemimizle önümüzdeki yıl
larda bu problemin hal edilebileceği kanaatini ta
şımış bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Bitti mi Sayın Bakan? 
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKA

NI HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Bitmedi efen
dim. 

BAŞKAN — Saat altıdan evvel bitmezse talik 
etmek mecburiyetinde kalacağız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Bitiyor efen
dim. 

Kıymetli arkadaşlarıma, en mühim bir mev
zuda, demir mevzuunda da malûmat vermek ve 
rakamlar hususunda yamlmamak maksadiyle bir 
inkıta olmuş bulunuyor. 

Demir projemiz bakımından, Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün elinde 25 muhtelif projeden 
bir tanesi demir projesidir. Halen 160 milyon ton 
demir rezervi tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu
gün; 30 yıl, demir rezervlerinin istihraç için ki
fayetli bulunduğunu ifade etmek isterim. 

Aliminyum sanayiinin kurulması için iptidai 
maddelere geniş miktarda sahip bulunuyoruz. Bil
hassa boksit bakımından Seydişehir - Konya böl
gesinde hakikaten geniş imkânlarımız vardır. Bi
raz evvel muhterem bir arkadaşım sual tevcih bu
yurdular. Aliminyum sanayii mevzuunda diğer 
şirketlerle, Etibankın durumunu ifade etmeye ça
lışacağım. 

Kıymetli arkadaşlarım, mevızuu ihtisar 
ediyorum, diğer kısımları geçiyorum, petrol 
mevzuuna inJhisar ettirmek isterim. 

Türkiye'deki petrol mevzuu Jıakikıaten büyük 
ehemmiyet taşımaktadır. Orta Doğu, dünya 
petrolünün yüzde 60 ını mütecaviz >bir kısmı
nı temin eder ve bu petrol kaynaüdan âdeta 

I ıbütün Türkiyeyi çevirmiştir. Ve <biz 'bu mey-
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/uda hakikaten millî müesselerimiz ve diğer 
şirketlerimizin gayretiyle 'bir hareket Safhasın
da bulunuyoruz. Şimdi Türkiye ham petrolü
nün durumu nedir, bunu ifade etmek istiyo
rum. Maden Tetkik Aramanın bulmuş olduğu 
ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında 
yapılan çalışmalar neticesi mevcut ham. petrol 
istihsalimiz yılda 613 bin tondur. Yaban/n 
şirketler 132 bin ton ham petrol istihsal et
mektedirler. Türkiye'nin ham petrol ihtiyacı 
3,5 milyon, tondur. Türkiye bugünkü durumu 
ile, petrol rezcrviyle müstehlik bir pazar değil, 
petrol ihracedem bir memleket olmaya kuvvet
le namız et bul ummaktadır. Bu mevzuda çalış-
malarımrza devam ediyoruz. 

Kıymell arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına Petrol Ofis, Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Petrol Dai
resi, bağlatnmış bulunuyor. Yani, ayrı ayrı 
bakanlıklarda bul uman petrol mevzuu, aran
masından, parakendc satışlara kadar bütün 
verilecek kararlarda1, yapılacak çalışmalarda. 
tek mesuliyet, tek istikamet giibi hakikaten mem
leketin yüksek menfaatleri mevzuunda çok 
(büyük ehemmiyet taşıyan bir mevzu bu ba
kanlık bünyesine girmiş bulunmaktadır. 

Yüksek Meclisinizce T. Petrolleri A. O. ile 
Petrol Ofis mevzuunu ilgilendiren Petrol Ofis 
A. O. adı altmda bir kuruluşun tasarısı sevk 
edilmiş bulunmakta. Ve komisyonlarda müzake
resi devam etmektedir. Ayrıca Türkiye Elek
trik Kurumu etüdden işletmeye ve bakıma 
kadar olan kısım, Türkiye Elektrik Kurumu 
adı altında bir müessesede birleştiriliyor ve 
bir bakanlık camiası içinde, bir mesuliyet al
tına teksif edilmiş bulunuyor. Hizmet ba
kımından, hizmetin süratle görülmesi (bakımın
dan ve aynı zamanda ten'knik eleman istihdamı 
ve sermaye israfını önleme bakımından bunun 
büyük faydası olacağı ve bir politikanın, hakika
ten hükümetin tesbit ettiği, Yüksek Menlisin 
de tasdikine iktiran eden bir politikanın yü
rütülmesi Ibakımmdan büyük bir kıymet taşı
yacağı izahtan müstağnidir. 

BAŞKAN — Sayın O rai, sorular var. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Kıymet
li arkadaşım Fahir Giritlioğlu 'bir sual tevcih 
buyurdular : Petrol politikası mevzuunda, ben, 

27 . 2 . 1964 O : 2 
bir görüş ayrılığı bulunduğuna kaani değilim. 
Petrol Kanunumuz bu mevzuda sarahat ihtiva 
etmektedir. 6326 sayılı Petrol Kanununa göre, 
petrol politikamız : Petrol kaymaklarının husu
si teşebbüs ile ve yatırımları ile süratle, fası
lasız ve verimli bir şekilde geliştirilip, kıymet
lendirilmesi ve bu maksada uygun olduğu nis-
bette Türkiye dâhilinde yabancı menşeli pet
rol ile yapılan petrol .ameliyesinin aynı su
rette inkişafının sağlanmlasıdır. Bu kanunun 
tatbikatiyle ilgili (bulunan vekâletlerin mümes
silleri, yani bakanlıklar arası kurul petrol da
iresinin (başkanlığında vekilin tâyin edeceği 
tarihlerde toplanarak, 2 nci mladdede yazılı 
maksadı temin için gerekli tedbirleri derpiş ve 
tesbit eder. Bu mevzuda tedbirlerin alınmasın
da Bakanlığımızda bir görüş ayrılığı mevcut 
değildir. Petrol ile ilgili bütün müesseselerde 
aynı istikamette çalışmalar devam ettiği gibi 
Bakanlığımız 'bünyesinde bu mevzuda ça'Iışm.T-
lar devanı etmektedir ve edecektir. 

BAŞKAN — Daha izahatınız devanı edecek 
mi Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Kıymetli ar
kadaşlarımızın soruları burada, onlara kısaca 
cevap vereyim. 

BAŞKAN — O zaman saat 6 dan sonraya bı
rakmaya mecbur kalacağım. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Kısaca ve
receğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Efendim. 
Bütangazı mevzuunda, Lpg mevzuundaki fiyat
lar serbest, olarak Petrol Kanununa göre hava
gazı, gaz yağıyla rekabet edecek şekilde ayar
lanmaktadır. Satış inkişafıs normalin üzerinde 
olarak iki senede 10 bin ton artmıştır. İlk sene 
8 000 ton iken, i'kinelsene 10 000 ton, şimdi bu 
sene 19 bin ton olarak tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Bütan gazının satış fiyatlarının tesbitinde 
Ticaret Bakanlığı ile ilgili olan kısımları üzerin
de gerek Bakanlığımız ve gerekse Ticaret Bakan
lığı mensuplarının üzerinde çalışmalar yapacağı
nı ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, cevaplarım arka ar
kaya olduğu için bir silsile takip etmemiş, önce-
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İlk alınamamıştır, bana gelen suallere göre cevap
larımı arz ediyorum, onun için özür dilerim. 

Kıymetli arkadaşım Mehmet Geçioğlırnun 
suallerine cevap veriyorum: Sorularında bahset
miş oldukları çaylar üzerinde istikşaf etütleri ya
pılmış ve en uygun imkânlar Göksu ve Zamanlı 
çayları üzerinde bulunmuştur. Burada bir baraj 
etütü yapılmaktadır. 

Aziz Zeytinoğlu arkadaşımın sualine cevap 
veriyorum: M'aden sahalarının parsellenmesi 
meselesi : Arkadaşlar Maden Kanunu üzeninde, 
son 27.1 sayılı Kanunla muaddel Maden Kanunu 
üzerinde çalışmalarda bu defa daha evvelce sele
fimiz zamanında Amerikalı bir uzman tarafından 
yapılan tetkikat bitmiş bulunmaktadır. Bu mevzu
da kıymetli arkadaşlarıma bunun gerek hukukî 
gerekse iktisadi yönü hakkında uzun izahat 
vermek, durumunu size ifade etmek isterdim ; 
yalnız halen bir kısmının gerekçesi elimizdedir, 
metnin tercümesi yapılmaktadır, İlerideki saf
halarda, önümüzdeki günlerde malûmat vermek 
imkânı olacaktır. 

Aziz Zeytinoğlu arkadaşımız, maden saha
larının parsellenmesi meselesinden bahsettiler. 
Bu parselasyon meselesinde bu kanuna atıf yap
mayı - ve kendi kanunumuzda da bu mesele 
var - arzu ederdik. Ancak 1/25 000 lik harita
nın, Harita Genel Müdürlüğünce tanı am lan ma
sından, ve temininden sonra bu mevzuda gerek
li çalışmaların yapılacağını da yine bu arada 
kaydetmek isterim. 

Sabit Osman Avcı arkadaşımızın petrol it
hal kararnamesi hakkındaki sorusuna da şu şe
kilde cevap veriyorum: 6/1784 saydı kararna
me, rafineri sahiplerine uygulanmadı gereken 
bir kararname bulunmasına göre ve halbuki 
konu henüz Danıştayda incelenmekte bulunması 
sdbclbiyle, bu kararname tatbik günü geçirmek
sizin 6/1187 sayılı kararname çıkarılmak sure
tiyle kanunun o günkü durumuna uygun bir 
tnrzda halledilmesi temin edilmiştir. 

V. T. P. Grup Sözcüsü arkadaşımız Mithat 
San'ın, Kesikköprü barajı hakkındaki soruları
na, cevap arz ediyorum : Kesikköprü barajı inşa
atı yaklaşık olarak üç yıl gecikmiş bulunmak
tadır. Bu gecikmenin sebepleri şunlardır: Ev
velce beton ağırlık tipinde olan baraj, bilâhara 
yapılan tetkikler sonunda toprak dolu tipine 

çevrilmiştir. Yeni projede de tadiiai sebebi ile 
gecikme olmuştur. Perivasyon tüneli, inşaası sı
rasında kaymıştır. Bu sebepten takriben 10 ay 
inşaat durmuş. Elektrik, makina, teçhizat alın
ması mevzuunda akreditif temin edilmiş ola
caktır ve inşaat süratle yürütülmektedir. Deri-
vasyon tüneli tamamlanmış, yapılmıştır ve Mart 
ayı içinde santral betonajı yapılacak, böylece 
inşaat 1965 yılı ortalarında bitirilecektir. 

Sayın Memdııh Erdemir arkadaşımızın köy 
elektrifikasyonuna taallûk eden sorusunu da şu 
şekilde cevaplandırmak mümkündür. Malzeme 
vo transformatör, kablo, izatör ve saire memleke
timizde halen imal edilmektedir. Ve bu elekrifi-
kasyon sebebiyle, yüksek malûmları olduğu gi
bi, 1.8,5 milyon lira sarf olunacaktır. 

Mermer mevzuuna, geliyorum. Mermer mev
zuunda maden yardım komisyonu tetkikleriyle 
şu neticeye varmış bulunuyoruz. 

Utibank bu mevzuda mermer müstahsilimi 
yardım edebilmek üzere, bunları birleştirmeye 
ve ih raca at şirketi kurmaya teşebbüs etmişse de 
mermercilerin aralarındaki mevcut ihtilâflar 
dolayısiyJe bu tahakkuk edememiş bulunuyor. 
Mermerciler biıieşebilmiş olsalardı, kredi ve ih
raç konusunun süratle halledilmesi mümkün 
olacaktı. 

Murgul asitleri meselesine geliyorum; Mur
gul asit fabrikasının tesisatı bâzı noksanlıklar 
yüzünden tam kapasite; ile çalışamamaktadır. 
Senede ancak 20 bin ton asit istihsal etmekle ve 
Yarımca fabrikasına, vermektedir. Yapılmasına 
başlanan ıslah işleriyle 1964 senesinde tam ka
pasite ile 60 bin ton asit istihsal edilebilecek ve 
bu suretle İskenderun fabrikasının ihtiyacı da 
kısmen karşılanmış olacaktır. Ayrıca beş yıllık 
plânda derpiş edilen süper fosfat ihtiyacını te
min maksadiyle kurulacak fabrikalar meyanın-
da, Hopa'da bir süper fosfat fabrikasının kurul
ması düşünülmektedir. 

Bu suretle Murgul asidinin nakil problemi 
halledilmiş ve Karadeniz havzasının gübre ih
tiyacı karşılanmış olacaktır. 

Sayın Orhan Tuğrul arkadaşımızın sualleri
nin, fosfat yataklarının etüt ve aranmasına 
taallûk eden kısmına cevap vermek istiyorum. 
Mardin civarındaki bu durumu kendileri de 
bilmektedirler. M. T. A. memleket sathında bu 
mevzuda çalışmalar yapmaktadır. 
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Şimdi 15 milyon ton fosfat rezervi tesbit 

edilmiş bulunmaktadır. Sondajlara devam edil
mekte olup 100 milyon ton fosfat rezervinin tes-
biti ümidedilmektedir ve uçaklarla da kıymet
li arkadaşlarımızın bahsettikleri gibi fosfat ara
malarına süratle devam edilecektir. 

271 sayılı Kanunla 1/25000 ölçekli haritala
rın vilâyetlere gönderilmediğini beyanen bu 
mevzudaki sorularım kıymetli arkadaşlarım 
lütfederlerse kendilerine ayrıca cevap vermek 
istediğimi anlatmak isterim. 

Sayın Nadir Yavuzkan arkadaşımızın Ferro-
krom sanayiindeki sermaye sıkıntısına taallûk eden 
görüşlerine de cevap arz etmek isteriz. Sermaye az
lığı bir vakıadır. Fransız mümessili ile birlikte 
Geçici Müdürler Kurulu bu sıkıntıyı gidermek 
için umumi heyeti fevkâlede toplantıya çağır
mıştır. Ferrokrom sanayiinin sermayesinin ar
tırılmasına çalışılmaktadır. 

Şimdi kıymetli" arkadaşlarım, yine sayın 
Memduh Erdemir arkadaşımızın alüminyum 
sanayii hakkındaki sorusuna avdet etmiş bulu
nuyoruz. Dünyanın mâruf teşebbüsleri üzerinde 
malûmat arz edeceğim. Çünkü Yunanistan'da 
alüminyum sanayiinin kurulmakta olduğunu 
bildiğimiz için bu sahada süratli bir çalışma 
yapmak mecburiyetini hissediyoruz. Dünyanın 
mâruf Reynold Entemational Firması ile Eu
bank arasında imzalanmış olan protokole göre. 
alüminyum levha, varak, döküm, elektrik teli 
olarak cem'an yıllık kapasitesi 10 000 ton olarak 
bir tesis tahakkuku için bir şirket kurulmakta
dır. Birinci safhada alüminyum külçe ithal et
mek suretiyle yukarıdaki maddeler yapılacaktır. 
İkinci safhada alümine ithal etmek suretiyle 
alüminyum yapmak; ki bu safha 50 - 100 bin 
tondur, bunun 10 000 tonu birinci safha için 
kullanılıp bakiyesi ihracedilecektir. Üçüncü 
safhada, ise memleketimizde boksit istihracedi-
lerek bundan alümine imal edilecektir. İkin
ci safha bol ve ucuz elektrik enerjisine bağlı ol
duğundan Keban Barajının inşa edilmesinden 
sonra tahakkuk edebilecektir. 

Şimdi arkadaşlarım, netice; sanayiin kurul
ması için bol ve ucuz elektrik enerjisinin bilhas
sa alüminyum sanayiinin ihtiyacı olan enerjinin, 
enerji politikasında ele alınması suretiyle bu 
noktadan bir neticeye varmak lâzımgeldiği ne
ticesine bizi götürmektedir. Buradaki kurula-
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cak şirketin sermayesinin yüzde 49 Etibanka 
yüzde 51 Reynold Firmasına aidolmak üzere bir 
protokol tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Ters değil 
mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Hayır, arz 
ediyorum. Bu şimdi kuruluş safhasındadır. Ser
mayesinin yüzde 49 u Etibanka, yüzde 51 Rey
nold Firmasına aittir, bunu tasrih ettim. Bu 
proje, Yabancı, Sermayeyi Teşvik Komitesince, 
Hükümetçe tasvibedildikten sonra meriyete gire
cektir. Yabancı Sermayeyi Teşvik Komitesin
ce tesbitini mütaakıp keyfiyetin Plânlamaya 
intikal ettirilmesi bahis mevzuudur. Teşebbüs 
safhasında bulunuyoruz. Gayet tabiî bu teşeb
büs safhasında, arkadaşlarımızın hassas bulun
duğu noktalar üzerinde Bakanlığımız, ve Hü
kümet de dikkatle duracaktır. Arkadaşlarım ar
zu ederlerse Reynold Enternaitional Firması ile 
münakit protokolün esasları hakkında izahat 
vermek mümkündür. Arzu ederseniz izahat ve
rebilirim. («Lüzum yok» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, birkaç sual daha var 
onları da sorduralım, Sayın Ora'l. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL- (Devamla) — Kıymetli 
arkadaşlarım, kömür mevzuuna temas ettiğim 
için bunun detaylarına girmek istemiyorum. İs
terseniz kömürde, linyette yatırımlarımız, mik
tarları, arzu ederseniz bunlar üzerinde uzun taf
silât vermek mümkün («İstemez istemez» ses
leri.) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin özgen. 
HAYRETTİN ÖZGEN (Siirt) — Saym Ba

kandan bir istirhamda bulunacağım. Petrol iş
letmeleri, malûmunuz Batman kazasında bütün 
faaliyetini teksif etmiş bulunmaktadır. Bat
man, seçim bölgem olan bir kazadır. Bendeniz 
oradaki çalışmada biraz ağır bir tempo gör
düm. Görüyorsunuz, gaza, mazota bâzı zamlar 
yapmak istiyoruz. Halen faaliyette bulunan 
3 - 4 kule sondaj faaliyetini yapıyor. Bu kulele
rin adedini 30 - 40 a çıkarmak lâzımdır. Demin 
dediğiniz gibi Türkiye yakın bir zamanda pet
rol ihracedebilec'3'k bir durumdadır, öyleyse yer
altında bulunmuş olan servetten bir an evvel 
istifade etmek mümkün değil midir? Bunu sağ
lamak için de sismik sisteme ehemmiyet vermek 
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suretiyle, lâzımgelen kulelere ieabeden dövizi 
sağlamak, temin etmek suretiyle yeraltında bu
lunan bu servetten bir an evvel istifade etmek 
mümkün değil midir? 

tkinei husus : Bu işletme her sene bu bölgede 
yüz milyonlarca lira kazanmaktadır. Asvalt, 
Türkiye'nin her yerine gidiyor, fakat bir türlü 
Siirt'e gelmiyor. «Kazın geldiği yerden tavuk 
osirgenmez» derler. Bu Umum Müdürlük buraca 
milyonlar kazanıyor, fakat bize bir yumurta 
bile vermiyor. (Gülüşmeler.) Siz genç ve enerjik 
Bakandan istirham ediyorum. Bu işe biraz ehem
miyet versinler ve bize biraz asvalt yaptırsın
lar. Belki buna Nafıa Vekâletine ait bir durum 
derler. Fakat bu saha Siirt'e doğru 70 - 80 km. 
dağılmış bulunmaktadır. <Sdz henüz 'gelip gör
mediniz. Bu yolu yaptırdığınız zaman dolayı-
siyle Siirt'in yolu yapılmış olacaktır. Eğer lüt
federseniz, bir miktar asvalt yol yaptırımınız, 
bu arada geri kalmış vilâyet de bir asvalt. yola 
kavuşursa çok minnattar kalacağız. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAÎ ORAL (Dâvamla) — Kıymetli 
arkadaşımızın hakikaten Batman hakkındaki 
noktai nazarı çalışmalarımıza bir şevk vere
cektir. Yalnız bu mevzuaa temas etmişken bir 
noktayı Yüksek Heyetimize arz etmek iste
rim. Batman ve İskenderun arasındaki Pi-
pe - Lina ihale edilmek üzeredir. Batman'la 
İskenderun arasındaki Pipo - Tine inşaatının 
bize gerek iktisadi bakımdan ve gerekse petrol 
mevzuunda büyük imkânlar temin edeceğini 
kısaca arz etmek isterim. Devlet elinin daha 
yakın olarak ulaşması talebinin is'afinin, ha
kikaten yerinde olduğu kanaatimi ifade etmek 
isterim. 

HAYRETTİN ÖZGEN (Siirt) — Seneye 
yine karşılaşacağız. Yol işini de Öğrenmek isti
yorum. 

n^vşıvAıN -r- Yol işini Sayın. Bakan söyle
diler. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bu mev
zuda kıymetli arkadaşlarım ve diğer ilgili 
bakanlıklarla temas etmek suretiyle ve Ba
kanlığımız bünyesinde halledilebilecek durum
ları da münakaşa etmek suretiyle lütfeder
ler teşrif ederler de bir konuşma yaparsak daha 
iyi bir netice alacağımızı ümidederim. 
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' BAŞKAN — îSaym Güven. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sa
yın Bakan, konuşmanız arasında Türkiye'nin 
maden kaynakları bakımından çok zengin bir 
memleket olduğundan bahiste maddi değe
rinin aşağı yukarı 70 milyar Türk lirası tut
tuğunu söylediniz. Sonra da - verdiğiniz ra
kamlardan bir tanesini alıyorum - taş kömürü 
rezervinin 1.5 milyar ton olduğunu söyledi
niz. Eğer böyle ise sadece taş kömürü rezer
vinin maddi değeri 150 milyar lira tutuyor. 
Acaba bu rakamların tenakuzu bir süreü 
lisan mıdır? Yoksa ben mi, yanlış anladım? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, rakamlar tesbit edilirken mil
yon veya milyar olarak ifade ediliyor. Zaten 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına geldi-
ğıim andan beri binleri unutmuş bulunuyo
rum. (Gülüşmeler.) Gerek ihaleler dolayısiyle, 
gerekse diğer mevzularda milyonlarla uğraş
mış bulunuyorum. Bunlar hakkındaki hakiki 
rakamlar üzerinde kıymetli arkadaşım kesin 
malûmat almayı arzu buyuruyorlarsa arz ede
rim. 

SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Efen
dim, Türkiye'de zengin maden kaynaklarını 
izah buyurduğunuz zaman, maddi değerinin 70 
milyar lira olduğunu buyurdunuz. Sonradan 
verdiğiniz rakamlarda maden kömürü rezer
vimin 1,5 milyar ton olduğunu söylediniz. Eğer 
bu 1,5 milyar ton ise maddi değeri 150 mil
yar lira tutuyor. Zabıtlara bir yanlışlık geç
tiği için söylüyorum. 

Bendeniz bu kanaaitteyim. Bütün dünyaya 
ilân edilecektir. Türkiye'nin maden kaynakla
rının değeri 70 milyar değildir, yanlıştır. 

BAŞKAN — Bunu tetkik edip kendi ara
nızda konuşsanız... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bu mev
zuda kıymetli arkadaşımıza arz edeyim; me
selâ linyitte 600 milyon ton MTA nın tesbit et
miş olduğu rezervlerdir. Bunun yanında 6 mil
yon ton olarak Kömür işletmelerinin beyanı 
vardır. Şimdi Maden - Tetkik - Arama-dan ge
len malûmatı arz edeceğim. 70 milyar, MTA 
nın bulduğu madenlerin 'bulunduğu tarihteki 
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tes*bit edilen değerler yekûnu olarak ifade edi
liyor. Şimdi bulunduğu tarihteki tesbit yekûnu 
veriliyor. Bunu size ifade ediyoruz. Ayrıca her 
kurum, her müessese doğrudan doğruya bunla
rın rezervlerini tesbit ediyorlar. Bu rakamlar 
arasında münasebetleri tesbit ederken ayrı ay
rı bakanlıklardaki çalışmalar dolayı siyle (Me
selâ petrol) ve diğer madenlerde aradaki koor
dinasyon temin etmek lâzımgeliyor; rakamlar
da ittifaka varabilmek için arkadaşımızla geç 
vakitlere kadar yaptığımız toplantılarda bu ra
kamlar üzerinde ittifaka varmaya çalışmışız-
dır. Takdir edersiniz ki, rezervin mahiyeti hak
kında konuşurken kesin olarak bir riyazi ifade
den ziyade onların umumi olarakk* (bütün tek
nik ölçülerine göre verdikleri rakamları sizle
re ifade ediyorum. Eğer detaylarına girersek 
gayet tabiî rakamların başka şekillerini arz 
edebilirim. 

SALÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) _ Sayın 
Bakan maksadını size bir sual sorup da hataya 
düşürmek değil. Zabıtlara geçiyor. Akşam Meclis 
saatinde efkârı umumiye ve bütün dünyaya in
tikal edecektir. Şimdi burada bariz bir rakam 
hatası vardır. Tahmin edilen rezerv, bu bölüm
de yapılan hata verilen rakamın iki mislidir. 
Türkiye'deki maden stoku rezervinin 70 mil
yar lira olduğu tahmin ediliyor. Bu tahmin ben
ce yüzde beş bin hatalıdır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Efendim, Ma
den Tetkik Arama'nın, her bulduğu madenin 
bulunduğu tarihteki tesbit yekûnu olarak ifade 
ettik, bunu bu şekilde tashih ettik. 

Size bir misal vereyim. Türkiye'de teorik 
olarak hidrolik enerji potansiyeli 550 milyar 
kilovat saattir. Bunun ekonomik: olan kısmını 
100 milyon kilovat saat olarak, Elektrik İşleri 
Etüt İdaremiz tesbit eder. Bunu Plânlama da 
50 milyar kilovat saat olarak tesbidetmiştir ve 
Plânlamaya geçmiştir. Şimdi (bunun ölçüsü ne
dir? Bu ıgibi rakamlar arasında münasebetler 
tesis ederken, bunlardalki ölçülerin neler olduğu 
hususunda uzun bir münakaşa yapmak lâzım-
gelir. 

BAŞKAN — Sayın Diler, buyurun. 
NİHAT DİLER (Erzurum) — Efendim, ik

tisadi durumumuzu düzelten en mühim şıklar
dan biri de tabiî kaynaklardır. Bilhassa petrol 
bu mevsuda bizim yüzümüzü. güldürecek bir 
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kıymettedir. Bizim Erzurum'un, Aş!kale, Hınıs, 
Karayazı ve diğer kazalarında zengin petrol 
kaynakları tesbit edilmiştir. Fakat bugüne ka
dar bu petrollerin işletilmesi hususunda hiçbir 
faaliyette bulunulmamıştır. Bendeniz eski Sa
nayi Bakanı Fethi Çelikbaş'm zamanında duru
mu sormuştum. O zaman bana dediler ki, «Bu
rası ıkapteJİı bir bölgedir. Bu ışekül'de tescil edil
miştir.» 

Şimdi acaba burada da bu mevzuda çalış
malar yapılacak mıdır, böyle bir düşünceniz 
var mıdır? 

İkinci nokta; Erzurum'un en mühim ovası 
olan, Hasankale ve Pasinler, mahsul almaya 
müsait birer ovadır. Bu ovanın fennî icaplara 
göre sulanması lâzımdır. Kenarından Araş neh
ri geçiyor. Bütün bu ovaların sulanması bugün 
bir şey yapılması düşünülüyor mu? Bakanlığın 
bu hususta düşündükleri var mı? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Petrol mev
zuunda kapalı sahalarda Maden Tetkik Ara
manın jeolojik istikşaf yapması mevzuu üzerin
de hassasiyetle durulmaktadır. Bu mevzuda kıy
metli arkadaşlarıma Yüksek Heyetinize uzun-
boylu tafsilâtın şu anda verilmesi mümkün de
ğildir. Petrol politikamız bakımından. 

Sulama mezuu Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesinde kıymetli arkadaşım o za-
nuan da sormuşlar, kendililerime gerekîli yazılı 
cevap verdfecektdır. 

BAŞKAN — Sayın Geçioğlu. 
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Bulgur 

Dağındaki petrol kuyusundaki rezerv ve istih
sal miktarı ne kadardır? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAİ*ORAL (Devamla) — Kendilerine 
teknik malûmatı şu anda vermek mümkün, il
gili arkadaşlarımız da burada, lütfederlerse bu 
izahatı şimdi verebilirim. Eğer beklerlerse, yük
sek riyaset de imkân verirse şuradan da çıka
rıp size söylemem mümkün. Ama arkadaşları
mızın rakam üzerindeki çok büyük hassasiyet 
bahis mevzuu olduğuna göre, lütfederseniz tet-
kikatımızdan sonra verelim. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Peki 
efendim. 

BAŞKAN —. Sayın Bakan, Geçioğlu sizi son
ra ziyaret edip sorusuna cevap alacaklar. Baş-
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ka soru soracak arkadaşımız yok. Buyurun Sa
yın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Çok teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Altuğ. 
ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; Sanayi 
Bakanlığının 1964 yılı bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi kısaca arz etmeye başlamadan ev
vel Büyük Meclisin muhterem üyelerini, Sayın 
Bakan ve Bakanlık görevlilerini saygı ile selâm
larım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İktisaden geri kalmış bir millet 'olarak ileri 

bir hamle yapmak zorunluğu ile karşı karşıya 
kaldığımız bu devrede, millî kalkınmamızı, Ba
tı anlamı ile ve tüm olarak bağlıyabilmek için 
sanayi alanında, büyük gayretler göstermemiz 
şarttır. 

Zirai bir memleket olan Türkiye, bir ger
çektir ki, kendi kendine yetmez bir durumda
dır. Hakikat odur ki, ziraat alanında yapılan ve 
yapılacak olan bütün yatırımlara rağmen arzu 
ettiğimiz mamur ve müreffeh Türkiye'yi ya
ratmak mümkün değildir. 

Bu sebeple gözlerimizi ve çalışmalarımızı ye
ni gelişme sahalarına çevirmeye ve bu istika
mette büyük bir gayretle çalışmaya mecburuz. 

Bu saha hiç tereddütsüz sanayi alanı olacak
tır. Kalkınmamızı, bu alandaki mücadelemizi 
kazanmakla sağlıyabilir, başarabiliriz. Bunu ba
şarabilmek için, Sanayi Bakanlığı, tutumu ve 
davranışı ile bütün millete önder olacaktır. 

Sanayi Bakanlığının bugüne kadar tebellür 
eden tutumu ile bu önderliği tam olarak ba
şardığını iddia <etmek ellbetteld mümkün de
ğildir. 

Bununla beraber meseleyi insaf ile mütalâa 
etmek gerekirse her kusuru bu bakanlığa yük
lemek âdilâne bir davranış olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Asırların ihmali ile geri kalmış bir memle

ketiz. 
Sermaye terakümü yok, yetişmiş bol tek

nisyenden, elemandan yoksunuz, tecrübemiz he
men hemen hiç denecelk derecededir. İleri git
miş ımemleketlerin, milletlerin asırlar süren ça
lışmaları sonunda elde ettikleri bu tecrübe ve 

imkânlara, çok kısa bir zamanda ulaşmak zo-
runluğu ile karşı karşıyayız. 

Bu im kansızlıklarla mücadele ederek hiz
mete giren Sanayi Bakanlığının çalışmaların
da elbette bâzı hatalar ve noksanlıklar olacak
tır. 

Ama insaf ile kabul etmek lâzımdır ki ; her 
geçen ;gün, Bakanlığın hizmetinde bir ilerle
meyi, bir düzelmeyi göstermektedir. Bunu, ge
leceğin bir ümidi olarak kalbul ve teşekkürle 
karşılamaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sanayi Bakanlığının çeşitli çalışma ^alanları 

içinde 'bir ziraat ımemleketi olarak, vatandaşları
mızı geniş şeOdlde alâkadar eden konular azot ve 
şeker sanayiinde toplanmaktadır. Sınai kalkın
mamızı gerçekleştirene kadar, 'bu ulu milletin 
temeli olan çilekeş çiftçilerimize biraz olsun ne
fes aldırmaya, mecburuz. 

Bunun için Azot Sanayiine gereken önceli
ği tanımak çarelerini aramalıyız, asırlarca iş
lene, işlene herşeyini yitirmiş olan topraklar, 
günlerce aç kalmış insanlar gibi 'bir avuç güb-
reyo susamışlardır. 

Bu sebeple suni gübreyi kabil olduğu kadar 
bol ve ucuz bir şekilde istihsal etmek şarttır. 
Yeni fabrikalar kurmak ve mevcutlarını fam 
randımanlı çalıştırma çareleri aranmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Türk (köylüsünün, buğdaydan sonra en 'bü

yük geçim ürünü pancardır. Uzun yıllar lâyık 
olduğu değeri bulamadığı için müstahsilini sı-
kıntılara boğmuştur. 

Ispanak fiyatının 150 kuruş olduğu bir de
virde, çeşitli ve zor hizmetler istiyen pancar 
fiyatlarına lâyık olduğu zammın yapılması ka-
çnıılm'az bir zarurettir. Milyonlarca pancar 
çiftçisi bunu hasretle beklemektedir. 

Genç Balkanımızın buna önemle eğileceğine 
ve bunu gerçekleştireceğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bakanlık kuruluşu içinde yer alan Sümer-

bank Umum Müdürlüğü ile Petrol Dairesinin 
Şeker ve Çimento Sanayiinin ehliyetli, idari ve. 
teknik personelin elinde mali ve kanuni im'kân-
1 arının da müsait olması 'Sebebiyle metotlu, ve
rimli ve dinamik çalışmaları ile bizim için yüz 
güldürücü neticelere ulaşmış olduklarını ve ge
leceğimiz için büyük ümit kaynakları haline 
geldiklerini belirtmek isterim. 
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""'ıhterem arkadaşlar, 
V[illî kalk nmamızm en büyük yükünü omuz 

I yan Sanayi Bakanlığı ile Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının hizmetlerinde muvaf 
?ri:k o'malarmı gönüMen dileyerek, genç Ba-

•rlanmız-n bu zor görevi mutlaka 'başaracak-
ı - ı inarcı ile kendilerine ve Yüksek Meclisi
mize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerelerin kifaye

tini arz ederim. 
içel 

M. Ali Arslan 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Takri
rim vardır, efendim. 

BAŞKAN — Tatmin olmadınız mı, efendim? 
izahat vermiştik. 

I. ETEM KILIÇOĞLU (Devamla) — Olma
dım, efendim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Etem Kılıçoğlu arkadaşımızın bir önergesi 
vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Sanayi Bakanlığı bütçe kanunu tasarısı gö

rüşülürken bütçesi olmıyan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Sayın Bakanına söz verilmesinin usu
le uygun olmadığını şifahen arz etmiştim. 

Bu görüşüm, Yüksek Meclisin kararma bağ
lanmadığı gibi, Riyaset Divanı da görüşünü sa
rih olarak ifade etmemiş bulunmaktadır. 

Sanayi Bakanlığı bütçe kanunu tasarısı gö
rüşüldüğüne göre, siyasi ve malî mesuliyetlerin 
tesbiti bakımından : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı hak
kındaki oyumu nasıl ve nerede kullanabileceği
min tesbitini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
I. Etem Kılıçoğlu 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Divanının 
mütalâası olarak bildirmiştik, arz edeyim.. Usul 
hakkındaki konuşmalarda bu sorularının cevabı 
verilmişti. Bu defaki Hükümette bir Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ihdas olunmuştur. 
Bu Bakanlığın vazifeleri de bir kararname ile 
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tâyin ve tesbit olunmuştur. Hangi bakanlıklar-
daki hangi umum müdürlüklerin kendilerine 
bağlı olacağı bu kararname ile bildirilmiştir. O 
bakımdan Bütçe Encümeninden Sanayi Bakan
lığı olarak gelen bütçe ele Tabiî Kaynaklar Ba
kanını alâkadar eden umum müdürlüklere Tabiî 
Kaynaklar Bakanının muhatabolması ve sual 
soracak arkadaşlara cevapları onun bildirmesi 
lâzımdır. Bu bakımdan kendilerini çağırdık. Bu
nunla beraber bir teklif yok, ben kendi sorula
rına bu şekilde cevap verdim. Sanayi Bakanlığı 
V'ıteesi oylamaya konunca, oylarını kullanır-
1 arken de oylarını kül olarak kullanırlar, dedim. 
Bakanın buradaki mesuliyeti bütçe dolayısiyle 
başkadır. Onu Bütçe Komisyonu Sanayi Ba
kanlığı bütçesi olarak göndermiş, fakat ondan 
sonra hangi bakanlıkların hangi bakanda kala
cağı bir kararname ile tesbit edilmiştir. Yüce 
Meclisimize, muhatabolan kısımları hakkında 
hangi bakan mesul ise, o cevap verecektir. Oy
larımızı kullanırken yine Sanayi Bakanlığı büt
çesinin tümü üzerinde kullanacağız. Her halde 
izah etmiş oldum, Sayın Kılıçoğlu. Sanayi Ba
kanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler bitti. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A / l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 Ödenekler 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 10 502 621 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1:3.000 Yönetim giderleri 1 939 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 60 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 172 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 73 990 00Q 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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re Âmirlerinin 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ i ) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifinin ayık oylamasına 255 üye katılmış, 192 
kabul, 53 ret, 10 çekinser oy kullanılmıştır. Böy
lece teklif kanunlaşmıştır. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin Millî Savunma Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nım tasarısının açık oylamasına 255 üye katıl
mış, 195 kabul, 52 ret, 8 çekinser oy kullanıl
mıştır. Böylece tasarı, kanunlaşmıştır. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanım tasarısının açık oylamasına 
252 üye katılmış, 191 kabul, 51 ret, 10 çekinser 
oy kullanılmıştır. Böylece tasarı kanunlaşmış
tı 1'. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kaiıun tasarısının 
açık oylamasına 208 üye katılmış, 150 kabul, 46 
ret, 12 çekinser oy kullanılmıştır. Nisap hâsıl 
olmadığı için önümüzdeki birleşimde oylama 
tekrarlanacaktır. 

Efendim, rakam tashihi için Sayın Hüdai 
Ora 1'in bir önergesi var, okutuyorum : 
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B. Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 315 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 336 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 357 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 12 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi bit
ti. Petrol Dairesi Başkanlığı bütçesini saat 
19,30 daki oturumda okur ve oylarınıza suna
rız. 

Efendim, evvelce oyunuza sunulmuş aktar
ına kanunların açık oylama neticelerini okuyo
rum : 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının oylamasına 250 arkadaş katıl
mış 190 kabul, 51 ret, 9 çekinser oy kullanıl
mıştır. Böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısının açık oylamasına 254 üye katılmış 
194 kabul? 51 ret, 9 çekinser oy kullanılmıştır. 
Böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanım tasarısının açık oylamasına 258 üye katıl
mış, 198 kabul, 49 ret, 11 çekinser oy kullanıl
mıştır. Böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi îda-

Yüksek Başkanlığa 
Biraz evvel sorulmuş sualler üzerinde yapı

lan açıklamada rakam tashih edilmesi hâsıl ol
muştur. 

1. Yalnız M. T. A. nııı 1935 kuruluş yılın
dan İm yana bulduğu rezervlerin kıymeti 70 
milyar T. L. dır. 

2. 1935 yılından evvel bulunmuş rezervler 
ile M. T. A. dan gayri teşekküller tarafından 
bulunan rezervler bu rakama dâhil değildir. 

Denizli 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Hüdai O rai 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Saat 19,30 da toplanmak üzere Birleşime ara 

veriyorum. 
Kapanma saati : 18,30 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Bugünkü birleşimin 3 ncü Otu
rumuna başlıyoruz. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı bütçe ka
nunu tasarısı üzerinde konuşmalar bitmiş, mad
delere geçilmesine sıra gelmişti. 

Sayın Bakan, buradalar. Lütfen Bütçe Ko
misyonu adına bir arkadaş teşrif buyursun. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı bütçe kanu
nu tasarısının maddelerine geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okutuyorum : 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamaları için 1 626 562 lira ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için 32 957 lira 
ki, toplanı olarak 1 659 519 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum : 

(A/ l ) Oari harcamalar 
B. 

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

Lira 

1 454 942 

18.000 Yönetim giderleri 153 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri .15 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

3 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

B. Lira 

34.000 Malî transferler 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 31 857 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Bilinci maddeyi bölümleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 659 519 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isti-
yen'L Yok. Bu hususta ilişkin (B) cetvelini 
okutuyorum : 

(B) Cetveli 
B. Lira 

61.000 Devlet borçları 1 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(53.000 Çeşitli gelirler 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 Özel gelirler 309 018 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi ikinci defa tekrar okutuyorum : 
(İkinci madde tekrar okundu.) 
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BAŞKAN — îkinei maddeyi bölümleriyle 

birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Bölümleriyle birlikte kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1964 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is-
tiyen?.. Yok. Üçüncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiy eni er... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile 
T. B. M. Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Dördüncü madde üzerinde söz 
is t iyeni . Yok. Dördüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
kuruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 
6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 
maddelerinin tadili ve bâzı maddelerini değişti
ren ve bu kanuna bâzı fıkralar ekliyen fıkralar 
ilâvesi hakkındaki 21 . 5 . 1955 tarihli ve 6558 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1964 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Beşinci madde üzerinde söz is-
t iyen i . Yok. Beşinci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika 
edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı 
sahiplerinden alınacak paralardan idarece gelir 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işa
retli sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. 
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BAŞKAN — Altıncı madde üzerinde söz is-

tiyen?.. Yok. Altinci maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Al
tıncı madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde ; 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1954 - 1962 bütçe yıllarına aidolup Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar 
borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Yok.. 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 7 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz isti-
ycnler?.. Yok. 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 8 nci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Sanayi 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz isti-
yenler?.. Yok. 9 ncu maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oya tabidir. 
ASIM EREN (Niğde) — Kanunun tümü 

üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kanunun lehinde mi, aleyhinde 
mi, Sayın Eren? 

