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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
Erzurum Milletvekili Nihat Diler, Erzu
rum'un, bâzı yollarının yağışlar sebebiyle ka
pandığını, Çat ilçesine doktorların gidemedi
ğini, ilgili bakanların halkın sağlık durumu
(bakımından gerekli tedbirleri almalarını temen
ni eden bir konuşma yaptı.
Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu, kanun tasarısı ve tekliflerinin aynı önem
ve derecede olmalarına rağmen, Arttırma Ek
siltme ve İhale Kanununun 66 ncı maddesinin
değiştirilmesine dair olarak verdiği teklifinin
komisyonda gerekli şekilde ele alınmadığın
dan duyduğu üzüntüleri belirtti.
Vazife ile yurt dışına giden Maliye Ba
kanı Ferid Melen'in dönüşüne kadar kendisine,
Ticaret Bakanı Fennî tslimyeli'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresine bilgi edinildi.
Siirt Milletvekili Süreyya öner'in, Nüfus
Kanunu tasarısının havale edilmiş olduğu Dı
şişleri, Adalet, ve içişleri ve Plân komisyon
larından seçilecek ikişer üyeden kurulu Ge
çici Komisyonda görüşülmesine dair önergesi
kabul olundu.
Tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icra
sına ait Kanunun 41, 42, 43 ve 44 ncü madde
lerinin değiştirilmesine dair verdikleri kanun
teklifini geri aldıklarına dair Antalya Millet
vekili Ethem Ağva ve üç arkadaşının önergesi
okundu, teklif geri verildi.

Danıştay kanun tasarısı ve teklifi üzerin
de Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
liklere dair Geçici Komisyon raporunun gö
rüşülmesi sonunda, Meclisçe benimsenmiyen
değişiklikleri ele almak ve aynı zamnada mad
de numaralarının sıralanması bakımından yet
kili bulunmak üzere, Senato ve Millet Mec]isinde görüşmelere esas olan komisyonlardan ay
rılacak üçer üyeden bir Karma Komisyon ku
rulması kabul edildi.
özel öğretim kurumları kanım tasarısı iıe
teklifleri, komisyona giden maddeler henüz
gelmediğinden, görüşülemedi.
Devlet personeli meslek teşekkülleri kanun
tasarsıımn görüşülmesi bitirilerek tümü açık oya
sunuldu ise de ,tasnif sonunda yeter sayı ol
madığı anlaşıldığından oylamanın tekrarlana
cağı bildirildi.
Siyasi partiler kantin tasarısı ile teklifleri
nin görüşülmesine geçileceği sırada, söz alan
Geçici Komisyon Sözcüsünün açıklamasından
sonra, parti gruplarınca varılacak mutabakata
uyulacağının anlaşıldığı ifade olunarak,
4 Aralık 1964 Cuma günü saat 15 te topla
nılmak üzere (saat 17 de) birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Kastamonu
Ferruh Bozbeyli
Sdbri Keskin
Kâtip
Siirt
Süreyya öner

SORULAR
Yazık sorular
1. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'ndn, Çatalağzı Elektrik Santralinde ya
pılan baca külünü tutacak elektro filter tesisi
için ayrılan yatırım karşılığının başka sosyal
tesis ve hizmetlerde kullandığının, vâridolup
olmadığına dair yazılı soru önergesi, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/588) '
2. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, 1964 yatırım programında Filyos'ta
yapılması öngörülen Krom - Mağnezit Ateş
Tuğlası Fabrikasının, bu yerden alınıp Konya'da
kurulması sebebine dair yazılı soru önergesi,
Sanayi Bakanlığına gönderilmiştir. (7/589)

3. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, Amasya nahiyesinin turizm yönün
den gelişmesi için Bakanlığın bir programı bu
lunup bulunmadığına dair yazılı soru önergesi,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderilmiştir.
(7/590)
4. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, 1964 yılı yatırım programında, Zon
guldak'ta kurulması öngörülen Kayın Kereste
Fabrikası için yer seçimi ve tesis hazırlıkları
nın bitip bitmediğine dair yazılı soru. önergesi,
Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. (7/591)
5. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali
Pestilci'nin, 1962 yılında, Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu Genel Müdürü iken Amerika'ya
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mal mubayaası -için gönderilen Bedret'in
Sarp'm sağladığı hizmet1 ere ve aldığı öcbncğs
dair yazılı soru önergesi, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/592)
6. —Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali Pes
tile;'nin, îşçi Sigo t" lan Kurumu
tardı daı
Zo^gu'ddc'tı ya1")-İmasına kara" vev l.n ha'ti
nerin yapımına !h::lcn baş^anmımr.sı sebebine

4 .12 .1964

O :1

dair yazılı soru önergesi, Çalışına Bakanlığına
gönderilmiştir, (7/593)
7. — Yo-gd Ml'dvek'li îanet K-pısız'n,
Ankara, îdanbul v> ÎVmir i b r i ğ e
ralran
tnkei ve do"m"s şoförlerinden, 1962 malî yılı
başmdrn bugüne kaçlar, r e miktrr prra ceıas' a^ınd ğ na d ir y z lı r-oru ö erg si, i r s 
leri Brkanlığına g'iıderl 1 mistir. (7/594)

GELEN KÂĞITLAR
Teklifler
1. — Cumhuriyet Senatosu î ta^bul Üyesi
Mebrure Aksölcy'in 54-34 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 93 nc"i n v d V i i^ (B) b?n~inin p.onu"a bir fıkra eklenmesi hddrnd"' kanun
tek'ifi. (2/757) (Mdiye ve Plân Komisyo ba
rına)

BÎRÎNCÎ

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyed Kâm'l
Karavclioğlu ve 3 arkadaş-nm, subay ve askeıî
memurların mecburi hizmetleri ve idifa'arına
dair 6077 say lı Kanuna bir geçici mnd "e ekenraesi hakkında kanun tîklii'i. (2 758) (M lî
Savunma Komisyonuna)

OTURUM

AçıCma saati : 15,00
BAŞKAN — Bajkanveklli Ferruh Bozbeyli
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Ma ?jya), Sabri Keskin (Kastamonu)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 18 nci Birle ;imini açıyorum.
3. — YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. Sayın
üyeler 'lütfen Ikaıbuil düğmelerine bassınlar... Yok
lama işlemi bitmiştir.

4.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Çoğunluğumuz varıdır, müza'kerelere başlıyoruz.

BAŞKANLIK DİVANININ GCNEL KURULA SUNUŞLARI

1. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Lüb
nan'da çalışan 30 bine yak M Türk işçisinin du
rumu ve Suriye Hükümetinin Türklere ait ara
zinin tasfiyesine bir türlü yanaşmaması husus
larında Dışişleri Bakanlığının ilgilenmesini
te
nlerini eden demeci.
BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Talât Oğuz
söz istemlşf.r. Buyurunuz.

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Çok muhterem
arka loşlarım; gündam dışı olarak iki 'konu üze
rini le huzurunuzu işgal ötmüş bulunuyorum. Ko
nulardan birisi, Cumhuriyet gazetesinin bugün
lerde tefr'ka halinde yayınladığı, Lübnan'da ça
lışan Mardinli !şçi'lerimiızin durumuna taallûk etmc&telir. Diğer mevzu ise bugünlerde
Suriye
Hükümetinin bir genelgesi ille Suriye^de bulunan
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et