ASIM EREN (Niğde) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, Petrol Dairemiz, bugün Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığında zannediyorum ki, 
önemi dolayısiyle, diğer bütün dalların üstüne 
çıkacak olan bir daire olmak itibariyle çok önem 
kazanan ve dikkatimizi çekmesi gereken bir teşek
kül olmuştur. Bu bütçenin kendilerine hayırlı ol-
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masını dilerken iki temennimi izhar edeceğim. 
Bunlardan birisi tetkikatımıza göre, petrol hakkı
na sahip belgeleri almış olan yabancı şirketler 
kendilerine verilmiş olan arama, araştırma, istik
şaf bölgelerinde veya işletme bölgelerinde vüsat 
itibariyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
verilmiş olan belgeye nazaran 4,5 veyahut 5 misli 
genişlikte bir araziye sahiboldukları halde bugün 
yerli petrol istihsalimizin 5/6 sini Türkiye Pet
rollerinde ve 1/6 sini müştemian petrolü bulmuş, 
işletmeye geçmiş olan yabancı şirketlerdedir. De
mek isterim ki, yabancı şirketler millî petrolümü
zü toprak altından üstüne çıkarıp işletme husu
sunda çok tenbel davranmaktadırlar. Yani daha 
ziyade yabancı menşeli ham petrolün Türkiye'ye 
sokulması taktiğini tercih ediyorlar. Bu hem dö
viz israfımızı hem de Petrol Kanununun ikinci 
maddesinde ruhunu bulan inkişaf temennilerini, 
kanunun amacını, esprisini ihlâl mahiyetinde bir 
hareket oluyor. Bu birinci mahzura muhterem 
Petrol Dairesinin bundan sonra mâni olarak pet
rol hakkı sahiplerinin, belge sahiplerinin araştır
mayı da, işletmeyi de Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı kadar asgeri Türk Milleti lehine, Türk 
topraklarının altındaki millî servetlerin lehine 
sarf etmelerini, temin etmesini, bu hususta mü-
teassıp olmasını rica ediyorum. 

İkinci mesele, en çok üzerinde durduğumuz 
nokta budur. Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın arama ve işletme bölglerinin etrafını stratejik 
muhasara altına almış bir vaziyet ihdas etmiştir. 

Yabancı petrol şirketleri.. Batman - Raman, Garzan 
bölgelerinin etrafını bu şirketler aldıkları ruhsat, 
arama, araştırma, işletme bölgeleri sayesinde bizi 
kıskıvrak sarmışlardır. Bizim istikbalde inkişaf 
ihtimallerimiz ve istikametlerimizi kapatmışlardır. 
O derecede kasıtlı hareket ettikleri aşikârdır ki, 
bu muhasara bölgelerinde birer kuyu açmışlar, 
fakat sonradan bu kuyuları kapatmışlardır. Ka
nunda yazılı altı aylık vâdeye bir gün kala bunu 
yerine getirmek suretiyle kasıtlı şekilde hem bi
zi muhasara altında tutmak, inkişaf ettirmemek, 
hem de kendi ellerine verilmiş olan bölgeleri kas-
den işletmemek hususunda âdeta bir kaleyi muha
sara eden bir hasım gibi bir vaziyette devam et
mişlerdir. Bu tabyalarına bu sratejilerine mâni 
olacak tek millî makam Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının Petrol Dairesidir. Kendilerinin bu 
vazifeyi hakkı ile yapacağına kaaniim. Belgeleri 
suitefsir etmeden, - şimdi adına belge, diyoruz, 
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I eskiden bunlar imtiyazdı, daha eski, tarihî ismi 

kapitülâsyondu - aşağı - yukarı ona yakın mahi
yette 1955 tarihindeki tadilden sonra verilmiş 
olan belgelerde bilhassa millî menfaatlere zararı 
olan kayıtları mümkün mertebe kanunun dahi üs-

! tüne, hattâ icabında çıkararak millî menfaati mut-
| laka himaye hususunda, bu prensibi, bu espriyi, 
I ana ittihaz ederek davranmalarını da tekrar istir-
j ham ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kanunun tümü açık oylamaya 
tabidir. Oy kupası gezdirilecek. Sayın arkadaşla
rımın lütfen oylarını kullanmalarını rica edece
ğim. Kanunun başarılı olmasını dilerim. 

b) Turizm ve Tanıtma Bakanlıât bütçesi: 
BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

bütçesi üzerinde görüşmelere başlıyoruz. Lütfen 
komisyon adına bir arkadaşımız yerini alsınlar. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi tümü 
üzerinde Y. T. P. Millet Meclisi Grupu adına Sa
yın Kâmran Evliyaoğlu. 

Y. T. P. GRUPU ADINA KÂMRAN EVLÎ-
| YAOĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, Büyük 

Meclisin Sayın Milletvekilleri; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1964 yılı 

bütçesinin bu müzakeresinde Yeni Türkiye Par
tisi Grupunun görüşlerini, arz etmek üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. Maksadımız alı
şagelmiş bir metot içinde, turizm edebiyatı ya
parak, memleket güzelliklerini, değerlerini edebî 

I üslûplar içinde dile getirmek veyahut, turizmin 
anakaynaklarını teşkil eden yurt zenginliklerini, 
huzurunuza sermek değildir. Memleketimizde tu
rizm lâfı çıktığı günden beri tekrarladığımız bu 

, edebiyatı, artık bir tarafa bırakmak ve bâzı ger
çekler üzerine ciddiyetle eğilerek metotlarımızı 
yeniden düzenlemek mecburiyetinde olduğumuzu 
bilmek zorundayız. Bu bakımdan teferruata dala
rak vaktinizi almıyacak, ancak birkaç nokta üze
rinde durmak suretiyle görüşlerimizi bildirece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığını bir şahsiyet 

haline getiren, «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Kanunu» nun uzun tartışmalardan sonra niha
yet yürürlüğe girmiş bulunması, memnuniyetle 
karşılanacak meselelerden biri olmuştur. Zira, bu 
kanunla yeniden teşkilâtlanmakta bulunan Ba
kanlığın bilhassa turizm alanında faydalı ve cid
dî bir çalışma devresine girmiş olmasını temen-

I ni etmekteyiz. Bu yılki bütçe ile, ilk tatbikatını 
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verecek olan Bakanlığın gelecek yıl karşımıza 
çıkacak olan mesul organları ümidederiz ki, faz
laca tenkidlere mâruz kalmasınlar. 

Muhterem arkadaşlar, 
Turizm plânlaması üzerinde Devlet Plânlama 

Teşkilâtının etütlerini ve buna muvazi olarak 
Bakanlığın bu yöndeki faaliyetlerini birkaç mad
de halinde dikkatlerinize arz etmek ve bu müna
sebetle Bakanlığa bâzı sualler tevcih etmek isti
yoruz : 

1« Turizm yatırımları mevzuunda Kalkınma 
Plânının 1963 yılı programında : 

Genel ve katma bütçelerden 11 550 000 
iktisadi Devlet Teşekküllerinden 64 913 000 
Mahallî idarelerden 30 000 000 
özel sektörden 50 000 000 

Olmak üzere ceman 156 463 000 lira hesap
lanan bu yatırımların, gerçek tatbikatının bu 
neticeye varmadığını müşahede etmiş bulunmak
tayız. Bakanlık acaba bu yatırımların istenilen 
neticeye ulaşamamasının sebeplerini tesbit et
mek imkânını bulmuş veya gerekli tedbirleri al
mak için ilgili bakanlık ve müesseseler nezdinde 
faailyet göstermiş midir? 

2. 1963 icra plânında dünyaca tanınmış bir 
firma ile anlaşmak suretiyle, Türkiye'nin turizm 
propagandasının yapılması, (Derhal) kaydiyle 
yer almış bulunmasına rağmen ve bu husus için 
1963. yılı bütçesine 4,5 milyon liralık bir tahsi
sat konulmasına rağmen bu paranın pek az bir 
kısmının yerine sarf edildiği, geri kalanın ise 
Bakanlıkça başka mevzularda, harcanmış oldu
ğu görülmektedir, ilk günlerde bâzı yabancı fir
malarla temas sağlanmış olması fakat bilâhara 
bu faaliyetten, plâna rağmen, vazgeçilmesinin 
sebepleri meçhulümüz bulunmaktadır. 

3. 1963 yılı icra plânının, turizmle ilgili 
ikinci maddesinde, «Turizm sahasında komşula
rımızla iş birliği yapılması» derpiş edilmiş iken, 
bilâkis Türk turizmi için kazanılması mutlak el
zem olan komşu Yunanistan'la turizm mevzuun
da aramızın açılmasına • seböbolan^ yetkili ağız
ların sert beyanlarını, plânın tavsiyesi ile kabili 
telif görmüyoruz. Bu hususun yeni bştan dost
luğa ircaı için Bakanlıkça her hangi bir temas 
sağlanmış mıdır? 

4. Keza 1963 yılı icra Plânının turizmle il
gili altıncı maddesinde: «Yunanistan, Ege ada
ları,-'RıbrıSj :I-srail-ve-Türkiye arasında -feribot 
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seferleri tesisi için gerekli çalışmalar» m yer al-

! mış buulnmasma rağmen bu alanda müspet bir 
faaliyet mevcudolmadığı gibi, mevzuun 1964 yılı 
icra plânından tamamen çıkarılmış olmasını hay
retle karşılamaktayız. 

Halen faaliyette bulunan Yunan feribotları
nın yanında bu mevsimde işletmeye açılacak is
rail feribot seferlerine; israil'le aramızda vâki 
turizm anlaşmasına rağmen geri kalışımızı han
gi sebeplere istinadettirdiğimizi bilememekteyiz. 

önceleri Kuş Adasında tesis edilmesi düşü
nülen feribot iskelesinin, şimdi yeni bir kararla 
izmir Limanında muvakkaten inşa edilmesi için 
bir çalışmaya girildiğini öğrenmiş bulunmakta
yız. Bu hususun gerekçesi, zaman kazanmak esa
sına dayanıyorsa feribot işletmesinin, plânın 1964 
yılı programından niçin çıkarıldığının izahı, yine 
noksan kalmış olacaktır. 

5. Şimdi 1964 yılı icra plânında iurizmle 
ilgili 315 sıra numaralı maddeye dikkatlerinizi 
çekmek istiyoruz. Bu maddede : 

«özel sektörün yatırımlarını desteklemek üze
re karşılık paralardan bir fon ayrıldığı, bunun 
1963 yılı ortalarında kullanılmaya başlanıldığı 
1964 yılı içinde de aynı şekilde bir fonla özel 
sektöre yardım edileceği» ifade edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plânda bahsedilen bu fonun 25 milyon T.L. 

tutarındaki Amerikan ikraz Fonu olduğu anla
şılmaktadır. Türk turizminin gelişmesi için talı-

! sis edilmiş bulunan bu fon maalesef bize üzün
tü verecek bir mahiyet arz etmiş bulunmakta
dır. 

| iki seneye yakın bir zamandan beri Maliye 
Bakanlığı emrinde bulunan ve nihayet yakın bir 

ı geçmişte ancak 5 milyon lirası Vakıflar Banka
sında muhafaza edilmesi ve banka ile Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı arasında muamele görmesi 
kararlaştırılan bu fonun, plânda ifade edildiği 
gibi, değil 1963 yılı ortalarında, hattâ 1963 so
nunda ve hattâ 1964 yılı başında dahi tek ku
ruş kullanılmadığı bir hakikattir. Ancak 3 gün 
evvel, ilk stüasyonlarmm tevdiine başlanmış 
olan bu fonun durumunu, 1964 yılı icra plânını 
hazırlıyan organlar dikkatle tetkik etmeden say
falara ve maddelere geçirmiş bulunmaktadırlar. 
Mezkûr fondaki bu tatbikat gecikmesi, içinde bu
lunduğumuz ve gelecek yıllara sâri yeni yardım
ların aksamasına sebebolmıyacak mıdır? Bundan 
8 ay evvel Turizim ve Tanıtma Bakanlığınca 
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radyolarımızda bu kredi ile ilgili olarak bir sü
re neşriyat yapılmış ve turizim sa'hasına yatırım 
yapmak istiyen özel sektöre, kredi verileceği ve 
31 Temmuz 1963 tarihine kadar Bakanlığa mü
racaatları ısrarla istenmiş olduğu malûmunuzdur. 
Aldığımız bilgiye göre bunun neticesi olarak 
bir ay öncesine kadar Bakanlığa 121. 354 . 493 
TL. tutar karşılığı 148 talep vâki olmuştur. Bu 
talepler Bakanlıkta teşkil edilmiş bulunan Tek
nik Komitenin devamlı tetkikleri, bankayla olan 
müzakereleri, bankanın ayrıca tetkik ve çalışma
ları neticesinde projelerin durumu ve teşebüs 
sahiplerinin malî güçleri ve sair hususlar dik
kate alınarak muhtelif talep sahiplerine ceman 
23 500 000 . liralık kredi verilmesine karar kı
lınmıştır. Bu projelerin, içerisinde otel, motel, 
lokanta, pansiyon, kanpink gibi turistik tesisler 
yer almakta ve İstanbul'dan Antalya'ya kadar 
sahil bölgelerine dağılmaktadır. 

Mevzuun buraya kadar olan kısmı tamamen 
teknik ve ciddî bir çalışmanın esasını toşkil et
mektedir. 

Bu müracaat sahipleri 1963 yılının 10 ncu 
ayma kadar bütün muamelelerini ikmal ettirip 
kredi hakkını kazanmış bulunmalarına rağmen, 
aradan geçen 4 aya yakın zaman içersinde tek 
kuruş alamamışlar ve resmî beyanlara güvenerek 
maddî sıkıntılara maruz kalmışlardır. 

Turizm sahasına yatırım yaptırmayı arzu 
eden makamların bu mevzularda daha ciddî dav
ranmalarını beklemek hakkımızdır. Aksi varit 
olunca turizm için ayrılmış bulunan bu fondaki 
paranın, başka istikametlerde kullanıldığı, onun 
için kredi vermekte- gecikme yapıldığı fikrinin 
ve dedikodusunun, ortaya çıkmasına sebebolu-
nur ki bu da ilgili makamların iyi niyetlerine 
gölge düşürebilecek bir mahiyet arz eder. Bu
na ise hiç hakkımız olmadığı açıktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Turizm için ayrılmış bulunan bu 25 milyon 

lira turizm sanayiini desteklemek üzere kurul
muş bulunan ve Bakanlığın fonksiyonları arasın
da mütalâa edilen T. C. Turizm Bankasına yatı
rılmıyor da niçin acaba Vakıflar Bankası tercih 
ediliyor? Müsaade ederseniz biraz da bu mevzu
un üzerinde duralım ve Turizm Bankasının hali 
ve geleceğini gözden geçirip görüşlerimizi bildi
relim.. .. ... 

Turizm Bankası, kurulduğu günden bu ya
na hâlâ ne işe hizmet etmesi lâzımgelen bir mü-
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essese olduğu üzerinde tartışmaların süregeldiği 
bir mevzu olmaktan çıkamamıştır. Turizm Ban
kası memleketimizin turizm sanayiine yardımcı 
ve teşvikçi bir müessese olarak kurulmuş, fakat 
turistik müesseselere kredi vermek veya teşvik 
etmek: bir tarafa dursun, şahsan yaptığı işletme
cilikte yıllık bilançoları yüzbinlerce lira zararla 
kapatılmaktadır. 

Vaktiyle bankaca yaptırılan ve 5 sene evvel 
İstanbul Belediyesine 30 milyon liraya devredi
len Florya tesislerinden, İstanbul Belediyesinin 
mezkûr borcuna karşı Bankaya bugüne kadar tek 
kuruşun ödenmediği bilinmektedir. Edirne'deki 
Kervan Oteli ile Abarit'taki otelin banka ile olan. 
rabıtaları bankaya zarar, keza bilfiil bankaca iş
letilen îstanlbuFdaki Yeniköy ve Kilyos tesisleri 
ise zarar üstüne zarar olarak çalışan müessese
ler haline devam etmektedirler. 

Bu zararlar da banka idarecilerinin kusurla
rını aramak kısmen yersiz düşecektir. Devlet ta
rafından vâki işletmeciliğin bahusus tam mâ-
nasiyle turistik mânada bir işletmeciliğin birta-
!kım kalıp statüler içerisinde mütalâası bu neti
celerden başkasını zaten ortaya çıkaramazdı. 

Şu halde Turizm Bankasını en kısa zaman
da masaya yatırmak ve derhal operasyona tabi 
tutarak, işletmecilik vasıflarını bünyesinden çı
karıp, doğrudan doğruya bir finansman banka
sı haline getirmek icabetmektedir. Halihazır sta
tüsüne göre, banka sermayesi vâdedilen meblâ
ğa eriştirilememiş ve itimadedilmez bir müessese 
haline gelmiştir. Bir zamanlar memurlarının ma
aşını ödiyemez durumda bulunan bankanın bu
gün hangi şartlar içinde çalıştığını bilmemekte
yiz. Bu sebeplerden dolayı değilimdir ki, turizm 
İçin tahsis edilen 25 milyon liralık Amerikan İk
raz Fonu, Turizm Bankasına yatırılamamış ve 
başka bir banka aranmak mecburiyeti hâsıl ol
muştur. Bu hâdise gerek Turizm Bankası için, 
gerek Turizm Bakanlığı için ve gerekse bütün 
bunların esasında mesuliyet payı bulunan Mali
ye Bakanlığı için ciddî olarak düşünülecek bir 
mesele olmalıdır. Netice itibariyle vakit kaybet
meden bu müesseseyi kurtarmanın çaresine bak
mak ve. dolayısiyle turizm sanayiine daha ciddî 
hizmet etmek imkânı bulunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Turizm anadâvalarınm başında gelen unsur

lardan birisi, de hiç şüphesiz ulaştırma-şebekesi--
nin tanzimidir. Turistlere rahat seyahat imkân-
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lamım verilmediği bölgeler isterlerse dünyanın 
cenneti olsunlar tozdan, kasislerden, çukurlardan 
geçilmiyen, eğri büğrü yollara rağbet imkânı 
yoktur. 5 Yıllık Plânın kabulü sırasında turis
tik yollara öncelik tanınmasını plâna koyduğu
muz halde, Bayındırlık bütçesi görüşülürken 
yaptığımız tetkik sonunda anlıyoruz ki, bu yol
lar lâyık olduğu değeri bulamamışlar ve yine ih
male uğramışlardır. 

Türk -iktisadiyatına müspet mânada tesir ede
cek istikametin turizm geliri olacağı hakikatinin; 
Devlet Plânlama Teşkilâtı organlarımızın ve ya
bancı uzmanların beyan ve isteklerine rağmen 
hâlâ ihmale uğraması hiç şüphe yok ki. Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının da faaliyetlerini haklı 
olarak aksatmaktadır. Bayındırlık Bakanlığının 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile sıkı bir iş bir
liğine girerek turizm için mühim addedilen yol
lara öncelik tanınmasını ve derhal faaliyete ge
çilmesini sağlamak bu memlekete zarar değil bi
lâkis büyük faydalar getirmiş olacaktır. 

Memleketimizin turizm sanayiinde günden 
güne kaydedilen inkişafını dikkate alarak turizm
le alâkası olduğu bilinen bakanlıkların bir ara
ya gelerek bir koordinasyon komitesi kurmaları 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığının başkanlı
ğında faaliyette bulunmaları, eskiden beri üze
rinde durduğumuz bir mesele olduğu halde, ger
çekleştirmek imkânları, gelip geçici bakanların 
müddetleri içinde mümkün olamamıştır. Lâkin 
bu da açıktır ki, bu mesele bir zaruret halini al
mıştır. Gümrüğü ile, imarı ile, kara, deniz ve 
havayolları ile, emniyeti ile iş birliği yapmak 
Türk turizminin kalkınması için şarttır ve za
rurettir kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir taraftan bu istikamette çalışılırken diğer 

taraftan da turizm işlerini, radyo, basın ve en
formasyon mevzularından da ayırmanın lüzu
muna işaret etmek isteriz. Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının münhasıran turizm işleriyle meşgul 
olması ve Bakanın, kendisini doğrudan doğruya 
bu meselelere teksif etmesi icabedecektir. 

Kendisinden, gençliğinden vo enerjisinden 
haklı olarak müspet işler beklediğimiz Turizm ve " 
Tanıtma Bakanı, Ali İhsan Göğüs arkadaşımızın 
Hükümet içinde daha çok kendisini, Hükümet 
politikasına verdiğini, Hükümet sözcülüğü ve 
radyo neşriyatını daha cazip bulduğunu görmek-
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le üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz. Anla
yışımıza göre Turizm ve Tanıtma Bakanının asıl 
görevi bu memleketin bol bağladığımız turizm 
hareketlerinin öncüsü ve gerçekleştiricisi olma
sıdır. 

Anlaşılıyor ki, kısa bir müddet içinde teşki
lâtını tamamlıyarak bir (Kurum) halino gelecek 
Türkiye Radyoları İdaresi ile basın ve basın ata 
şelıikleri vo bilûmum enformasyon faaliyetleri
nin ayrı bir teşkilât İmlinde Başbakanlık bünye
si içinde mütalâasında fayda görülecektir. Bu 
yapılmadığı takdirde Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı o makamda vazife alan arkadaşlarımızın ça
lışma sahalarına göre renk kazanacak ve turizm 
alanından beklediğimiz neticeleri almak çok güç 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir müddet evvel talih oyunları mevzuunda 

çalışmalar yapılmakta ve bu hususun gerçekleş
mesi için; izmir'in Çeşme ilçesinde Turizm Ban
kası tarafından inşa ettirilirken yarım kalmış bir 
otelin tamamlanması, keza Ankara'da çiftlik mev
kiindeki Marmara Otelinin ikmali ve ayrıca An
talya'da keza yarım kalmış bulunan bir otelin 
inşası öne sürülmüş bunların tamamlanmasiyle 
ancak talep sahibi yabancı firmaya talih oyun
ları ruhsatı verilmesi yolunda bir adım atılmış 
idi. Bu yöndeki çalışmalar aksadığına göre Ba
kanlığın görüşünü öğrenmek de faydalı olacak
tır. 

Ayrıca bu imkânlardan istifade edilmiyoeek 
ise bilhassa, rüzgâr, yağmur ve dalgaların kade
rine terk edilmiş bulunan Çeşme Otelinin duru
mu ne olacaktır? Kaba inşaatı için 3 - 4 milyon 
lira sarf edilen bu millî servetin geleceği hak
kında bir çalışma, bakanlık programında mev
cut mudur? 

1964 yılı icra plânında turizm mevzuatı ile 
ilgili önemli hususlar yer almış bulunmaktadır. 
Gerek Turizm endüstrisini teşvik Kanununda 
düşünülen tadiller, gerek gümrük mevzuatında
ki engelleyici hükümlerin kaldırılması elbette ki, 
fayda getirecektir. Hâtıra Eşyası Sanayiinin ku
rulması yanında tarihî eserler ve nıüzalere giriş 
ücretlerinin yeniden tanzimi de mühim unsur
lardır. Ele alınacağı bildirilen bu mevzuların 
kısa zamanda hallini mümkün görmek arzuları
mızın ve temennilerimizin arasında yer almak
tadır. 
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Değerli arkadaşlarım, 
Turizm dâvamız için önemine inandığımız ve 

ancak bâzı noktaları üzerinde durduğumuz bu 
meselelerin çözümünü, dirayeti ve enerjisi ile 
bulacağına asla şüphe etmediğimiz genç arkada
şımız Ali ihsan Göğüş'ün, henüz vazifeye başla
dığı Bakanlığında muvaffak olmasını temenni 
eder, memleketimizin turizm ve tanıtma mevzu-
lanna kendilerini samimiyetle verdiklerine inan
dığımız Bakanlığın değerli mensuplarına başarı
lar diliyerek 1964 yılı bütçesinin Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığına ve dolayısiyle memleketimi
ze hayırlı olmasını dileriz (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Kemal Ataman buyurun. 

M. P. GRUPU ADINA KEMAL ATAMAN 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
1964 yılı bütçesi üzerinde Millet Partisi adına 
görüş ve temennilerimizi arz etmek için huzu
runuza çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, turizm son yıllarda 
dünya milletlerinin dikkatini çeken bir konu 
halini almış ve bu suretle turizm sanayii adı 
altında bu mevzu büyük bir kıymet taşır ha
le gelmiştir. 

Bildiğimiz klâsik sanayi geniş rekabet kar
gısında maliyeti düşürmek, verimi artırmak için 
büyük işletmelerde toplanırken turizm sanayii 
aksine şehirlerde olduğu kadar dağlarda, sa
hillerde, göl ve yol kenarlarında yerleşmekte 
ve hizmetlerini köylere, evlere kadar uzatarak 
netice almaktadır. 

Turizm ve dolayısiyle turizm sanayiinin mey
dana çıkması ve ibüyük önem taşıması, insanın 
yaradılışı icabıdır, zira, insan yeniliği, güzeli 
arama macerasında ve bu sahaya koşma mehil
lerine sahiptir. İşte insanın bu temayülü se
bebiyledir ki, seyahat arzusu insanları daima 
artan bir kuvvetle sarmıştır. 

Bu arzuyu insanların dinî inanışlar, da kuv
vetlendirmiştir. Çünkü, hemen hemen bütün 
dinlerde mukaddes yerleri,. şehirleri ziyaret et
mek inancı vardır ve bu inanış ve geleneklere fik
rî ve kültürel cereyanlar, ticaret ve sanat hareket
leri gibi diğer âmiller de katılmıştır. 

Böylece artan seyahat hareketleri eski çağ
larda yeni kıtaların, bölgelerin ve sahaların 
keşfine yaradığı gibi zamanımızda da memle
ketler ve milletler arasında kültürel ve ekono-
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mik münasebetlerin çoğalmasına sebebolmak-
tadır. Şu hal ile dünya sanayiinin yanında ge
lişen ve gelişmeye istidadı olan turizm sanayii 
gittikçe klâsik sanayiin ve ticaretin yerini al
maya ve birinci dereceye geçmeye namzet gö
rünmektedir. 

Turizm ve dolayısiyle turizm sanayiinin 
memleketlere bıraktığı faydalar artık su götür
mez şekilde katîleşmiştir. Bütçe açıklarını dahi 
bu yol ile halletme cihetini bütün milletler be
nimsemişlerdir. 

Bundan dolayıdır ki, turizmi Ibenimsiyen 
memleket ve milletler gittikçe çoğalmakta hat
tâ demirperde gerisi memleketleri dahi kapı
larını aralıyarak bu mevzua yer vermek mecbu
riyetini hissetmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anlaşılıyor ki, turizm hem kaçınılmaz ve 

hem de tadına doyulmaz bir konu haline gel
miştir. Yalnız bu sanayi kendine göre pek çok 
bilgi, ihtisas, tecrübe istediği gibi, memleketin 
turistik gelişmesini sağlıyacak tarihî, sporatif, 
sihhi ve tabiî güzelliklere sahibolması da lâzım-
gelmektedir. İşte turizmin ana temelleri 100 -
120 sene evvel atmış olan İsviçre, Fransa, İtal
ya ve daha pek çok gelişmiş milletler bu sayede 
zenginleşmeye hak kazanmışlardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Turizmin ana faktörlerinden pek çoğu 

memleketimizde mevcuttur. Türkiye baştan ba
şa beş bin hattâ dokuz bin sene evveline kadar 
dünya medeniyetlerinin beşiği olduğu ve pek 
çok dinlerin dalıi bu ülkeden neşeıtettiğini bize 
tarih arkoloji ilimleri göstermekte ve ispat et
mektedir. 

Bunun yanında tabiat güzellikleri birbirle
riyle adeta yarış edecek ve dünyada bir daha 
eşi bulunmıyacak kadar memleketimizde mev
cuttur. Şehirlerimizin kuruluşlarının ve kurul
duğu yerlerin dahi turizm alanında bizatihi 
büyük mâna taşıdığı yine inkâr edilmez bir ha
kikattir. 

Arkadaşlarım Türkiye turizm için ideal bir 
memleket, turistler için bir cennettir. 

Diğer taraftan turizm bir memleketin tabiî 
güzelliklerinin ve tarihî eserlerinin değerini is
pat eder. 

Bununla beraber Türkiye hakkında, İsviç
re Turizm İşleri Merkezi Müdürü Dr. Ziegfried 
Bitterin mütalâası kısaca şudur. 
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«Akdenizin dalgalariyle yıkanan Avrupa 

memleketlerine yayılan turizm akınları 1960 
yılı içinde 1,5 milyar dolarlık bir gelir sağla
mıştır. (lüney istikametindeki bu turizm akın
larının önüne geçilmez ve zaptedilmez bir tarz
da artıp kabarışı Türk turizm hayatının istik
bali için büyük bir ehemmiyeti haizdir» şu ha
le göre, İstanbul, Antalya, Konya, Karadeniz 
sahillerindeki şehirler, ve daha pek çok şehir, 
kasaba ve köylerimiz dünya insanlığını bağrı
na çekecek vasıftadır. Dinî sahada da turizme 
elverişli ve her türlü din saliklerini çekebile
cek ziyaretgâhlar da oldukça kabarıktır. 

Yeri gelmişken arz edelim ki, «CENTO tu
rizm mütehassısı Jarrat şöyle demektedir. Efes 
450 milyon katolik için, Konya'da bütün islâm 
âlemi için mukaddes yerler olarak muazzam bir 
turistik gelişmeye namzettirler. 

Bu arada yine İslâm âleminin ikinci Hac 
Merkezi de Harareti Eyüp Sultan ziyaretıgâhıdır, 
denilmekte ve övülmektedir. 

Bugün Mevlâna İhtifali mevzuu, Konya'da 
ibine yakın turistik eşya sataın işyerinin açılma
sına ve bu eşyiaiların imalâthanelerinin kurulma
sına ve aile fertlerinin ve talebelerin dahi tu
ristik eşyalar üzerinde çalışarak para kapanma
larına âmil olduğu ve yalnız 1963 senesinde 
Mevlâna İhtifaline 24 bin kişinin iştirak ettiği 
ve bu suretle yalnız turistik eşya satışının 600 
bin liranın üstünde olduğu bir gerçektir. Bu
nun yanında binlerce insanın Konya'ya gidip 
gelmesi, orada yiyip içmesi ve yatıp kalkması 
da hesaba katılacak olursa dâvanın azameti ken
dini derhal .gösterir. 

Bir senede bu ziyaretgâihı 300 bin Müslüman 
ve 100 bin Avrupalının da görmeye geldiğini 
söyliyecek olursak ekonomik sahada milyonlarca 
paranın ne şekilde harekete geçtiğini düşünmek 
kolaylaşır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz burada memleketimizdeki görülecek, ge

zilecek ve ziyaret edilecek yerleri izalha çalışır
sak mevcut zamanımız elbette ki kâfi gelmiye-
cektir. 

Yalnız bütün dünya insanlığının tarihî, ta-
Ibiî, ilmî ve sanat güzelliklerinin bir yerde top
landığında ittifak ettiği istanbul şehrine biraz
cık değinmek istiyoruz. 
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Şairin : 
«Bu şehri İstanbul ki bimisili pahadır. 
Bir senkine yekpare Acem mülkü fedadır.» 
Ve «'Bu şehri İstanbul ki, Cennet, ya altında

dır, ya üstünde.» dediği İstanbul'un turistik 
kabiliyetini dünyaüstü görmek yerinde olur. 

Yine bu şehir için Lâmıartin şöyle demekte 
d ir : 

«Allalh ve insan, tabiat ve sanat, insanın 
yeryüzünde görebileceği' en harukulâde manza
rayı yaratmak için elbirliği yapmışlardır.» 

İste aziz arkadaşlarım, bugün dahi aynı vasfı 
taşıyan ve turisti çeken İstanbul şehri hailen 
üzücü bir mandara arz etmekte ve gittikçe de 
turistik vasfını kaybetmektedir. 

Zira, nedenleri bilinemez, üç tarafı denizi 
çevrili ve pek çok sahil şehri bulunan Türkiye'
nin ithalât, ihracat ve yetmiyormuş gibi sam-
yi merkezi haline getirilmekte (bulunan İstan
bul, pis ve mülevves bir şekilde ve çeşitli ha
yat şartları içinde insan yığınına barınak yap
makta devam ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biz diyoruz ki, İstanbul şehri bu şeklinden 

kurtarılsın, ithalât - ihracat hususları başka 
liman şehirlerine teksim, edilsin ve 10 - 15 sene 
içerisinde de yavaş yavaş istanbul'daki sana
yiin memleketin başka tarafına intikaline gi
dilsin, bu suretle İstanbul bubünkü perişan 
halden kurtarılsın ve ancak iç ve dış turizmin 
çok verimli mevzuatına bu güzel şdhir tahsis 
edilsin. 

Böylece İstanbul temiz, berrak plajları, ta-
rilhî müzeleri, camileri, tabiî güzellikleriyle 
memleket turizminin muvaffak 'bir yeri haline 
getirilirse dünya turizminin memleketimize açı
lan kapısı o nisbette geniş olur ve faydaları da 
akıl durduracak kadar büyük olur. İşte biz 
burada Turizm ve Tanıtma Bakanlığının dik
katini çekmek isterken plânlarımıza da dola-
yısiyle bu hususu ima etmek isteriz, 

Muhterem arkadaşlar; 
Diğer taraftan dünyada eşi olmıyan ve mut

lak surette görülmeye değer bir tabiat harikası 
olan Denizli'deki Pamukkale'nin durumunun da 
İstanbul kadar üzücü bir mahiyet taşımakta ol
duğunu arz etmek isteriz. 

Tetkikatımıza göre Pamukkale'ye bu tabiî 
güzelliği bahşeden suya mahkeme ilâmiyle bir 
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şahıs sahibolarak bu suyu değirmeninde kullan
mak suretiyle gittikçe bu tabiat hârikasını yok 
olmaya mahkûm etmektedir. Biz burada Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının, Hükümetin, Denizli Se
natör ve milletvekillerinin dikkatini çekmeyi 
vazife bilmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketimizde dünyaca kabul edilmiş olan 

turizm hareketleri ve turizm sanayiine kapıları
nı açmak istemesiyle Hükümet bünyesinde halen 
son şeklini alan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bu 
işi deruhte etmiş bulunmaktadır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı memleketimi
zin turizm alanında geçirilen hayli istihaleler
den sonra teşekkül etmiş bir Bakanlık ise de, 15 
seneden beri Türkiye turizmini diğer memle
ketlerin turizm görüşü ve buna göre sanayileş
mesi zaviyesinden yürütüldüğünü iddia ede
meyiz. Sistemimiz henüz hedefine varacak mahi
yette değildir. Evvelemirde şu hususun bilinme
si zaruridir, kanaatindeyiz. 

Turizm ve bunun sanayiinin Devlet eliyle ve 
Devletçilik zihniyetiyle yürütülebilmesi düşün
cesi sakat bir zihniyettir. 

Devletin, burada yalnız nâzım rolü olması ge
rekir. Turizm sanayiinin kurucuları Devlet yani 
âmme sektörü değil, hususi sektör olmalıdır. An
cak bunun kontrolü ve desteklemesini Devlet 
yapmalıdır. Devlet yapmalıdır dedik. Çünkü, bu 
işlerin klâsik bir bakanlık bünyesine girmesine 
esprisi itibariyle imkân yoktur. Yani Devlet bu 
arada koordine sistemini de her bakanlık bün
yesinde görmelidir. 

Bu hususu böylece arz ettikten sonra Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının bünyesi hususunda da 
görüşlerimizi arz etmejs istiyoruz. 

Bugünkü Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, is
minin icaplarına göre bünyesini yeniden tanzim 
cihetine gidememiş ve bu suretle Basın - Yayın 
Umum Müdürlüğü karekterini muhafazaya de
vam etmekten kendini kurtaramamıştır. 

Ancak bu teşekkül bir kanunla isim değiştir
miştir, diyebiliriz. Yukarda da arz etmiştik ki, 
turizm mevzuu ilim tecrübe bilgi ve ihtisas işi
dir. Bakanlık ise, bünye itibariyle bu cihetten 
yoksundur. 

Bundan başka, Bakanlık özel sektörün yatı
rımlarını takip ve kontrol edecek bir mekaniz
madan da mahrumdur. 
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I Dış pazar araştırılması yapılmadığı gibi dış 

tanıtma politikamız da yok denecek kadar ha
fiftir. Şu hale göre, Devletin kontrol ve nâzım 
rol oynaması imkânlarını biz şöyle düşünmekte 
görmekte ve temenni etmekteyiz. 

1. Etüd ve plânlama işleri bir elde toplan
malıdır. 

2. Teknik elemanı tedarik etme gayretlerini 
artırmalıdır. 

3. Bakanlık diğer Bakanlıklarla bir koor
dinasyon komitesi kurmalıdır. 

4. Turizm alanında iç, dış yardımlar için 
projeler hazırlamak ve «projemiz varsa ben şu 
yardımı yapacağım» diyen ecnebi devleti ikna 
etmek suretiyle memlekette bu yönden turizm 
sanayiinin gelişmesi sağlanmalıdır. 

Arkadaşlarım, burada şu misali arz etmekle 
bu hususun ehemmiyeti, ifadesini bulur, kanaa
tindeyiz. 

1961 yılı içinde Alman kredisinin turizm sa
hasına verilecek olan 100 milyon marklık bir fon 
için gereken tesisler inşası, teçhiz, tefriş mali
yetlerine kadar hesapları yapılmış bir programa 
bağlanmış olmasına rağmen, boşa çıkmıştır. Çün
kü Maliye Bakanlığı ilgilileriyle temasa memur 
edilen îdari îşler Müdürünün ilgisizliği ve aynı 
zamanda haber vermemesi yüzünden, plân ve 
projeleri yoktur, diye iade edilmiş olduğunu 
üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 100 milyon 
marklık plânın memlekette başaracağı işlerin 
takdirini Yüksek Meclise bırakırız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Turizm dâvamızın büyük bir memleket me

selesi halinde olduğunu şu kısa görüş ve temen
nimizle izaha çalıştık. Genç ve dinamik Sayın 
Bakanın reel hareketleriyle bu işlerin bir niza
ma konulacağını ümidetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu orijinal hususu da arz etmeden geçemiye-

ceğiz. Tercüman gazetesinde seri halinde çıkan 
bir makale şöyle diyor. 

«Suudi Arabistan yani, Mekke ve Medine'nin 
bulunduğu memleketin ileri gelenleri senede 500 
bin insan bu öldürücü sıcaktan uzak kalmak için 
başka memleketlere gider bu memleketler öte
den beri Lübnan, Avrupa ve Mısır'dır. Avrupa'
nın uzaklığı ve masraflı oluşu, Mısır'la arala
rının gergin oluşu Lübnan'dan ise usanmış olma-

I lariyledir ki, Türkiye'ye' gelmek arzusunu gös-
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termişlerdü'.» Eğer bu böyle ise; Bakanlık bu 
işi ele alsa iyi olur kanaatindeyiz. Bu münase
betle hacılarımız yoliyle çıkan dövizin tekrar 
geri gelmesini sağlamış olmak da memlekete bir 
fayda temin eder. Zira bu millet, petrol sayesin
de zengindir. Para harcamaktan kaçınmaz. Kal
dı ki, kalbur üstü ve zenginleri geleceğine göre 
fayda büyük olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
1964 yılı bütçesinin memleket ve Devletimize 

hayırlı olmasını temenni eder, hürmetlerimi su
narım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi, Millet Meclisi 
Grupu adına Sayın Nihat Kürşat, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA NÎHAT KÜRŞAT (İz
mir) — Muhterem Başkan, Yüksek Meclisin de
ğerli azaları, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Meclis Grupunun gö
rüşlerini ifadeye başlarken sizleri hürmet ve mu
habbetle selâmlarım. 

Aziz arkadaşlarım, tetkikinize sunulan bütçe 
vesilesiyle Plânlama Teşkilâtının, Hükümetin ve 
Bakanlığın turizm sahasındaki tutum ve icraatı
nın tenkid ve tahliline geçmeden evvel, iktisadiya
tımız için büyük bir ehemmiyet arz eden turizm 
hakkındaki görüşümüzü kısaca ifade etmek ve bu 
mevzuda, takibi gereken politikanın esaslarını or
taya koymak zaruretini duymaktayız, 

Muhterem arkadaşlarım, turizm; iktisadi, içti
mai ve siyasi bakımdan inkişaf etmiş memleketle
rin bir gelir kaynağı olarak karekteristik bir vas
fını ve dolayısiyle iktisadiyatının temel faktörle
rinden birini teşkil etmektedir. 

Turizmin bir sanayi haline gelmesi, inkişaf 
etmiş memleketlerin bilhassa teknik, ekonomik ve 
sosyal sahalarda elde ettikleri gelişmelerin bir 
neticesidir. Bu memleketlerde geniş halk kütlele
rinin satmalma kabiliyetleri artmış, çalışma şart
ları düzenlenmiş, ücretli izinler bir sistem olarak 
kabul edilmiş bulunmaktadır. Buna muvazi ola
rak münakale şebekesinin genişlemesi, ulaştırma 
vasıtalarında kaydedilen teknik gelişmeler ve bu 
memleketlerin Hükümetleri tarafından tatbik edi
len politika; turizmin, tarım ve sanayi gibi esaslı 
bir gelir kaynağı haline gelmesini ve halihazır 
ekonomilerin faal bir kolu olmasını temin etmiş
tir. 

Türkiye bir turizm ülkesi olarak, yabancı tu
riste ilgi çeker mahiyette birçok hususlar temin 
edebilir. Memleketimizin tabiî güzellikleri, hemen 
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hemen bütün bir sene boyunca mutedil ve tatlı 
bir mahiyet arz eden iklimi, eski eserleri ve ha
rabeleri, âdetler ve gelenekler bakımından bir
birinden çok farklı medeniyetlerin kalmtılariyle 
iktisadi bakımdan önemi çok büyük bir turizm 
hareketinin meydana gelmesini temin edebilir. 
Bunlar bilinen ve yabancı uzmanların ilmî rapor
larına bağlanmış hakikatlerdir. 

Fakat, yukarıda saydığımız meziyet ve imkân
lar bir turizm hareketinin yaratılmasına ve ge
lişmesine kâfi gelmemektedir. Ancak uygulana
cak nisbet bir politika, koordine işliyen bir Dev
let teşkilâtı ve bunun yanı sıra müstakâr mevzu
atın destekliyeceği özel teşebbüsün gayretleri, tu
rizmi bir gelir kaynağı haline getirebilir. Çeşitli 
memleketler arasında turizm bakımından rekabet 
arttıkça, turistin de talepleri bununla mütenasip 
olarak çoğalmaktadır. Artık turist, kendisine te
min edilen imkân ve hizmetlerin kalite ve fiyat
larını uğradığı diğer memleketlerde gördükleriy-
le veya eline geçirdiği listelere ve tarifelere ba
karak mukayese etmek imkânlarına sahip bulun
maktadır. 

Turizmin gelişmesi bir memleketin iktisadiyatı 
üzerinde büyük tesirler yaratır. Turist döviz ge
tirir, memleketin mamul ve mahsullerini yakın
dan tanıyarak onların ihraç imkânlarını artırır, 
turizmle doğrudan doğruya alâkalı iş kollarında
ki faaliyetleri, meselâ otel, lokanta, nakil vasıta
ları sahalarında bir taraftan yatırımlar yapılma
sını teşvik eder, diğer taraftan da bu gibi yerler
de çalışanların adedini artırmakla bir canlılık ya
ratır. Turizm bir yabancı döviz kaynağı olarak 
tasarruf ve yerli yatırım imkânlarını da artırmak
tadır. Ticari bakımdan ise yapılan servislerin ka
litesi üzerinde müspet tesirler icra etmekte, yerli 
halkın yabancılarla temasını temin ederek sosyal 
ve kültürel gelişmeler sağlamaktadır. 

Yapılan ilmî araştırmalar, beynelmilel turizm
den fakir memleketlerin istifade ettikleri netice
sini doğurmaktadır. Memleketimiz diğer Avrupa 
memleketlerine nazaran daha fakir olduğu cihetle, 
ikamet masrafları resmî döviz fiyatlariyle serbest 
piyasa döviz fiyatları arasındaki farka rağmen 
turistler için bir hayli elverişlidir. Ancak, tu
ristik tesislerin, muntazam yol şebekelerinin ve 
turistik hizmetlerin kifayetsizliği lehimizdeki bu 
şartları tesirsiz hale getirmektedir. Avrupa ikti
sadi tş Birliği Teşkilâtının yayınladığı bir rapora 
göre Avrupa'da turistik hareketlerin karekteristi-
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ği turistlerin Güney - Avrupa memleketlerine 

y akın etmeleri halinde tecelli etmektedir. Aynı za
manda turistlerin çoğu ziyaret ettikleri memleket
lerin muayyen merkezlerinde kalmamakta mem
leketin iç kısımlarına uzanmaktadırlar. Bu du
rum yol şebekelerinin önemini daha da artırmak
tadır. Beynelmilel turizmin bu temayülü bir sı
nır noktasından diğer sınır noktasına kadar bütün 
yol boyunca turisti ilgilendirecek birçok hususi
yetlere sahibolan memleketimiz için büyük bir 
avantajdır. Ve bu özelliği ile İtalya, İspanya ve 
Yugoslavya'dan üstün durumda bulunmaktayız. 

Otel mevzuuna gelince bu sahada iptidai vazi
yette olduğumuz muhakkaktır. Otelcilik işletmele
rinin «mevsim» ve «turizm hareketleri» faktörle
rine bağlı hususiyetler arz etmesi ve memleketi
mizde iç turizmin gelişmemiş olması özel sermaye
yi bu sahada yatırımlar yapmakta mütereddit 
ve dikkatli olmaya sevk etmektedir. Ancak otel 
olmadan turizm olamıyacağına göre Devletin bu 
sahaya müdahalesi şarttır. 

Devlet bir taraftan turist celbi suretiyle tu
ristik faaliyetleri geliştirirken diğer taraftan dai
mî bir tempo ile ve ekonomik kriteryumlara da
yanarak bir «turizm piyasası» yaratılmasına ve 
bu piyasadaki arz ve talep faktörünün düzenlen
mesine gayret sarf etmelidir. 

Bu noktada Devletin turizm yatırımlarında
ki tutumu ortaya çıkmakta ve bunun Devletçi ve
ya liberal bir karakter taşıması gerektiği hususu 
ehemmiyet kazanmaktadır, tktisaden geri kalmış 
memleketlerin kalkınmalarında yeni ve yabancı 
bir mevzu olan turizmin, Devletin geniş çapta 
müdahalesiyle inkişaf ettirildiği bir gerçektir. 
Turizm kalkınması liberal ekonominin cari oldu
ğu memleketlerde bile Devletçiliğin zaman zaman 
demokratik prensiplerle çelişen sert tatbikatiyle 
tahakkuk ettirilmiştir. 

Plâna, Hükümet programlarına bakarak, ve 
bütçelerin yatırım bölümlerindeki meblâğları mu
kayese ederek; bizim, turizm yatırımlarını özel 
sektöre programsız ve desteksiz bir hale bıraktı
ğımız anlaşılabilir. Bütçe ve Plân Komisyonun
daki müzakerelerde Hükümetin, turizm sahasında 
enfrastrüktür yatırımlarla yetindiği ve yetinece
ği resmen ifade edilmiştir. ^ 

Yol, liman, hava alanı, PTT ve bankacılık 
gibi yatırımlar yapmakla Devletin turizme müza
hir olacağı kabul edilebilir. Bu kabil tesislerin 
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enfrastrüktür yatırımlar telâkkisi tabiîdir. An
cak, Devletin doğrudan doğruya turizm sahasın
da yatırımlara girişmesi ve özel sektöre önderlik 
etmesi az gelişmiş her memleket için olduğu gibi 
Türkiye için de şarttır. Zira, turist piyasasının 
bir gelir kaynağı olarak telâkkisi ekonomik faali
yetin doğup gelişmesi ve bu faaliyet sahasına 
yatırımlar yapılması için gerekli şartlar bu kabîl 
memleketlerde mevcut değildir. Piyasa dar oldu
ğundan ve özel yatırımları teşvik edecek bir ma
hiyet arz etmediğinden, turizm hareketlerinin 
başlaması ve piyasanın gelişmesi için Devletin ya
tırımlar yapması zarureti kendiliğinden doğmak
tadır. Bilhassa bizim için, yeni ve yabancı mev
zular olan kamping, dinlenme köyleri, ve plaj 
siteleri gibi tesisler için Devlet, geniş yatırımlar 
yapmalı, bunu takiben de, karma ekonomilerde, 
her ekonomik faaliyetin tamamlayıcısı olan özel 
teşebbüsün bu işlere girişmesi temin edilmelidir. 

özel teşebbüsün bu sahaya teşvik ve şevkinde 
Devlete düşen vazifeler, bununla da kalmaz, de
vamlı ve müstekâr bir malî destek bir sistem ola
rak yaşatılmalıdır. Bu merhalede takibedilecek 
yolun tesbitinde zaruret vardır. Devletin otel, 
gazino ve plaj işletmeciliği yapamıyacağı aşikâr
dır. Ancak başlangıç için zaruri olan çeşitli te
sisleri kurduktan sonra özel işletme teşebbüsleri
ne müsait şartlarla kiralamak, bilâhara da türlü 
kredi yollariyle satmak yolu tutulmalıdır. Unu
tulmamalıdır ki; turizm yatırımlarında Devletin 
geliri, yaptıracağı tesislerden alacağı kira ve sair 
gelirler değildir. Bu tesislerin mevcudiyeti dolayı-
şiyle gelecek turistlerin ödiyeceği dövizdir. Mesele 
bu zaviyeden anlaşılmalı ve Devlet ile özel teşeb
büsün bu noktadaki görüşlerinin ayrılığı kabul 
edilmelidir. Vatandaş, sermayesini en kısa yoldan 
değerlendirmeyi, Devlet ise, uzun vadeli yatırım
larla memleket dâvalarını halletmeyi düşünür. 
Meselemizde turizm gelirlerinin dış ödemeler açı
ğını kapatacak bir tedbir olarak ele alındığı gibi. 
Yukarıdan beri izahına çalıştığımız Devletçi gö
rüş, liberal ekonomilerin cari olduğu memleketler
de iltifat görmüş, tatbik sahası bulmuş ve çok kı
sa zamanda başarılı neticeler alınmasını sağlamış
tır. Hal böyle iken ve bizde gerek plân, gerek 
Hükümetin icra programı Devletçi bir karekter 
arz ederken, münhasıran turizm sahasında, özel 
teşebbüse bel bağlamanın izahını yapmak güç ol
maktadır. Bu davranış eğer bir bilgisizliğin, me
seleyi anlamamanın neticesi değilse, turizm saha-
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smda yatırını yapamamanın aczini örtmek için 
yaratılmış suni bir hareket olarak kabullenmek ik
tiza eder ki, bunda da mazur görüleceğimizi ümi-
dederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, mevzua müteallik 
ana prensipler üzerindeki mütalâalarımızı böylece 
ifade ettikten sonra, 1964 bütçesinde derpiş edi
len esaslar ve geçmiş tatbikat hakkındaki görüş 
ve tenkidlerimizi kısaca sıralamaya çalışacağız. 

Her şeyden evvel, yıllarca hukukî bir statüden 
mahrum olarak faaliyette bulunan Bakanlığın, ge
çen yıl içinde teşkilât kanununun çıkmış bulun
masını memnuniyetle karşıladığımızı beyan et
mek isteriz. 

Aziz arkadaşlarım, ikinci tatbikat yılında da 
plân ile bütçe arasında samimî bir intibakın sağ
lanamadığını üzülerek müşahede ediyoruz. Buna 
ait sayısız misaller vermek mümkündür. Bu hu
susu ya plânın kifayetsizliğine veya Hükümetin 
plâna uymak yolundaki samimiyetsizliğine bağla
mak mümkün ise de, her halükârda dâvanın hal
linin gecikmesi gibi memleket zararına bir netice
nin doğduğu aşikârdır. 

Turizme, diğer üretim sektörleri içinde ayrı
lan para yüzdesi 1963 te yüzde bir buçuk, 1964 
te 1,8 dir. Geçen yıla nazaran yüzde 32,5 bir ar
tış memnuniyet verici ise de, bu yatırım nisbeti 
ile turizm gibi tediye muvazenemizi temin ede
cek bir unsur telâkki edilen dâvanın halledilemi-
yeceği izahtan varestedir. Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında turizm dâvamız ele alınmış olmakla be
raber kaynakların daha ziyade diğer hedeflerin 
tahakkukuna tahsis edilmiş olması hasebiyle 
turizm mevzuu üzerindeki çalışmalara verilen 
ehemmiyet, asla tecviz edemiyeceğimiz ve hatalı 
gördüğümüz (bir görüşle, İkinci 5 Yıllık Plâna 
atılmıştır. Bunun neticesi olarak, gerek 1963, ge
rekse 1964 programlarında derpiş edilen tedbirler 
üzerindeki Hükümet çalışmaları, bu konuda bek
lenen neticenin alınmasını sağlıyaeak bir ma
hiyet arz etmekten uzak kalmıştır. Plânın ve 
programların bu açığını kapatmak için beli
ren bâzı münferit gayretlerde iltifat görme
mektedir. Bakanlığın bütçenin hazırlanışı 
sırasında yaptığı bâzı cüzi ve mevzii teklif
ler - Ezcümle turistik bölge yollarının tanzimi 
için Karay ollarına transfer edilmek üzere is
tenen 5 milyon lira dahi Maliye Bakanlığınca 
kabul 'edilmemiştir. 
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Beş Yıllık Plânın bu kısır ve sakat anla

yışını 'belirttikten sonra, programlarda yer 
alan bâzı proje ve tavsiyelerin de icranın be
ceriksizliği ve ataleti yüzünden tahakkuk et
ti rilemediğini kesinlikle ifade etmek isteriz. 
riei'çekten 1963 icra plânında 11 madde halin
de sıralanmış olan tedbirlerin hemen hiçbiri 
geçen koca bir yıl zarfında alınmamış, netioe-
lendirilmemiştir. Aynı yıl programındaki tav
siyelere de keza kulak asılmamıştır: Bütün 
bunlara plânda ve yıllık programlarda yer 
aldığı halde, bütçede tahsisatını bulamadığı 
için yapılamıyan işler ilâve edilirse, turizm 
politikamızın nasıl bir keşmekeş ve pejmürde
lik içinde bulunduğu kolaylıkla anlaşılabilir. 

Umumi görüşlerimizi izah ederken, turizm 
yatırımlarında özel sektörün Devlet tarafın
dan sübvanse edilmesi zaruretine işaret et
miş, üstelik plânın bu sahada diğer sektörl-e-
rin aksine özel teşebbüse bel bağladığı cihetle 
geniş finansman imkânlarının bahsedilmesi za
ruretini belirtmiştik. Bu iş için Maliye Bakan
lığı bütçesinde -sadece 10 milyon liralık bir 
imkân düşünülmesi Hükümetin ne derece kı
sır bir tutum içinde bulunduğunu anlatmaya 
kâfidir. 

AID Teşkilâtının karşılık paralardan ser
best bırakıp, turizm sahasında, münhasıran 
özel sektör yatırım finansmanı olarak kulla
nılmak üzere tahsis ettiği 25 milyon lira, özel 
sektörün kredi ihtiyacı içinde çırpınmasına 
rağmen hâlâ dağıtılmamış iş sahasına dökül-
memıişltir. îki gün önce bu paradan sadece 
144 bin lira verilebilmiştir. Amerika'nın bu 
parayı verirken, kullanıldığı takdirde yeni 
yardımların yapılacağını temin ve taahhü-
detmiş bulunması karşısında, bu iki yıllık ge
cikme, bir Hükümet için sadece beceriksizli
ğin ifadesi değil, bir finansman kaynağını 
âtıl bırakma demek olduğundan (memleket 
menfaatleri aleyhine işlenmiş ağır bir ha
reket olarak telâkkisinde insafsızlık bulun-
mıyacağı kanaatindeyiz. Bugün bu paraların 
dağıtılması için düşünülmüş olan sistem ise, 
faizlerin yükseltilmesi ve kredi alacaklara 
çıkarılan güçlükler, Amerikalıların bir krediyi 
verirken derpiş ettikleri gayeyi zayıflatmıştır. 

Turizm danışma bürolarının ehliyetli ele
manlarla takviyesi halinde müspet hizmetler 

226 



M. Meclisi B : 64 
görüleceğine inanıyor, bu itibarla memleket 
içinde yeniden 10 büronun açılmasını mem
nuniyetle karşılıyoruz. Ancak bunların ted
virinde sistem ve zihniyet değişikliğim; gidil
mesini şart koşuyoruz. Bu büroların diğer 
Devlet dairelerinde olduğu gibi resmî çalış
ma saatleri dâhilinde açık bulundurulmaları 
ve Cumartesi Pazar ve sair taitdl günlerinde 
kapalı bulunanları, hizmetin mahiyeti ile telif 
edilemiyecek bir hareket tarzıdır. Gerek yerli 
gerek yabancı turistin buraların kapısını 
daha ziyada tatil günlerinde çalacağını, çünkü 
tatil günlerinden istifade ederek seyahate 
çıktığı- bedahati karşısında, danışma büroları
nı klâsik bir Devlet dairesi olarak telâkki 
etmek serbestir. 

1964 yılı bütçesinde 208 milyon liralık tu
rizm yatırımı düşünülmüştür. Bu yekûn için
deki 70 milyon liralık özel sektör yatırım
larının nasıl tahmin edildiği ve bunun tahak
kuk edip etmiyeceği hususunu tatminkâr 
bir hükme bağlamak- imkânsızdır. Mahallî 
idarelerden beklenen 17 milyon liralık yatı
rımın tahakkuk etmiyeceğini önceden kestir
mek, bu idarelerin içinde kıvrandıkları malî 
imkânsızlıklar muvacehesinde kehanet sayıl
mamalıdır. 

Genel ve katma bütçelerdeki 36 milyon lira
lık yatırımın orduevi inşaatlarının müze ve 
eski eserlerin onarılması gibi harcamaların, 
ne dereceye kadar turizm yatırımı sayılacağı 
hususu da kabili münakaşadır. 1964 programın
da şu satırlar yer almaktadır. 

«önümüzdeki yıllarda konaklama için ya
pılacak otellerin lüksten çok orta halli turist
lerin aradığı motel, kamp ,tatdl köyü gibi ucuz 
(tesislere öncelik tanınacaktır» Gelin görün ki 
plânın bu tavsiyesine önce Devlet kendi ya
tırımlarında uymamaktadır. Emekli Sandığı İz
mir, Ankara ve Tarabya otelleri için 50 milyon 
harcıyacaktır. Denizcilik Bankası Termal ote
linin tevsiine 14 milyon lira ayırmıştır. Bu 
otellerin ise, . lüks ve pahalı olduğu aşikârdır. 
Bu sözlerimizden eskiden başlanmış tesislerin 
tamamlanmasına muhalefet ettiğimiz ve bun
ları turizm için lüzumsuz gördüğümüz mânası 
çıkarılmamalıdır. İfadesine çalıştığımız husus, 
plânın da derpiş ettiği gibi, memleket reali-
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telerine uygun bir turizm yatırımı politika-

I sının bu meblâğlarla tahakkuk 'edemiyeceğidir. 
! Hükümetin, bunların dışında, bugünün âcil 

ihtiyaçlarını karşılıyacak yeni yatırımlara gi
rişmesini zaruri bulmaktayız. Bu istikamette 
göıdüğümüz bir yatırım şekli olarak, Marma
ris ve Edremit'te iki tatil köyünün kurulma
sını tasviple karşılıyoruz. 

Bütçe imkânsızlığı mucip sebebine bağla
nan bu yanlış tutumu cerheden bir misali de 
burada zikretmek isteriz. Plân Turizm sa
halarında büyük ölçüde konuklama sıkıntısı 
çekilmekte ve turist sayısı çoğaldıkça talebi 
karşılamak güçleşmektedir. Demek suretiyle 
isabetli bir teşhis koyduğu halde, EmekM San
dığı 14 milyon liralık bir imkânını bu yıl 
Ankara'nın içinde bir otel inşasına harcıya
caktır. 

Hükümetin bu mevzudaki yanlış tutumu
na olduğu kadar, yukardaki mütalâayı ver
dikten sonra bunun aksine bir projeyi tasvi-
betmekle Plânlamanın düştüğü tezada işaret 
etmek yerinde olur kanaatindeyiz. 

208 milyon olarak ifade edilen turizm ya
tırımları toplamının, bu kısa tahlilinden son
ra ; 1964 bütçe yılı içinde turizm dâvamızı 
hal yolunda müspet bir ilerleme kaydedile
bileceğimizi ummanın safdillik olacağını be
lirterek turizme ait konuşmamızı bitirirken 
burada radyolarımızın yayınlarındaki bir hu
susa, tarafsızlık mevzuuna kısaca temas etmek 
istiyorum. 

Bilhassa, siyasi tartışma konusu olan mese
lelerde radyoların büyük bir titizlikle tarafsız
lık ölçülerine riayetkar omaları lâzımgelir. 

Bu lâzimeye; yıllar yılı aksine bir tutumun 
şikâyetçisi olanların, Radyonun, idarelerine 
tevdi edildiği bir zamanda, uymadıklarını 'gör
mekle yese ve ümitsizliğe düşmekteyiz. 

Bu tutumun hazin birkaç misalini burada 
vermekle yetineceğiz- Bunlardan birisi, son hâ
diseler dolay isiyle bâzı Parlâmento üyelerinin 
Kıbrıs'a yaptıkları ziyaretlenle alâkalıdır. 

Türk Parlâmento Heyetinin Adaya yapmak 
istediği resmî ziyaretin Kılbrıs Hükümetince 
kabul edilmemesi üzerine Aydın Milletvekili 
Reşat özarda Adaya gitmiştir. Orada günlerce 
kalmış, çok müspet ve ırktaşlarımız arasında fe
rahlatıcı faaliyette bulunmuştur. Bu bir haber-
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dir, enterçsan ve yeni bir tarafı vardır. Ama 
vatandaşa teze haber vermekle mükellef olan 
radyolarımızda habere yer verilmemiştir. 

Aradan günler (geçmiştir. Aynı Parlâmento
nun üç başka üyesi de özarda'nın yolunu taki-
betmişler, arkasından Kıbrıs'a gitmişlerdir. Rad
yolarımız bu, orijinalliğini ve tazeliğini kaybet
miş hâdisenin 'haberini yayınlarında sık sık gün
lerce tekrarlamıştır. Bununla da kalınmamış, 
müşterek gezi ve temaslarda bulunan 4 Parlâ
mento üyesinin yayınlarda sadece üçünün is
minden bahsedilmiş, özarda'nın ismi zikredilme-
miştir. 

Bu tutum radyolarımızın, ne haber verme 
fonksiyonu ile, ne de siyasi1 tarafsızlığı ile te
lif edilememektedir. 

2 nci misale geçiyorum : Günün birinde bir 
akşam üstü radyolarımız müzik neşriyatını ke
serek, heyecanlı bir takdim şekli ile Adalet 
Partisinden 12 milletvekili ve senatörün istifa 
'ettiği haberini vermiş ve sık sık tekrarlanniıştır. 
O zamandan bu yana A. P. ye birçok senatör 
ve milletvekili iltihak etmiştir. Bunlara yer ve
rilmemiş, ilâveten bir başka partiden istifa eden 
1 1 - 1 2 senatör ve milletvekilinin istifasını nak-
letmemiştir. C. H. Partisinden istifa edenlere ait 
haberlerin verilmediğini zikretmeyi lüzumsuz 
buluyorum. 

Biz, istifa ve iltihak haberlerinin radyolarda 
hiçbir suretle yer almasını tasvibetmemıeMe be
raber, böylesine bir ayırımı da reddediyoruz. 

Şimdi 3 ncü misale geçiyoruz. Bu, Büyük 
Millet Meclisi saati ile alâkalıdır. 

Burada da iki mevzuu dile getirmek istiyo
ruz : 

Bunlardan biri, 13 Ocalk 1964 tarihinde ce
reyan eden müzakerelerde Adalet Partisi Mec
lis Grupu Başkanı Sayın Kıza Bertan'm bura
da yapmış olduğu bir konuşma, radyo Meclis 
saatinde yapılan ve bu konuşmanın mâna ve ma
hiyetini tamamen değiştiren ters bir istikamette 
neşredildiğini dinlemiş bulunmaktayız. 

Şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi saati
nin metni ve bizim için muteber tutanakları kav
si karşıya getirerek radyonun nasıl bir taradı 
tutum içinde olduğunu izıaha çalışacağım. 

O gün Adalet Partisi Meclis Grupu Başkanı 
Sayın Mahmut Rıza Bertan kürsüye geliyor 
ve partisinin, grupunun görüşünü aksettirirken 
•aynen, bu mevzu üzerinde aynen şöyle diyor : 
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«Memnuniyetle kaydedelim ki, iktidar ve 

muhalefet partileri grup yöneticilerinden müs
pet cevap almış bulunuyoruz. Gününü tâyin 
ederek, en kısa bir zamanda bu toplantıyı iyi 
neticeye yöneltmek imkânını bulacağız.» 

Bunlar Meclis zabıtlarından okuduğum ifa
de şeklidir. Bir de Radyonun Meclis saatinde-
ki takdim şeklini ifade edeceğiz. O da şudur : 
«Gruplar arasında bir anlaşmanın sağlanması 
için Adalet Partisi Millet Meclisi Grupunun tüm 
siyasi parti gruplarına bir bildiri gönderdiği an
cak buna bir siyasi parti grupu dışında hiçbir 
siyasi parti grupunun cevap vermediği» görü
yorsunuz ki, bu tamamen cerayan eden muame
lenin, yapılan karşılıklı bir şeyin tamamen ak
sine bir tutumu ifade etmektedir. Radyoda bu 
neşriyatı yine radyonun aynı celseye ait Mec
lis saatinin bir mütalâasını burada zikretmek is
terim. Adalet Partisi Siyasi Partiler Kanunu
nun ileriye atılmasını istemiş ve bu maksadı 
temin için de bâzı hareketlerde bulunmuştur. 

Bakınız radyodaki Meclis saatinde bu hare
ketler nasıl tefsir ediliyor. «Bu konuşmalar sı
rasında Adalet Partisi milletvökillerinin birer 
ikişer salondan çıktıkları görülüyordu. Bâzı 
Adalet Partisi milletvekilleri ise, salona bakan 
camlı bölmelere girerek görüşmeleri salonu dı
şından izlemektedirler;» (Yüzde yüz hakikati 
söylüyor sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin ar
kadaşlar. 

A. P. GRUPU ADINA NİHAT KÜRŞAT 
(Devamla — Muhterem arkadaşlarım doğru değil
imdir, yüzde yüz hakikatin ifadesi değil midir, 
diyorlar. Biz de en az kendileri kadar hakikatin 
arayıcısı, doğrunun savunucusuyuz, ve konuş
malarımızı dinlerse bizim bu yolda olduğumuz 
anlaşılacaktır. 

ZİYA HANHAN (İzmir) — Sizin hangi yol
da olduğunuzu biliyoruz. 

A. P. GRUPU ADINA NİHAT KÜRŞAT 
(Devamla) — Grup sözcüsü olmasaydım, size 
verecek cevabım hazır idi. (Gürültüler) 

ZİYA HANHAN (İzmir) — S e n bana cevap 
verebilir misin? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız, sükû
neti mahafaza ediniz. 
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A. P. GRUPU ADINA NlHAT KÜRŞAT 

(Devamla) — Temsil ettiğim grupun vakarını 
ve bu kürsünün vakarını muhafaza etmeye mec
burum. 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim, Ziyah 
Hanhan ne yapıyorsunuz? (Gürültüler) 

A. P. GRUPU ADINA NİHAT KÜRŞAT 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; benim 
asıl .temas etmek istediğim radyonun yalan ha
ber verdiği meselesi değildir. Gerçekten hâdise 
böyle cereyan etmiş olabilir. Burada şunu söy
lemek istiyorum. Muhterem arkadaşlarım; rad
yolar Meclis müzakerelerini böyle bir üslûp, 
böyle bir tutum içinde verebilirler, bu istika
mette verebilirler. Bu bir sistem ve usûle mü
teallik bir meseledir. Bu doğru mudur, böyle 
mi, versinler, bütün teferruatı ile mi versinler, 
eğri doğru taraflarıyla mı yoksa mücerret mü
zakereleri ifade eden bir hava içinde mi versin
ler. Biraz evvel arz ettiğim gibi bu bir teknik 
meseledir. Münakaşası yapılabilir, o, görüş de 
doğru olabilir, bu görüş de olabilir. Fakat böyle 
olduğuna göre ve muhtelif arkadaşlarım da ha
kikati ifade edip «öyle değil mi, idi» dedikleri
ne göre, biz de radyodan her meselede, yalnız bu 
meselede değil, her meselede bu hakikati böyle-

. ce detaylarıyla etraflı bir şekilde ifade etmele
rini isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu celseden bir gün 
evvel cereyan eden bir hâdiseyi de ilâve edeyim, 
Adalet Partisi bir parlamento taktiği, opstrik-
siyon deyin ne derseniz deyin, ekseriyet yoktur 
diye, bir siyasi görüşmeyi ileriye atmak için 
böyle bir harekete başvurabilir, bunda mutabı
kız. Bu hareketi yapmıştır. Şimdi biz diyoruz-
ki, bu celseden bir gün evvel, bir başka siyasi 
partinin, Cumhuriyet Halk Partisi grapu da bu 
kanunun biran evvel görüşülmesini temin et
mek için birtakım hareketlere girişmiştir. Rad
yo niçin bunları vermiyor, diyoruz. İşte o hare
ket de şudur: Hatırlıyacaksınız bu müzakere 
günü Perşembe idi. Bir gün evvel, Çarşamba 
günü Yükseik Meclisin karariyle sözlü sorulara 
tahsis edilmiş bir gündü. Ancak sözlü sorular 
bittikten sonra Meclis normal gündemine de
vam edebilir iki, bu normal gündemde daha 
evvel... (Adalet Partisi sıralarından «Hayır 
öyle değil,» sesleri) Pardon, evet, bu normal 
gündem daha evvel 'kararlaştırıldığı üzere Si
yasi Partiler Kanununun görüşülmesine deva-
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mına ait idi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grııpu burada şöyle bir taktiğe başvurdu: Söz
lü soruların görüşülmesini ortadan kaldırmak. 
Ne yaptı? Vekillerini teker teker Meclisin dı
şına çıkardı. Reis burada sözlü soruları teker 
teker okutuyor. Bakan yok.. Gelecek birleşime, 
Bakan yok, 'gelecek birleşime.. Görüşmelere 
böyle devam edildi. Ve hattâ arkadaşlarım, 
(gürültüler) 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, sükûneti 
muhafaza ediniz. 

A. P. GRUPU ADINA m NİHAT KÜRŞAT 
(Devamla) — Ve hattâ bu vekillerden biri 
Cu/mhuriyet Halk Partisi taktiğinin, Cumhuri
yet Halk Partisinin bu parlâmento taiktiğimin 
ço>k geç farkına varmış olacak ki, ismi burada 
okundu, 'buradayım dedi, sonra kendisi zanne
diyorum, hatırımda kaldığına göre Coşkun 
Kırca tarafından uyarıldı ve Meclisten çıktı 
gitti. Niçin biz o gece Meclis saatinde C. H. P. 
Meclis Grupunun başvurduğu taktiğin bu te
ferruatını, hu detaylarını dinlemek imkânını 
bulamadık? Nerede kaldı bunun bitaraflığı? 
Hakikat değil mi diyorsunuz, doğru değil mi 
diyorsunuz, bu Mecliste bu hâdise cereyan et
medi mi diyorsunuz. (Orta sıralardan gürültü
ler) Niçin bir gün evvelki bu hâdiseyi verme
di. Biz bunu istiyoruz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın arka
daşlar. Hatip Heyeti Umumiyeye hitabediyor. 
Ona alâkalı Bakan cevap verecek kudrettedir. 
Rica ederim. 

A. P. GRUPU ADINA NlHAT KÜRŞAT 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; daha 
önce bundan evvel Örfi idarenin uzatılması sı
rasında yaptığımız bir konuşmada, örfi İdare
nin radyoların ilânlarına :kadar el uzattığını, 
müdahale elini oralara kadar uzattığını söyle
miştik. Buna yeni bir misal vermek isterim. 

Bir gazete, beni okuyunuz tarzında, masu
mane hazırlanmış, reklâmın dar çerçevesinde 
kalan birtakım ilânlar, reklamlar yapıyor. Bun
ları da radyoda reklâm programlarını tanzim 
eden hususi prodüktörlerin müzi'kli neşriyatına 
serpiştiriyor. Radyo idaresine bu -ilânlar gidi
yor. Fakat radyo idaresi bunları .neşrettirmi
yor. Yani içinde muhalefete mensup bir gaze
tenin reklâmı vardır diye o prodüktörün bin 
•bir emekle, 'bin bir para sarfiiyle hazırladığı 
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reklâmları neşretmiyor. Gazete soruyor radyo 
idaresine.. Aldığı cevabı şimdi size 'aynen oku
yorum. Hayretler içerisinde kalacaksınız. 

vvAdalet Gazetesi İdare Müdürlüğüne : Ha
len şehrimizde sıkıyönetim vardır. Radyomuzun 
yayınla'*ı da »Sıkıyönetim Komutanlığının de
netimi altnda bulunmalktadır. Bu bakımdan 
ilânınızın yayınlanmama sebebinin mezkûr Ko
mutanlıktan sorulmasını rica ederim.» (O. H. P. 
si Sıralarından «aferin» sesleri) 

Muhteremi arkadaşlarım, örfi İdare Kanunu
nu hatırlıyacaksınz. örfi İdare Kanununun rad
yolar üzerinde bir isontrol ve denetleme hakkı 
yoktur. Basın üzerinde vardır. Fakat, radyo
lar üzerinde bir denetleme hakkı yoktur. Bu 
denetleme hakkı olsa olsa yine aynı kanunun 
örfi İdarenin Hükümetin emirlerini ve yasakla-
r.ın uygulama salâhiyetinden doğmaktadır. De
mek ki, bu yolda hareket etmesini örfi İda
reye emreden Hükümettir. Böyle olmadığını 
kabul edelim; ne diyor Radyo idaresi, ben bun
da muhtar değilim, örfi İdarenin kontrolü al
tındayım. 

Muhterem' arkadaşlarım; örfi İdare kimin 
kontrolü altında, kimin murakabesi altında. 
Hükümetin murakabesi altında. İşte görüyor
sunuz ki; bir muhalif gazetenin en basit bir 
ilânı dahi radyoda bu şekilde yer almamıştır. 

YAHYA DERMANCI (İçel) — Sormuş mı W 
BAŞKAN — Sizin soru sormaya hakkınız 

yok. Hatip konuşurken hiçbir arkadaşın mü
dahale etmiye hakkı yoiktur. 

A. P. C1RUPU ADINA NİHAT KÜRŞAT 
(Devamla) — Sualinizi biraz sonra Vekil Bey
den sorarsınız. 

Sevgili arkadaşlarım, bu minval üzerine sa
yısız misaller vermek mümkündür. Ama saat
lerce sürecek bir şikâyet konuşmasının, (bir fay
da sağlryac'ağmı da zannetmiyoruz. Zira Vatan 
cephesinde iltihaklar yayınlarından sinirle
nenlerin, bugün Adalet Partisinden istifalar 
yayınlarını sadece tasvibetmekle 'kalmayıp, 
bunlardan ayrıca büyük zevk duyduklarını gö
rüyoruz. 

Bu itibarla, bütçe (konuşmalarında bu mev
zua dokunmak dahi istemezdik. Eğer, bizi bu
na sevik eden bir tahrik ortaya çıkmamış ol
saydı. Bu da şudur. Sayın Başvekil İnönü, ge
çen hafta B. B. O. yi övmüş ve bu arada bir 
ricada bulunmuştur, 
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Sayın İnönü aynen şöyle buyuruyor : 
«Ondan istediğim (yani B. B. C. radyoları 

idaresinden) iç politikamızda olduğu gibi, şim
di dış politikamızın belli bir konusu olan Kıb
rıs olayında da adaleti anlatsınlar ve (gerçeğe 
tercüman olsunlar.» 

İşte, Türkiye Başvekilinin bir yabancı rad
yodan gerçeğe tercüman olmayı ve adaleti anlat
ması m istemesine mukabil bizde kendi idarele
ri altında bulunan Türkiye radyolarından, Mil
lî radyolarımızdan, bir muhalefet partisi ola
rak; gerçeğe tercüman olmalarını, adaleti ve 
tarafsızlığı temsil etmelerini talebefcmelk zaru
retinde kaldık. Kendi hanelerinde böylesine bin-
bir teseyyüp bulunanların, âleme lâf ile niza-
mat vermeye kalkışmaları, bizleri bu konuşma
yı yapmaya sevk etmiştir. Yüksek heyetiniz
den özür diler hürmetlerimizi sunarız. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — O. K. M. P. Grııpu adına Sayın 
Cemil Karahan. 

Açık oylamada oyunu (kullanmıyan arkadaş
larımız lütfen kullansınlar. Yalnız arkadaşları
mın bizzat kullanmasını bilhassa istirham ede
ceğim. 

O. TC, M. P. GRUPU ADINA CEMİL KA
RAHAN (Sinop) — Sayın Başkan; Millet Mec
lisinin sayın üyeleri, C. K. M. P. Meclis Grupu 
adına Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı 
Bütçe Kanunu üzerindeki görüş, tenkid ve te
mennilerimizi arz ediyorum. 

Gelmiş, geçmiş hükümetler tarafından ehem
miyetini müdrik olarak uzun yıllar önce benim
senmiş ve kurulmuş olan bu Bakanlığın birkaç 
ay öncesine kadar teşkilât kanunu çıkarılama
mıştı. Bu yıl çıkarılmış olmasiyle bakanlık hü
viyetini iktisabetmiş bulunarak bütçesini müza
kereye başladığımızdan duyduğumuz memnu
niyeti bildirir ve bu yolda emeği göçenlerin cüm
lesine teşekkürlerimizi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, daima yeniliği, dai
ma güzeli aramak ve macera peşinde koşma has
letleri, mukaddes yerleri ziyaret etmek husu
sundaki dinî inançları, fikrî ve kültürel cere
yanlar ticaret ve sanat hareketleri gibi sebepler
le yer yüzünde yüz milyonlarca insan, gerek fer
den gerekse kafileler halinde seyahat etmektedir
ler. Yirminci yüz yılda her sene biraz daha ar
tan insanların seyahat arzuları ve ihtiyaçları yer 
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yüzünde bacasız, dumansız (Turizm) isminde 
bir endüstri yaratmıştır. 

Ekonomik ve sosyal önemini bugün daha iyi 
anladığımız turizm memleketlerin millî gelirle
rine ve tediye bilânçolarına sağladığı büyük 
faydalardan ötürü hemen her Devletin vazge
çilmez bir ana endüstri kolu olmuştur. 

Turizm endüstrisinin özellikleri, yalnız dev
letlere maddi gelir sağlıyan bir kaynak olmasın
da değildir. Dağlarında, ormanlarında, yol ve
ya göl kenarlarında, şehirlerde, deniz sahille
rinde özel sektöre faaliyet sahası hazırlar. Gör
günün, kültürün, tekniğin yayılmasına; millet
lerarası bağların kuvvetlenmesine yardım eder. 

Bu sebepledir ki, turizm bütün dünya dev
letleri tarafından ehemmiyetle benimsenmiş hat
tâ uzun yıllar kapılarını sıkı sıkıya kapalı tutan 
Demirperde gerisi memleketler dahi turizm için 
kapılarını açmış durumdadırlar. 

Iktisaden kalkmamamış büyük tediye açıkla-
rıyle karşılaşmış milletlerin turizm sayesinde na
sıl kalkındıklarına dair bu kürsüden zaman za
man çok şeyler ifade edilmiştir, italya'dan, Al
manya'dan Fransa ve İspanya'dan çok misaller 
verilmiştir. Bu vesile ile ben burada en yakın 
komşularımız bulunan, biri bağlı bulunduğumuz 
camia içindeki Yunanistan'dan diğeri ise, De
mirperde arkasında olan Bulgaristan'dan gayet 
kısa iki misal vereceğim. 

Kalkınma plânlarının birinci beş yıllığını bi
tirmiş ve ikinci beş yıllığa başlamış olan Yu>. 
nanistan beş altı yıl öncesine kadar aynen bizim 
gibi, ihracatı ile ithalâtının ancak yarısını kar-
şılıyabilen ve her yıl ithalâtının yarısı nisbe-
tinde döviz açığı ile karşı karşıya kalan bir mem
leket idi, kalkınma plânlarında turizmi önce
likle ele alıp tatbikatına başlamışlar, Selanik'le 
Atina'yı birbirine bağlıyan 513 Km. lik gayet 
güzel bir yol ve yine Atina'dan Pire'ye kadar 
uzanan takriben 50 Km. lik yol üzerinde ya
pılmış basit plajları, gazinoları, motel ve otel
leriyle turistik faaliyetlere girişmişler. 

_ Yunan medeniyetinin belirli eserlerinin he
men tamamı korsanlar tarafından başka memle
ketlere kaçırılmış ve ellerinde Akropol ve Su-
nuan'daki gibi birkaç harabe kalmış olmasına, 
denizlerinde âdeta kurumuşcasına pek az balık 
bulunmasına ve sair yiyecek, içeceğin bizim en 
az iki misli fiyatımızda olmasına rağmen bu mev-. 
zuda muvaffak olmuşlardır. 
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Bugün, Yunanistan'ın turistler sayesinde dö

viz açîkları tamamen kapatılmış durumdadır. 
Hattâ ithalâtta hiçbir sıkıntı çekilmediği gibi 
her yıl dövizleri de artmaktadır. 

Bulgaristan'a gelince: Eskiden Ticaret Ve
kâletlerine bağlı bulunan (Balkan Turizmi) is
mi altında ve Umum Müdürlük seviyesindeki tu
ristik faaliyetlerini tanzim eden teşkilâtları bilâ-
hara Bulganistan'ın iktisadiyatına sağladığı bü
yük çaptaki faydaları görününce bir kat daha 
ehemmiyet kazanmış ve Başvekâletlerine bağla
narak daha geniş çapta faaliyetlerde bulunmuş
lardır. 

İstanbul Boğazmdaki Anadolu Fenerinden. 
Karadeniz Ereğli'sine uzanan mesafe kadar tak
riben yüz millik bir sahile malik bulunan Bul
garistan. Burgaz ve Varna limanlarının şimal
lerinde «Güneş Sahili» ve «Altınkumlar» tabir 
ettikleri bölgelere büyük çapta ehemmiyet vere
rek gayet modern yüzlerce otel, motel ve gazi
nolar inşa etmek suretiyle bu mevkileri âdeta 

! turistik şehirler haline getirmişlerdir. 
ı 
j Yol ve araç dâvalarını çok evvel halletmiş 
j bulunan Bulgaristan her yıl Avrupa'dan ve Şi-
î mal memleketlerinden beşyüz bin turist celbet-

mekte; otomobiller, otobüsler, tren ve tayyereler 
durmadan bu sahillere turist taşımaktadırlar, 

Burada, bir hususu Sayın Vekil arkadaşımı
zın ıttılaına arz etmek isterim: Uzun mesafeler 
katederek Varna ve Burgaz'a kadar gelen tu
ristlerin büyük bir kısmı çok yakınlarında olan, 
tarih dolu İstanbul şehrini de görmek ve tatil
lerinin bir kısmını, İstanbul'da geçirmek iste
mekte olduklarını ancak bu yolda Bulgar Hükü
meti ile bir anlaşmamız olmadığı için bu turist
leri bize gönderemediklerini öğrenmiş bulunu
yorum. 