Aziz aıkadaşlıanm, uzun bir müddetten beri
Lübnan'ın başşehrinde, Beyrut'ta 30 bine yalkm
Mardinli vatandaşlarımız muhtelif
yerlerde,
ımulhteüf 'semtlerde ve teşekküllerde çalışmış bu
lunmaktadırlar ve ıbugün de
çalışmaktadırlar.
Bunların bir kınımı pasaportlu, bir kısmı pasa
p o r t u z ve muhtelif yollarla Lübnan'ın başşehri
ne, Beyrut'a gitmek suretiyle uzun zamandan be
ri yerleştikleri halde bunların davranışlarım, ha
reketlerini ve günlük hayatlarım maalesef Bey
rut'da Türk Hükümeti adına vaz'fe ve mesuliyet
tekabbül eden makamlar yakından izliyeımemektedirler. Orada -oturan vatandaşlarımızın bir kıs
mının aıikerlilk çağı geldiği Ihalde, maalesef Lüb
nan HülkümcVı vize vermemek suretiyle, pasaport
vermemek suretiyle bunların Türkiye'ye gedme
lerine mâni olm^lktr/dır. Diğer taraftan pasaport
müddeti bltt'ği halde yine Lübnan'dan, Lübnan
sivrni polblnln bunları
talkibetmösi sebebiyle
Türkiye'ye avdet odemc-m-ektedirler.
Hariciye
Vekâlet'imiz, Beyrut'ta oturan 30 000 e yakın
Mardinli vatandaş 1 arımızın hareketlerini yakın
dan izlemeli ve bunlara müzahir olmaya çalışma
lıdır.
U'.ğer mâruzâtım, beş - on ıgün evvel Cizre'de
Sıırulbi kazasından aljmış olduğum mektuplardan
•anlaşılıyor ki, Suriye Hükümeti, Suriye'de bulu
nan Tüık topraklarının tasfiyesine girişmiş bu
lunmaktadır. Muhterem arkadaşlarım; Lozan
Antlaşmasının muayyen hükmüne göre, Suriye'
de bulunan Türk topraklarının,
Andlaşmanın
mer'yete girdiği tarihten itibaren '3 ay içerisinde
taıfiye edilmedim âmir bulunmaktadır. Aradan
40 yıl geçmemne rağmen Suriye
Hükümetinin
Türk vatandaşlarına reva gördüğü gayrihukukî,
Devletler Hukuku münasebetlerine uymıyan bâ
zı davranış ve hareketlerinden dolayı maalesef
vatml'işlanmız bu topraklarını tasfiye edeme
mek durumuna düşmüş bulunmaktadırlar. Yine
Hariciyem iz" n bu tanfiye muamelelini ciddî bir
sakilde izlemedim istirham öder, saygılarımı su
narım.
2. — Yozgat Milletvekili
İsmet Kapısızdın,
AnJmra, İstanbul ve İzmir illerinde çaltjan taksi
ve dc?.muş şoförlerinden 1962 malî yılı başından
büküne kadar; ne miktar para cezası alındığına

O: 1

dair sözlü sorusunun geriveritmesine
gesi (â/334)

dair öner?

BAŞKAN — Bir.sözlü soru önergesinin geri
alındığına dair Yozgat Milletvekili Sayın îsmet
Kapısız'in önergesi, okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Ankara, îstanlbul ve îzmir illerinde çalışan
taksi ve dcf'muş şoförlerinden, 1962 malî yılı ba
şından bugüne kadar ne miktar para cezası alın
lığına dair İçişleri Balkanına tevcih •etmiş oldu
ğum sözlü ısOru önergemi yazılı olarak tekrar ve
receğimden geri alıyorum.
Gereğinin yapılmasına .müsaadelerini rica öde
rim.
Yozgat
îsmet Kapısız
BAŞKAN — Sözlü ©oru gündemdedir. Geri^erilmesi hususunu oyunuza arz ediyorum. Ka
bul .edenler... Etmıiyenler... Kabul edilmiştir
3. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga ve 5
arkadaşının, 8.9.1956 tarih ve 6831 sayılı Orman
Kanununa ek kanun teklifi ile Çanakkale Millet
vekili Burhan Arat ve 4 arkadaşının, 6831 sayılı
Orman Kanununun tadiline dair kanun teklifi
nin İçtüzüğün 36 ncı maddesi gereğince Millet
Meclisi gündemine alınmasına dair İzmir Milletve1;ili Necip MirkelâmoğZu ile İstanbul Millet
vekili Vahyi özarar'ın önergesi (2/492, 2/590,
4/335)
BAŞKAN — ıSayın • Necip M'rkelâmoğlu ve
Sayın Vahyi özarar'ın müştereken verdikleri ve
tekliflerinin gündeme alınması ile ilgili bir 'öner
i l e r i vardır, okutuyorum.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
14.5.1963 ve 2.10.'1'963 -günleri Millet Meclisi
Sayın Başkanlığına sunmuş olduğumuz (2/492),
(2/590) sıra sayısında kayıtlı ve yürürlükte buHınan 6S31 sayılı Orman Kanununu değiştiraıeve .matuf tckliflerimiıızin havale edilmiş bulun
duğu Ko.ıri'syonda 3.1.1964 gününden beri hiç
bir işleme tabi tutulmadan bekletildiğini öğren
miş bulunduğumuzdan, İçtüzüğün 36 ncı •mad
deci 3 nöü fıkrası gereğine göre Millet Meclisi
gündemine alınarak ıgörüşıüJİmeBİne imkân verilmesinii saygılıarıımrzla .istirham ederiz.
îzmir
İstanbul
Neeip Mirkelâmoğlu
Vahyi özarar
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BAŞKAN — Komisyon Başkanı,
efendim.