Şayet, Hükümet olarak bir mahzur mütalâa 
edilmiyorsa, her yıl 40 - 50 000 civarında ola
cak bu turistlerden istifade edebilmemiz için bu 
anlaşmaların biran önce yapılmasını görmekten 
memnuniyet duyacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyada birçok 
devletlerin uzun yıllar önce ehemmiyetle üzerin
de durdukları bu meselede bizim henüz bir var
lık gösterememiş olmamızı itiraf etmek zorun
dayız. Ancak bu itirafımızın bizde yapılamıya-
cak mânasında telâkki edilmemesini hassaten 
istirham ederim. 
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Bir turistin özellikle aradığı tarihî hazinele

ri, altın gibi kumlarla kaplı plajları, ılık de
nizleri, kaplıcaları, temiz havası, suyu, yaz 
kış her türlü spora elverişli, dağları, ormanları, 
ziyaretgâhları, bol ve ucuz ıneyva ve yiyeceği 
içeceği ile Türkiye'nin bu dâvada muvaffak ol
maması elbetteki imkânsızdır. Ancak, dâvayı, 
Meclisçe, Hükümetçe, milletçe benimsememiz 
ve yürekten desteklememiz gerekmektedir. 

Bugün Devletin otel, motel işletmesi bâzı ten-
kidlere yol açmaktadır. Bu tenkidleri yapan 
arkadaşlarımızın fikirlerine hürmet ederim. 
Esas itibariyle biz de bu fikirdeyiz. Çünkü tu
rizmi Devlet teşvik eder ama yürütücüsü özel 
sektördür. Devletin öncülük etmek maksadiyle 
yaptığı ve yapacağı bütün tesisleri en kısa za
manda özel sektöre devretme yolunda kararlı 
bir tutuma sahibolduğunu görmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, Turizm ve Tanıtma 
Vekâletinin yapacağı işleri; iç turizm dış turizm, 
cihazlanma ve tanıtma olarak 4 ayrı katogoride 
mütalâa etmemiz gerekmektedir. 

tç. turizm: Bu faaliyetlere yeni başlıyan mem
leketlerde iç turizm dış turizmin hazırlayıcısı 
durumunda olması hasabiyle çok önemlidir. 
Memleketimizde otelcilik, henüz mahdut böl
gelere inhisar etmiş durumdadır. Yurdumuzun 
özellik taşıyan birçok yerleri otel ve motellerden 
mahrumdur. Buralarda Akçakoca, Abana'da 
olduğu gibi öncelikle pansiyonculuğu aşılamak 
lâzımdır. Yaz mevsimlerinde büyük şehirlerden, 
küçük şehirlere bilhassa müsait sahil kasabaları
mıza bir akın olmaktadır. Karadeniz'de Sinop 
vilâyeti bu mevzu için Dünya'da eşine ender 
raslanır durumdadır. Kilometrelerce uzunlu
ğunda altın gibi kumlarla kaplı sahilleri liman
ları, şirin kasabaları, ormanları ve tarihî yer
leri bol meyva ve balığı ile Sinop oldukça kala
balık bir turist kütlesini sinesinde barındıracak 
durumdadır. Ancak, cihazlanma hususunda he
nüz pek zayıftır. Bunun yanında belediyesi, 
özel idaresi halkı ve bilhassa turizm cemiyeti bu 
mevzu üzerinde titizlikle durmaktadırlar, ka
naatimizce Turizm Vekâletinin Sinop'u Karade-
nizde bir merkez ittihaz etmesi ve buraya gere
ken yardımı yapması heba olmıyan bir hizmet 
ve turistlerin yurdumuza dağılışlarını temin yö
nünden faydalı olacaktır. 

Dış turizme gelince : Karşımıza esaslı konu
lar çıkmaktadır. 
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Bu konular özellikle şunlardır: 
1. Kara, hava, deniz ve tren yolları gibi 

Ulaştırma Vekâleti ve Karayolları bünyesine gi
ren işler en başta gelen meselelerimizdendir. Bu 
dâvada muvaffak olabilmek için Turizm Vekâle
tinin Ulaştırma Vekâleti ve Karayolları ile sıkı 
sıkıya işbirliği yapması, koordineli çalışması el
zemdir. Çünkü, bir memleketin turizm servet 
ve imkânları ne kadar zengin olursa olsun ulaş
tırma işleri mükemmel, süratli, intizamlı ve kon
forlu olmadıkça o memlekette turizm gelişemez. 

2. Otel, motel, pansiyon, tatil köyleri ve 
kamplar gibi konaklama yerlerini tesbit edip bir 
plâna raptetmek ve yurdun muhtelif yerlerine 
dağılmasını temin için Vekâletten verilecek kre
dileri bu yolda kullanmak lâzımdır. 

3. Seyahat acentaları ve büroları kurdur
mak, rehber, tercüman ve refakat memurları 
yetiştirmek gibi turizm tüccarlarının çoğalması
na gayret göstermek gerekmektedir. 

4. Turizmden maksat turistlerin memleket
te âzami derecede döviz bırakmalarını sağlamak 
olduğuna göre, turizmin anakollarmdan birisini 
teşkil eden, yalnız turistlere mahsus olacak 
oyun salonlarının bizde de yapılmasına imkân 
sağlamak lâzımdır. 

5. Birçok memleketlerde olduğu gibi bizde 
de turistlerin yurda soktuğu dövizlere bir prim 
teşvik yönünden çok faydalı olabilir. 

6. Bütün dünyada el sanatlarının büyük bir 
değer taşıdığı izahtan varestedir. Turistlerin 
yurdumuzda bırakacakları dövizi artırma gayre
tine matuf hatıra eşyaları değerlendirmek ve 
bunları bir sanayi kolu haline getirmek icab-
ederse bir kısmını kredi ile desteklemek ve hattâ 
gümrük] erimizdeki çıkış muafiyetlerini bir dere
ce daha yükseltmek lâzımdır. 

7. Yasak bölgeler meselesi kati olarak halle
dilmemiştir. Turizm işlerimizi aksatan bu me
selelerin biran önce halledilmesini istirham ede
riz. 

8. içerde dahi zuhurundan büyük üzüntü 
duyacağımız cevap müessesesinin aksaklıkları 
dış münasebetlerimizde de tezahür etmektedir. 
Turizm mevzuunda ciddî müracaatler cevapsız 
bırakılmaktadır. 

9. Turistik âbidelerimizin muhafazaları hu
susunda gerekli itina gösterilmemektedir. Bir
çok bölgelerde dışardan gelen turistlerin hara-
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retle aradıkları bu âbidelerin durumu yüzümüzü 
kızartacak durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar ci-
hazlanmayı da içine alan temennilerimizin s o 
nunda Vekâletin bütçesine de bir nebze değin
mek isterim. 

Bizde, Plânlama Dairesi kurulduktan sonra 
bütçe müzakereleri artık hususiyetini kaybet
miştir. Bundan spnra, bütçelerin plâna teta
buk edip etmediğini aramak daha yerinde ola
caktır. 

Milletçe bel bağladığımız plânımızın 1964 
yıılı için, yapılmasını öngördüğü hususların ve 
bu işler için zaruri kılman melblâğın yarısının 
bile Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Bütçesi
ne konulmamış olduğunu görmekten üzüntü duy
maktayız. 

Konsorsiyum Balkanı da yazın Türkiye'yi 
ziyaretinde İzmir'de vermiş olduğu beyanatla 
hususiyetle Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
Bütçesinin çok kifayetsiz olduğunu belirtmişti. 
Bu yolda düştüğümüz bu durumdan sonra bu ve
kâletin yapacağı harcamaların % 100 isabetli 
olmasını temenni etmekle teselli bulacağız. 

Muhterem arkadaşlar, turist celbetmek hu
susunda yalnız Garp'a bağlı kalmamalıyız. İs
lâm âleminin ölmez ©serlerini sinesinde barın
dıran yurdumuza, Şark'ın yakıcı ikliminden 
kurtulup, Boğaz'ın serinletici iklimine gelmek 
istiyen çeşitli insanlar elbette ki vaırdır. Kaildi 
ki, bilhassa gittiği yerlere milyonlarca doları 
bir defada bırakan Şarklı kimselere hususi itina
lar göstermek lâzımdır. Bu sebeple tanıtma 
gayretlerimiz içinde Şark âlemini de ihmal et
mememiz gerekir. Karayoluyla! gelen, turist'ler'.n 
büyük kısmı Edirne ve İpsala kapısından gir
mektedirler. İstanbul'a kadar bu iki yolun en 
iyi bir şekilde bulunması lâzımdır. Ayrıca, bu 
iki yolun birleştiği nokta ile İstanbul arasın
da turistlerin otolarının bakımlarını temizleme 
ve yağlamalarının yapılacağı bir tesis ile geze
cekleri yerler hakkında izahat verecek bir bü
ronun kurulması ve uzun yolculuğun yorgunlu
ğunu gidereck bir otel inşasını şart görmekte
yiz. Binlerce kilometre yoldan gelen turistler 
yorgun - argın İstanbul sokaklarında bu ihti
yaçlarını giderecek yer aramaktadırlar. Böyle 
bir tesisin Turizm Vekâletinin elindeki mev
cut tesislerin en verimlisi ve en fayda tevlidede-
ni olacağından hiç şüphemiz olmadığı gibi bü-
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yük bir eksikliği de giderecek, her gün bu iki 
kapıdan giren yüzlerce turistlere Türkiye'de 
ilk hizmeti eden bir tesis olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, Plânlamadan aldığımız 
malûmatlara göre, 1961 yılında Türkiye'ye ge
len turist sayısı 129 000 iken 1962 yılında % 34 
bir artışla 172 867 ye yükselmiştir. Yine 1961 
yılında turistlerin bıraktığı döviz miktarında 
% 74,5 bir artış vardır. 1962 yılında turistlerin 
memleketimize bıraktığı döviz miktarı 12 mil 
yon 110 bin dolardır. Bu teşkilâtsız ve tanıtıl
mamış halimizle bu istatistikî malûmatlar bize 
gösteriyor ki, dâvanın üzerine biraz eğilirsek. 
teşkilâtlanır, tanıtmamızı iyi yapabilirsek. Tür
kiye her yıl artan turistleriyle kışa zamanda 
dünyanın sayılı turistik faaliyetlerde bulunan 
memleketler arasına girecek ve her yıl bir mil 
yonun üstünde turist celbedebileceğimiz za
manda tediye güçlüklerini yenmiş ve gayesine 
erişmiş bulunacaktır. 1964 yılı Turizm Bakan 
lığının Bütçesi tatbikatının memleket ve mille
timize hayırlı olmasını temenni ederken hepi
nizi grupum adına hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupu adına Sayın Vefa Tanır, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA VEFA TANIR 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı 
bütçesi hakkında, C. H. P. Meclis Grupunun 
görüş ve temennilerini takdim ediyoruz: 

önce Bakanlığın basınla ilgili fazla bir fonk
siyonu kalmamakla beraber, bugüne kadar ge
len bir geleneğe uyularak konuşulan bütçe se
bebiyle basın hakkındaki düşüncelerimizi de 
kısaca duyurmak isteriz. 

Basınımızı demokrasimizin gerçek ve vazge
çilmez bir unsuru sayıyoruz. Demokrasiye ge
çişimizde Türk basını unutulmaz hizmetler yap
mıştır. Bu uğurda şerefli basın mensupları mad
di ve manevi zararlar görmüş, eziyetlere kat
lanmış; hattâ hürriyetlerinden edildiği devir
ler olmuştur. Geçmişte büyük hizmetler ifa 
eden bu arkadaşları şükranla yadederiz. 

Bugün yeni bir seçim sistemi içinde, istik
rarlı, plânlı, huzur ve refah getirecek bir de
mokrasiyi yerleştirme çabasında bulunan, mil
letimizi birliğe ve beraberliğe davet etmesi lâ-
zımgelen Türk basınının bir kısım çıkarcüarı 
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ise; tamamen millî menfaatlerin kargısında 
maksatlı bir neşriyata kendini kaptırmıştır. 

Bu çıkarcı basın, kendine din müdai'aacısı 
süsü vererek; millî düzenimizin tbaş düşmanı 
komünistlerin yapamadığını becermeye yeltenir. 

Bu çıkarcı basın, memleketçi geçinir, yarı
nımızın garantisi olan plânlı kalkınmanın talı-
ripçisidir. 

Bu çıkarcı basın, milliyetçi olur; artık 
120 000 Türkün değil, 30 milyon olan mille
timizin kaderi halini alan Kıbrıs dâvasını «Ce
saretsiz politika» adı altında kundaklar. Ve bu 
çıkarcı basın yalan, iftira, türlü kışkırtıcı haliy
le millî bütünlüğü sarsma ve en kritik devre
de millî düzeni bozma yollarında âzami gayre
ti sarfederek ömrünün bütününü bu memleke
tin varlığına, istikbâline, demokratik bir niza
mın yıkılmamak üzere yerleşmesine harcamış 
ve harcamaya devam eden 80 lik millî bir kah
ramanı; vazifeden vazifeye giderken kurşunlat
ma cesareti verme kaynaklarının başında gelir. 

O. H. P. olarak, mevcut düzeni bozma ve 
millî bütünlüğümüzü sarsma çabası içinde bu
lunan bu sefil, vicdansız yayınları şerefli Türk 
(basınının dışında ve hattâ bizzat .onun karşısın
da görmekteyiz. 

Bunlar için, yeni tedbirler değil; ama hiç 
değilse Basın Ahlâk Yasasının müessir bir ha
le getirilmesini, kuvvetli bir müeyyideye rapte
dil meşini lüzumlu görüyoruz ve bu mevzuda Ba
sın Şeref Divanının aldığı kararların radyodan 
okunması da bir miktar fayda sağlar kanaatin
deyiz. 

Basın mevzuunu bitirirken; 212 sayılı Ka
nununun açtığı yaraların tedavisine gidilmesi
ni, sıkıntı içinde olan kıdemli gazetecilere ça
lışma imkânını vermek için bu 212 sayılı Kanu
nun işçi Sigortaları Kanunu içine sokmak te
şebbüsüne geçilmesini; karınca kaderince bü
yük hizmet gören Anadolu basınına özlediği 
himayonin verilmesini temenni ederiz. 

Radyo yayınlarına gelince: 
Geçmiş yıllardaki taraflı radyo yayınları

na alışmış arkadaşlarımız bugünkü neşriyatın 
tarafsızlığını elbette yadırgarlar. Ölmüş olanları, 
Tekiri, Bekir'i insanmış gibi cephelere kaydeden 
radyodan sonra Meclisten bir ismin veya bir 
haberin unutulması tabiîdir ki, başka gözle ten-
kid edilir. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Ne denirse densin; idaresi Turizm ve Tanıt

ma Bakanlığına bağlı Devlet Radyosu geçmiş 
yıllarda özlenen tarafsızlığa artık girmiştir. 
Bugün Devlet Radyosundan muhalefet par
tilerine küfürler, iktidar partisine methiyeler; 
cephelere kayıt listesi ve sandıklar henüz açıl
mamışken uydurulmuş seçim neticeleri veril
miyor. Radyo hakkındaki düşüncelerimizin ba
şında C. H. P. olarak bu 
mutluğu içinde olduğumuzu bevan 

seviyeye gelmenin 
ederiz. 

Devlet Radyosunda Hükümet icraatından 
bahsedilmesini, reformların vatandaşa duyurul
masını, izahını, hizmet kabul ediyor, hattâ bu 
gibi yayınlara daha ço'k yer verilmesini taraf
sızlık ölçüleri içinde öngörüyoruz. 

Son günlerde millî bütünlüğümüzü parça
lama. gayreti güden j^abancı neşriyat arttığın
dan bu tip neşriyatlara karşı uyanık olan ilgi
lilerimizden yeni gayretler bekler, köylü saat
lerini daha eğitici bir şekle sokmalarını, .eğitim 
ve turizm konuşmalarının artırılmasını lüzum
lu görüyoruz. 

İnşa halinde olan büyük kudretteki Ada
na, Diyarbakır, Erzurum ve izmir radyo istas
yonları biran önce bitirilmelidirler. Zira faali
yetteki diğer istasyonlarımız zor dinlenir hale 
gelmişlerdir. 

Kültür bakımından geri kalmış memleketi
miz için öğreticilik vasfı daha büyük olan te
levizyonun lüzumuna inandığımızı kaydederek; 
bu bakımdan Bakanlığın daha ciddî çalışma
larını Ibekliyoruz. 

Beş yıllık Plânda televizyona yer verilme
miştir. Bakanlık ilgilileri Türkiye'de televiz
yon kurulması hazırlıklarına 1963 de başlandı
ğını söylerler. Fakat ortada hiçbir eser yoktur. 
Yapılanlar; Federal Almanya ile imzalanmış 
bir anlaşma ile yine Almanya'da eğitim gören 
12 radyoevi personelidir. Bunlara da bursu Al
ınan Hükümeti vermiştir. Yine ilgililer tele
vizyon kurulması için 20 ye yakın yabancı fir
manın müracaatla bulunulduğunu ilâve ederler. 
Bütün bu çalışmalar televizyon için atılmış 
bir adını sayılamaz. Ve bu dar bütçeden de nasi
bine bir miktar ayrılmadığına göre Bakanlığın 
kredi yoluna gitmesi ve derhal temaslara baş
laması şarttır. Televizyon Türkiye'miz için bir 
zaruret halini almıştır. Kütlelerin eğitimi konu-
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sunda radyolarımızın çabası yanında göze hi
tabeden televizyonun faydası ölçüsüz olacak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi, asıl vazifesi Turizm ve Tanıtma olan 

Bakanlığın turizm dâvasına geçiyoruz. 
Açıkça ifade edelim ki, yapılmış ve yapıla

cak bütün reformlara ve plânlamalara rağmen 
memleketin kaderi turizmden gelecek gelire 
bağlı kalacaktır. Nitekim Akdeniz memleketle
rinin bütçelerinin tek desteği de turizm gelirle
ri olarak görülüyor. Böylece turizm, (bir sana
yi kolu oluyor. 

Tabiatın eşsiz güzelliklerine, tarihin zen
gin hazinelerine sahip. Ibulunaıı Türkiye'miz bu 
bakımdan talihli diyarlardan biridir. Çok ya
zıktır ki. bunları tanıtmadığımızdan bizim sa
nayi kısır kalıyor. Her sanayi gibi turizm de 
yatırım ister. Geçmiş yıllara nazaran büyük 
hamle sayacağımız bu yıl bütçesi de maalesef 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı için yatırım yı
lı olamamıştır. 

Türkiye'mizde henüz hiç. turistin gitmediği 
ve fakat görülmiyo değer binlerce tarihî eser 
ve tabiat güzellikleri ile bezenmiş yurt köşeleri 
vardır. Ama bunlara ulaşmak için ya yol yok
tur, ya yanına varıldığı zaman barınacak bir 
yer bulunmaz. Bu fakir Ibütçe ile bu gibi güç
lükleri yenmenin imkânı yoktur. Diğer , bakan
lıkların yol, motel, otel ve gazino bakımından < 
Turizm vo Tanıtma Bakanlığına dört elle sa- j 
rılmasinı şart görüyoruz. 

Gelen turist görmek ister. Gördükten sonra 1 
ela ilk işi istirahatidir. Bu bakımdan turizm
de otelciliğin ehemmiyeti büyüktür. Bizde ise 
oteller gündüz görülenleri unutturacak kadar 
pis ve fiyatlar kontrolsuzdur. Lüzumlu yerle
re değil kendi halkımızın bol para kazandır
dığı yerlere yapılmıştır. Bu çeşit kredilerin tev-
ziinde Bakanlığın daha dikkatli davranmasını 
ve belediyelerle olan alâkasını artırmasını el
zem görüyoruz. 

Yapılan hesaplar göstermektedir ki, yazın 
vo diğer mevsimlerde turistleri emniyetli ve 
rahat bir şekildo kabul etmek için milyonlarca 
liraya ihtiyaç yoktur. İstanbul'dan itibaren İz-
mir ve*Antalya'yı içine alan ve Silifke'den İs
kenderun'a kadar uzanan tarih, güneş, kum diya
rı deniz sahilindeki irili ufaklı kasaba köy ve 
şehirlerin orta sınıf halkına meselenin sadece l 
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I 250 liraya halledilebileceği anlatılırsa, döviz 

kazancımız sonsuz olacaktır. Temiz dört beş 
kat yatak çarşafı, bir somya ve yatak ile yine 
temiz bir battaniye ve ufak bir masanın turisti 
menun edeceği fikri kabul ettirilmelidir. Birer 
odalarını bu işe tahsis edecek sahil şehri vatan
daşlarımızı kalba da olsa bir varil suyu ufak bir 
boruyla turistlere ayırdıkları odanın bir köşe
sine akıttıkları an, duş dâvasını da halletmiş ola
caktır, bulunduracakları genellikle soğuk et, 
meyva ve sebze ile turistler aradığından çok hu
susları temin etmiş olacaklardır. 

İçişleri Bakanlığı ile temas kurularak vali
ler ve kaymakamları harekete geçirip, mahallî 
turizm dernekleriyle işbirliği yapıp halka bu
nu anlatmak, diğer taraftan da okullarda öğ
retmenler vasıtasiyle körpe beyinlere bu dü
şünceleri aşılamak kâfi gelecektir. 

Turist, elektrik ışığı yerine, camı silinmiş bir 
lâmbanın aydınlattığı temiz bir odada kalmaya 
razı olacalktır. Çünkü Türkiye henüz değerleri 
ve tarihi pek bilinmeyen müstesna bir memle
kettir. 

Muhterem arkadaşlar; 
• Turizm şüphesiz ki, propaganda ve tanıtma

ya en fazla ihtiyacı olan bir endüstridir. 
İtalya, Fransa, Belçika ve Lübnan bugün 

bizde cazip görülen turizm hareketlerini turis
tik yerlerinin çokluğu ile değil, propagandada 
ve afiş bastırmakla, dokûmanter filimler yap
makla sağlıyorlar. Bu çeşitli çalışmalara büyük 
bir gayretle bizim de girişmemizi israf: saymı
yoruz". Hıristiyan âleminin Efes reklâmları bi
zimkinden fazladır. Halbuki Efes'e geleceklerin 
geliri bizde kalacaktır. . 

Mahallî turizm derneklerinin bu gibi işleri 
daha iyi başaracaklarına inanıyoruz. Onun için 
de bunların faaliyetlerinin 'kamçılanmasını, ya
pılacak yardımların arttırılmasını lüzumlu gö
rüyoruz. Bütçedeki miktarı çok az buluyoruz. 

Yeni bütçeden tıbbi turizm de hiç nasibini 
alamamıştır. Geçmiş çağların sıhhi şartları içe
risinde turistlerin istifadesine sunuluyor. Roma
lılardan, Selçuklulardan kalmış kaplıca ve içme
lerin yanına bugünkü turistin, içine girebilece
ği bir havuzu, uzanıp yatabileceği bir yatağı ek-
liyememiş durumdayız. Onun için gelecek yıllar 
için Bakanlığın tıbbi turizme gerekli önemi ver-

l meşini bekliyoruz. Yurt sağlığı bakımından rl« 
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büyük önemi olan bu konuya Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının da el uzatmasını te
menni ederiz. 

Turizmde, karayollarının ehemmiyeti bü
yüktür. Bunun yanında denizi karaya bağlıya
cak tesisler de,en az onun kadar önem taşır. 
Bu bakımdan Avrupa'yı bize bağlıyacak îzmir 
iskelesinin yaz mevsimine kadar yetiştirilmesi
ni, Antalya sahil yolunun tamamlanmasını, iz
mir, İstanbul ve Doğu illerinde birer otelcilik 
okulu açılmasını ve turizmde halk terbiyesinin 
kontrol altma alınmasını Bakanlığın önemli dâ
vaları arasında görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Son cümlelerimizinden de anlaşıldığı gibi, 

turizm dâvası bir Bakanlık meselesi değil, bir 
bakanlıklararası işbirliği meselesidir. C.H.P. si 
olarak bu dâvanın, ancak böyle kavranılırsa 
halledileceğin e inanıyoruz. 

Her Bakanlık icraatında turizmi alâkadar 
eden projeyi öne, yatırımı başa geçirmediğiniz, 
müddetçe gidemezsiniz, barınamazsınız, göre
mezsiniz ve turizm dâvası böyle olunca kısır 
kalır. , 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üze
rindeki düşünce ve temennilerimizi sona erdir
miş bulunuyoruz. 

C. H. P . Meclis Grupu olarak 1964 yılı büt
çesinin Bakanlığa hayırlı olmasını, başarı sağ
lamasını diler, Bakanlık mensuplarına saygıla
rımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, parti grup
ları adına konuşan arkadaşlar konuşmuş bulun
maktadır. Şimdi sıra şahısları adına söz isteyen 
arkadaşlarda. Buyuran sayın Hasan Tahsin 
Uzun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan ve muhterem arkadaşlarım, Turizm ve 
tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimi 
Büyük Meclise arz etmek için söz almış bulunuyo
rum. Yeni şekli ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
iç ve dış turizmin geliştirilmesi amacını ilk plâna 
alması ve ilgili bakanlıklarla iş birliği kurarak bu 
yönde çalışması iktiza eder. Şimdiye kadar ça
lışmalarındaki aksaklıkları için Teşkilât Kanu
nu yokluğunu seb.ebolarak ileri süregelmiştir. 
Bugün artık bu bir sebep değildir. Fakat buna 
rağmen işlerin iyi yürüdüğünü iddia edebilir mi
yiz. Kuruluş olarak bir değişme gösteren bu Ba-
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kanlık çalışmalarına henüz bir yenilik getirme
miştir. Turistik bölgeler, turistik otel ve benzeri 
yerler hâlâ kolay para kazanma atmosferi içinde 
kendi hallerine bırakılmıştır. Bu, Bakanlığın 
kontrolünden çok uzaktır. Bakanlığın tahmin 
ediyorum kulaktan dolma bilgilerle düzenlenmiş 
olacak bir turist rehberini ele alınız ve dolaşı
nız. Göreceksiniz ki, birinci sınıf olarak gösteri
len bir otel ikinci sınıftan çok daha kötü şartlar
la önünüze çıkacak ve hazırlanan rehberdeki fi
yatları gösterdiğinizde karşınızda çok daha yüksek 
ücretle mahallî belediyeden alınmış bir ücret 
cetveli ile çıkacaktır. Bunları ben yabancılardan 

dinledim. Keza aynı hal lokantalar ve benzeri turis
tik yerler için de varittir. Eğlence yerlerini saymı
yorum. Onlar kendilerine has kuvvete dayanan ko
nularla idare edilirler ve istediği ücreti taleb-
edebilirler. Arada sırada renkli broşürler bastır
ma, dağıtma için bir Bakanlığa lüzum var mıdır, 
diye düşünenler gittikçe çoğalmaktadır. Bâzı 
Avrupa memleketlerinde ve bilhassa Amerika'da 
bir seyahat acantesi Turizm ve Tanıtma Bakan
lığının turizm yönündeki çalışmalarının çok 
üstünde faaliyet gösterdikleri bir vakıadır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı biraz da olay
ların önünde gitme durumundadır. Meselâ son 
Kıbrıs olayları ile ilgili olarak başarılı.fakat ge
cikmiş bir çalışmayı izah etmek güçtür. Bu olsa 
olsa olaylara geç. intikal etmiş olmanın bir sonu
cudur. 

Ayrıca,. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Mali
ye Bakanlığı ile temasa geçip kambiyo ve para 
değiştirme işlerini basitleştirmeli ve yaygın hale 
getirmeli, Millî Eğitim Bakanlığı ile iş birlği 
yapıp halkımızı turistlere karşı hareketleri mev
zuunda yetiştirilmeli, Gümrük ve Tekel Bakan
lığı ile iş birliği yapıp gümrük giriş ve çıkışların
da kolaylıklar sağlanmalıdır, Bayındırlık.Bakan
lığı yolu ile turistik yolları onartmak veya yeni
lerini yaptırmalıdır. Bunun gibi diğer bâzı Ba
kanlıklar ve özel sektör ile yakın temaslarla tu
ristik kolaylıklar, sağlanmalıdır. Halbuki bu Ba

kanlık halihazır durumu ile bürokratik bir zihniyte-
le içine kapanık bir atmosfer içinde çalışmayı 
tercih eder görünmektedir. 

Bu bakanlığın ikinci iştigal sahası olan rad
yoda ayrıca tenkide değer. Radyolar amatör bir 
çalışma içindedirler. Bütçe raportörü. Sayın Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun haklı olarak temas ettiği 
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gibi ayda 500 lira ile uzman çalıştırmak istenir
se tabiatiyle radyo idaresi tecrübe ve ihtisastan 
faydalanamıyacaktır. Bu davranış bol ücretli 
veya maaşlı dış görevleri ihdas ile tanakuz ha
lindedir. 

Vatandaşlarımız tatminkâr ve faydalı prog
ramlara hasrettir. Unutulmamalı ki, radyo bir 
eğitim vasıtasıdır. Gazetelerin kolaylıkla ulaşa
madığı veya okunamadığı köylerimiz ve bunlar
dan mahrum köylülerimiz için bir haber vasıtası 
bir öğrenme vasıtası ve bir eğlence vasıtasıdır. 
Rica ediyorum; radyo bu fonksiyonların hangi
sini tam mânasiyle yerine getirmektedir. 

Binaenaleyh, benim Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından son temennim radyoyu kuruluş 
amaçlarına uygun olarak çalışır hale getirmesi
dir. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Demiray, buyu
runuz. 

TAHSÎN DEMÎRAY (İstanbul) — Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi münase
betiyle konuşmama bu Bakanlığın (Tanıtma) 
fonksiyonundan başlıyacağım. Burada bahis konu
su olan (tanıtma) nın bir zaman basın - yayın 
müessesesinden beklenen ve yeni Türkiye'yi dün
yaya tanıtma gibi siyasi bir gaye gütmediği ma
lûmdur. 

Bu yeni Bakanlık, turizm bakımından bir ta
nıtma yapacağına göre ve elde 15 yıllık görengeli 
birinci 5 yıllık bir plân ve bunlara dayanan 1964 
yılı programı elde bulunduğuna göre insan işle
rimiz yoluna girdiği gibi bir kanıya dalar olu
yor. Bu rahatlığı Hükümette görsek bile maalesef 
aynı rahatlığa kendimizi terk etmek bizim için 
mümkün değildir. 

Nasıl mümkün olsun ki, bu bakanlık henüz 
bir (Tanıtma Bakanlığı) seviyesinden ve kudre
tinden ve imkânlarından mahrumdur. Bakanlığı 
daha ziyade bir (Tanıtma Bakanlığı) merhalesin
de selâmlamak mevkiindeyiz. Çünkü dünyaya 
tanıtacağı şeyleri kendisi henüz tanımamaktadır. 

1964 programının 222 nci sayfasında bir (D) 
fıkrası vardır ki, aynen okuyorum. 

Turistik önem taşıyan bölgelerin, turis
tik potansiyelini belirterek, envanterini çıkarmak 
ve turistik kaynakların en iyi şekilde kullanılma
sını ve. geliştirilmesini gerçekleştirmek üzere plân
lama, çalışmaları yapılmamıştır. Bu durum özel-
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likle konaklama tesisi yatırımlarının gereği gibi 
dağılımına engel olmaktadır. Bu satırları yazan
ları yürekten tebrik ederim. Bu itirafları cidden 
irfan sahibi olduklarını gösterir: Meşhur mısra 
ile ifade edeyim: «Kişi noksanını bilmek gibi ir
fan olamaz.» 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odalarının da müş
tereken bu konu üzerinde ehemmiyetle durdukla
rını burada belirtmek isterim. İstanbul'da ya
pılan çalışmalarda da turizm bakımından birinci 
derecede önemi haiz bulunan İstanbul Marmara, 
Boğazlar, Trakya bölgesinin bir kül olarak müta
lâa edilmesi ve turizm bakımından pilot bölge ha
line getirilmesi zarureti ortaya konuldu. Bu ara
da bu birinci derecede şöhretli bölgenin turizm 
bakımından bir envanterinin yapılmamış olmasın
dan yakınıldı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hakkiyle bilinmiyen, tanınmıyan şeylerin ta

nıtılması mümkün müdür? Görülüyor ki, biz he
nüz dünyayı harekete getirmeden evvel kendimiz, 
kendi hazinelerimizi tanıma mevkiindeyiz. Turizm 
çalışmalarına başlarken potensiyelimizi tesbit et
mek envanterini yapmak mevkiindeyiz. Bu yapıl
malı ki, müşterisi de belli olsun; 

Yazın, tatil haftalarını geçirmek için dışarıdan 
kimleri davet edebiliriz; kışm kimler ve hangi 
şeyler için gelebilirler? Sağlık ve şifa arıyanları 
nasıl cezbedebiliriz. Tevratçılar ne isterler, Hı
ristiyanlar ne ararlar, Müslümanlar neye bakar
lar? Heysi, hepsi tesbit olunmalıdır. Turist deni
len dürbünü boynuna takıp yola çıkan bir cins 
ve bir tip insan olmadığına göre çeşit çeşit tema
yüller hesaplanmalı ve imkânlarımızla karşılaştı
rılmalıdır. 

Son yıllarda Hıristiyan turistlerin bâzı bölge
lerimize bir meyli ve bizim de bunlara karşı bir 
alâkamız görüldü ve burada açıkça bir kere daha 
ifade etmeye mecburum ki, daha ilk adımda tu
rizmden sapıldı ve yanlış bir yola giriliverdi. Bu 
kürsüden bir kere daha ve başka bir münasebetle 
ifade etmiştim: Hıristiyan turistler kısa bir za
manda turist olmaktan çıktılar; Hıristiyan hacı
ları haline geldiler. 

Arkadaşlar; bu basit bir davranış ve normal 
bir gidiş değildir. Bana gösterebilir misiniz, han
gi modern turistik hareketler ardında dinî ma
kamlar mevki almışlardır. Fakat basiretle görmeye 
mecburuz ki, Ege'ye, şimdi de Antalya'ya gelen 
turistlerin arkasından Vatikan belirmiş ve bir de 
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turizm hareketi 10 ncu yılını doldurmadan gelen 
turistler hacı oluvermişlerdir. O derece ki, bun
ların geçtiği yollara (haçyolu) adı verilmiş; tu
rizm teşkilâtlarının adı da (hac teşkilâtı) oluver
miştir. 

Dikkatli olmalıyız arkadaşlar; 
* Hele lâyık olan bir ülkede turizmi çerçevesin
den böylesine çıkarmak asla uygun değildir. Bil
hassa ve bilhassa tarihten almak mecburiyetinde 
olduğumuz dersler bizi gaflete düşmekten alıkoy
mak, uyarmalıdır. Biz yurdumuzda her millet
ten her dinden her mezhepten 'fakat sadece tu
ristler, yanijnodern misafirler bekliyoruz. 

Turizm Bakanlığının bu hususa İsrarla dikka
tini çekmeyi vazife biliriz. Ve hacı teşkilâtının 
yarınki zararlarına, şümullü, zararlarına ilâve 
olarak turizm geliri bakımından da aleyhimize 
olduğunu hatırlatırım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Görülüyor ki, çeşit çeşit turistten Hıristiyan 

turistler yurdumuza alâka göstermeye başlamış
lardır. Turizm envanterimiz yapılırsa bu alâka 
10 misli artacaktır. 

Bunun yanında Tevrat turisti eri do Hıristi
yan ve müslümanlarla birlikte getirtmek imkân
larına sahibiz. Çünkü, NezipVlen öte Bilecik 
Köprüsü kurulalı ve Fırat Nehri aşılalı çok ol
du. Az ilerde Urfa'da Haliliraihman var; ibra
him. Peygamberi mübarek validesinin emzirdiği 
yor do orada.. Demek oluyar ki, Yakup - Yakop, 
İsmail - Samuel, Mu iz - Musa Salam on - Sü
leyman, Davit - Davut peygamberler, hepsinin 
büyük dedeleri bu topraklardadır. Sadece- Haz
ret! İbrahim'in yani Abraham'ın dahi turizmimi
zi» rekabet kabul etmez bir renk verebil ecelini 
arz etmek isterim. 

Turist konusunda sadece dinî çerçeve için
de de kalacak değiliz, elbette, Türkiye .mevsim
ler memleketi olduğuna göre, ön Asya'nın Arap 
ülkelerinden bilhassa cehennemi yaz aylarında 
büyük ölçüde turist çekmek mümkündür. Bu
nun da bizde esasen ananesi mevcuttur. Osman
lılar zamanda eski vilâyetlerimiz olan bu yer
lerden boğazlarımıza büyük turist akınları olur. 

Avrupa'nın orta sınıfı çalışan halkı ise, 
küçük otolariyle Balkanlar üzerinden gelir. Ge
lir ama gclebilirsc gelir, evvelâ yol yoktur. 
Trakya'nın yolları henüz turizme elverişli de
ğildir. Yer yer yapılmış olan iyi yollar ise henüz 
bir şebeke haline getirilmemiştir. Yol mesele-
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sini bölgeler birliği eşitliğini, dengeliği bakı
mından plân mütalâa ededursun. Turizm bakı
mından bâzı bölgeler yolları başta Avrupa'ya 
açılan kapımız olan Trakya ve ona bağlı ola
rak Marmara havzası mutlaka birinci derecede 
ele alınmalıdır. Asıl büyük turist kütleleri bu 
kısımdan akacak hale getirilmelidir. 

Bu yıl 21 küsur milyon dolarlık turizm ge
liri hesaplanmıştır. Yatırım ise 208 milyon Türk 
Jjirası. Demek oluyor ki, turizme bir şey yatı
rıyor değiliz. Turizm geliri kadar bir yatırım 
hesaplanmış bulunmaktadır. Bu kısır, hattâ af
federsiniz ama, pek pinti bir hesaptır. Turizm 
işi ve geliri bu dar çerçeveler ve zihniyetlerle lâ
yık olduğu ölçüsüne ulaştırılamaz. Yılda % 12 
artışla ki, bu gün de hesap budur. Geçen sene
ye nisbetlo yüzde 33 artmış deniyor. 

Günkü, daha önceki yıllardaki düşüklüğün 
bir telât'isidir. Hiç bir şey yapmış olmayız. Tu
rizm. her yıl % 50 artacak ibir tempo ile yürü-
lii İm elidir. Ve bunu yürütmek mümkündür. 

Son söz olarak, bu kürsüde biraz evvel ko
nuşan G. H. P. Sözcüsünün basınımız hakkın
da velev bir kısmını ve çıkarcı basın, diye tah
didi de olsa (80 İlk bir ihtiyarı kurşunlatma ce-
sareliveron basın) diye itham etmesini 40 yılı 
aşkın bir basın mensubu olarak esefle karşıladı
ğımı maalesef söylemek mecburiyetindeyim. 
Büyük Meclise hürmetlerimi arz ederim. (Sol
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay. 
SADİ BİNAY (Bilecik) — MuÜıterem arka

daşlar, turizm göi'ünmiyen bir ihracattır. Ailla-
lım güneşini ve kumunu satmaktır ve bugün bir 
endüstri halini almıştır. 

Tarım ve sanayiimizin hali malûm. Şimdi 
tek ve büyük ümidimiz turizmdedir. 

Yabancı uzmanlar, «Tabiî güzellikleri ile 
isimleri somibol olmuş memleketler daıhi seyyah
ları cczjbetmek hususunda, Türkiye ile boy ölçü-
şemoz.» demektedirler. 

Tior gün kesilmesi endişesini duyduğumuz 
ve birçok fedakârlıklar karşısında elde ettiği
miz dış yardımlardan bizi ancak turizmin kur
tarabileceği. sabit olmuştur. Ama ne yıazık ki, 
balen elimizde ne kifayetli otel, personel, ta
nıtma merkezi, iyi yol, temiz ve ucuz servis, 
gümrük tarifeleri ve ne de bu hususta işin bü
yük kısmını yüklenecek olan özel teşebbüse 
kredi sağlıyacak malî müesseselerimiz vardır. 
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İtalya'da 30 000, ' Yunanistan'da loile 600 otel 
vardır. Bizde sadece 160 otel vardır. içme, 
kaplıca, mağara olarak 700 e yakın şifalı suyu
muz var ise de en basit sıhhi tesisleri daftıi yok
tur. Hattâ bâzılarına sağlam gidenler hastalıklı 
olarak dönerler. Türkiye'de tıbbi turizm 1955 
yılında ele alınmışsa da henüz gerçekleşmekten 
uzak kalmıştır. Halen teşkilâtta bir Tıbbi Tu
rizm Müdürlüğü var, o kadar, inşallah hayırlı 
hizmetler yapar. 

Dünyada hiçbir sanayi şubesinde insanın in
sanla münasebeti otelcilik sanayii kadar önemli 
değildir. 

Bizdo otel hizmetleri kadrosu, kumuz, eği
timsiz ve ekseriya köyden gelmiş primer bir kad
rodur. Bunlarla turistleri memnun etmek im
kânı yoktur. Bugün dünyada otelcilikte for
masyon sahibi olan Fransa dahi otelcilik sana
yiinin reorganizaısyonuna giderken bizdeki yapı
lanlar sadece birkaç gösterişten ibaret kalmak
tadır. 

Milletlerarası turizmin geliştirilmesi için 
1962 ve 1963 tc hükümetler yeni tedbirler al 
mışlardır. Amerika'da giriş vizesi formalitele 
ri basitleştirilmiş, Kanada'da ise tamamen 
kaldırılmıştır. Yine bâzı Avrupa memleketleri 
müddeti geçmiş pasaport veya nüfus kâğıdını 
seyahat vesikası olarak kalbul etmektedirler. 

Yabancı memleketlerdeki, turizmi geliştiren 
mânilerin kaldırılması, tatillerin uzatılması ve 
refahın yükseltilmesini iyi kullanabilirsek bizim 
için bir şans olacaktır. 

Turizm Bakanlığının birçok işleri aksamak
tadır. Bilhassa tanıtma işleri... Sebeplerin ba
şında parasızlık, elemıansızlık söylenebilir. Yur 
dumuzu dışarda tanıtacak, temsil edecek mü
şavirlik ve ataşelikler Bakanlığın dedi - kodu-
lu ve aksayan bölümlerinden biridir. 

Senelerden beri yapılan ikazlara rağmen 
bugün daihi bâzı ataşe ve müşavirlerin lisan 
bilmekle beraber atandıkları memleketin lisanı
nı bilmedikleri rivayet okunmaktadır. Görevle
ri aratsında olduğu halde bu Bakanlık henüz 
doğru dürüst bir filim yayar halde değildir. 
Bakanlığın bütün işi âdeta sadece broşür bas
ma üzerinde toplanmıştır. 

Dışarda Türkiye'yi tanıtmak için plânda 
derpiş edilen tanıtma işinin bir yabancı firma
ya verilmesi işi bir seneden beri neden gecikti
rilmektedir, anlıya.nuyoruz- Rumlar Kıbra me-
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selesini bambaşka bir açıdan göstermeye çalış
mışlar, radyo, televizyon, filim ve basından 
geniş çapta f aydalanmışlar ve ilk anda kısmen de 
olsa muvaffak olmuşlardır. 

Eğer Makarios'un sözünden döndüğü &n-
laşılmasa idi ve yabancı gazete muhabirlerinin 
bizzat Kılbrıs'a gidip Türklerin nasıl öldürül
düklerini görmeselerdi dünya halk oyu . belki 
nahak yere suçu bize yükliyecekti. Halbuki dün
yanın birçok yerlerinde senelerdir basın ataşe
lerimiz, müşavirlerimizin olduğunu biliyoruz. 
Yalnız bu konuda son zamanlarda Bakanlığın 
başarılı bir yolda olduğunu da söylemek lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlıkta belli -
başlı turizm mütehassısları yoktur. Esasen 
turizm hamlelerimiz eğitiminden mahrum bıra
kılmıştır. Sadece yüksek ticaret ve iktisadi aka
demilerde dış ticaret şubesinde tek turizmi dersi 
okutulmaktadır. Zıaten turizm dersi okuyanla
ra da bir istikbal garantisi yoktur. Acaba 
böyle bir ders okuyan bir tek eleman, adı tu
rizm olan vekâlette çalıştırılmakta mıdır? Aca
ba adı Turizm ve Tanıtma olan Bakanlıkta bir 
lisaoı, bir turizm ve tanıtma kursu yapılması 
mıdır? CENTO, AID gibi teşekküllerden yar
dım istenmiş, işbirliği yapılmış mıdır? Bakan
lığın halihazır kadrosunun tahsil dereceleri 
adeden nedir? Ve bu zevatın tahsil bölümleri 
nedir? Bilhassa müdiran, uzman kadrolarının 
tahsil iktisabatı nedir? 

Şimdi sizlere bir turistik misal vereceğim : 
Rodos'un nüfusu 95 000 dir. Her yıl buraya 
gelen turist adedi 355 000, otel adedi 1 500. 
Türkiye'de 160. Buranın sahillerinde balık d-a 
yoktur. Sırf güneş ve denizi için buraya ge
lirler. Buna mukabil otellerin önüne taksi so
kulmuyor. Eiski deniz motoruyla, her hangi bir 
kayık otellerin önündeki sahilden geçirtilmiyor. 
Çöp tenekesi kapıların önüne konulmuyor. 
Bir turist genç kız şortla civardaki köye rahat
lıkla gidip - gelebiliyor. Bu meyanda Türkiye'
ye turist taşıyan bir Yunan gemisinin kaptanı 
mütemadiyen hoparlörle; Türkiye'ye yaklaşı
yorsunuz, şortlarınızın üstüne pantolonlarınızı 
giyiniz, Türkler size tecavüz ederler, keserler, 
öldürüler, diye aleyhimizde müthiş bir kampan
ya açıldığını da işitmekteyiz. Bunlara karşı söy
lenilecek pek çok şey vardır- Türk misafirper
verliği dile getirilmelidir. Ve bütçe az, kadro 
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kifayetsiz, tahsisat noksan denirse de birçok 
hizmetler hususi teşebbüslere ve -bizatihi mil
lete intikal ettirilirse; kurslar, filimler, pro
paganda vasıtalıariyle elbette ki Vekâletin mu
vaffakiyeti büyük olacaktır. 

Radyoya gelince arkadaşlarım : 
Şehir radyoları arasında bir koordinasyon 

göremiyorum şahsan, istanbul Radyosu sık sık 
kısa haber verir, daha zevkli ve hareketli dav
ranır. Ankara Radyosu ise katı ve resmîdir. 
Birisi resmî radyodur, diğeri il radyosudur 
ama ne olursa olsun Ankara'da yaşıyanlar da 
vatandaştır, istanbul halkı kadar bu imkân
lardan istifade etmek istiyecekl eri de tabiîdir 

Bir de arkadaşlar, Meclisteki cereyan eden 
olayların, Mizan eksik hattâ birbirine tedahül 
eder şekilde yayınladıklarını kulaklarımla duy-
dkn. Meselâ bir arkadaş, Kıbrıs için asgari 50 
lira olmak üzere yardım toplıyalım, dedi. O 
akşam radyoyu dinledim. Yalnız 50 lira yardım 
yapılsın, diyerek neşriyat yapardı. Pek tabiî 
böyle şey olmamıştır, Kıbrıs mevzuunda. Sonra. 
Meclis saatlerinde verilen yayında bir arkada
şın beyanı diğer arkadaşın beyaniyle karıştırı
lıyor. Bilmiyorum zaptedilemiyor mu, neden 
ileri geliyor? Sayın Bakan tetkik ettikleri za
man daha iyi anlıyacaklardır. 

Sabah müziği çok önemlidir arkadaşlar, insan 
işine gücüne neşe ve sıtınatıe başlamak ister. 
Radyoyu bir açıyorsunuz okunan türkü ve şar
kılar bazan ablı vahlı parçalarla dolu oluyor. Bu, 
hiçbir z iman istenmiyen bir şeydir. Sonra ev kn • 
dml arma ait program zamanla yavanlaşmiş bir 
İmle -gelmiştir. Bu hususta ne düşünülüyor. Ye-
,yıek saati çok mühim., yemek saatini defaatbı 
dinledim. Sanki bütün Türkiye tamamiyle zen
gin ve müreffeh bir kütleden teşekkül etmiş gibi 
yapılırken terazi kullanılacak yemek çeşitleri, 
çeşit, çeşit kremalı pastalar v. s. tarif edilmek
tedir. İnanınız, bâzı vatandaşlardan ve yakınla
rımdan duyuyorum, bu bir nevi Türk milletini, 
af buyurun, alaya almak gibi bir şey oluyor. 

Televizyon gibi bir medeni vasıtaya karşı 
sureti kafiyede muhalif olmamakla beraber, 
Amerika ve Avrupa seyahatlerimde bunu gör
müş bir insan da olmakla beraber; takat ve aded 
azlığı bakımından Arap radyolarından bile geri 
kalmış memleketimizde her şeyden evvel radyo
lar m takatlerini yükseltmeli, engebeli olan ara
zimizde en ücra köşelere kadar radyonun sesini 
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duyurmaya çalışmalıyız. Ondan sonra da pek 
tabiî televizyon gelmelidir. 

Türk musikisi neşriyatının ihtisas komisyon
larından geçirilmeden okunduğu söyleniyor. Ve 
hattâ bu yüzden de bâzı müzik neşriyatının Arap 
musiki neşriyatından aşırma şeklinde yayınlan
masına müsaade edildiği de rivayet ediliyor. 

«Yurttan Sesler» programına verilen önemin 
gitgide artacağı yerde bu hususta da bir durak
lamanın müşahade edildiğini de söyliyebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak, haber
lerde bir sinyal müziği var. Bu sinyal müziği ku
lak tırmalıyor. Hele radyo biraz da açıksa cid
den rahatsız edici bir müzik halini alıyor. Bu ilâ-
nihaye böyle devam etmemelidir. Arada bir de
ğişiklik lâzımdır. Zevklerin de moda gibi değiş
mesi lâzımdır. Bunun yerine daha güzel bir mü
zik parçası konursa her halde iyi olacaktır. 

Son sözüm, genç Bakanımıza aidolacaktır. 
Basın meslekinden gelmiş olan genç Bakanımız
dan olbetteki birçok şeyleri beklemek hakkımız 
olacaktır. Benim naçizane görüşüm budur, eğer 
ynnılıyorsam özür dilerim; bir parça gazetecilik 
hüviyetinden daha fazla, kurtularak turizm ve ta
nıtma konusunda da aynı başarıyı göstermelidir. 

Tfepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sadrettin Oanga. 
SARTCTTÎN CANOA (Bursa) — Sayın arka

daşlarım, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının büt
çesi görüşülürken, şahsi kanaatim olan iki nok
tayı temenni mahiyetinde arz etmeyi faydalı 
gördüm. 

Turizmi bugün hepimiz seviyoruz, hepimiz 
benimsiyoruz ve hakikaten Türk ekonomisinin 
kurtuluşunun bundan sonra turizmde olduğunu 
da Yüce Meclisinizin büyük çoğunluğu kabul et
miş durumdadır. Bu itibarla en pratik ve âmeli 
tedbirleri almak zorunda olduğumuzu da hatır
lamamız gerekir. Bugün süratle tatbik mecburi
yetinde olduğumuz bir - iki konu vardır, onu arz 
edeceğim. 

Turizm bir döviz kaynağı olduğuna göre ev
velemirde, dışardan gelecek turistlerin Türkiye 
ile ilgilerinin artırılmasının şart olduğunu peşin 
olarak kabul etmek lâzımdır. Ama, bunu bir sı
nıflandırmaya tâbi tutarak, her şeyden evvel 
Türkiye'ye ilgi duyan, Türkiye'ye gelmek istiyen 
milletlerin çoğunluğunu hesaba katarak bir sı
raya tâbi tutulması lâzımdır kanaatindeyim. Bu 
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itibarla dışardan Türkiye'ye gelecek yabancı tu
ristlerin hangi memleketlerden daha çok Tür
kiye'ye gelmesi beklenebilir, bunu bir defa tes-
bit etmekte fayda vardır. Kanatimce bugün 
Türkiye'yi dışarıdan besliyebilecek iki kaynak 
mevcuttur. 

Bunlardan birisi Almanya, ikincisi Arap 
dünyasıdır. Almanya'da bugün bir haberler 
büromuz ve turizmle ilgili büromuz vardır. 
Amma arap dünyasında bu vazifeyle tavsif edil
miş bir teşkilâtımız büyük ölçüde yoktur. 
Dün Suudî Arabistan'da vazife gören bir dok
tor arkadaşımın yana yakıla bâzı şeyler söy
ledi ve o arkadaşımın söyledikleri de konuş
mak niyetim olmadığı halde, beni bu mevzuda 
kürsüye kadar getirdi. 

Suudi Arabistan, hepimizin bildiği gibi, 
zengin bir memlekettir ve büyük ölçüde dış 
memleketlere seyahat edinmeyi de zevk edin
miş bir memlekettir. Maalesef Türkiyeyi ora
da tanıtacak bir imkâna malik olmadığımız 
ifade edilmekte ve dolayısiyle bu kaynaklar
dan. büyük ölçüde mahrum kalmaktayız. 
Arada bir oranm Krallığına mensup aileler 
Türkiyeye gelir gider, küçük çaptada olsa bü
yük denilebilecek miktarda para bırakırlar. 
Fakat, Türkiye'ye gelmek istiyen bir çoğun
luk, Türkiye'yi tanımadığı için bizi büyük öl
çüde bir kaynaktan mahrum bırakmaktadır. 
Bu itibarla Turizim Vekâletinden ricam, bizim 
için ikinci derecede büyük bir kaynak olan 
Arap dünyasında turizm çalışmalarına büyük 
bir önem verilmelidir. 

İkincisi, bugün işittiğime göre Hac'ca iki yıl
dır karayolu ile giden vatandaşlarımızın bu yıl 
hava ve deniz yollarına rağbetini artırmak mak-
sadiyle, karadan gönderilmesinin mahzurlu ol
duğu mütalâa edilerek bundan sarfı nazar edi
leceği bildirilmektedir. Halbuki iki yıllık tatbi
katta karayolu ile Hac'ca giden vatandaşlarımı
zın büyük döviz israfına mâni oldukları tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Kaldı ki, bunun yanında 
oradaki arkadaşlarımızın söylediği gibi aşağı -
yukarı Türkiye'den giden binlerce otobüs, üzer
lerinde Türk Bayrakları ve orada bulunan va
tandaşlarımızı da sevince garkedecek şekilde el
lerinde Türk Bayrakları ile donatmaları sebe
biyle büyük bir Türk propagandasına vesile teş
kil ettiği bugün anlaşılmış bulunmaktadır. 
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Bu itibarla Havayollariyle gidip gelmeler 

büyük ölçüde yabancı şirketlerin istifadelerini 
sağlıyacak ve Denizyollarında da birçok vatan
daşlarımızın manevi zararlarına mucibolaeaktır. 
Şayet böyle bir karar alınmışsa böyle bir ted
birden vazgeçilmesini uygun bulmaktayım. 

Bunun yanında üçüncü olarak ifade edeceğim 
husus şudur : Bugün Türkiye'den Hac'ca giden 
vatandaşlarımızın bu vazifelerini ifaları sebebiy
le bir hayli döviz dışarıya akmaktadır. 

Bunu telâfi edecek bir kaynakda, geçen se
ne ve ondan evvelki senelerde Vatikan'ın Tür
kiye'de haç yeri ilân ettiği Sen Pier ve buna 
mümasil Efes'in bir nevi bu dışarı akan dö
vizleri içeri celbedebilecek bir kaynak olarak 
mütalâa etmeleridir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —. Sayın Turhan Kut, Turhan 

Kut 'dan sonra Sayın Bakana söz vereceğim, 
daha sonra sırada bulunan bir arkadaşımıza 
söz vereceğim. Ondan sonra da yeterlik önerge
sini okutacağım. 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Değerli arka
daşlarım, sınırlandırılmış bir zaman içinde 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının görevlerin
den birisini teşkil eden haber ve yayın hiz
metlerine ilişkin görüşlerimi ve dileklerimi 
açıklamaya çalışacağım. 

Benzerlerine bakarak düşük güçte çalışan, 
Ankara'da uzun, İstanbul'da orta dalgalar üze
rinden yayın yapan radyolarımızdan, yurdun 
çeşitli bölgelerinde yeteri kadar yararlan
mak kabil olamadığı için, yurttaşlarımıza 
bir yandan haber ve müzik iletmek, öte yan
dan memleket radyolarından yararlanamadık
ları için dinlemek zorunda kaldıkları ya
bancı radyoların tahripkâr yayınlarından ken
dilerini korumak amaciyle, çeşitli dilerimizde 
il radyoları kurulmuş bulunmaktadır. 

Ancak, işletmeye açılan bu radyolar haber 
verme yönünden ,gerek teknik gerek personel 
yetersizliği sebebiyle istenilen ölçüde yararlı 
olamamakta idiler. 

Kıbrıs olaylarının dünya politikasında ön 
plâna geçmesinden sonra ise, bu yetersizlik 
bütün ağırlığı ile kendisini hissettirmiş bulu
nuyordu. 

Bu yetersizliği zamanında görüp değerlen
dirmek suretiyle, bütün il radyo postalarının, 
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günün belirli saatlerinde birleştirilerek, ha
ber bültenlerini yurdun en uzak köşelerinde 
bile kolaylıkla dinlenmesini sağlıyan ba
kanlık görevlilerine, bu olumlu hizmetlerinden 
dolayı teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

özellikle Kıbrıs olayları sebebiyle, Dond-
ra'da toplanan ©eşli Konferans ve Nevyork'ta 
toplanmakta bulunan Güvenlik Konseyi gö
rüşmeleriyle ilişkin olarak, bu iki merkezdeki 
$örev sahiplerinin kendi sesleriyle radyo te
lefon aracılığı ile illerin haber ve yorumların, 
haber alıp verme ve radyoculuk anlayışı ba
kımlarından dünyanın sayılı ülkeleriyle ya
rışacak ölçüye varan mükemmelliği dolayı-
siyle bakanlığı can ve yürekten tebrik etmek 
kadirbilirlik olur. 

Yakm geçmişteki acı örnekler göz önün
de bulundurulacak: olursa, radyomuzun, Mec
lisin olağan toplantı günlerinde saat 22 de 
ve bütçe görüşmelerinin devamı süresince gün
düz 12 ve gece saat 22 de yaptığı Meclis Saati 
yayınları hakkında verilebilecek hükmün 
(başarılı) kelimesiyle belirtilmesi gerekir. 

Vatandaşlarımızın çok büyük bir ilgi ile 
dinlemekte bulundukları Meclis Saati yayınla
rında, siyasi partiler sözcülerinin ve kendi ad
larına konuşan muhalefet partilerine mensup 
saym milletvekillerinin görüşmeleri, söyledik
leri sözlerin niteliği ve dozajı ne ölçüde haklı 
veya haksız, ne ölçüde ağır veya hafif olursa 
olsun, Meclis konuşmalarına ayrılan vakiin 
elverdiği ölçü ve kesin bir tarafsızlık anlayışı 
içinde duyurulmakta ve vatandaşların vicdan
larında yerini bulacak anlayışın hakemliğine 
sunulmaktadır. 

Gerçi, vakit vakit bâzı değerli arkadaşla
rımızın, konuşmalarının istedikleri uzunluk 
ölçüsü içinde yayınlanmadığı ya da isimleri
nin ve mensubu 'bulundukları siyasi partilerin 
yanlış belirtildiği yolundaki, kısmen, haklı şi
kâyetleri bu kürsüde dile gelmektedir. 

Ancak, haberlerin veriliş ışeklinde kesin bir 
tarafsızlıktan ayrıldığı yolunda bir yakınma, 
bugüne kadar bu kürsüye ciddî olarak geli
ri 1 m e misti r, ge tirilem emiştir. 

Bakanlık sorumlulularını bu başarılı tutum 
ve davranışlarından dolayı ayrıca, tebrik etmek 
isteriz. 
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Bakanlığa bağlı Radyo idaresinin çalış

maları hakkındaki görüşlerimizi zamanın el
verdiği ölçüde böylece belirttikten sonra, ye
rine getirilmesinin çok kolay olduğuna inan
dığımız bir dileğimizi de ekliyerek konuşma
mızı bitirmek istiyoruz. 

Radyolarımızın müzik yayınlarında Türk 
müziği ve Batı kültür müziği saatlerinin az 
veya çok oluşu ve her iki müzikten hoşla
nan vatandaşlarımızın kendi zevkleri açısuı-
dan olaya bakarak, mağdur edildikleri yolun
daki şikâyetler, yıllardan beri süregelmektedir. 

Bu konuda, radyonun yalnız zevklere ve 
alışkanlıklara, cevap veren bir kuruluş ol
maktan öteye, aynı zamanda bir eğitim aracı 
olması yönünden, sorumlu kişiler tarafından 
en. başarılı ölçüde bir çözüm yolunun bulun a-
c ağın a i n anın akt ayı z. 

Ancak, 
Yeni ve umutlu bir güne başlamak isteğiyle 

dolu olarak kahvaltı masasına oturan va
tandaşları, sabahın erken, saatlerinde, her 
satırında acıdan, ayrılıktan, kederden ve ölüm
den söz açan ve daha gün başlarken, karam
sarlık duygularına boğan şarkıların dinletil-
jııemesini sağlıyacak bir anlayışın, sorumlu ki
şilerde yer bulmasını candan dilemekteyiz. 

insanları bu ölümlü dünyanın çok ötesine 
götüren ve üstüne çıkaran, bir «anal dalı olan 
müziğin, onların, moralleri üzerinde ve dola-
yısiyle toplumların yaşayışlarında ve geliş
im elerinde ne ölçüde etkisi, bulunduğunu hatır
dan çıkarmamak gerekir. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunan sayın ar
kadaşlarıma saygılarımı sunarken, Turizm ve 
Tanıtma, Bakanlığı 19G4 bütçesinin teşkilâta, 
ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
içinde bulunduğu tutum ve çaba dolayısiyle 
Sayın Bakanı ve Turizm ve Tanıtma 'Bakan
lığının değerli mensuplarını takdirlerimle se
lâmlarım (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Turizm ve Tanıtma, Ba
kanı. 

TURİZM VE TANITMA BAKANİ ALÎ İH
SAN GÖĞÜS (Gaziantep) — Muhterem millet
vekilleri, değerli arkadaşlarım, 

1963 yılının ortalarında kabul buyurduğu
nuz bir kanunla kurulan Bakanlığımız 1064 büt
çesi ile ilk çalışına yılma girecektir. 265 sayılı 
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Teşkilât Kanunumuzun yürürlüğe girdiği tari
he kadar yurdumuzda turizm işleri muhtelif te
şekküller tarafından yürütülmeye çalışılmakta 
idi. Ancak, belirli ve sorumlu bir teşkilât mev-
cudolmadığmdan turizm konusu lâyık olduğu 
bir önemle ele alınmış sayılamazdı. 

Yüksek kararınızla kabul buyurduğunuz 
265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşki
lât ve Vazife Kanununun yürürlüğe girmesin
den sonradır ki, Türkiye'de turizm dâvasının 
yürütülmesinde yetkili merci ortaya çıkmıştır. 
Bu kanunu kabul buyurmakla Türkiye'nin en 
mühim bir dâvasını tahakkuk safhasına geçiren 
Yüksek Heyetinize şükranlarımı ifade etmek 
benim için bir borçtur. 

Aziz arkadaşlarım; hepinizin malûmu oldu
ğu üzere, Türkiye'nin dış ticareti yıllardan beri 
açık yermektedir. Bu açığın her yıl 100 milyon
larca dolara baliğ olduğunu da. biliyorsunuz: 
1963 yılında alman rakamlara göre memleketi
mizin dış ticaret açığı 300 milyon doların üs
tündedir. Bu rakama her yıl dolar olarak öde
mek mecburiyetinde olduğumuz dış borçlarımı
zın yıllık taksidini ilâve ederseniz, işin azame
ti daha iyi anlaşılır. Kanaatimize göre, Türki
ye daha uzun yıllar böyle bir iktisadi duruma 
tahammül edemez. Bu işi kökünden halletmek 
zamanı gelmiştir. Bu dış tediye açığını en kısa 
zamanda kapatacak dış tediye vasıtalarını tu
rizm ile temin edebiliriz. îşte bunun içindir ki, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 1964 malî yılını Tür
kiye turizminde hamle yılı olarak kabul etmiş
tir. Biz, 1964 yılı bütçesiyle bize sağlanan im
kânları en iyi şekilde kullanarak bu alanda mil
letimize faydalı olmaya çalışacağız. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının asıl göre
vi, Türkiye'ye mümkün olduğu nisbette fazla 
yabancı turist celbederek bu yoldan sağlanacak 
dövizlerle mevcut dış tediye açığını kapamaya 
çalışmaktır. Bakanlığımız bununla beraber Tür
kiye'nin ve Türk milletinin içerde ve dışarda 
tanıtılmasını sağlamakta ve ayrıca Devlet or
ganlarım sağlıyacağı lüzumlu haber ve bilgi
lerle enforme etmektedir. 

Türkiye'nin turistik potansiyelini tetkik ede
cek olursak, bunun hakikaten muazzam olduğu
nu ifade edebiliriz. Türkiye tabiî, tarihî, dinî 
ve sair vasıftaki turistik varlıklar itibariyle 
dünyanın hiçbir ülkesinin erişemiyeceği bir 
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turistik potansiyele mâliktir. Genel olarak ik
lim şartlarımız, tabiat varlıklarımız ve memle
ketimizin her tarafında fazlasiyle bulunan tari
hî eserler, yurdumuza turizm alanında sonsuz 
imkânlar vâdetmektedir. Bizim için, yapılacak 
çalışmalarla bunları değerlendirmekten başka 
bir iş yoktur. 

Türkiye'de turizm dâvasını çözecek icraatı 
yürütmek esas itibariyle Bakanlığımıza veril
miş bir görevdir. Fakat bütün Devlet işlerinde 
olduğu gibi, turizmde de bütün kamu kuruluş
larının faydalı bir koordinasyon yapmaları za
ruridir. Esasen bir olan ve Hükümet tarafın
dan yürütülen Devlet işleri, sağlanan iş bölü
mü neticesinde ayrı ayrı bakanlıklara tevdi edil
miş olmakla beraber, Hükümeti teşkil eden her 
bakanlık bir hedef ve fikir birliği içinde diğer
lerine yardım etmek yolundadır. îşte bu gaye
yi sağlamak içindir ki, yaptığımız bir teşebbüs 
neticesinde bakanlıklararası bir Turizm Koor
dinasyon Komitesi kurulmuştur. Bu Komiteye 
turizmle en yakından ilgili bakanlıklar katıl
maktadır. Komitenin gayesi, yurdumuzun tu
rizm alanında yapılacak işlerini bir ahenk için
de yürütmektir. 

Memleketimizin turizm dâvasının çözümün
de bizi, 5 ana mesele ilgilendirmektedir. Başka 
bir deyimle Türkiye'nin turizm dâvasının çözül
mesi 5 ana meselenin çözülmesine bağlıdır. Bu 
beş meseleyi şöylece sıralıyabilirim : 

1. Turistik tesisler sağlama meselesi, 
2. Yol meselesi, 
3. Ulaştırma araçları meselesi, 
4. Turizmle ilgili mevzuatın ıslahı meselesi, 
5. Turizm alanında yapılacak propaganda 

veya tanıtma ve eğitim meselesi^ 
Bu konular üzerinde kısaca duralım. Turizm 

dâvasında yurdumuza gelecek yabancı turistle
rin barınmasına, eğlenmesine ve dinlenmesine 
yarıyacak tesislere mâlik olmak ilk çözülmesi 
gereken meseledir. Bu meseleyi bir çözüme ulaş
tırabilmek için, gereği kadar otel, motel, gazi
no, plaj ve saire emsali tesisleri Avrupa stan
dartları şartlariyle kurmak mecburiyetindeyiz. 
Bakanlığımız bu konudaki çalışmalara devam 
etmektedir. 1964 malî yılı bütçesinin Maliye 
Bakanlığı kısmının ilgili tertibine konulan 10 
milyon liralık ödenek 6086 sayılı Kanunun 30 
neu maddesi hükmü dairesinde bu gibi tesisleri 
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kuracak vatandaşlara kredi olarak tevzi oluna
caktır. Bu arada şunu belirtmek isterim ki, 
1953 - 1963 yılları arasındaki 10 sene içinde bu 
yoldan ancak, 10 milyon lira tevzi olunabilmiş
tir. 

Az sonra ayrıca belirteceğimiz gibi, Hükü
metimiz; turizm yatırımları konusunu bir özel 
sektör işi olarak kabul etmekte, ancak bu ko
nuda bir rehber vazifesi görmek üzere kendisi 
bâzı inşaat yapmaktadır. Bu cümleden olarak 
Bakanlığımız bütçesinin ilgili tertibine konulan 
3 milyon liralık ödenek Yüksek Heyetinizce ka
bul buyurulduğıı takdirde, Ege sahillerinde iki 
tatil köyü kuracaktır. Bunlar Edremit ve Mar
maris'te tesis edilecektir. 

Bugün yurdumuzun Marmara, Ege ve Akde
niz kıyı bölgeleri ön plânda gelen turistik saha
lardır. Bu bölüme giren yapı işlerinin yürütül
mesi Bakanlığımızın çalışma sahasının dışında 
bulunmakla beraber, bu konuda gerekli uyar
maları yapmaktayız, önümüzdeki yıllarda ka
rayolu, feribot iskelesi ve hava meydanlarının 
ıslahı yönünde yapılacak çalışmaların bu bölge 
için daha tercihli olarak ele alınacağını ümidedi-
yoruz. Bu hususta Ulaştırma ve Bayındırlık ba-
kanlıklariyle sıkı temas halindeyiz. 

Üçüncü meselemiz ulaştırma araçları sağla
ma işidir. Turizmin geliştirilmesinde turistleri 
taşıyacak araçların gerekli konforu haiz olma
ları ve mümkün mertebe turistlere yollarda 
fazla zaman kaybettirmemeleri göz önünde bu
lundurulmak lâzımdır. Bakanlığımız bu konuda 
da çalışmalar yapmaktadır. Bilhassa bâzı gemi
lerimizin seyyar otel olarak kullanılmaları ve 
Ulaştırma Bakanlığınca komşu devletler sahil-
leriyle sahillerimiz arasında çalıştırılmak üzere 
kâfi sayıda feribot sağlanması hususu ayrıca ta-
kibedilmektedir. 

Memleket turizm dâvasının olumlu sonuçla
ra ulaştırılması bu konu ile ilgili kanun hüküm
lerinin yeniden gözden geçirilmesini gerektir
miştir. Bakanlığımız kurulduğu günden beri bu 
alanda durmadan çalışmıştır ve hâlâ da çalış
maktadır. 

Bir defa 265 sayılı Teşkilât Kanununun çı
karılmalarını emrettiği tüzük ve yönetmelikler 
esas itibariyle hazırlanmış olup peyderpey yü
rürlüğe girmektedir. Bu çalışmalar kısa bir 
süre sonra bitirilecektir. 
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6086 sayılı Turizm endüstrisini teşvik Kanu

nunu bugünkü şartlara uygun hale getirmek 
üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bundan başka 
7470 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Türki
ye Cumhuriyeti Turizm Bankası bir reforma 
tabi tutularak işletmecilikten uzaklaştırılmakta 
ve turizm alanındaki özel sektör yatırımlarına 
kredi sağlıyacak bir müessese haline getirilmek
tedir. Turistik değerlerimizin korunması ve tu
ristik. bölgelerde gelişigüzel inşaat faaliyetini 
önlemek üzere bir turistik bölgeler kanunu ta
sarısı hazırlanmıştır. Ayrıca yurdumuzda ya
bancı turistlere karşı işlenecek suçların takibi 
ile ilgili bir tasarının muhterem arkadaşımız İz
mir Milletvekili Mustafa Uyar tarafından Yük
sek Meclisinize sunulmuş olmasını şükranla an
mak isterim. 

Mevzuatın ıslahı konusundaki çalışmaları
mız Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlıklariyle 
yapılacak müşterek çalışmaları da kapsamakta
dır. Bu konuda bilhassa dış harcamalar vergisi 
üzerinde çalışmakta ve bugün Türkiye'ye gele
cek dövizlerin karaborsaya intikaline sebebolan 
bâzı aksaklıkların giderilmesini derpiş etmek
teyiz. 

Türkiye'de turizm dâvasının bir çözüme bağ
lanmasında 5 nci mesele tanıtma meselesidir. 
Bakanlığımız esas itibariyle isminde de belirtil
diği gibi, iki ana. çalışma yönü göz önünde bu
lundurularak kurulmuştur ki, bunlar turizm 
ve tanıtmadır. Tanıtma faaliyetlerimiz esas iti 
bariyle Türkiye'ye turistik t e sisi erinin kapasi
tesine mütenazır olarak turist celbini sağlamak 
hususunda yapılacak propaganda faaliyetleri
dir. Bunun yanında yurdumuzu ve milletimizi 
siyasi bakımdan dış ülkelerde tanıkmak üzere 
bir de politik tanıtma çalışması vardır. 

Birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânımız Türki
ye'nin turistik propagandası için tanınmış ya
bancı firmalarla müşterek çalışmalar yapılma
sını öngörmüştür. Buna bir başlangıç olmak 
üzere, Bakanlığımız 1963 malî yılının son iki 
ayma münhasır olmak ve malî portesi 1 milyon 
lirayı geçmemek üzere bir tecrübî faaliyete gi
rişmiştir. Yapılan ilân ve çağrı üzerine bu işe 
57 aded yabancı firma talip olmuş ve Bakanlığı
mızda faaliyette bulunan Birleşmiş Milletler 
Uzmanı M. Robert Ginshac'h'm da katıldığı bir 
komisyonca bu firmalardan evvelâ 7 ve bilâha-
ra 3 ü seçilerek 2 aylık propaganda faaliyeti 
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kendilerine tevdi edilmiştir. Bu firmalardan 
birisi Amerika Birleşik Devletlerinde, diğeri İn
giltere'de ve 3 üncüsü Federal Almanya'dadır. 
Federal Almanya'daki firmanın çalışma sahası 
genel olarak Kara Avrupa'sı ülkeleridir. Bu fir
maların bugüne kadar gösterdikleri faaliyet 
memnuniyet verici olmuştur. 1964 malî yılı için
de de, az önce arz ettiğimiz ölçü dairesinde ya
bancı firmalarla turizm propagandası çalışma
larına deva medilecektir. 

1964 malî yılı bütçesiyle genel olarak tanıt
ma faaliyetleri için 15 milyon liralık ödenek 
öngörülmüştür. Bu para ile bütün broşür, afiş 
ve saise gibi baskı işleri yürütülecek ve yabancı 
firmalarla propaganda faaliyeti ele alınacaktır. 
Tabiatiyle foto ve filim çalışmaları da bu öde
neğe dâhildir. Yüksek Heyetimizce kabul buyu-
rulduğu takdirde çalışmalarımız bu ölçü dai
resinde yürütülecektir. 

Turizm alanında gerek okullar içinde ve 
gerekse okullar dışındaki turizm eğitimi çalış
maları önümüzdeki yıl başlıbaşma önemli bir 
konu olacaktır. Geleneksel Türk konukseverli
ğinin bu alanda bizim ilk dayanağımız olacağını 
ifade etmek isterim. 

Genel olarak takilbetmekte bulunduğumuz 
turizm politikasını şu suretle açıklayaibilirm : 

Turizm biraz evvel de arz ettiğim gibi, her 
şeyden önce bir özel sektör işidir ve özel sek
tör tarafından yürütülecektir. Biz bu alanda 
özel. sektörün yardımcısı ve yol göstericisi ola
cağız. özel sektöre kredi imkânları sağlayaca
ğız ve gerektiği yerde öncülük edeceğiz. Turizm 
alanında prensibolarak Devlet işletmeciliğinin 
karşısındayız. 

Mâruzâtıma son vermeden önce sizle re rad
yolar ve Anadolu Ajansı hakkında da kısaca 
bilgi arz etmek isterim. 

Malûmunuz olduğu veçhile, yeni Anayasa
mızın öngördüğü Radyo Televizyon Kurumu 
Kanunu Yüksek Meclisiniz tarafından çok mı-
kuflu çalışmalar sonunda kabul buyurulmuş ve 
kanuniyet iktisabetmiştir. Bu kanun bütün hü
kümleriyle, 1 Mayıs 1964 gününden itibaren 
yürürlüğe girmiş olacaktır. Bu suretle Anaya
samızın emrettiği özerk bir kamu tüzel kişiliği 
halindeki Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
faaliyete geçmiş olacaktır. Yüksek himmetinizle 
meydana getirilmiş olan bu eser ümidederiz ki, 
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yurdumuzun ihtiyacına en kısa zamanda cevap 
verecek tedbirleri bulacak ve yürütecektir. Ha
len kurumun kuruluş faaliyetleri ile yakından 
meşgul bulunmaktayız. 

Tabiatiyle birinci 5 Yıllık Kalkınma Plânı
na göre, yürütülmekte bulunan radyoların ıslah 
ve takviyesiyle ilgili yatırımlar aynı ölçüler 
dairesinde Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu 
tarafından yürütülecektir. 

Yüksek Meelisinizce bilindiği gibi, Anadolu t 

Ajansı bir anonim şirket olup, Bakanlığımız 
bütçesinden yapılan yıllık bir yardımla çalış
maktadır. 1964 malî yılı için öngörülen Devlet 
yardımı 4 milyon liradır, önümüzdeki malî yıl 
içinde Ajansın hukukî durumu ve daha ve
rimli çalışması imkânları etüdedilecektir. Bu 
işin en iyi tarzda yürütülmesi hususunda bir 
formül bulunacağını zannediyorum. 

' Muhterem arkadaşlar, 
Bunlardan başka Bakanlığımız bünyesinde 

bir Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü mev
cuttur. Bu müdürlüğün vazifesi devlet kuruluş
larına muhtelif kaynaklardan sağladığı memle
ketimiz ile ilgili dış haberleri ve yorumları ulaş
tırmaktır. Kıbrıs buhranı patlak verdiği zaman 
bu müdürlüğümüzle Tanıtma Genel Müdürlüğü
müz arasında müştereken bir Kıbrıs Bürosu teş
kil edilmiş ve bu büro tarafından yürütülen ça
lışmalarla Kıbrıs konusundaki Türk dâvasının 
haklılığı yurt içinde ve yurt dışında umumi ef
kâra duyurulmaya çalışılmıştır. Bu konuda ya
pılan işlerin derecesini belirtebilmek için siz
lere şu rakamları vermek isterim : Kıbrıs olay
ları ile ilgili ve çeşitli yollardan binbir müşki-
lâtla sağladığımız fotoğraflar 30 bin aded ço
ğaltılarak dağıtılmıştır. Ayrıca Kıbrıs konusun
da bugüne kadar 3 750 sayfalı bülten yayın
lanmıştır. 

Diğer taraftan beynelmilel haber ve fotoğraf' 
ajanslariyle sıkı bir irtibat kurulmuş, Kıbrıs'a 
77 televizyon, ajans ve gazete muhabirinin gel
mesinde her türlü kolaylık temin edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Konuşmamın başında Bakanlığımızın, ilk va

zifesinin Türkiye'ye fazla miktarda yabancı tu
rist celbetmek suretiyle sağlanacak dış tediye 
vasıtaları yoliyle Türkiye'nin dış tediye açığını 
kapatmak olduğunu ifade etmiştim. 1963 ra
kamlarına göre, Türkiye dış ticaretinin durumu 
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şudur : 688 milyon dolarlık ithalât ve buna mu
kabil 340 milyon dolarlık ihracat, 

Aradaki fark 348 milyon dolardır. Bu rakam 
1963 yılı içerisinde dolar olarak ödenmesi gere
ken 161 milyon doların üstündeki resülmal ve 
faiz olarak dış borçlar taksitini de ilâve eder
seniz, beşyüz küsur milyon dolar üstünde bir 
rakam bulursunuz ki, bu Türkiye'nin 1963 tak
vim yılı içindeki dış ödeme açığıdır. 

Bu rakam hakikaten üzücü bir durumu gös
termektedir. İşte Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının, kendisine imkân verildiği takdirde yapa
cağı çalışmadır ki, bu durumu ıslah edecek ve 
Türkiye'yi bir tediye muvazenesine kavuştura
caktır. 

Muhterem arkadaşlar; genel olarak Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığının görüşünü bıı şekilde 
ifade ettikten sonra muhterem arkadaşlarımın 
ve grup sözcülerinin ileri sürdükleri bâzı husus
lara cevaplarımı arz etmek isterim. 

Sayın Yeni Türkiye Partisi Meclis Orupu 
Sözcüsü Kârımın Evliyaoğlu arkadaşım, Turizm 
Bankasına dokundular. Biraz evvelde belirtme
ye çalıştım; Turizm Bankasını bugünkü duru
mundan kurtarmaya çalışıyoruz. Turizm Ban
kasını bir kredi müessesesi olarak yeniden tan
zim etmek istiyoruz. Ayrı bir işletme ofisi ku
rulacak, işletmeleri ayrılacak, burası turizm 
yatırımları için kredi veren, sağlam bir kredi 
müessesesi haline getirilecektir. 

Arkadaşımız, Çeşme Oteline dokundular. 
Vurdum uzda turizmi geliştirmek için talih oyun
ları düzenlenmesi de öngürülmüştür. Bu iş 
T. 0. Turizm Bankasına verilmiştir. Banka bu 
konuda bir Alman firması ile anlaşma yapmış
tır. Bu anlaşmaya göre firma İstanbul, Ankara 
ve Çeşme'de olmak üzere üç yerde oyun mahal
leri kuracaktır. Firma bu iş için teminat ver
miştir. Halen bu nakdî teminatın süresi tem-
didedilmiştir. önümüzdeki birkaç, uy içinde 
işin tahakkuk safhasına gireceğini ümidediyoruz. 

Yine Kâmran Evliyaoğlu arkadaşımın bir 
temennisine cevap olarak; 25 milyon liralık ik
raz fonu ile ilgili çalışmalara değinmek isterim. 
Özel sektörün turizme yatırım yapmasını teşvik 
etmek üzere 55 sayılı liberasyon Anlaşmasiylc 
Amerikan yardımları, ikraz karşılığmda kurulan 
25 milyon liralık ikraz fonunun dağıtımını tes-
bit eden anlaşma gereğince Bakanlığımızda «Pro
je Komitesi» adı altında bir komite kurulmuş-
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tur. Komitede Bakanlığımızdan iki, imar ve 
İskân Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile 
Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğinden bi
rer temsilci bulunmaktadır. Komite ilk toplan
tısını 18 Nisan 1963 tarihinde Bakanlığımızda 
yapmış ve anlaşma tasarısı üzerinde görüşlerini 
belirterek, özel sektörü himaye eden hükümle
rin genişletilmesi ile Vakıflar Bankasına tanın
mış bulunan kredi taleplerini reddedebüme hak
kı üzerinde durarak bankanın ancak kredi ta
lebeden şahısların malî durumları hakkında ka
rar verebileceğinin tashihi lüzumlu görülerek an
laşmaya bu hususta bir madde ilâve edilmiştir. 
Bilâhara 25 milyon liranın Beş Yıllık Kalkınma 
Plânının ışığı altında nereye dağıtılması lâzım-
gcldiğinin tesbiti yapılmış, bir milyon liranın, 
anlaşmanın 30 ncu maddesi, gereğince T usan'a, 
geri kalan 24 milyon liranın yüzde 60 ı 1.963 
programında öngörülen ve yatırım yapılmasına 
şiddetle ihtiyaç görülen Ege ve Antalya bölgele
rine, yüzde 20 si Marmara bölgesine ve yüzde 
20 sinin de turist trafiği yüksek olan yerlere 
dağıtılması kararlaştırılmıştır. Proje Komitesi 
mütaakıp çalışmalarında, teslbit edilen şartların 
halka duyurulması için radyo ve Resmî Gazetede 
ilân edilmesine karar vermiş ve hazırlanan sir
küler radyo haber bülteninde nıütaaddit defalar 
okunmuş, ayrıca 24 Haziran 1963 tarih ve 11436 
sayılı Kesini Gazetede yayınlanmıştır. Sirkü
ler ve ekleri, Bakanlığımıza gerek şifahi ve 
gerekse yazılı müracaat eden bütün teşebbüslere 
gönderilmiş ve izahat istiyenlere de gerekli bil
gi verilmiştir. Kredi için şekil ve şartlar sir
külerde belirtilmiş taleplerin en geç 31 Temmuz 
1963 tarihinde olacağı, bu arada 15 Temmuz 1963 
tarihine kadar da tesisin kurulacağı vilâyet ma
kamlarına turizm müessesesi belgesi almak için 
müracaat edilmesi gerektiği kaydı konulmuştur. 
Proje Komitesinin muhtelif toplantılarında ya
nkın kararlara göre, zamanında ve şartlara uy
gun kredi talebini havi dosyalar önce malî yön
den» t et kikatı yapılmak üzere Türkiye Vakıflar 
Bankasına gönderilecek, Bankanın kredilendir-
ıneyi uygun gördüğü taleplere komitece tesisin 
yeri ve projesi müspet görüldüğü takdirde ik
razda -bulunulacak. Bankanın menfi karar ver
diği talepler ise otomatik olarak reddedilecektir. 
Bu karar gereğince 31 Temmuz 1963 tarihine 
kadar Bakanlığımıza intikal etmiş bulunan 
121 354 493 liralık 148 talepten turizm mües-
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sesesi belgesi alamaması ve müracaatın eksik ola
rak yapılmış olması sebebiyle 36 155 810 lira
lık 60 talep Proje Komitesi tarafından reddedil -
mistir. Belge almış bulunan talepler 12 . 8 . 1963 
tarihinden itibaren malî durumları tetkik edil
mek üzere Vakıflar Bankasına gönderilmeye 
başlanmıştır. Bankaca müspet mütalâa edilen 
taleplerden 22 500 000 liralık 36 talebin kredi--
lendirilmesi komitece uygun görülerek 26.11.11)63 
ilâ 13 . 2 . 1964 tarihleri arasında ikrazda bu
lunulması için T. C. Vakıflar Bankasına bil
dirmiş ve Vakıflar Bankasınca da tediyeye baş
lanılmıştır. 

Kâmran fövliyaoğlu arkadaşımız, komşu ül
kelerle işbirliği yönünden 1963 yılı içinde Ba
kanlığın faaliyetlerini sormuştur. Yunanis
tan'la bu konuda bir konferans yapılması karar
laştırılmış ise de son olarak Yunan, seçimlerini 
ileri süren Yunan makamları, Dışişleri Bakan
lığımız kanalı ile konferansın ileri bir tarihe ak
tarılmasını istemiştir. Bu arada Kıbrıs olayları 
meydana çıkmış ve çalışmalar sekteye uğramış
tır. 

İrakla; 1963 yılı içinde İrak turizm yetkilile
rine Dışişleri Bakanlığımız kanalı ile kendileriy
le işbirliğinde bulunmak arzumuz duyurulmuş 
ve bu yılın ilk aylarında bu konuda gerekli 
faaliyetleri yapmak üzere bir Irak heyeti davet 
edilmiştir. 

îraıı, CENTO ve resmî turizm teşekkülleri 
milletlerarası birliği çerçevesi içinde Iran ile te
maslarımız olmuş. Nitekim CENTO üyesi mem
leketlerin ilgili turizm yetkilileri bir araya ge
lerek, bölge memleketleri turizmini geliştirme 
imkânlarını araştı muşlardır. 

Yugoslavya ve Romanya ile turizm alanında 
girişilecek işbirliği ile ilgili ilk çalışmalar yapıl
maktadır. Balkan Yarımadasındaki ülkelerle 
esasen bir turizm anlaşması yapılması konusun
da çalışmalarımız varken Kıbrıs olayları patlak 
vermiştir. 

İsrail'le esasen işbirliğimiz vardır. Beynel
milel Resmî Turizm Teşekkülleri Birliği Yakın 
Doğu Bölge Turizm Komisyonuna israil de üye
dir. israil ile memleketimizde tatbik edilmekte 
olan Dış Seyahat Harcamaları Vergisinin karşı
lıklı olarak kaldırılması yönündeki bir teklifi
miz Maliye Bakanlığınca kabul edilmemiştir. 

Lübnan ile de turizm alanında işbirliği ça
lışmalarında bulunmaktayız. Lübnan Büyükel-
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çiliği ile bu konuda ilk temaslarımız olmuştur. 
Orta - Doğudaki karışık durum esasen bu gibi 
olaylara, çok hassas olan turizm konusunda bu 
bölgedeki ülkelerle işbirliğimizi güçleştirmekte
dir. Bu arada israil ile olan işbirliğimiz Arap 
ülkelerinin bizimle münasebetlerini daha fazla 
artı rm alarma, sebebolmaktadır. 

Avrupa ülkeleri ile işbirliğimiz vardır. Bel
çika, Almanya bursları, v. s. buna örnek olarak 
gösterilebilir. 

Sayın A. P. Grup Sözcüsü Nihat Kürşat ar
kadaşımızın tenkidi erine de kısaca cevap vermek 
isterim. 

Sevgili arkadaşımız Nihat Kürşat, bir konu
da karşımıza devletçi bir görüşü savunarak çık
tılar. Bugüne kadar liberal görüşün savunucu
su olan A. P. Orupunun bir konuda devletçi bir 
görüşü savunması bizim için memnunlukla kar
şılanacak bir olaydır. Ama neyleydim. İri; bu 
konuda biz özel teşebbüsü daha faydalı bulmak
tayız. Bugün geleneksel turizm ülkelerinde ol
sun, gelişme yolundaki ülkelerde olsun, Devlet, 
turizm tesisleri işletmemektedir. Devlet ancak 
özel sektöre kredi verir, ona muafiyetler tanır 
ve onu korur, gözetler ve geliştirir. Ancak de
mirperde ülkelerinde devlet bütün turistik tesis
lere sahiptir. Devletin resmî bankası olan Tu
rizm Bankasının da içine düştüğü durum ma
lûmdur. * 

Nihat Kürşat arkadaşımız, konuşmalarında 
radyonun yayınlarına temas ettiler. 

Sevgili arkadaşlarım, radyomuzuıı bugün
kü çalışma tarzında tenkidedilecek taraflar çok
tur. Bunları zaman ve plân içerisinde düzelte
ceğiz. Buna gayret ediyoruz ve nitekim bu ih
tiyacı karşılamak maksadiyle, radyonun daha 
muntazam çalışmasını temin maksadiyle, daha 
faydalı olmasını sağlamak amaeiyle bir Radyo -
Televizyon Kanununu Yüksek Heyetiniz kabul 
etmiş bulunuyor ve 1 Mayıstan itibaren de bu 
kanun tatbike girecek ve ümidediyorum ki, bu 
kanunun tatbike konulmasiyle birlikte radyola
rımız daha faydalı bir çalışma temposuna sahib-
olacaktır. Radyolarımızın kusurları, eksikleri 
bulunabilir. Yayınlarda, tenkid edilecek, ihmal
den gelen birtakım hataları olabilir. Ama, rad
yolarımızı partizan neşriyatla itham edemeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım radyolarımız bugünkü 
haline kolay gelmedi. Bugünün değerini iyi an-
lıyabilmek için tekâmülü gözden uzak tutmamak 
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lâzımdır. Nereden geldi ve bugüne ulaştı? Ta-
biatiyle bugün bu titizliği göstermemiz, radyo
nun tarafsız olmasından vatandaşın çektiği ıs
tırabı bir daha vatandaşa çektirmemek için bu
gün daha çok dikkatli ve daha çok titiz bulun
mak mecburiyetindeyiz. Sevgili arkadaşlarım, 
radyolarımızın nereden nereye geldiğini kısaca 
izah etmek istiyorum. Bugün Meclis Genel Ku
rul toplantıları radyoya intikal ettirildiği an
da yayınlanmaktadır. Grup çağrıları, Meclis 
Başkanlığından geçmek sureti ile radyo tarafın
dan yayınlanmaktadır. Ama sevgili arkadaşla
rım, radyolarımızda, bir zamanlar muhalefet 
partilerinin fevkalâde toplantılarının çağrısı pa
rası mukabilinde ilân olarak dahi yayınlanmaz
dı. Bunların, tabiatiyle burada bulunan arka
daşlarımızla en ufak, uzaktan yakından bir il
gisi yok. Yalnız bugün içinde bulunduğumuz 
şartların değerini belirtebilmek, yani elde etti
ğimiz hakların kıymetini bilmek ınaksadiyle, bun
ları belirtmek maksadiyle söylüyorum. Elbet-
teki buradaki arkadaşlarımızın hiçbirisinin bu 
kötü icraatla uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok
tur. Bunu kesin olarak ve sarahatle belirtmek 
isterim. Radyoların idari şekli üzerinde duru
yoruz. Tabiatiyle bu sözlerin mesullerine ve 
idarecilerine aittir. 

Sevgili arkadaşlarım, bayramın 3 ncü gü
nü A. P. Grupunun bir çağrısı Eadyo İdaresine 
bildirildi. Ben de Bakanlıkta bayram günü ça
lışıyordum. Radyodan telefon ettiler, «Adalet 
Partisi Meclis Grupunun bayramdan sonra ya
pacağı fevkalâde toplantının ilânını radyodan 
verilmesini istiyorlar» dediler. Bunun ilk Önce 
Meclis Başkanlığından geçmesi lâzımdır. Fakat 
bayram günü Meclis faaliyette değil. Bayram
da her tarafa dağılmış bulunan bir büyük muha
lefet partisinin milletvekillerine mühim toplan
tısının duyurulması da elzem. Ne yapmak lâ
zım. .. Bizzat ben radyodaki arkadaşlara emir ver
dim. «Adalet Partisi Meclis Grupu îdarc Ku
rulundan resmî imzalı bir kâğıtla göndersinler, 
derhal yayınlansın, bir şahıs telefonu ile ya
yınlanmasın» Bunu niçin istedim? Lalettayin 
her hangi bir kimse bir oyun maksadı ile de te
lefon edebilir. Koca bir grupu müşkül duruma 
düşürebilir. Onun için, grup idare heyetinin 
imzalı bir kâğıdı ile böyle bir çağrının radyoda 
yayınlanmasını tabiî gördüm ve böyle bir kolay
lığı derhal sağladım, 
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Şimdi, grup çağrılarının parası mukabilin

de ilân. yolu i!e dahi ııeşrettiremediği bir zaman
dan şimdi bakanların bir grupu toplantısını bil
diren bir çağrı ile bizzat meşgul olduğu bir dev
reye gelmiş bulunuyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, yine .Sayın Nihat 
Kürşat; Mecliste bir usul meselesinden doğan 
münakaşada A.P. Meclis Grupu Başkanının söz
lerinin Meclis saatinde yanlış olarak, değişti
rilerek, eksik olarak söylendiğini ifade ettiler. 

ıSevgili arkadaşlarını, Meclis saatinin hazır
lanmasının, ne büyük güçlükler yenilerek ya
pıldığını elbette ki takdir edersiniz. Burada üç 
tane genç gazeteci arkadaşımız, yevmiyeli ola
rak 'çalışmaktadırlar. Ankara Radyosunun söz 
yayınları için senede verdiği para 450 bin lira
dır. Bir büyük gazetenin bir aylık telif ücreti 
olarak personeline verdiği paranın karjşıilıığıdır 
bu. Bir senelik söz yayınları için ayrılan tah
sisat Ankara Radyosunda 450 000 liradır. Di
ğer imkânlarını kısarak Meclis müzakerelerini 
aksettirmek için Radyo büyük bir fedakârlık 
yap'mış ve dışardan üç gazeteci arkadaşı istilh-
dam. ederek, yevmiyeli olarak bu işte çalıştır
maktadır. T R T Kanunu tatbika girerse elbet
te ki bunun kadroları olacak, tahsisatı olacak
tır. Tabiatiyle bu aksaklıklar orada düzeltile
cektir. Ama bugün şu genç arkadaşlarımızın ha
kikaten çalışmaları insan üstüdür. Biz burada 
450 ''milletvekiliyiz. Burada bütçe müzakereleri
ni başından sonuna kadar kaç kişi olarak takib-
ediyoruz, sevigili arkadaşlar'? iSabahtan akşama, 
akşamdan sabaha .kadar bu üç arkadaş gece 
gündüz didinerek çalışmaktadırlar. Şimdi elim
de bulunan yalnız sabalhtan akşama kadar olan 
görüşmelerin bu arkadaşlar tarafından tutulan 
zabıt 2)1 sayfadır. Beş grup sözcüsünün konuş
malarını kısaltacaklar, şahıslar adına yapılan 
konuşmaları kısaltacaklar ve devamlı olarak 
müzakereleri takibedecekler ve burada hataya 
düşmelerini, birtakım kusurları işlemelerini <hoş 
'görmek lâzımdır. Bunları maksatlı olarak yap
mamaktadırlar, bir yorgunluğun neticesi olabi
lir ve nihayet bir kadro •kifayetsizdi neticesi 
olabilir. Bunları 'hoş göreceğinizi, bağışlıyacağı-
ınzı umarını. 

Yine sevgili Nihat Kürşat iarkadaşım.; Parti
ler Kanunu görüşülürken A.P. nin salondan çı
kışının Meclis saatinde tas'vir edilişine dokun
dular. Meclis saatini hazırlıyan gazeteci arka-
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d aşlarım, o günkü müzakereleri, bu üslûp için
de almışlar ve hâdiseyi bu gözle görmüşlerdir. 
'Bir gün evvelki görüşmelerde de yine dinlemiş-
İ.erse, «Niğde Milletvekili Ruhi Soyer kürsüden 
i iı m ek işitemedi, Başkan İdareci, tdareci dedi 
ve Ruhi Soyer'i kolundan tutup aşağı indirdi» 
şeklinde Meclis saatinde yayınlanmıştır*. Rulhi 
Soyer de benim mensubu bulunduğum O.tH.P. 
rıhı [Millet/vekilidir. Demek ki, bir tarafgirlik 
bahis konusu 'değildir. 

Mayısız misaller vermek mümkündür*, saat
lerce uzatmak istemiyoruz, dediler. Kayın Nihat 
Kürşat cımbızla çeker gibi dikkatle toplaması
na rağmen bütün bu üç sene içerisinde nihayet 
üç misal verebildi, üç hâdise ve bu üç hâdisede 
bir kasdin olduğunu zannetmiyorum. Ancak, 
Radyonun bugünkü imkânlarının meydana ge
tirdiği birtakım aksaklıklardır. Radyolarımızın 
gerçeği anlatmalarım. temenni ederim dediler. 
«Kendi hanelerinde birtbir teseyyüp bulunan
lar» dediler*. Çok .şükür hanelerimizde her* hangi 
bir teseyyübün bulunduğunu sanmıyorum. Te
seyyüp hangi hanelerde vardır1? Ahmet Satıl
mış, Mehmet Satılmış, Hüseyin Satılmış... îşte 
bu teseyyüp hanesindedir. Tahkikat Önergeleri 
münasebetiyle muhalefet partisine mensup mil
letvekillerinin sözlerini nakletmek şöyle dursun, 
bizzat önergelerin metinleri dahi okunmaz, iş
te bunlar teseyyüp hanelerindedir*. Muhalefe
te ve tarafsızlara, durmadan saldıran, haysiyet 
ve şerefleri hiçe sayan, suç üstüne «uç asliyen 
bir tecavüz makin ası halinde bulunan radyo 
teseyyüp hanesine kaydedilecek âlettir. 

.Sayın Kâzrm Arar .19.2.1953 tarihinde Mec
liste radyoyu tenkid ederek şunları söylemiş
tir : «Dün ,gece Meclis saatini dinledim, C.H.P. 
Meclis Grupu adına yapılan konuşma bir ka
lemde atlandı, tümü hakkında iki milletvekili 
konuştu .denilmekle iktifa edildi» teseyyüp ha
nesinde bu var... 

Sevgili arkadaşlar*im, bu Hükümetin bugün 
idaresinde bulunan radyonun .bir yanınmdan 
bahsedeceğim. Bu, bugünkü Devlet radyoların
dan verilen bir parti grup sözcüsünün konuş
ması : «Okul kütüphanelerinden 'Kuranı Kerim, 
Peygamberimizin Hayatı gibi yüzlerce dinî 
eserin toplatılması zihniyetini nefretle tel'in 
ediyoruz.» Bu sözler Devlet, radyolarında yayın
lanıyor. Şimdi ben Sayın Nihat Kürışat'tan bu-
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rada, «Bu söz niçin radyoda yayınlandı » diye 
bir sual sormalarını beklerdim. (Bravo sesleri) 
«Devlet radyoları din istismarına niçin alet edi
liyor» diye sual sormalarını beklerdim. (Alkış
lar ve bravo sesleri. «Bu sözleri ilgili olanlar 
işitsin» sesleri) Grup sözcüleri elbette ki bu 
kürsüden 'hürriyetini istedikleri gibi istimal 
edebilirler. Ama Devlet radyolarında din isitis-
marcılığı yapılamaz, arkadaşlarım. Bana bu su
ali tevcih etmeleri gerekirdi. («Bravo, doğru 
söyledin» sesleri) 

ıSev'gili arkadaşlarım; «Teşriî masuniyet 
maskesinin, perdesinin arkasında tahassun ede
rek politikayı siyasi şikâyet haline igetinmezler. 
Soğuk harb tatbikatının bayraktarı olamazlar. 
Ve teşriî masuniyet dediğimiz şey de onları ba
sit ve telhlikeli tahrikçi olmak mesuliyettinden 
kurtaran bir kalkan olamaz. Kısacası ne teşriî 
masuniyet, tahrika.tçı yahut iihtilâlei taslakları 
içindedir; ne de bu iihtilâlei taslakları meşru bir 
dunuma malik olmak iddiasında. olabilirler. 
ıKendilerine tekrar hatırlatırım ki, teşriî masu
niyeti bu şekilde kullanmak, tamamiyle başka 
maksatlarla verilmiş bir hakkın suiistimalinden 
ibarettir...» 

iBu teseyyüp hanesindeki konuşma, 1969 
Radyo 'gazetesi, Muhalefet partisine Devlet rad
yosundan böyle hücum ediliyor. Bu!gün Devlet 
radyosundan bir muhalefet partisine veya baş
kanına bunun 10 milyonda, biri ağırlığında bir 
hüc-um, bir hitap, bir tenkid bulabilir misiniz 
arkadaşlarım? Teseyyüp hanesinde, nedir, te
seyyüp hanesi? Bulgun hakikaten teseyyüp ha
nesinde demin okuduğum konuşma var. Ben 
bunları arkadaşlarımı kırmak veyahut da hak
sız duruma düşürmek için söylemiyorum, özür 
dilerim. Bugünkü dunuma kolay gelinmediğini 
ve çok mücadelelerden sonra, çok ıstıraplardan 
sonra, çok tecrübelerden sonra bugünkü duru
ma gelindiğini belirtmek için söylüyorum. Bu
gün tabiatiyle bulunduğumuz noktada da kal-
mıyacağız, daha ileriye gitmek için çalışacağız, 
gayret edeceğiz. Bugün ileri sürülen tenkidi er
den hatalı olduğumuz kısımları dikkatle inceli-
yecek ve bu ihataların bir daha meydana gelme
mesi için gayret sarf edeceğiz, çalışacağız. 

Sevgili arkadaşlarım, yine 'Sayın Adlate Par
tisi G-rup Sözcüsü Nihat Kürşat bir -gazetenin 
ilânının radyoda yayınlanmamasına deyinerek, 
«Sıkıyönetimin buna hakkı yoktur» dedirler. 

— 249 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin iki ay daha 
uzattığı sıkıyönetim şu kanunla çalışmaktadır. 
örfi İdarenin vazife ve salâhiyetlerini kapsıyan 
'2 nci kısım 3 neü madde 1 ııci fıkra aynen şöy
ledir : «ööinilecek lüzum üzerine meskenleri ve 
•her türlü cemiyet, kulüp gibi teşekküllere ait 
binaları ve 'bunların (müştemilâtını ve iş ana'hal-
leriyle sair kapalı yerleri Ve mektup, telgraf 
v.s, mersuleleri, ışaıhıslarm üzerlerini gece ve 
gündüz aramak ve bunlarda sübfıt vasıtaları 
olan veyahut müsadereye tabi bulunan eşyaları 
zabt ve ıradyo, telefon, telsiz ıgibi bilcümle mu-
(habere vasıtalarını kontrol ve icabında tatil ve 
menetmek» tatil ve menetmek diyor; değil M 
bir ilânı neşrettirip neşrettirmemek. Bu yürür
lükteki örfi İdare Kanunu ve bu kanuna daya
narak örfi idareyi iki ay ıızaıtnıış bulunuyor 
Yüksek Meclisiniz. Binaenaleyh, burada da nâ
çiz Bakanınıza yükliyeceğiniz bir sorumluluk 
olduğu 'kanısında değilim. Sevgili arkadaşla
rım... 

(BALKAN — Bir dakika »Sayın Bakan, Sayın 
arkadaşlar, açık oylamaya oy kullanmıyan ar
kadaşımız varsa lütfen kullansın. 

(BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
ALÎ ÎHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Sayın Ke
mal Ataman katıra eşyası konusundaki çalışma
lara değindiler. Bu konudaki çalışmalarımız 
envanter tesbitiyle başlamış, bütün vilâyetler
den bu •eşyalar istenmiş ve bunlar bir tasnife 
tabi tutularak 479 parça eşya tesbit edilebilmiş
tir. Bu eşyaların ekonomik değeri ve sürüm: 
imkânları tesbit edilecek ve 265 sayılı Kanunun 
31.1 nci maddesi gereğince kurulacak: döner ser
maye ile ekonomik değeri olan hâtıra eşyanın 
yapımı teş'vik edilecektir. Bu suretle yapılacak 
çalışmalar sonunda (hâtıra eşya imalâtı, köylü
müzün boş zamanlardaki iş (gücünü değerlendi
recek büyük bir endüstri 'haline getirilecektir. 

Yine Sayın Kemal Ataman Orta - Doğu 
memleketleriyle münasebetlerimize temas etti
ler. Arap ülkelerindeki kırallara ve diğer yöne
ticilere, eski Bakan Sayın Ardıçoğlu tarafın
dan sempati mesajları gönderilmiş ve kendileri
ne Türkiye'ye 'gelişlerinde ıher türlü kolaylığın 
gösterileceği bildirilmiştir, Alman cevaplar 
müspet olmuştur. 

Paimukkale'nin durumu : Pamukkale zaman 
zaman kararması konusu üzerinde Bakanlığı-
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mız ehemmiyetle durmaktadır. Filhakika Pa-
mukkale'ye değerini veren suyun intifaı civar 
köye aittir. Bu sudan ziraatte istifade etmekte
dirler. Devlet Su işleri, köylünün sulama işini 
yerine gethımesi için, yeni kuyulardan su ve
rilmesi için malhallinde çalışmalarını ilerletmek
tedir. 

Bir taraftan Bakanlığımızdaki ilgili bürolar 
tıbbi turizmle alâkalı mevzuat çalışmasına baş
lamıştır. Bunun sonucunda Pamukkale'ye yeni 
kıymetlerin eklenmesi mümkün olacaktır. Ener
ji Bakanlığı ile çok sıkı bir temas halindeyiz. 
Pamükkale'nin suyunu devamlı olarak vermek 
için. Çünkü bugün köylüler ziraatte bu suyu 
kullanmaktadırlar ve bunu -mahkeme ilâmına 
bağlamışlardır. 

Televizyon ön çalışma]arma da temas edil
di. Beş Yıllık 'Kalkınma Plânı içine alınmanı iş 
olmakla beraber ikinci Beş Yıllık Plâna hazır
lık olmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
arada Alman Hükümeti ile yapılan bir anlaş
ma üzerine halen Hamburg'la televizyon konu
sunda on teknisyen yetiştirilmektedir. Bir yıl
lık staj devresini tamamlıyan iki televizyon 
prodüktörü yurda avdet etmiş bulunmaktadır. 
Yetişen bu elemanlar Ankara'da Bakanlığımız
la Millî Eğitim Bakanlığının beraber kuracağı 
Radyo Eğitim Okulunda yabancı uzmanlarla 
birlikte müstakbel Türkiye Radyo - Televizyon 
Müessesesine gerekli elemanlar yetiştirilecektir. 

(Bilhassa -eğitim bakımından geri durumda 
bulunan ülkelerde mutlak surette gerekli bir 
araç olan televizyonun Türkiye'de de ıgerçek-
leşmesi için lüzumlu çalışma ve temaslar devanı 
etmektedir. 

ıSadrettin Çanga arkadaşımız Arap memle
ketlerindeki bürolar meselesine temasla onlarla 
yakın temaslar kurmamızı söylediler. Arap 
memleketlerinde teşkilâtımız olduğu gibi Bey-
rüt'da evvelce açılmış bulunan büromuza ilâve
ten Cidde'deki büromuz faaliyete geçmiştir. 

Sadi Binay arkadaşım turizm eğitimine de
ğindiler. Turizmin eğitim yolu ile kalka mal 
edilmesi, önemle üzerinde durduğumuz bir ko
nudur. Halka turizm bilgisinin verilmesi için 
'halk eğitim teşkilâtından faydalanmaktayız. 
Turizm dernekleri bu işte Bakanlığımızın en 
kıymetli yardımcısıdır. Bu yolda da turistin ne 
olduğunu öğretme yoluna girdik. Radyoda tu
rizm terbiyesi' ve bilgisinin zevkle dinlenir 
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• programlar' ile verilmesini plânladık. Yine bu 

maksatla çeşitli neşriyat hazini amayı 1964 prog
ramımıza almış bulunuyoruz. 

Şimdi, ıBinay arkadaşım, turizm uzmanla
rından balh'settiler. Belçika Hükümetinden te
min edilen 50 aded bursla, 22 si kadromuzdaki 
memurlar olmak üzere 50 kişi turizmi eğitimi 

, görmektedir. Hiçbirimiz turizm .mütehassısı ola
rak yetişmedik. Bu meseleye yeni yeni önem 
'verilmektedir ve lâyık olduğu değer verilmek
tedir. 

Sadi Bin ay arkadaşımız yine dış teşkilatta, 
çalışan 'arkadaşlarımızın dil meselesine değindi
ler. Yeni çıkan Teşkilat Kanunumuza göre dı
şarıya tâyin edilen arkadaşlarımızın içinde dil 
bilmiyen hiçbir kimse yoktur. 

ŞADI BtNAY (Bolu) •- Gittiği memleketin 
dilini biliyor mu? 

BAŞKAN ---..Soru sormayınız efendini. So
rular bilâ'hara sorulaeaktır. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI AL t 
I MİRAN GÖĞÜS (Devamla) — Arkadaşım bir 
noktaya temas ettiler; Meclisimizin çıkardığı 
kanun. Teşkilât .Kanunu, üç, dil üzerinden lisan 
imtihanını .şart koşmuştur : Fransızca, ingiliz
ce, Almanca. Tabiî Yunanistan'a gidene, Yuna
nistan için Rumca bilen bir kimseyi gönderemi
yoruz. Günkü İngilizce, Fransızca ve Almanca-
dan, bu kanuna göre bu üç dilin birinden lisan 
imtihanını vermiş olacak. 'Kastım budur, dil 
bilme meselesinde. Yani kanunumuzun kabul et
tiği üç dilden birini mutlaka çok iyi derecede 
bilecek. 

BAŞKAN İzahatınız bitmiş ise Sayın Ba
kan, bâzı arkadaşlarımız sual sormak isterler. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANİ ALİ 
ÎHSAN GÖĞÜS (Devamla) — .Sevgili arka
daşlarını, tenkidlerinizi zevkle dinledim, takib-
ettim. Bunlardan gerekli dersleri aldım. Cevap
larımda, sizleri eğer kırdığını bir nokta, bulunu
yorsa peşinen tekrar özür dilerim. 

BAŞKAN — Efendim izahatınız bitti mi? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ İH

SAN GÖĞÜS (Devamla) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın llhami Ertem, çok kısa 

olsun, sualinizi lütfedin. 
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim, 

Türkiye'nin Batı âlemine açılan kapısı olan bir 
yerde, 50 binden fazla yabancı turistin gelip geç-
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tiği tarihî Edirne'deki Turizm Bankası tarafın
dan idare edilen Kervan Otelinin zarar etmesi
nin başlıca sebebi yatak adedinin azlığı ve biraz 
da aşırı olan masraflardan ileri gelmektedir. Bu 
durumun ıslahı, yatak adedinin artırılması, yal
nızca turizm Bankasının zararını önlemekle kal
mayıp, aynı zamanda Edirne'nin bulunduğu yer
de işgal ettiği mevki ve yabancı turistlerin faz
lalığı dolay isiyle millî bir şeref ve haysiyet me
selesidir. Bina Vakıflar İdaresine aittir; ama, 
Turizm Bankasının kendisi veyahut da biraz ev
vel bahsettikleri koordinasyona göre hareket et
mek üzere Vakıflar Umum Müdürlüğü ile te
mas etmek suretiyle bu yatak adedinin artırılma
sını ve bu zararı İm suretle önlemeyi düşünmek
le midirler? Mâruzâtım budur. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ 
İHSAN GÖĞÜS f Devamla) — Hemen cevap 
vereyim, bu işletmeleri tasfiye etmeye karar ver
dik. 

İIJ1AMİ ERTEN (Udime) — tdareyo veri
lecek yerler için de bu düşünülmekte midir? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALÎ 
İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Bu husus tabia-
tiylo düşünülecektir. Yani bu otelin iktisadi bir 
bale getirilmesi ve zarardan kurtarılması için 
Turizm Bakanlığı olarak üzerimize düşen vazi
feyi yerine gc1 irmekte hasas olacağız, dikkatli 
olacağız. 

tLHAMt ERTEM (Edirne) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Saynı Etem Kılıçoğlu. 
İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — 

))ün akşam radyo yayınında bir programda, top-
rap reformundan bahisle Anayasamızın ve plânın 
anlayış ve esprisine uy mı yan bir şekilde bir prog
ram neşredilmiştir. Bu programda ileri sürülen 
fikirlerin Hükümetço ve Turizm ve Tanıtına Ba
kanlığınca benimsenip benimsenmediği hususunu 
(iğrenmek istiyorum. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ 
İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Yayından bu
gün bahsettiler, tetkik ettiriyorum. 

İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) 
— Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —- Sayın Osman Ağan. 
OSMAN AĞAN (Urfa) — Efendim, Urfa 

hakikaten peygamberler diyarıdır. Gerek tarihî 
bakımdan, gerek turizim bakımından zengin bir 
vilâyet imizdir. Fakat maalesef bugün Urfa tu-
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ristlere kapılarını kapamıştır. Çünkü yasak böl
ge içerisindedir. Urfa vilâyeti yasak bölgeden ne 
zaman çıkacaktır? 

İkincisi; seneler önce Urfa'da bir radyo evi
nin yapılması sıraya konulmuş, lüzumlu olan ar
sa da istimlâk edilmiş ve tapusu da alınmış 4di. 
Bilâhara Urfa'nın sırası başka bir ile verilmiş 
ve maalesef bugüne kadar Urfa unutulmuştur. 
Bunun sebeplerini ve nezaman ele alınacağının 
yazılı olarak Sayın Bakandan rica ediyorum. 

TURİZM VE TANİTMA BAKANI ALİ 
İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Teşekkür' ede
rim. En kısa bir zamanda yazılı olarak bildire
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Kösereisoğlıı, sual
lerinizi lütfediniz. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) — Efen
dim, Gaziantep'in Milletvekili, Loğu ve Güney -
Doğunun umumi durumuna vâkıf Sayın Ali İh
san Göğüs'ten soracağım suallerim oldukça önem
li olacaktır. 

Doğu ve Güney - Doğu bölgelerinin hususi
yetlerini de dikkate almak ve bilhassa İsviçre 
kadar bir güzelliğe malik, civarındaki dağların
da dış zenginlikleriyle şöhret almış olan Van ve 
civarı İmar ve İskân Bakanlığınca bir bölge mü
dürlüğü ile kıymetlendiril mistir. Bu bölgenin 
turistik gelişmesini temin edecek otel ve motel 
gibi tesislerle yabancıların ziyaretlerini imkân 
dâhiline sokabilmek hususunda Sayın Vekil Be
yin düşüncelerini istirham edeceğim. İstitraten 
şunu arz edeceğim; bendeniz bir, iki defa Avru
pa'ya seyahat yaptım. Oralarda gördüğüm otel 
ve motelleri hayranlıkla seyrettim. Her halde ve
kil bey de görmüştür. Şu Fırat ve havzası, Gü
ney - Doğu ve Doğu illeri acaba otel ve motel 
namı ile bir şey görmüş müdür? Ben Avusturya 
Alplerinde gezdim ve oradaki otel ve motelleri, 
hattâ bizden yakın bir zamanda ayrılan Yugos
lavya ve Bulgaristan'daki otel Are motelleri gör
dük. (Sual çok uzun sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar istitra
ten arz ediyorlar. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Devamla) — 
Sual olarak geliyor, müsaade buyurun arkadaş
lar. Şimdi Fırat ve havzası otel ve motel diye bir 
şey görmemiştir. Seyyahları oralara götürecek 
her hangi bir durum da yok. Fakat Garpta, Av
rupa seyahatlerimizdeki görüşlerimizle Yüksek 
Heyetinizden şunu rica ediyorum. Sayın Vekil 
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Bey şu bizim Doğu illeriyle orayı mukayese et
sinler demiyorum. Yalnız bana bu otel ve motel 
mevzuunda bir izahat versinler. Bunu rica edi
yorum. Bu bir. 

İkincisi; Fırat'ın Doğusu memnu mınıfcaka 
ilân edilmiş ki buna Urfa da dâhil ve daiha bir
çok yerlerimiz de dâhil.. Geçen yıl 1 - 2 vilâyeti
miz bu yasak dışına çıkmış olduğundan bu böl
geler heyeti umumiyesiylo yasak bölge olarak 
ilân edilmiştir. Günün şartları içerisinde yasak 
bölge fikri bugün için haklı ve mantıki görüle
mez. Asuriler devrinden beri Mezopotamya me
deniyetini ve İslâm eserlerini sinesinde tophyan 
bu mmtakalar turistler tarafından şiddetle arzu 
edilen nâdir bölgelerdir. Hal böyle olunca Ba
kanlığın yasak bölge hususunda almış bulundu
ğu kararı kaldırmadan turistleri celb propagan
dası yapması hususundaki düşüncelerini rica ede
ceğim. Van'ımıza teşrif eden Sayın İhsan Gö
ğüs Van Gölü çevresini (Gözünü kapamak sure
tiyle, Avrupa'yı gezmiş veya gezmemiş bilmiyo
rum) İsviçre'deki Leman. Gölü ile mukayese ede
bilir mi, oranın fevkinde midir? Ben kendi tak
dirlerine bırakıyorum. O şekilde istirham edi
yorum. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ 
İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Eğer uygun bu
lurlarsa Sayın Kösereisoğlu.'nun suallerine yazılı 
olarak cevap vereyim. Ama bir noktayı belirte
yim ki; Van ve çevresi her türlü ihtimama ve 
dikkate lâyık bir bölgedir. Van'ın tarihî ve ta
biî bütün güzellikleriyle, ortaya çıkarılması için 
üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için ek
siksiz davranmaya gayret edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Nalın Tirali lütfen suali
nizi sorunuz. 

NAİM TİRALİ (İstanbul) — Parlâmento 
konuşmaları ve parlâmento haberleri Anadolu 
Ajansı bültenleri tarafından bir ölçü içerisinde 
verildiği, ayrıca ajansın yeniden bir süzgeçten 
geçirilmesine lüzum duyulmadığına göre, bütün 
basının tam bir güvenle faydalanması için Ana
dolu Ajansının parlâmentodan direkt olarak te
leksle yayın yapması düşünülmekte midir? 

İkinci sorum, yine Anadolu Ajansı ile ilgili
dir. Gelişen çalışma şartlarına uymak için Ana
dolu Ajansı dünyanın öbür tanınmış ajansları 
gibi bilhassa yurt haberlerini ön plâna alan bir 
fotoğraf servisi kurmayı düşünmekte midir? 
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TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ 

İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Sayın arkadaşım, 
meslektaşım Sayın Naim Tirali arkadaşım Ana
dolu Ajansının Meclisten teleksle direkt olarak 
gazetelere bu haberleri ulaştırmanın mümkün 
olup olmadığı hususunu sordular. Bu konunun 
üzerinde çalışıyoruz. Tahmin ediyorum ki, bu
nu gerçekleştireceğiz. 

Yurt haberleri ve fotoğrafları yurt gazetele
rine ve vilâyet gazetelerine gönderilmesi fotoğ
raf sergisi yapılıp yapılmaması hususunu zanne
diyorum sormuşl a î'd ı. 

NAÎM TİRALİ (istanbul) — Umumi olarak 
Anadolu Ajansının bir fotoğraf servisi. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ 
İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Anadolu Ajan
sı 'nın fotoğraf servisi kurması güçlü bir iş. Bu
günkü bütçesi ile bunu gerçekleştirebileceğini 
tahmin etmiyorum. Zaten bugünkü bütçesi ile 
bu işleri zorlukla yürütmektedir. Anadolu Ajan
sının durumunu ifadeye çalıştık; ama nihayet 
bütçe biliyorsunuz bu hali ile çıktı. Ama tetkika 
değer bir konudur. Arkadaş da bu düşüncelerini 
benim ile sıkı bir temas kurarak ifade eder an
latırsa bana bu çalışmalarda yardımcı olurlar. 
Kendisine şimdiden teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çulha, lütfedin suali
nizi. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — 10fendini, ya
bancı basın temsilcilikleri mevzuunda Sayın Ba
kan izahat verdiler. Yeni teşkilât kanunu çıktık
tan sonra lisan bilmiyen ki m sel enin tâyin edil-
'îniyeceğini ifade ettiler. Bundan evvel yapılan 
tâyinlerde lisan bilmiyenler var mı, bunların ge
riye çağrılması düşünülüyor mu? 

Gene bu sualle ilgili olarak Teşkilât Kanu
nunun 23 ncü maddesinde, lisan imtihanlarının 
özel bir yönetmenlikle yapılacağını bildiriyor. 
Halbuki geçici 5 nci maddede; Devlet lisan imti
hanını vermiş bulunanların aynı hakka sahibol-
dukları tebarüz ettirilmektedir. Demek ki, Dev
let lisan imtihanı bu d urum için kâfi sayıl abi-
liyor, o halde her hangi bir şüpheye meydan ver
memek için Sayın Vekil kendi kuvvetlerini ve 
dirayetlerini de kullanarak 23 ncü maddedeki 
yönetmenliği kısaca Devlet lisan imtihaniyle tâ
yin edilebileceği kanaatinde midir, bu fikirde mi
dir? Sualimin birisi bu. 

İkinci sualim; radyo haber servisleri dünya
nın bütün ajanslarından aldıkları haberleri ver-
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inektedir. Anadolu Ajansı da bu ajanslardan al
dıkları haberleri vermektedir. Ama hiçbir habe
rin başında bu ajansların patentlerini ve isim
lerini söylememektedir. Her no kadar telif hakkı 
ödeme'kteyselerde uluslararası teamüle uymak 
suretiyle bunun söylenmesi lâzımdır, ben bu ka
naatteyim. Saym Bakan bu hususta ne kadar bil
gi arz ederlerse memnun olacağım. 

Üç, foto ve filim servisinin iyi çalışmadığı 
kanaatindeyim. Son bir misal vermeyi arzu ede
rim. 

BAŞKAN — Efendim, kanaatinizi lütfen ih
sas etmeyin. Yalnızca sualinizi sorunuz, Bakan
dan. 

TURGUT ÇULHA (Bolu) —Sualimle ilgili 
Reis Bey, Vekil aynı kanaatte midir, öğrenece
ğim. Kıbrıs'a giden ekibin bütün hazırlıkları ya
pıldığı halde tayyare kalkacağı ana kadar gel
memiş, uçağı kaçırmış oldukları beyan edilmiş
tir. Bunun hakkında bir tahkikat yapılmış mı
dır? 

Turizm derneklerine yardım hangi esasa gö
re yapılmaktadır. Bolu Turizm Derneğinin ça
lışmaları takdirle karşılandığı halde bu seneki 
çalışmaları için müracaatımıza, rağmen en ufak 
bir para verilmemiştir. 

BAŞKAN — Acaba suali erinize yazılı olarak 
cevap verilse tatmin olur musunuz? 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Sorularımı bir 
iki kelime ile cevap vermek mümkündür, yazılı 
olarak verilirse altı ayda cevabı gelmez. 

özel sektöre 1964 yılı içinde ııe kadar kredi 
açılacaktır. Geçen sene kredi muameleleri tekem
mül etmiş olanlara kredileri verilecek midir? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ İH
SAN GÖĞÜS (Devamla) — Turgut Çulha arka
daşımızın birinci sualinin cevabı. Yeni teşkilât 
kanunu çıktıktan sonra, dış teşkilâtta görev ka
bul eden arkadaşlarımızın hepsinin lisan bildik
lerini ifade etmişi im. Bu teşkilât kanunundan 
evvel gönderilmiş bulunanlar arasında bu kanuna 
durumları intibak etmiyen üç arkadaş bulunmak
tadır. Bu üç arkadaş da önümüzdeki ay içerisin
de bir imtihana tabi tutulacaktır. Muvaffak olur
larsa teşkilâtta vazife alacaklar, olmazlarsa geri 
çevrilecektir. Devlet lisan imtihanını vermiş ol
mak eski teşkilâtta bulunanlar için bir müktesep 
hak olarak tanınmıştır. Yeni tâyinlerde 265 sa
vdı Kanuna göre imtihana girme mecburiyetinde-
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dirler. Devlet lisan imtihanını vermiş olmak es* 
ki teşkilâtta bulunanlar için bir müktesep hak 
olarak tanınmıştır. Ama, yeni tâyinlerde 265 sa
yılı Kanuna göre imtihana girmek mecburiyetin
dedirler. 

Anadolu Ajansı'nm asıl abone olduğu ajans
ların rumuzlarını bildirmek meselesine gelince; 
bunun altında bu rumuzları bildirilmesinden fay
da görürüm. Niçin bildirmiyorlar, bunu tetkik 
ederim. 

Foto ve filim servisi Kıbrıs'a giderken burada 
uçağı kaçırmışlar, kalmışlar. Böyle bir haber çık
tı Fakat her haberi tekzibe kalkışırsak arkadaşlar 
bütün çalışmayı bırakıp, bütün işi, gücü bırakıp 
tekziple uğraşırız. Onun için tekzibe dahi değ
mez dedik. Çünkü Kıbrıs'a ilk kalkan Kızılay 
uçağı ile bizim bir filim operatörümüz ve yar
dımcısı ve bir radyo röportajcısı Kıbrıs'a gitmiş
tir. Ve dönüşte çektikleri fil imleri de muhterem 
milletvekili arkadaşlarımıza Mecliste göstermişiz
dir. Yani, uçağı kaçırmak filân bahis konusu de
ğildir. îlk giden Kızılay uçağı ile gitmişlerdir. 

1964 yılında 10 milyon lira kredi açılacaktır. 
1963 yılında açılan krediler tamamen tediye edile
cektir; yeter ki, teminat gÖsterebilsinler. Turizm 
derneklerine yardımın esasları bellidir. Bir esa
sa göre turizm derneklerine yardım yapılmakta
dır. Bir talimatname vardır. Bolu Turizm Der
neğine de inşallah bu sene bir yardımda bulunu
ruz. Turizm derneklerinin memleket turizminin 
gelişmesinde oynadığı rolü küçümsememek lâzım
dır. Bir verdiğimiz zaman karşılığında bu der
neklerden 10 almaktasınız. Binaenaleyh, Bolu 
Turizm Derneği de yıllık çalışma programını lüt
feder Bakanlığımıza gönderirlerse, Marttan son
ra tahmin ediyorum ki, yardım yapılacak dernek
ler arasında bulunacaktır. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Sıtkı Hatipoğlu. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Teşkilât Kanunundaki turizm tanıtma bölge 
müdürlükleri teşkilâtları bugün yurdun hangi 
bölgelerinde kurulmuştur? Şimdiye kadar kaç yer
de çalışmıştır; bakanlık bu teşkilâtın tevsiini dü
şünmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Şevki Güler, lütfediniz 
sorunuzu. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Efen
dim, bir arkadaşım da bahsettiler; bu yıl Hacca 
gideceklerin kara yolu ile gitmesinin tahdidi ba-
hismevzuu mudur? 

27 . 2 . 1964 0 : 3 
BAŞKAN — Sayın Ziya Altmoğlu, buyuru

nuz sorunuzu. 
ZİYA ALTINOĞLU (İstanbul) — Yenikapı -

Samatya turistik yolu üzerinde karpuz sergileri 
kalktıktan sonra zuhur eden derme çatma gazino
lar turizmle alâkalı mıdır, değil midir? 

BAŞKAN — Sorular bitti, cevaplarını vere
bilir misiniz, Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ İH
SAN GÖĞÜS (Devamla) — Sayın İbrahim Sıt
kı Hatipoğlu arkadaşımın, bölge müdürlükleri ko
nusundaki sualine cevabım: Halen 4 Turizm Böl
ge Müdürlüğüne sahibiz. Bunlar İstanbul, İzmir, 
Antalya ve Mersin Bölge Müdürlükleridir. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) —Ne olur
du, bir tanesi de Doğu veya Güney - Doğuda ol
saydı Sayın Bakan? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ İH
SAN GÖĞÜS (Devamla) — Kaydıracağız inşal
lah. 

ŞÜKRÜ KÖSEREİSOĞLU (Van) — İnşal
lah, inşallah. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ İH
SAN GÖĞÜS (Devamla) — Doğrudan doğruya 
Bakanlığa bağlı olmak üzere Konya, Niğde ve Di
yarbakır'da birer turizm bürosu ihdasına, 
İstanbul bölge müdürlüğüne bağlı olarak ha
ber ve yayın hizmetleriyle görevli bir il tem
silciliği kurmaya ve İstanbul bölge müdürlüğü
ne bağlı olmak üzere; Hiltorı, Yeşilköy, Galata, 
Sultanahmet, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir 
bölge müdürlüğüne bağlı olmak üzere; İzmir, 
Kuşadası, Marmaris ve Edremit. Antalya böl
ge müdürlüğüne bağlı olmak üzere; Antalya, 
Alanya, Mersin bölge müdürlüğüne bağlı ol 
mak üzere; Mersin, Adana, İskenderun, turizm 
bürolarının teşkiline karar verilmiştir. 

Hacca gidecekler konusunda Muhterem Gü
ler arkadaşımın sorularına cevap arz edeceğim. 
Kara yolundan gitmelerine müsaade edilip edil
memesi hususunda Bakanlığımızın görüşünü 
öğrenmek istiyorlar. Tahmin ediyorum soru (bu. 

Bakanlığımız daha ziyade dışarıdan gele
cek turistlerle ilgilenmektedir. Halbuki bun
lar dışarıya gitmektedir. Bu • konu ile içişleri, 
Maliye ve Dışişleri bakanlıkları yakından ilgi
lenmektedir. Onlardan aldığımız bilgiyi ken
dilerine en kısa zamanda, yarın temasımız olur
sa, arz ederim. 
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Ziya Altmoğlu arkadaşımızın sorusuna ta

biî kesin olarak hayır diye cevap vermek isti
yorum. Tabiatiyle karpuz sergisi v. s. bunla
rın hepsini belediyenin çalışma konusuna gir
diğini belirtmeyi zait görürüm. Bakanlığımız 
da İstanbul Belediyesi ile işbirliği yaparak -
ve orada, İstanbul'da, zaten turizm komitesini 
faaliyete geçirmiş bulunuyoruz - bu hususta be
lediye ile işbirliği yapar ve İstanbul'un turis
tik değerini kaybettirecek davranışlardan sa
kınılması hususunda tedbirler alınmasında be
raberce gayret sarf ederiz. 

BAŞKAN — Arkadaşlardan başka sual 
sormak istiyen yok. Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKAN,! ALİ 
İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Saygılarımı, su
narım. teşekkür ederim arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir hük
mime istinaden Sayın Turhan Bilgin'e söz ve
recektik. Ancak A. P. Grupu adına Sayın Ni
hat Kürşat söz istemiştir, takdimen ona söz ve
riyorum. 

KEMALİ BAYAZIT (Maraş) — Takdimen 
mi Sayın Reis, yoksa son söz mü? 

BAŞKAN — Son söz olarak, takdimen. 
NİHAT DİLER (Er/urum) — Kifayet öner

gesinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet önergesinin aleyhin
de daha evvel Turgut Çulha söz istemiştir, ona 
söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Kürşat. 
A. P. GRUPU ADINA NİHAT KÜRŞAT 

(İzmir) — Muhterem arkadaşlar, kımetli arka
daşım ve meslektaşım Turizm ve Tanıtma Baka
nı Ali İhsan Göğüş'ün, konuşmamızdan ve söz
lerimizden biraz fazlaca alındığım müşahede 
etmiş bulunmaktayım. Bu alınganlıklarını ve 
hassasiyetlerini, konuşmamızın, tümü üzerinde, 
temas ettiğimiz bütün mevzularda ve hususiy
le Turizm Bakanlığı üzerinde yaptığımız ten-
kidlerde göstermiş olsalardı, daha tabiî karşılı-
yacaktık. Ancak, dikkat ediyoruz ki, turizm 
mevzuunda yaptığımız tenkidlere sadece bir 
tek ve umumi cevap verdiler. Uzun konuşmala
rını, siyasi bir mahiyet arz eden radyo mevzuuna 
hasrettiler. Ve bu mevzuda bize cevap verirler
ken biraz da, başka kelime bulamadım, sinirli 
konuştular. Sinirli konuşmaları kendilerini öy
le bir mecraya sürükledi ki, meselâ konuşmala-
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rınıfı başında geçmiş devrin tatbikatı ile grupıt-
mun bir ilgisi bulunamıyacağını söyledikleri 
halde bilâhara geçmiş devre ait bâzı tutum ve 
icraatı ileri sürerek bizlerin tenkidimize kar
şılık vermek gayretine düştüler. 

Muhterem arkadaşlar, Ibiz sözlerimizin biraz 
da yanlış anlaşıldığına, veya eksik anlaşüdığı-
na kaaniiz. Biz «Hanelerinde binbir teseyyüp 
bulunan insanlar....» derken şu meşhur beyti bir 
nesir haline, getirerek ifade ederken; yukarı
da birçok misaller, hâdiseler, vakıalar sırala
mış ve bunun altına «Böylesine teseyyüp bulu
nan insanlar» demiştik. Yani, biz umumi bir 
ithamın içine girmiş değiliz, konuşmamızda. Mi
salleri sıraladık, arkasından «Böylesine tesey
yüp bulunan insanlar» dedik. Yani teseyyüp
ten kastetdiğimiz, yukarıda teker teker sırala
dığımız hâdiselerdir. Bu sözümüzü ele alarak, 
hamilerinde bin türlü teseyyüp bulunanlar şun
lar şunlardır demesini de, yersiz ve lüzumsuz 
bir polemik taktiği olarak, siyasi bir taktik ola
rak vasıflandırmak isteriz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir nokta
ya gelmek istiyorum; dediler ki, liberal bir te
şekkül olan, yani iktisadi sahada liberal görüş
leri olan A. P. turizm mevzuunda karşımıza 
Devletçi bir görüşle çıktı. Muhterem arkadaşla
rını, konuşmam yazılıydı ve Ibir heyetin de tet
kikinden geçmiştir. Mecliste stenograflar da 
vardır, zabıtlar tutulmuştur. Ben şu anda,.ge
cenin şu geç saatinde böylesine bir münakaşa
nın içine girmek istemem. Görüşlerimiz sarih 
ve belirlidir. Biz turizmin, yatırımlar bahsin
de devletçiliğin müdafaasını yaptık; turizm 
işletmeciliğinde devletçiliğin müdafaasını yap
mış değiliz. Hattâ aksine, Devletin turizm iş
letmeciliği yapamıyacağı hususunda da sarih 
cümlemiz var konuşmamızda. Ama, bu mevzu
da gerekli bir vazifeyi deruhte etmiş olan kıy
metli meslektaşımla gerek plâncılarla gerekse 
maliyecilerle diledikleri anda, diledikleri açık 
oturumu yapmaya hazırız. Bugüne kadar tu
rizmde tutulan politikanın verimsiz, sakat, ka
çamak bir politika olduğu, bir aczi örtmek için 
uydurulmuş bir görüş içinde olduğu hakkında
ki kanaatimizi muhafaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, arz etmiştim, ge
cenin bu saatinde bu bahislere girm-ek istemi
yorum, yalnız kısaca şunları söyliyeyim, bü
tün yatırım sektörlerinde yüzde 70 in üzerinde bir 
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Devletçi görüşe sahibolan iktidar ve lJlânla-
nıa, turizm bahsinde, hâlâ sebebini anlıya-
madığıınız bir davranışla, böyle bir bakıyor
sunuz, halis bir öz-al teşebbüs taraftarı kesil
miştir1. Bunun izahını yapmak çok güç;. Bu 
doğrudan doğruya bu sahalara para ayıranı a-
manın, para bulamamanın âczini örtmek için 
ihdas edilmiş suni bir görüş diyoruz. Nitekim, 
muhterem arkadaşım çok halisane niyetlerle, 
heyecanlı bir ifade ile şunları, şunları, şunları 
yapacağız, dediler. Ama bunların arkasından 
mukadder bir sual var; hangi para ile, ne il o 
yapacaksın?.. Çünkü, bütçede ayrılmış bir pa
ra yok. Kendileri istemiş, turizm bölgelerinin 
yolları var, bunların biran evvel yapıl
madı lâzım, bana bu parayı verin, ben kulla
nacak değilim, Karayollarına transfer edece
ğim, ama Karayollarına verirken, al alâkalı 
daire şu benim yolumu yapacaksın, diyeceğim 
demiş, 5 milyon, lira istemiş, fakat maliye bu
nu bilo vermemiş. Biz bunu dile getirdik. 
Devletçi görüşümüz bundan geliyor. Yoksa, 
Devletin özel yerleri işletip, garsonluk yapa-
mıyacağmı, bulaşıkçılık yapamıyacağını, me
murdan garson, memurdan bulaşıkçı olamıya-
cağını biz de biliyoruz. Geçmiş tatbikatın ba
şarısızlıklarının da şahidiyiz. Ama, Devletin, 
bilhassa, bizim için hâlâ bugüne kadar dili
mizde turizm edebiyatı yaptığımız halde bir 
tek •kamping yok. bir tek tatil köyü yok, ucuz 
barınak mevzuunda yapılmış bir fek it e si s yok. 
özel teşebbüs bu sahalara gitmez bizde; özel 
teşebbüs de, bir arsası olan, zengin, gideyim 
Turizm Bankasından beş - on kuruş alayım, 
bir iki katlı otel yapayım, buradan bir gelir 
temin edeyim, diye düşünür. Fakat gideyim 
de bir kamping yapayım diye düşünmez. 
Çünkü bu mevzu onun için tamamen yaban-
eıdii'. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar özür diliyo
rum, bir başka zaman inşallah bunların mü
nakaşasını yapmak imkânını bulacağız. Muhte
rem Vekilin Meclis Saatinin hazırlanması mev
zuundaki insaflı ve realist görüşlerine ben de 
aynen iştirak ederim. Muhterem Vekilimiz, 
kanun tatbikata girecek inşallah, o zaman bu 
aksaklıkları, ortadan kaldıracağız, dediler. 
Muhterem arkadaşlarım, biz bu. kanaatte deği
liz. Çünkü kanunlarla, bunların halledilnr. si 

lıiçlûr zaman mümkün olamamıştır. Bizim 
burada tenkid ettiğimiz, bir tutumdur, bir Hü
kümetin umumi politikasında, hâkim olan tu
tumdur ve bundan Radyo İdaresinin, küçük, 
büyük memurlarını ve idarecilerini de bu ten-
kidlerimizdcu tenzih etmek isterim. Böyle bir 
Hükümet tutumu, içerisinde zaman zaman on
lar da, ne yapacağını kimlerden direktif ala
caklarını, tarafsızlık ölçülerinde ne nisbette 
kalacaklarını çoğu zaman şaşırmışlardır. On
ların güç durumlarını idrak -ediyoruz. Yal
nız şunu Adalet Partisi Meclis Cfrupu olarak 
şu münakaşadan haklı çıktığımızın tesbitini 
yapmak isterim. Radyo Televizyon Kanunu mü
zakere edilirken, bizler, hatırlanacağı üzere 
Meclis Saatinin Meclis Riyaset Divanınca 'ha
zırlanmasını ve radyoya, verilmesi tezini savun
muştuk. İşte, eğer bizim bu 'görüşümüz kabul 
edilmiş olsa idi; bugün daha o kanun, tatbik 
edilmeden bu tarz münakaşanın içine girme
miş olacaktık. Çünkü Riyaset Divanının hazır
layacağı radyo saati en azından -Meclis zabıt
larına intibak, etmek, zaruretini duymuş ola
caktı. Sayın Vekilin bahsettiği gibi hakikaten 
büyük feragatla büyük yorgunluklar içinde 
çalışan ve gazetecilikten alınarak bu vazifeye 
verilmiş olan arkadaşların birtakım anor
mal şartlar içinde düştükleri hataların mü
nakaşasına girmemiş olacaktık. 

Muhterem arkadaşlarım, Örfi îdarenin radyo
ların. denetimine karışıp karışamıyacağı mevzuu
na gelelim. Muhterem Vekil burada Örfi idare 
Kanununun bir maddesini okudular. Ama o 
kanunun. Örfi îdarenin radyolara müdahale 
edeceği, yayınlarını menedeceği hususundaki 
maddenin 1 nci cümlesi, 1 nci kelimesi gözden 
kaçmış oluyor, «fjörülecek lüzum üzerine» tâ
biri vardır. «Cförülecek lüzum üzerine» tâbiri 
zuhur 'edecek her hangi bir hâdise hakkında 
radyoların, yayınlarını, kontrol etmek mevzuu-
bahiisiir. Devletin güvenliğini alâkadar eden 
bir meselede olduğu gibi. Yoksa, radyoda Örfi 
İdarenin alâkalı bir subayının oturup, bura
ya, gazetelerin vereceği ilânlara kadar, her 
şeye karışması, mânasına gelmez. Öyle bile 
olsa, örfi İdarenin hangi, sahada karışıp, 
hangi sahada müdahale etmiyeeeği hususunun 
Hükümetçe takdiri gerekmektedir. Örfi İdare
nin yeniden ihdası ve uzatılması mevzularında, 
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Yüksek Meeliste pok çok konuşmalar yapıldı. 
Ve her- defasında Yüksek Meclisin Hükümete 
şu direktifi verdiği açıkça ortaya çıktı : «Örfi 
İdarenin ilânını gerektiren şartların dışına 
eıkılmıyacak» dendi. Muhterem arkadaşlarım, 
örfi İdarenin ilânını gerektiren şartlarla İm 
hâdisenin ne alâkası, var? Bu vaka meydanda
dır. Bir gazetenin sürümünü artırmak için ya
pacağı bir tefrikayı umumi efkâra, okuyucula
rına tanıtmak için verdiği ilânın şu Örfi İda
renin ihdasını âmil kılan sebeplerle ne al A -
kası olabilir. Biz bunun tenkidini yapmış bu
lunuyoruz. 

Muhterem, arkadaşlarım sözü burada ke
seceğim. Yalnız sözümü burada keserken tek
rar radyonun tarafsızlığı mevzuuna bir an için 
dönüyorum. O da şu şekildu» olacaktır : Biz 
burada bir konuşma yaptık. Muhterem Vekil 
de uzun cevap verdiler. Şimdi radyoda bu kar
şılıklı konuşmaların yer alış nisbetini merak 
ettiğimizi bunu takibodeceğimizi söyliyerek 
sözlerim-e nihayet veriyorum. Muhterem mes
lektaşım, bir başka grup sözcüsünün ifade et
tiği gibi, zekâsını ve kabiliyetini biraz politi
kadan sıyrılarak memleket hayrına çok müs
pet telâkki ettiğimiz turizm mevzuuna hasre
derlerse hrmı kendisi, hem partisi ve hem 
memleket için çok hayırlı bir davranışın içi
ne gireceklerdir. 

Hepinizi hürmetlelimle selâmlarım. (Soldan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik 
önergeleri vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmelerin kifayetinin oya sunulma
sını arz ederim. 

Hakkâri 
Aliııne.t Zeydan 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Vekâleti Bütçesi üze

rindeki .görüşmeler kâfidir, kifayetin oylanma
sını istirham ederim. 

Afyon Karalı i sar 
Veli Başaran 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
vın Turgut Çulha. Buyurun. 
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ı TURGUT ÇULHA (Bolu) — Çok muhterem 

arkadaşlarım, turizm ile ilgili, bütün ümitle
rimizi bağladığımız 'bir mevzuda (millî bir mev
zu diyeceğim) millî bir mevzudâki konuşmala
rın bu kadar kısa kesilmesine şalhsan taraftar 
değilim. Sayın ve kıymetli Turizm Bakanının 
da ifade buyurdukları gilbi memleketin dış dö
viz açığı 300 milyon lira- Bu her sene tevali 
ediyor. Bunun, dışardan turistleri yurdumuza 
celbedilerek kapatılması lâzımdır. 

Her arkadaşımızın kendi bölgesinde turiızımle 
ilgili bir dal, bir mevzuu vardır. Ve muhakkak 
ki fikirleri de dalha geniş, dalhıa engin ve daha 
kıymetlidir. Şimdi bu durumda, muhterem ar
kadaşlarımız fikirlerini ifade edecekler, muhak
kak ki hem turizm, ilgilileri ve hem de hepimiz 
istifade edeceğiz. 

Her akşam toplantılar geç saatlere kadar, 
hattâ sabahın. ikilbııçuk, üçüne kadar devam 
ediyor. Daiha saat 12 ye gelmedi. Binaenaleyh 
bütçenin de sonuna gelmiş durumdayız. Arka
daşlarımız kerem buyursunlar, biraz dalha sabır 
göstersinler, müzakereler devam etsin. Zaten 
.konuşacak belki de 5 - 6 arkadaş vardır. Bun
ların konuşmalıarı da belki bir saati geçjmiyecek-
'tir. Şimdiye kadar yapılan konuşmaların dı
şında bâzı enteresan konuşmalar olacağını zan
nediyorum. Meselâ kıymetli arkadaşım Sıaym 
Turhan Bilgin folklorun millî turizmle olan 
ilgisi hakkında enteresan bir konuşma yapa
caklardır. Ben buna vâkıf olduğum için söy
lüyorum. Sayın arkadaşınım tasınla pek alâ
kası olmamasına rağmen Anadolu basını ile 
alâkalı konuşmaları olacaktır. Bu bakımlardan 
arkadaşlar lütfetsinler, kifayetin aleyhinde rey 
kullansınlar. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler-.. Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçilmeden evvel Petrol Dairesi 
Başkanlığının 1964 yılı Bütçe kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasını bildiriyorum. Bu ka
nun tasarısının acık oylamasına 105 arkadaşı
mız katılmış, 1 çekinser, 27 ret, 77 kalkıl oyu 
knlıtanılmıştır. Aranan nisap temin edilemedi
ği için, gelecek Birleşimde oylama tekrarlana
caktı r. 

Turizm ve Tanıtma, Bakanlığı Bütçesinin 
tümü üzerindeki görüşmeler bu şekilde sona er
miştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
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ediyorum. Kaıbul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI : 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 

11.000 Ödenekler 1.2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 22 038 040 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18.000 Yönetim giderleri 2 717 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 235 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 12 725 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 19 640 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27 . 2 . 1964 O : 3 
B. Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 21 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 1 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 253 460 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler l 135 097 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçesinin 
memleketimiz ve milletimiz için başarılı olmasını 
dilerim. 

Sayın arkadaşlarım. Birleşimi bugün saat 10 
da toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 28 . 3 . 1964, saat : 0,05 
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1963 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın

da kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Yeter eoğunluk .voktnr) 

ADANA 1 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mulnm.it Deniz 
AFYON KARAHÎSAR 
Voli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
Emin Paksüt 
tbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
t'lyas Seçkin ! 
Abdüılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Eafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç. 
Nedim Müren 
Tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekin seri er 
Oya katıl m ıy anlar 

Ae.ık üyelikler 

[Kabul 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BURDUR 

Fethi Celi kb a s 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
l'ldip Rüştü Akyi'ıi'ek 
Sadrettin Çanga 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necmi ö'kten 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perineek 
Nnel Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

450 
192 
140 

47 
5 

249 
9 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Oanbolat 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nııreddin özdeni ir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip înal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Oökay 
Hilmi Oben 
Sabri Vardarlı ', 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

| Mustafa Uyar 

* 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Kadircan Kafh 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

[ MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

frtĞDE 
Asım Eren 
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ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RtZE ! 
Erol Yılmaz Akçal 
Covat Yalcın 

SAKARYA I 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Ali§an 
Nurettin Ceritoğlu 
llâmit Kipcr 

ADANA I 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
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il yas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
ITaşim Tan 

SÎVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kanığa! 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

[Oya 
pepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
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TOKAT I 

Bekir Şeyhoğlu 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç | 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Suııj>\ • 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Hasan Dinçer 
Jevki Güler 
Mehmet Türerin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

ADANA 
Ufiısan Aksay 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GÎRESUN 
I. Etem Kılıçoğlu 

[Reddedenler] 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
İÇEL 

Mazhar Arı kan 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Ay taş 
Ali Naili Erdem 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

IÇEL 
İhsan ön al 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 

[Çekinserler] 
KONYA 

Ahmet Gurk an 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
İrfan Baran 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Adnan Kanı küçük 

ORDU 
Ata Boduı 
Sadi IVhlivanoğlıı 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahram]ı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğln 

TRABZON 
H. Ali Dizman 

Imıyanlar] 
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Rıza Polat 
AMASYA 

Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eoevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
M el âh at Gedik 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zoki Baltacı oğlu 
Ahmet Çakmak 
^v'vnt. Hulha, 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
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BURSA 

İbrahim Öktenı (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tür kel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
^usuf Azizoğlu 
Recai tskenderoğlu 
Vcf.ik Pirinçcioglu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Türrem Müftügil 
t)mer Faruk San aç 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Ertugrul Akça 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertugrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâl ettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Süleyman Ünlü 
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GİRESUN 

Ali Cüceoğlu 
Mizam et tin Erlkmcn 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
\li Muhsin Bereketoğlı 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
^adettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Pahısin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Or'hoıı 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekine] 
Hüsamettin Tiyanşan 
Kesit Ülker 
\ hdıırrahman Yazgan 
Malik Yol aç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsarı 
Saim Kaygan 
>innsi O s/m a 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Do^ancay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali Özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
IMkret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
•'-T-dil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya ^nfııoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faıkih özfakih 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mi Erbok 

Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü (Başbakan) 
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Halit Ziya Özkan 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten. (B.) 
Şevket Basit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Karaos-

. ınıanoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
t Ihan Tekinalp 
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MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Nurnanoğlu 

NtĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
< >£'itzdenıir Ti.iziin 

ORDU 
liat'et Aksoy 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alieaıı 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
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Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (İ.) 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karalıan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğiu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamerai 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Tra'bzon 
Zonguldak 

Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Eıkrom Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener (t.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Mııslilı Gürentaş 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 

Yekûn 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın da kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Yeter <;oğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahiınoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
A sun Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bol ak 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

üye sayım 
Oy verenler 

Güven oyu verenler 
Güvensizlik oyu verenler : 

Çekinse: rler 
Oya katümıyanlar 

Açık üyelikler 

: 450 
191 
138 
47 

6 
250 

9 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Edip Küstü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALA 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güidoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
I i 11 el i l l i J-Jl be l l i 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesin 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nııreddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet A l Aralan 
Yahya Dermaneı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Göka} 
Hilmi Oben 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişenirlioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demiraoy 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettdn Ağaoğlu 
Ferda Güfley 
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Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
llyas Kılıç 

SÎÎRT 
Süreyya öner 

ADANA 
Hasan Aksay 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

ANKARA 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet îhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
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SİNOP 

Haşini Tan 
SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çelteldi 
tbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
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TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezerin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
tbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
tbrahim Etemı Kılıçoğlu 

[Reddedenler]-
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
İÇEL 

Mazhar Ankan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
tbrahim Abak 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Necmettin Akan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
tsmail Hakkı Akdoğat 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pesti1 i 
Yusuf Ziya Yücebilgk 

KONYA 
İrfan Baran 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi PehlivanoğlU 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğla 

AĞRI 
Kerem özcan 

İÇEL 
İhsan önal 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Nurettin Bulak 
KONYA 

Ahmet Gürkan 

[Oya katıhnıyanlar] 

SAMSUN 

Hâmit Kiper 

Hayri Mumcuoğlu 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Kara müftü oğlu 
Melih Kemal Küçükte-

pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
HaDûk Nur Baki 

Hasan Dinıçer 
Şevki Güler 
Mehmet Tursrut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

— 264 — 



Rıza Polat 
AMASYA 

Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğhı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Haşan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Naami Kerim oğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni îslimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
Haiit Rıza Ünal 

BÎTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 
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BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
tbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettn Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskahoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai îskenderoğlu 
Vefiık Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi Özoğul 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 
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GAZİANTEP 

Osman Orhan Bilen 
(D 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Er km en 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğb 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (1) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 

Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
whan Evüboelu 

Coşkun Kınca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhaımi Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekine] 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazdan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 

Nihat Kürşat 
Şinasi Osıma 
Kadri Özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Ab d ül halim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOOAELÎ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özf akih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbok 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
îsmet İnönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANÎSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Şefket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 

Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NÎĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RtZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 

[Açık ü 

Aydın 1 

Erzurum 1 

Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın (1) 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

StNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sabati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

'/elikler] 

Manisa 1 
i Muş 1 
' Trabzon 1 
1 

Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener (1.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli (I.) 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslin Görentaş (t. Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Raimiz Karakaşoğlu 

İ^CKt 
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Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu. 
(Yeter çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
185 
135 
44 

6 
256 

9 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özoan 

ANKARA 
Rayif Aybar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 
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BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıy as e t tin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğllu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dormas 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

Mustafa Uyar 
KARS 

Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
trfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 



MUĞLA 
Hilmi Haydut" 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Y usııf İzzettin A ğaoğlu 
Ket'et Aks oy 
'Ferda Güley 
Orhatı Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

ADANA 
Masan Aksay 

ADIYAMAN 
Afif At al ay 

ANKARA 
İsmail Gence 
Zühtii I'eh livan lı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
.Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat Özarda 
tsmet Sezgin 

- BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu . 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
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I SAKARYA 

Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
İl yas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Haşini Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çel bekli 
İbrahim Ooker 
Rahmi Gün ay 

| Ahmet Kangal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Talisin Telli 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GÎRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

[Oya ha 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
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I TEKİRDAĞ 

Turhan Kut 

TOKAT 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 

URFA 
Osman Ağan 
Aıtalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

| Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balura 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

UŞAK 
Ahmet Tahttaki!iç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şülkrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizaınoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konaık 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgn' 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslühîttân Gürer 
Hami Tezkan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlj 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

İÇEL 
İhsan önal 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 

[Çekinserler] 
KONYA 

Ahmet Gür'kan 
SAMSUN 

Hâmit Kiper 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali. Dizman 

[Reddedenler] 

Imıyanlar] 
Ahmet Topaloğlu 
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AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Osmıan Böiülkbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İbrahim İmirzalıoğllu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balıtacıoğlu 
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Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.)-

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (1.) 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ndzamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

GÜMUŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tabir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşku Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tokinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülkeı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
^eref Bakşık 

Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Isıkenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gür s an 
Saim Kaygan 
Şinasi Osm a 
Kadri özek 
Lebit Yıırtoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali Özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin G ümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlamı 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
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Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyart 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

M. Meclisi B t 64 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğllu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

27 . 2 . 1964 O : 3 
SAMSUN 

Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (I.) 
Hayrettin özgen 
Adil Yaş** 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAÎ 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet şener (1) 
Kâmuran Ural * 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli . 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramız Karakaşoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 

Trabzon 

Zonguldak 

Yekûn 
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M. Meclisi B : 64 27 . 2 . 1964 O : 3 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l ve A/2 işaretli cetvellerin Millî Savunma Bakanlığı kısmın 

da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Yeter çoğunluk .yokI ur) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 185 

Kabul edenler : 135 
Reddedenler : 48 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 256 
Açık üyelikler : 9 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
Raif Aybar ' 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
ÎDyas Seçkin 
Abdüibak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Farulk Küreli 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 

[Kabul edenler] 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ziya Hauhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
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Orhan Naim Hazinedar 
Aıta T opal oğlu 

BİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
llyas Kılıç 

SÎİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Haşim Tan 

ADANA 
Hasan Aksay 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

ANKARA 
ismail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

M. Meclisi B 
SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

64 27 . 2 . 1964 Ö : i 
TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl Öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

[Reddedenler] 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Naci Güray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arakan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 

KIRŞEHİR 
Mcmduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâl dan Kısayol 

Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

KONYA 
İrfan Baran 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Ceva.t Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

[Çekinserler] 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

[Oya katîlmıyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 

Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 
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ANKARA 
ismail Eüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşt 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 

M. Meclisi B : 64 
Ekrem Paksoy I 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Ab dur rahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR | 
Şelımus Arslan 

i Yusuf Azizoğlu | 
Recai tskenderoğlu 
Ve'fik Piriçeioğlu (B.) 

EDİRNE 
l Talât Asal 
j Fahir Giritlioğlu 

Nazmi özoğul 
ELÂZIĞ 

Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

I ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (t) 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 

I Süleyman Ünlü | 

27 . 2 . 1964 O : 3 
GİRESUN 

Ali Cüeeoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (İ.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sanca r (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker . 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

I KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi üoğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

I KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

I Sadrettin Tosbi 
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M. Meclisi B : 64 27 . 2 . 1964 O : 3 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü (Barbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdmir Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RtZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 

[Açık ü' 
Aydın 1 
Erzurum 1 

Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 

Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kip er 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

atîRT f3XXI\ıX 

Cevdet Aydın (I.) 
Hayrettin Özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztarak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

yelikler] 
Manisa 1 
Mu§ 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Zeyyat Kooamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener.(I.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kıgoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı -
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
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M. Meclisi B : 64 27 . 2 . 1964 0 : 3 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

-

ADANA 1 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğhı 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA ! 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın BolaJk 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BURDUR 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmıyanl 

Açık üyelik] 
ar 
er 

450 
167 
125 

41 
1 

274 
9 

[Kabul edenler] 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 

1 Mithat San 

GİRESUN i 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Oilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
îhsaTi Onal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ömer Zekâi Dormaıı 
Fehrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
| İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göketr 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüsısamet Kuzucu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Hurrem Kubat 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 
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RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
llyas Kılıç 

SÎİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Haşini Tan 

ADANA 
Hasan Aks ay 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

ANKARA 
Ismaiıl Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı' 

AYDIN 
Reşat özarda 
ismet Sezrgin 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

ADANA 
Yusuf Aktimıır 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçük-
tepepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
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SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekii 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Diz/man 
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Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi öktem 

URFA 
Celâl Öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

[Reddedenler] 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Nihat Kürşat 

KARS 
Neam ettin Akan 

KASTAMONU 
Sa-bri Keskin 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdetmir 

KONYA 
irfan Baran 

[Çekinserler] 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğiu 

[Oya kattltmyanlar] 
ADIYAMAN 

Mehmet Özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Tungut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sunguı 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebügin 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Aşinan Karaküçük 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğhı 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlü 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent'E cevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
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İbrahim tmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Keriımoğru 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tirdtoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Balltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türikel 
Ziya Uğur 
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ÇANAKKALE 

Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Aihıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çohanoğlu 
ismail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftü gil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (I.) 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
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Ali Köymen 
Naicı Tirali 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
SaM Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (İ.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Talisin Demiray 
Saadet Evren ı 
Orhan Eyüboğhı 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
Vahyi özarar 
tlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan I 
Saim Kaygan 
Şinasi Osuna | 

Kadri Özek 
Lebit Yurtoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Ökyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
A'bdülharim Araş 
Turhan Feyzi oğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin £}riş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sabahattin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu -

KONYA 
Kemal. Ataman 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
thsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüeesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Eıibefc 
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Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Alkyurt 
Ahmet Fırat 
ismet înönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-

w 1 

manoglu 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MABAŞ 
Kemal Bağcıoğlu . 
Kemali Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İhsan Tekinalp ' 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Arif Hikmet Onat (B.) 

, RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sırmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

i SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ooritoğlu 
Fevzi Ceylân 

[Açık ü 
Aydın 1 

Erzurum 1 

Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 

Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Hamit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (t.) 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut AlicanoŞlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyya't Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet şener (1) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Malay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
fiabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbuyıkoğlu 
tbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğiu 

t>&<* 
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0. Senatosu ve M. Meclisi îdare Amirlerinin, 1963 yıh Bütçe Kanununa bağh (A/l) işaretli 
cetvelin Cumhurbaşkanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine verilen 

oyların sonucu. 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Abdüâhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

ÇeMnserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 
450 
191 
136 

49 
6 

250 
9 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga * 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

[Kabul edenler] 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Faruk Küreli 
Necmi öfeten 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi CHildoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Cilİi 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Sabri Vardarlı 
Zeiki Zeren 

İZMİR 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

Mustafa Uyar 
KARS 

Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
irfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
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NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naiıri Hazinedar 
Ata T opal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

ADANA 
Hasan Aksay 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

ANKARA 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat uzarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 
Mithat Şükrü Çavdar-
«ğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
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îlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Haşirn Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
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TOKAT 

Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat A kay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

[Reddedenler] 
İÇEL 

Mazhar Ankau 
Celâl Kılıç 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali Ihgan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Muhiddin Güven 

İZMÎR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli .Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgiu 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 

[Çekinserler] 
KONYA 

Ahmet Gürkan 
SAMSUN 

II amit Kip er 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 

Melih Kemal Küçükte 
pepmar 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

/Oya katıImıy anlarj 
tbrîıhim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 

Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 

— 280 — 



Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
tteşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim Imirzalıoğlu 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Bilgehan 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

M. Meclisi B : 64 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil înal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslaıı 
Yusuf Azizoğlu 
Reeai Iskenderoğlu 
Vefük Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 
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Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t.) 
Ali thsan Göğüs (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (t.) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Femıh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin D emir ay 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naei öktem 
Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
tsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 

Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni, Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali (5zdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
thsan Kabadayı 
Rüştü Özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurattin Akyurt 
Ahmet Fırat 
tsnıet înönü 
(Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANÎSÂ 
Neriman Ağaoğlu 
Muammet Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
ınanoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemalî Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 

M. Meclisi B : 64 
Vahap Dizdaroğlu 
Sey.fi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
t Ih an Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
[lal it Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzüu 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
(B.) 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Ali can 

[Agtk ü 
Aydnı 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 

27 . 2 . 1964 0 : 3 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osrtan Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (1.) ' 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlıı 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

yelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon ] 
Zonguldak 1 

Yökûn 9 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Salahattin Güven 
Ahmet Şener (İ.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdercli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badılh 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş (t. Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
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Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısına veriltn 

oyların sonucu. 
(Yeter çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

ANKARA 
Raif Aybar 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin PaksÜt 
îlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BÎLEOİK 
Orhan Tuğrul 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Bdip Rüştü Akyürek 

Üye »ayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
160 
113 
44 
3 

281 
9 

[Kabul edenler] 
Sadrettin Çanga 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canıboîat 
Hüseyin tncioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMUŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hümi Oben 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu | 

Vefa Tanır 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
üh-ol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay, 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 

— 285 



M. Meclisi B : 64 27 . 2 . 1964 O : 3 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
ismail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Baha Cemal Zağra 

Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

ÜRFA 
Osman Ağan 

Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanb 
Sabri Kılıç 
Cehil öncel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü KÖsereisoğltı 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
ibrahim Kocatürk 

EDİRNE 
ti hami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

MANİSA 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RtZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüo*Hn 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

[Çekinserler] 
I TEKİRDAĞ I 

Hayri Mumcuoğlu j 

[Oya kaUlmıyanlar] 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 

Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
Osman Bolükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
ibrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet üstün 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Bikni Aydınger 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
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Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik tnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral (Bakan) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Recai tskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B. 

Alp Doğan Şen I 
EDİRNE 

Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemaleılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen (1) 
Ali İhsan Göğüs (B.) | 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoghı 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
"Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (1) 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan | 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Ratip Tahir Burak I 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran . 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu i 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Lebit Yurdoğlu (B.) . 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avnd Doğan 
Fethi Doğançay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 

Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü 
(Başbakan) 
H. Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bay azıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 



Enver Kaplan 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altırısoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğnzdemır Tüzüıı 

M. Meclisi B : 64 
ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ata Bodur 
Arif Tlikmet Onat (B) 

RtZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Srrmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kararan Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Ham it Kiper 
Hüseyin Özalp- (t. Ü.) 
Osman Ş a hinoğlu 

SÎÎRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 

27 . 2 .1964 0 : 
Adil Yağa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Regat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztralk (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (i.) 
Kâmuran Ural 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Koeaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslih Görentaş (i. Ü.) 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat (I) 
Ramiz Karakaşoğlu 

Yekûn 

\>m<\ 
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanuıi 

tasarısına ikinci defa verilen oyların neticesi. 

(Tasan kanunİ aşmıştır.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 250 

Kabul edenler : 190 
Reddedenler : 51 
Çekinserler : 9 

Oya katılmıyanlar : 191 
Açık üyelikler : 9 
[Kabul edenler] 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
ibrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
E tem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa*Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BtLEÇİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelik'baş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necini ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlıı 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğuş 
Hüseyin Inciöğlu 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Cüli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslari 
Yahya* Dermancı 
Sadık Kutlay 
thsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Baktık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lefoit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 
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KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sabahattin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
îhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Rüştü Özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
İT. Avni Aksi t 
Halit Ziya Özkan 

ADANA 
Hasan Aksay 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman -

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

M. Meclisi B : 64 
MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
m an oğlu 
Hur rem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan . 
Seyfi Güııeştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemıir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

27 . 2 . 1964 O : 3 
Rcfet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topal oğlu 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin Özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karalı an 
Ha si m Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Zeyvat Koeamemi 

[Reddedenler] 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
BOLU 

Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıe 

VAN 
İhsan Bodirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karaknşşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KOCAELİ 
Haklan Kısayol 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın m 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
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StVAS 
Güner Sarısözen 

M. Meclisi B : 
TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 

64 27 . 2 . 1964 O 
I TOKAT 

Mehmet Kazova 
UBFA 

Kadri Eroğan 

ARTVİN 
Nihat Ata 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BOLÜ 
Kâmil İnal 

[Ç ekinserler] 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
MALATYA 

Ahmet Fırat 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 

[Oya katılmıy anlar] 

TEKİRDAĞ 
Hayri "Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

VAN 
Mvıslilı Görentas 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibr ahim oğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Töpaloğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Eeevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islmıyeli (B.) 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem ı 
(B.) 

Ekrem Patksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

İbrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlıı 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefiık Pirinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

Burhan Bozdoğan (t.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç < 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven ^ 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
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KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdem ir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kafh 
MVkki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurl 

M. Meclisi B : 64 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü (Başbakan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlıı 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Hal it Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altın soy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Aba Bodur 
Arif Hiıkmet Onat (B.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

27 . 2 .1964 0 : 3 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alıca n 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahin oğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (1.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Naz m i Ökten 
Ahmet Şener (1.) 
Kamuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal BadılLı 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fıraıt 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoglu 

Yekûn 

» • - « 
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M. Meclisi B : 64 27 . 2 . 1964 O : 3 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına ikinci defa verilen oyların sonucu 

(Tastın kanunlaşmıştır.) 
Üye sayı» : 450 

Oy verenler : 258 
Kabul edenler : 108 

Reddedenler 51 
ÇeMnserier : Q 

Oya katılmıyanlar : 183 
Açık üyelikler : 9 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
M. K. Küçüktepepmar 

ADIYAMAN 
A lif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AH Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
ibrahim tmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Btem A$va 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

[Kabul 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolaik 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak-

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadfir Yavuakan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ -
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Şohmus Arslan 
EDİRNE 

Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
İlham i Ertem 
Fahir Oiritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler • 
Gevat Dursunoğlu 
Gıyasettdn Karaca 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbola/t 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydaıı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı 1 loca oğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arşları 
Yahya Dcrmancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Sabrı Vardarlı 
Zeki Zeren 

IZMlR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Musıtafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
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Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet- Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuik Aytan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erhek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Halit Ziya Özkan 

ADANA 
Hasan Aksay 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

ANTALYA 
ihsan Ataov 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
temeft Sezgin 

M. Meclisi B : 64 
MANİSA 

Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı kan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
^eyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait. Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
HaJit Fikret Aka 
Ramazan Demirsuy 

NİĞDE 
Asam Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir "Tüzün 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çohanoglu 
Remzi Şenel 

27 . 2 . 1964 O : 3 
ORDU i 

Vusuf izzettin Ağaoğhı 
Refet Aksoy 
l°erda Gül ey i 
Orhan Naim Hazincdaı 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran E\ liyaoğlu 
tlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yasa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğhı 
("emil Karahan 
Haşini Tan 

SİVAS 
\dil Al tay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 
Celâl önce] 

UŞAK 
İbrahim hulaııalp 
Ahmet Taht a kılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğhı 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut \'iz;um>ğlı 
Celâl Sunguı 
voli r.vMt 

ZONGULDAK 
Kenan Ksenüüı 

Hami/' K.' ı-jıl<;ış(»ğiu 
VlehıiK't \ i l'f.stib'i 
Yusuf Ziya Yiicebilgin 

edenler] 
EDİRNE 

Nazmi özoğul 
GİRESUN 

ibrahim Etern Kılıçoğlu 
GÜMÜŞANE 

Sabahattin Savacı 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğ. 
İSPARTA 

Ali ihsan halım 
Mustafa Gülcügi. 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Muhiddin Güven 
ismail Hakkı Tekiııel 

Hii fiiıieftHi .Tiyanşa 

İZMİR 
>iilv'i-ıi Akkan 
Mehmet Ali Aytnş 
Muzaffer Döşemeci 
thsan Gursan *• 
\ ihat Kursa»-

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

[Redde 
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KOCAELİ 
ilâldan Kısayol 

KONYA 
Sait Sına Yücesoy 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

ARTVİN 
ı\Tihat Ata 

BALIKESİR 
Ahmet fhsan Kırımlı 

ADANA 
A l i Bı»zdoganog!n 
K ,ısmı (ÎÜlok 
Oavit Oral 
Kemal Sarıib rahim oğlu 
Mırnct Savrun 
İbrahim Tekin 
\hmet Topaloğhı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
\sım Yılmaz 

Şükrü Yüzbaşı oğlu 
AMASYA 

Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
î. Rüştü Aksal 
Yihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Bcevit' (B.) 
Mustafa Kemal Erkovaa 
İsmail Genee 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu ( İ Ü.) 
fhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal YörüU 

ANTALYA 
Ömer Eken 
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MARAŞ 

Adnan Kara küçük 
ORDU 

Sadi Pehlivanoğlıı 
SAKARYA 

VTuslihittin Gürer 

Hami Tezkan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

[Çekinserler] 
BOLU 

Kâmil tnal 

İÇEL 
fhsan önal 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

MALATYA 

[Oya kahlmtyanlar] 
Mazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
J\ va |iı>lut 
Mithat Şükrü Çavdar-
»iükharı Kvliyaoghı 
Fennî îslimyeli (B.) 

BİLECİK 
Şad i Bin ay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Eki'em Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B;k.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskahoğlu 
Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

İbrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai tsikenderoğlıı 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 

Naci Güray 
Amer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 

Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 

Osman Orhan Bilen 
(î.) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

URFA 
Kadri Eroğan 

Ahmet Fırat 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
VAN 

Muslih Görentaş 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizam ettin E f km en 
Ali Köy m en 
Naim Tirali 

İÇEL 
Ma zıhar Arıkan 
Burhan Bozdoğar (1.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhor 
Naci öktem 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Maliük Yolaç (B.) 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Şinasi Osrna 
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KARS 
Lâtif Aküzünı 
Kemal Güven 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avııi Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
ismail Hakkı Yılanlı-
•oglıı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Güınüşpala 
Vedat Ali Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeni ir 
Halil üzmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran ' 

M. Meclisi B : 64 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet. İnönü (Başba
kan) 

MANİSA 
M.ammer Erten (B.) 
Nusrel Köklü 
Nahit Y enişehirlioğl u 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ala Bodur 

27 . 2 . 1964 O : 3 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmeıı (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Yusuf ülusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin (.-{M'itojl'lii 
Fevzi Gevcci 
Hâmit Kij-er 
Hüseyin Özalp (İ. ÜV 
Osman Şah in oğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (1.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan özıtnak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmı ökten 
Ahmet Şener (t.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badılh 
Bekir Sami Karabanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

1 
1 
1 
1 
1 

Manisa 
Mu§ 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûı 

1 
1 
1 
1 

— 
ı 9 

^ • » 

.—294 — 



M. Meclisi B : 64 27 . 2 . 1964 0 : 3 
Ege Üniversitesi 1983 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısına ikinci defa verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Koşa t Arpacıoğlu 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
RaiC Aybar 
Fuat Börekçi 
Muhlis Ete 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

Oy o sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinse rler 

Oya katıl unvanlar 
Açık üyelikler 

450 
258 
198 
49 
1 1 

183 
9 

[Kabul 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi Ökten 

edenler] 
DENİZLİ 

İsmail Ertan 
llüdai O rai 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

Nııreddin özdemir 
HAKKARİ 

Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykanı 
Ferruh Bozbeyli 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Öben 
Vahyi özarar 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lefoit Yurdoğlu 
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KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
îsmail Hakkı Yılanlıoğhı 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

ADANA 
Hasan Aksay 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN I 
Hilmi Aydmçer | 

M. Meclisi B : 64 
MALATYA I 

H. Avni Akşit 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE I 
Asım Eren 

Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Fuat Ümit 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENIZLI 
Mehmet Çobanoğlu 

27 . 2 . 1964 O : 3 
Ruhi Soyer 
OğuzdemİL' Ttizün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlıı 

RİZE 
Cevrat Yalçın 

SAKARYA 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Cemal Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Sabrı Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgitı 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
Muhiddin Güven 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

[Redde denler] 
EDİRNE 

Nazmi özoğul 
ERZURUM 

Tahsin Telli 
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KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

BALIKESİR 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BOLU 
Kâmil înal 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Eüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (l.Ü.) 
İhsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüllhak Kemal Yö
rük 

M. Meclisi B : 64 27 . 2 . 1964 O 
Hilmi Okçu | SAKARYA 

Muslihittiıı Cüret' 
SİVAS 

Güner Sarısözen 
TEKİRDAĞ 

Fethi Mıahramlı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

[Çekinserler] 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 
İÇEL 

İhsan önal 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

/Oya kahlmtycmlar] 
ANTALYA 

Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî İslim yeli (B.) 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BALIKESİR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim Öktonı (B.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Rcfet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

Faruk Küreli 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aval 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
VeCik Prinçdoğlu (B.j 
Alp Doğan Şen 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Cehalettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t.) 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

TOKAT 

Mehmet Kazova 

URFA 

Kadri Eroğan 

TOKAT 
II. Ali Dizman 

VAN 
Muslih Görentaş 

Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Sırrı öktem 
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Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

KAYSERt 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
A l ^ j T ^ ' l • 

Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
îrfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bşk.V.) 

Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükaıı 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü (Bayba
kan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekin alp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

[Açtk ü 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 

Arif Hikmet Onat (B.) 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirnıen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (I.) 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 

Mahmut Vural 
TEKİRDAĞ 

Orhan Öztrafc (R.) 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (İ.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

yelikler] 
Muş 1 
Trabzon 1 

Zonguldak 1 

Yekûn 9 
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C. Senatosu ve M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelin Cumhurbaşkanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun teklifine ikinci defa 

verilen oyların sonucu 

(Teklif »kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KABAHİSAR 
Halûk Nur Bâkl 
Veli Başaran 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
İbrahim Imirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağıva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 255 

Kabul edenler : 1Q2 
Reddedenler : 53 
Çekinserler : 1 o 

Oya katılmıyanlar : 186 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Ahnıet Aydın Bolaik 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Neemi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Şehmus Arslan 
EDİRNE 

Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naoi Yıldınm 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Duraunoğlu 
Gıyasettdn Karaca 
Şerafettiıı Konura 
Adnan Şeııyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemaleılar 
Aziz Zeytinoğhı 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İneioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 

Nureddin özdemir 
HAKKARİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Abdullah Oilli 
Ahmet Sırrı Hocnoğhı 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkaıı 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denııancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykanı 
Ferruh Bozbeyli 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Saıbri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Ad al 
Ş^ref Baıkşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri Özek 
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Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akarı 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abcfurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
thsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 

ADANA 
Hasan Aksay 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
fhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

M. Meclisi B : 64 
Mehmet Kesen 
Rauf Ki ray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğ 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
S'ami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
fsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Ay dar 

BOLU 
Turgut Çulha 

27 . 2 . 1964 O : 3 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Âksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
tb rahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

Fuat Ümit 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
thsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisıoğlu 

YOZGAT 
tsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücefodlgin 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 

GUMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSPARTA 
Ali thsan Balım 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 

[Reddedenler] 
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Mahmut Rıza Bertan 
Muhiddin Güven 
ismail Hakkı Tekıinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

ÎZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
ihsan Gürsan 
Nihat Kürşat 

ARTVİN 
Nihat Ata 

BALIKESİR 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BOLU 
Kâmil imal 

M. Meclisi B : 64 
KASTAMONU 

Osman Zeki Oktay 
KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
KOCAELİ 

Hâldan Kısayol 
KONYA 

Sait Sına Yücesoy 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 

27 . 2 . 1964 O : 
MARAŞ 

Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkau 

[Çekinserler] 
İÇEL 

ihsan önal 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
KONYA 

Ahmet Gürkan 

MALATYA 

Ahmet Fırat 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

SİVAS 
Güner Sarısözen 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

URFA 
Kadri Eroğan 

TOKAT 

H. Ali Dizmn an 

VAN 
Muslih Görentaş 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıib rahim oğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğla 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko 
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 

[Oya katılmıy anlar] 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (I.Ü.) 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazrai Kerimoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Reşat özardi 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar 
< ' a ı 
Gökhan Fvliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalm 
ibrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Nuri A-hıskahoğlu 
Faruk Küreli 
Thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Roeai îskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
(B.) 
Alp Doğan Şen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
öraer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertıığrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
O.sman Orhan I Jilen 
(I.) 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Vi/.ı.tııettın Erkmen 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 
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İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

tSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Nurettin Bulak 
Ratip Tabir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhorı 
Naci öfctem 
ilhamı i Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrabman Yazgan 
M'alik Yol-aç (B.) 

tZMÎR 
A]i Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 

KARS 
"Ijâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öbtem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

M. Meclisi B : 64 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdeımir 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğhı 

KONYA 
İrfan Baran 
Kadircan Kaili 
Mckki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbd 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet inönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişeihirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 

27 . 2 . 1Ö64 Ö : â 
MARDÎN 

Vahap Dizdaroğlu 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RtZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Q tiner 
Fııad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Oeritoğlu 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveei 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (I.) 

8ÎNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (t.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Mtiftüoğlö 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
Istanlbul 
Kocaeli 

[Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

« o » • • • > 
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M. Meclisi B : 64 27 2 . 1964 O : 3 
İ963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerin Millî Savunma Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına ikinci defa verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
tlyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç. 
Nedim Müren 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 255 

Kabul edenler : 195 
Reddedenler : 52 
Çekinserler : 8 

Oya katılmıyanlar : 186 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş. 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
tsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs -
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Falhrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zerem 
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İZMİR I 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Y-urdoğlu ^ ' 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

ADANA 
Hasan Aksay 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

M. Meclisi B : 64 
I KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

I Esat Kemal Aybar 
I Şevki Aysan 

Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

27 . 2 . 1964 O : 3 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE i 
Asını Eren 
Ruhi Soyer 
Oğıızdemh' Tü/iiıı 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
tlyas Kılıç 

[ SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen i 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

BOLU 
1 urgut Çulha 
Fuat Ümit 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 

[Reddedenler] 
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İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytag 
Muzaffer Döşemeci 
îhsan Gürsan 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

ARTVİN 
Nihat Ata 

BALIKESİR 
Ahmet îhsan Kırımlı 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHtSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Osıman Bölükbaşı 
Fuat Börekti 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
tsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (I. Ü.) 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 

M. Meclisi B ; 64 
KAYSERİ 

Abdülhalim Araş 
KOCAELİ 

Hâldan Kısayol 
KONYA 

Sait Sına Yücesoy 
MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 

27 . 2 . 1964 Û 
MARAŞ 

Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

[Çekinserler] 
BOLU 

Kâmil inal 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 

KONYO 
Ahmet Gürkan 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

[Oya katılmtyanlar] 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Reşat Özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ibrahim Koeatürk 
Â'tıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderöğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin üzer (B.) 

Hami Tezkan 
SİVAS 

Güner Sarısözen 
TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 
TOKAT 

Mehmet Kazova 
URFA 

Kadri Eroğan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

VAN 
Muslih Görentaş 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(D 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Or'hon 
Naci Öktem (1.) 
Ilhami Sanear (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
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Arif JErtunga 
Ragıp Gümüspala 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüspala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

M. Meclisi B : 64 
KOCAELİ 

Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğhı 

KONYA 
İrfan Baran 
Kadircan Kafh 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
îsmet înönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
tlhan Tekin alp 

27 . 2 . 1964 Ö : 3 
NEVŞEHİR 

Ali Baran Numanoğlu 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Hay dar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alıca n 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hânı it Kip er 
Hüseyin Özalp 
(î. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (1.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağımurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
IVTanisa 

[Açık üyelikler] 
Trabzon 
Zonguldak 
Muş 

Yekûn 
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M. Meclisi B : 64 27 . 2 . 1964 Ö : 3 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasansına ikinci defa verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Yusuf Aktimur -
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte -
pepınar 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlıı 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Ayibar 
Muhlis Ete 
ibrahim İmirzalıoğlu 
Müehdd Mıhçıoğlu 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etetm Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Salbit Osman Avcı 
Saffet Enünağaogüu 

AYDIN 
Orthan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mlren 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 252 

Kabul edenler : 191 
Reddedenler 51 
Çekimserler : [0 

Oya katılmıyanlar : 189 
Açık üyelikler 9 

[Kabul 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolak 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğüıu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikibaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Şehmus Arslan 
EDİRNE 

Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hûrrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Nadi Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Azız Zeytinıoğlu . 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlıı 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necımeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
-Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı ITocaoglu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Muhiddin Güven 
Vahyi özarar 
Sabri Vardarh 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlıı 
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KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı -
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Rüşjtü özal 
Fakih özlen 
Fakih öz fakih 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

ADANA 
Hasan Aksay 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
Isımet Sezgin 

M. Meclisi B : 64 
iiauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
II. Avrıi Akşit 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlı 
Yakup Kadri Karaos-
m an oğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Güııeştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
ÎIiLmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami Öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 

27 . 2 . 1964 O : 3 
ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya Öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Alitay 
Rahmi Çel tekli 
tbrahim Göker 
İlahini Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
İT. Ali Dizıman 
Zeyyat Kocam emi 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURSA 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Remzi Şenel 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

GİRESUN 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Sa vacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSPARTA 
Ali İhs'an Balım 
Mustafa Gülcügil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
tsnıet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertatı 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
ihsan Gürsan 
Nihat Kürşat 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
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M. Meclisi B : 64 27 . 2 . 1964 O : 3 
KOCAELÎ 

Hâldan Kısayal 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
mimi Okçu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

BALIKESİR 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BOLU 
Kâmil inal 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Oülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgu*. 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karar 
tsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Nihat Berkkan 
Osmıan Bölükba§ı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit (B.) 
Musıtafa Kemal Erko 
van 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip 
oğlu (I.Ü.) 
ihsan Köknel 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdülhak Kemal Yörük 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

[Çekinserler] 
ÎÇEL 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SİVAS 
Güner Sarısözen 

thsan önal 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 
KONYA 

Ahmet Gürkan 

MALATYA 

Ahmet Fırat 

NÎÖDE 

Oğuzdemir Tüzün 

[Oya katılmıyanlar] 
ANTALYA 

Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 

BİNGÖL 
FTalit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri A'hıskalıoğlu 
P'aruk Küreli 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İbrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Rpeai tsıkenderoğlu 
Vefik Prinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Vazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
^adık Perinçek 

ERZURUM 
Krtuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t) 
Kudret Mavitnn 
Süleyman Ünlü 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

URFA 
Kadri Eroğan 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

VAN 

Muslih Görentaş 

GİRESUN 
Ali Oüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altın oğlu 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin D emir ay 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç, (B.) 

İZMİR 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 
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KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalgın 

KASTAMONU 
Avııi Doğan 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Gökeır 
Hüsamettin Güınüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Meınduh Erdemir 
Halil özmen 

KOOAELÎ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
Kadircan Kaflı 

M. Meclisi B : 64 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Nahit Yenişehi rlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
îlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soy er 

27 . 2 . 1964 O : 3 
ORDU 

Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (II.) 
Ata Topaloğlıı 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alıcan 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusuy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Cerito&lıı 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (t. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (I.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyabmaz 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (1.) 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
Yekûn 

karnim 
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Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına ikinci defa 

verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 

Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karanı üftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 

AĞRI 
Hıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Muhlis Ete 
tbrahim Iınirzalıoğlu 
Ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
E tem Ağva 
Raf et Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağ»aoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mürcn 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu | 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 208 

Kabul ede nleı- : 150 
Reddedenler : 46 

Çekinse îrier : 12 
Oya katılmıyanlar : 233 

Açık üyelikler : 9 

(Kabul 
1 BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Nafiz Oiray 
I Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nııretin Ardıçoğlıı 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu | 

edenler] 
1 Gıyasettin Karaca 

Şerafettin Konuray 
ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Mithat San 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nccmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hoeaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferrulı Bozbeyli 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökaj 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 

1 Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yıırdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Kemal Ataman 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Enbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Halit Ziya öztkan 
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MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğhı 

MARAŞ 
Kernalî Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Ar ikan 
E3at Kemal Aybar 
Soy fi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

ADANA 
Hasan Aksay 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
thsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDHT 
Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat BiLgehan 
Cevat Kanpulat 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 

BOLU 
Kâmil İnal 
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NEVŞEHİR 

l! al it Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazineda» 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 
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SİNOP 

Mahmut Alieanoğlu 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Dizıman 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzu ne r 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Ak ay 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Kocatürk 

EDİRNE 
îlhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 

Mahmut Rıza Berfcan 
Muhiddin Güven 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
ihsan Garsan 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Vbdülhalim Araş 

İÇEL 
İhsan önaJ 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KONYA 
Ahmet Gü rican 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

[Çekinserler] 
KÜTAHYA 

Sezai Öarpaşar 
MALATYA 

Ahmet Fırat 
NİĞDE 

Oğuzdemir Tüzün 

URFA 
Atalay Akan 
Celâl öncel 

UŞAK 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Mehmet Ali Pestil ei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

KONYA 
irfan Baran 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkau 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğhı 

VAN 
Muslin Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
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[Oya haUlmvyanlar] 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
Arif Atalay 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Gül«r 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şülkrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özean 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
îsmail Sarıgöî 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Raif Aybar ' ; 

Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit (B.) 
Mustafa Kemal Brko-
van 
İsmail Gence 
ibrahim Sıtikı Hatip-
oğlu (I.Ü.) 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nazmi Kerdımoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltaeıoğlu 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Palksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Âtrf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özogul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemâl Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Niz^mettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah CilH 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 

Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
(D 

Vahyi özarar 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Safbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kayga^ 
Şinasi Osıma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğar 
Fethi Doğamçay 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Kesiklin 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
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Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlara. 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (P>.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdcmir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYO 
Selçuk Aytan 
MekkiKeskin (Bşk.V.) 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
ismet înönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 

M. Meclisi B : 64 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirli oğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin (B.) 
ihsan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 
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SAKARYA 

Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hânıit Kiper 
Hüseyin Özalp ( İÜ . ) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (î.) 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemıil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (î.) 
Kânraran Ural 
Zeki Yağmurdoreli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kemal Badıllı 
Kadri Enoğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
A-hmet Taht'akılıç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 

İstanbul 

Kocaeli 

I Açık üyelikler] 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

» > • • < « 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı bütçe kanunu tasarısına ikinci defa verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Ba§aran 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Bafet Eker 

'ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 

EDİRNE M<i^*AVıhl +iM 

Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ADANA 

Hasan Aksay 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
105 

7? 
27 

1 
336 

9 

[Kabul edenler] 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Adnan Şenyurt 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

i GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nairn Tirali 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sekip İnal 

İÇEL 
Yahya Denmancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Göka\ 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrah uan Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KONYA 
Kemal Ataman 
İhsan Kabadayı 
Fakih özfakih 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 

Şevki Güler * 

ANTALYA 

Nazmi Keriımoğlu 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü A V l l i l \_/-LX\.U4. 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

VAN 
Muhlis Görentaş 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 
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BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Turgut Çulha 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 
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GİRESUN 

İbrahim Etem Kılıçoğlu 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Ziya Altmoğlu 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

27 . %. lâU O 
Nihat Kürşat 

KASTAMONU 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 

KONYA 
Faruk Sükan 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

[Çekinser] 
İSTANBUL 

Tahsin Deımiray 

[Oya katilmıyanlar] 
ANKARA 

İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşa 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevdt (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
tbrahim tmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiriıtoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddılk Aydar 
Halüt Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadıir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
İbrahim öktem (B.) 

RİZE 
Arif Hikmet Güııer 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramh 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin Müftüoğhı 

Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkei 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 

Nuri Aihıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 
Necmi ökten 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 

Sinan Bosna 
Mehmet Çoflbanoğlu 
İsmail Entan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 
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DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu (B.) 
Alp Doğaıı Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satar (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Şerafettin Konuray 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t) 

Muzaffer Canbolat 
Hüseyin tncioğlu 
Kudret Mav&tan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Ertkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

M. MeelM B : 64 
HATAY 

Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğhı 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sim Hocaoğiu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (1.) 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşjk.V.) 

Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dormau 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Naci öktem 
llhami Sancar (B.) 
Selim Saırper 
İsmail Hakkı Tekânel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan * 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem -
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Saiım Kaygan 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

2 7 . 2 . 1964 O : 3 
Musıtafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı' Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Selçuk Aytari 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
MekkiKes'kinCBşkV.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 

Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA, 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşi-t Hatib-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Rûmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztünk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Hamazan Demiraoy 
AH Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
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ORDU 
Refet Aksoy 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz A'kçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 

M. Meclisi B : 64 
îlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SIÎRT 
Cevdet Aydın (I) 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

StVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
îbraıhim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarrsözen 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

27 . 2 . 1964 O 
TEKİRDAĞ 

Orhan öztrak (B.) 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Eıkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener (t.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 

Ayidın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 
Manisa 

(Açık üyelikler] 
Muş 

Trabzon 

Zonguldak 

Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbııyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereiısoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Ramiz IOırakaşoğhı 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Yekûn 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞDÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM 

27 . 2 . 1964 Perşembe 

Saat : 10.00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Kama Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578, C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sa
yısı :: 596; O. Senatosu S. Sayısı : 336) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; 
C. Senatosu 1/359) (M. Meclisi S. Sayısı : 604; 
C. Senatosu S. Sayısı : 349) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1964] 

X3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/590; C. Senatosu 1/358) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 595; C. Senatosu S. Sayısı : 350) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 [ J A A 
Toplantı 3 M Î L L E T M E C L l S l S. Sayısı : Ö Z Ü 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerin 
Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

1/661; C. Senatosu 1/397) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 409) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 26 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3506 - 1/397 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 25 . 2 . 1964 gün ve 1/661 - 50 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanununda ve bu kanuna bağlı (A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni; Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 25 . 2 . 1964 tarihli* 46 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not : 
Acık oy sayısı 
Kabul 
Ret 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/661 C. S. 1/397 
Kayıt No: 391 

(116) 
(104) 
( 12) 

Karnı Karma Bütçe Komisyonu raporu 

26 . 2 . 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 25 . 2 . 1964 tarihli ve 46 ncı Birleşiminde aynen kabul olunan 1963 yılı 
Bütçe Kanununda ve bu kanuna bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Trabzon Milletvekili 
Ali Şakir Ağanoğlu 



Dönem : 1 fi I O 
Toplana :3 M l L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : D I «J 

C. Senatosu ve M. Meclisi İdare Âmirlerinin, 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı kısmında, 
Sayıştay 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkanlıkları 

tezkereleri (M. Meclisi 2 /654, 2 /655; C. Senatosu 2 /123) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 406) 

C. Senatosu 
Genel Sekreterliği 26 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3457-2/123 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 10 . 2 . 1964 gün ve 2/654, 2/655 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

teklifinin Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
25 . 2 . 1964 tarihli 46 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilmiş ve dosya ilişikte sunul
muştur. 

Enver Aka 
Cumlhuriyet Senaltoısu Balkanı 

Açık oy sayısı 
Kabul 
Çekinser 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 2/654, 2/655 

G. S. 2/123 
Kayıt No. : 293 

• (126) 
• (125) 
• ( i) 

26 . 2. 1964 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Beraat osu 25 . 2 . 1964 tarihli ve 46 ncı Birleşiminde aynan kabul edilen 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Trabzon Milletvekili 
A. §. Ağanoğlu 



Dönem : 1 £ 1 0 
Toptatı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O I L 

Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik* 
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 

tezkereleri (M. Meclisi 1/643; C. Senatosu 1/390) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 404) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21. 2 .1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3453 1/390 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
îlgi: 10 . 2 . 1964 gün ve 1/643 - 38 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Ku
mlunun 20 Şubat 1964 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilmiş ve dosya ili
şikte sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not: 

Açık oy sayısı : (103) 
Kabul : (103) 

Karma Bütçe Komisyonu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 21 . 2 . 1964 

Esas No. : 1/643, C. S. 1/390 
Karar No. : 385 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 20 Şubat 1964 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu
nan (Ege Üniversitesi 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı) ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 
Ali Şakir Ağanoğlu 



\ 

Donem : 1 ğ\ i I 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say ı s ı : D i l 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/641; 

G. Senatosu 1/391) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 403) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3454 - 1/391 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 10 . 2 . 1964 gün ve 1/641 - 36 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cet

velde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen 
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 2 . 1964 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen ve 
açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık mj sayısı 
Kabul 

: (115) 
: (115) 

Karma Bütçe Komisyonu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 21 . 2 . 1964 

Esas, No: 1/641, C. S. 1/391 
Karar No: 386 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 20. 2 .1964 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olunan 
(Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı) ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Miletvekili 
Ali Şakir Ağanoğlu 



Dönem : 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 

tezkereleri (M. Meclisi 1/642; C. Senatosu 1/392) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 402) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği ' 21 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3455 -1/392 

KARMA BÜTÇE KOMİSVON17 BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 10 . 2 . 1964 gün ve 1/642 - 37 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 

tasarısının Karma Bütçe Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
20 Şubat 1964 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte sunulmuş
tur . 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy sayısı : (108) 
Kabul : (108) 

Karma Bütçe Komisyonu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 21 . 2 . 1964 
Esas No. 1/642, C. S. 1/392 

Karar No: 387 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 20. 2 .1964 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olunan 
(1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı) ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 
Ali Şakir Ağanoğlu 
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Dönem : i 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karır-a 
Bütçe Komisyonu raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarasısında yapılan * değişikliğe dair Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1/590; C. Senatosu 1/358) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 350) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3302 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1964 tarihli 42 nci Birleşiminde değiştirilerek 
kabul olunan Petrol Dairesi Başkanlığının 1964 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
E. Aka 

' " : ' Cumhuriyet Senatosu 
Başkam 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu . v , -_ 
Millet Meclisi 1/590 12 . 2 . 1964 
C. Senatosu 1/358 
Karar No. : 43 - 382 

'"'" MÎLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 10 . 2 .1964 tarih ve 3302 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Petrol Da
iresi Başkanlığı» nm 1964 yılı Bütçe Kanununcla Cumhuriyet Senatosunun yaptığı değişikliklor 
incelendi. 

Cumhuriyet Senatosunca, «Petrol Dairesi Başkanlığının» 1964 yılı bütçe kanun tasarısının 
12.250 nci «yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti» maddesinden 7 000 lira düşülmüş, 12.520 nci 
«kasa tazminatı» maddesine 7 000 lira eklenmiştir. 

Komisyonumuz yapılan değiştirmeleri benimsemiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip N. Berkkan 
Trabzon İzmir Yozgat Ankara 

Â. §. Ağanoğlu N. Mirkelâmoğlu C. Sungur 
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5 -
Ankara 
M. Ete 

Diyarbakır 
//. frül doğan 

Kayseri 
/ / . Dikeçligil 

Ordu 
§. Koksal 

Siirt 
L. Aykut 

Artvin 
8. 0. Avcı 

Elâzığ 
II. Müftügil 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Rize 
Söz hakkım, var 

C. Yalçın 

Trabzon. 
A. Şener 

Aydın 
0. Apaydın 

(lümüşaııc 
Süz hakkım mahfuz 

8. 8a,vacı 

Konya 
M. Dinekli 

Sakarya 
B. Akdağ 

Trabzon 
A. H. Uzuner • 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Kars 
K. Okyay 

Mardin 
§. Aysan 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

M. Oürer 

Van 
F. Işık 

Sayfa 
No. Bölüm Madde1 ö deneğin çeşidi 

Karma Büitcjc Kjomieyiohütiiöa 
evvelce kalbull editen 

15 
15 
15 

Ücretler kesim toplamı 
İ2.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12;520 Kasa tazminatı 

PETROL DAİRESİ 

749 310 
48 450 
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Senatoda değî$tir<ü>eı^ Itfa^ul edMen 

BAŞKANLIĞI 
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742 310 
41 4$0 
7 000 

742 310 
41 4Ş0 
7 000 
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Dönem : 1 
Toplantı 2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu 
Varbanoğlu Georgi Varbanof Çolakof'un cezasının affı hakkında 

kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1 /555) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 9 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-2130/4507 

MÎLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 17.9.1963 tarihinde kararlaştırılan «Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin 
Konsolosu Varban oğlu Georgi Varbanof Çolakof un cezasının affı hakkında kanun tasarısı» ve 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet İnönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

I - Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu iken memleketimiz aley
hine işlediği casusluk suçundan dolayı 29 Haziran 1955 tarihinde tevkif olunan Georgi Varbanof 
Çolakof un İstanbul Garnizon Komutanlığı Siyasi Mahkemesince yapılan muhakemesi sonunda, As
kerî Ceza Kanununun 56 ncı maddesinin 2 nci fıkrasına tevfikan 15 sene ağır hapis cezasiyle 
mahkûmiyetine ve Türk Ceza Kanununun 31 ve 33 ncü maddeleri gereğince, müebbeten âmme 
hizmetlerinden mahrumiyetine ve ceza müddeti zarfında kanuni 'mahcuriyet halinde bulundurul
masına 8 Aralık 1959 tarihinde karar verilmiş ve adı ıge'çen müdafiinin temyizi üzerine bu karar, 
Askerî Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 9.5.1960 tarih ve 960/1430 esas ve 960/1719 karar sayılı 
ilâmiyle, sanık bakımından müktesep hak teşkil eden Türk Ceza Kanununun 59 ıncu maddesi 
uyarınca mürettep cezanın altıda biri tenzil edilmek suretiyle ıslahen tasdik edilmişti. 

II - Bulgaristan Hükümeti, (G.V. Çolakof) meselesine bidayetten beri büyük ehemmiyet atfet
miş ve adı ıgeçenlin affı için mütaaddit müracaatlarda bulunmuştur. 

I I I - (G.V. Çolakof) un 8 seneden fazla oeza çekmiş olmasi.yle, bu gibi suçlanın memleketimiz
de cezasız kalamıyacağının fiilen ispat edilmiş bulunduğu ,göz önünde tutularak Bafcanlıklararası 
bir komisyon teşkil olunmuş ve komisyonda yapılan çalışmalar neticesinde varı'lan kararlara müs
teniden, ıgerek Ankara'daki Bulgaristan Elçiliği ıgerek Sofya Elçiliğimiz ile Bulgaristan Dışişleri 
Bakanlığı arasımda temas ve görüşmeler yapılagelmiştir. Bu temas ve görüşmeler netüoesinde, 
(G.V. Çolakof) a mukabil aşağıda isimleri yazılı 8 soydaş ve vatandaşımızın mübadeleye tabi tutul
maları hususunda Bulgaristan Hükümeti ile mutabakat hâsıl olmuştur. 

Bahis konusu soydaş ve vatandaşlarımızın ad ve soyadları aşağıda mâruzdur. 
1. Mehmet Dığdığı oğlu (Türk ve Bulgar çifte vatandaşlığı vardır), 
2. Hasan Ömer Eliçabuk (Türk vatandaşı), 
3. Kemal İbrahimoğlu Kemalay (Türk vatandaşı), 
4. Tevfik Hafız Basrioğhı (Bulgar vatandaşı), 
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5. Melhmet Recep (Türk vatandaşı), 
6. Dığdığıoğlu'nun annesi (Bulgar vatandaşı), 
7. Dığdığıoğlu'nun kız kardeşi (Bulgar vatandaşı), 
8. Dığdığıoğlu'nun oğlu (Bulgar vatandaşı), 
Bunlardan başka, Sofya Elçiliğimiz Basın Ataşeliği eski hizmetlilerinden Bulgar vatandaşları 

(Nuri Hafız İbrahim) ile keza Sofya Elçiliğimiz eskii hizmetlilerinden (Osman Hakkı Necip) in 
şimdideaı serbest bırakılmaları ıgerçekleşımiş ve Burgaz Konsolaslıuğumuz eski hizmetlüerinden 
yine Bultgar vatandaşı (Ömer oğlu Fuad) in mübadele tarihinde serbest bırakılacağı hususu da 
Bulgaristan Dışişlmi Bakanlığından Sofya Elçiliğimlize ıresmen temin edilmiş bulunmaktadır. 

W - (G. V. Çolakof) un malhkûmiyet müdldetinin sona ermesi için takriben üç yıllık bir müd
det kalmış olmasına mukabili, ^Dığdığıoğlu) nun resmî bilgilere 'göre, müebbetem hapiste kalma
sı, annesin'in ifadesine göre ise, 20 yıla ma/hkûm olmuş olup beş yıl, (Hasan Ömer Eliçabuk) 
un birbuçuk; (Kemal îbraüıimoğlu Kemalay) m iki buçuk yıl daha ceza çekmeleri gerekmek
tedir. 

V - Bahiskoıırasu kanun tasarısi'inn kaınuniyet kesbetmesi halindle (G. V. 'Çolakof) a mukaibil, 
ad ve soyadları yukarda zikri geçen sekiz soydaş ve vatandaşımızdan, Bulgaristan'da ihalen mah
kûm 'bulunan üçünün- serfbest bırakılmaları sağlanacak ve yurda dönmeleri mümkün kılınacaktır. 

Bundan 'başka, beş soydaş ve vatandaşımız d'a mübadeleden istifade ederek memleketimize 
gelmek im'kânmı elde etmiş olacaklarıdır. 

Ve nihayet, Sofya Elçiliğimizin iki eski »bizimetlisi Bullgar vatandaşı soydaşımıza ilâveten, Bur-
gaız •Konsolosluğumuz eski hizmetlisi keza [Bulgar vatandaşı bir soydaşımızın da mahkûmiyeti so
na erecektir. 

VI - Yukarda zikredilen bahiskonusu mübadele şartlarının memleketimiz menfaatleri bakımın
dan lehimize olduğu inancı ille (G. V. Çoilakof) un cezasının affedilmesine mütedair ilişik k a 
nun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 25 . 10 . 1963 
Esas No: 1/555 
Karar No: 139 

Yüksek Başkanlığa 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Varban (Virban, Verban) 
oğlu Georgi Varbanof (Verbanof, Virbanof) Çolakof'un cezasının affı hakkındaki kanun tasarısı 
komisyonumuzda ilgili bakanlıklar temsilcilerinin iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de tafsilen izah edilmiş bulunduğu veçhile, Georgi Varbanof 
Çolakof'un sözü geçen görevini ifa ettiği sırada, memleketimiz aleyhine işlediği casusluk suçundan 
dolayı Askerî Temyiz Mahkemesinin 9 . 5 . 1960 tarih Esas 960/1430 ve Karar 960/1719 sayılı 
ilâmı ile 12 sene 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmiş bulunduğu, işbu mahkûmiyetinin sekiz sene
yi mütecaviz bir kısmının şimdiye kadar infaz edilmiş olduğu, hükümlünün meşruten tahliye hü
kümlerinden de istifadesi nazarı dikkate alındığı takdirde bakiye infazı lâzımgelen ceza miktarı
nın çok cüzi bir müddete inhisar ettiği, ve bu suretle bu gibi suçların memleketimizde cezasız ka-
lamıyacağı hususunun fiilen ispat edilmiş bulunduğu; diğer taraftan hudut komşumuz olup sayısı 
takriben bir milyona yaklaşan soydaşlarımızın yaşadığı Bulgaristan ile aramızdaki münasebetlerin 
mütekabiliyet esasları dâhilinde normal bir hale getirilmesinin faydalı olacağı komisyonumuzca 
düşünüldüğü cihetle, hükümlü Georgi (Verbanof, Virbanof) Varbanof Çolakof'un, sözü edilen ilâm-
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la mahkûm bulunduğu 12 sene 6 ay ağır hapis cezasının 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 64 ncü maddesine tevfikan affına mütedair ilişik kanun tasarısının Büyük Meclise sunulması
na 25 . 10 . 1963 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Denizli 

H. Oral 

İstanbul 
/ . H. Tekinel 

Başkanvekili 
Erzurum 
N. Diler 

Kars 
L. Aküzüm 

Bu Rapor Sözcüsü 
Artvin 

S. Eminağaoğlu 

Çorum 
A. Güler 

Elâzığ 
N. Güray 

Siirt 
C Aydın 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu es
ki Muavin Konsolosu Varbanöğlu Georgi Var
banof Çolakof'un cezasının affı hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki 
Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu, Filibe 
nüfusunda kayıtlı Varbanöğlu Stayonka'dan 
doğma 1925 doğumlu Georgi Varbanof Çolakof'-
un İstanbul Garnizon Kumandanlığı Siyasi 
Mahkemesinin 8 Aralık 1959 tarihli, 959/10 
esas, 959/31 karar sayılı ve Askerî Temyiz 
Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 9 Mayıs 
1960 tarihli, 960/1430 esas, 960/1719 karar 
sayılı ilâmlariyle hükümlü bulunduğu 12 sene 
6 ay ağır hapis cezası affedilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ada
let, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakan
ları yürütür. 

17 . 9 .1963 

Baş/hakton 
/. İnönü 

Devlet Balkanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakam 
V. Pirinçcioğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 

Devlet ©akamı ve 
Başb. Ylar/dınıcivsı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başib. Yatndı/mcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Balkanı V. 

/ / . Dinçer 

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Bulgaristan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu es
ki Muavin Konsolosu Varban (Virban, Verban) 
oğlu Georgi Varbanof (Virbanof, Verbanof) Ço-
lakof'un cezasının affı hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bulgaristan'ın İstanbul'daki 
Başkonsolosluğu eski Muavin Konsolosu Filibe 
(Plovdiv) nüfusunda kayıtlı Varban (Virban, 
Verban) oğlu Stayonka'dan (Stoyanka) doğma 
1925 doğumlu Georgi Varbanof (Virbanof, Ver
banof) Çolakof'un Ankara Garnizon Kuman
danlığı Siyasi Mahkemesinin 8 Aralık 1959 ta
rihli 959/10 esas, 959/31 karar sayılı ve Askerî 
Temyiz Mahkemesi Birinci Ceza Dairesinin 9 
Mayıs 1960 tarihli, 960/1430 esas, 960/1719 ka
rar sayılı ilâmlariyle hükümlü bulunduğu 12 
sene 6 ay ağır hapis cezası affedilmiştir. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihînde 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Adalet, Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ba
kanları yürütür. 
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Hü. 

Millî Savunma Baları 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Millî EğıHtûm Balkanı 
/ . öktem 

Ticardt Balkanı V. 
N. Ardıçoğlu 

Güm ve Tekel Bakamı 
O. öztrah 

Ulaştırma Baklamı 
/ . Ş. Dura 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikba§ 

ı içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Babanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bafcanı 

/ . Seçkin 
ıSa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Turizm ve Tanıtıma Bakanı 

N. Ardıçoğlu 
İmar ve îdkân Bakanı 

F. K. Gökay 

)>&<{ 
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Dönem : 1 A O I 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L Î S İ S . S a y ı s ı : O Z I 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Karma Bütçe Komisyonu başkan

lıkları teskereleri (M. Meclisi 1/654; C. Senatosu 1/396) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 408) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 26 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3500, 1/396 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi: 24 . 2 . 1964 gün ve 1/654 - 49 sayılı yazınıza karşılıktır : 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

ki kanun tasansmın Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 25 . 2 . 1964 tarihli 46 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek aynen ve açık oyla kabul 
edilmiş ve dosya iüişkte sunulmuştur. 

Enver Aka 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy sayısı 
Kabul 
Ret 

(119) 
(111) 

(S) 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 26 . 2 . 1964 

Esas No. : 1/654, C. S. 1/396 
Kayıt No. : 392 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu 25 . 2 .1964 tarihli ve 46 neı Birleşiminde aynen kabul edilen 1963 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

Trabzon Milletvekili 
Ali Şakir Ağanoğlu 