buyurun

GEÇİCİ KOMİSYON ıBAŞKANI KADBİ
ERO&AN (Urfa) — Muhfterem arkadaşlarım;
6831 sayılı Kanunun geçici 'birinci maddesinin
değiştirilmesi hakkında iki tasarı Ve diokuz tek
lif bir arada bir Geçici Komisyona havale edil
miş bülunmalktaidır. Yoknaazirda Komisyonumuza
geliş /tarihi ile (bugüne kadar geçen zaıman, uzun
bir müddeti ifade etmelkite lise de bu müddet için
de Komisyonumuz ımuMetlif toplantılar, davetler
yapmış ve araya Senato ıseçimi ve umumi tatil
girmek suretiyle faaliyet gösterememiştir. Şimdi
bu hususları ısırasiyle Yüce Heydtiriize arz ede
ceğim :
27.1.1964 tarihinde Komisyon toplanarak va
zife t ateşimi yapmıştır. Sonra teklif ve tasarıları
teksir ederek üyelerine tevdi etmek için 15 gün
lük .mehil vermiştir.
İkinci olarak 19.2.1964 iten 29.2.1904 tarihi
ne kadar Genel Kurulda 1964 yılı bütçesi gö
rüşmelerini talkip zarureti fcarşısıında toplantı
yapılamamıştır. 29.2.1964 Ve 11.3.1964 tarilhleri
arasında Genel 'Kurul bütçe tatiline girmiştir.
16.3.1964 tarihinde Klomilsyon ikinci toplantısı
için sayın üyelerine davette bulunmuş, İstanbul
ve Ankaralda bulunan (temsilcilere de tebligat
yapmışsa da yıine ekseriydt
bulunaım;a)dığı âçin
toplanamamıştır. 26.3.1964 Itarühinde saat 15 te
üçüncü toplantısını yapmış olan Komisyonumuz
o günkü gizli oturum münasebetiyle yine ektaeriyelti temin edememiştir. Yalnız Sayın Balkanla
birkaç Komisyon âzası arkadaşımız- teşrif etmiş
ler fakat faaflliyiefcte Ibullunamajmıştır. Daha sonra
yüce malûmları olduğu üzere kısmi Senato
seçimi tatiline girdik. Ve en son olarak da bü
yük tatile geçildi. Bundan sonra derhal topla
nılması için harekete geçmek üzere iken böyle
bir önerge verildiğini işiterek (bugüne kadar
talik etmiş bulunuyoruz. Kanunun arz ettiği
hususiyet ve Anayasa ile olan ilgisi bakımından,
komisyondan geçirilmesi lüzum ve kanaatine
kaani bulunuyoruz, önerge sahipleriyle yap
mış olduğumuz temasta komisyonu tahrik et
mek için böyle bir teşebbüse geçildiğini ifade
etmiş bulunuyorlar. Tahmin ediyoruz, bunu öner
ge sahipleri de ifade buyuracaklar, bu noktayı
nazarlarını serd edeceklerdir. Teklif komisyon
da görüşülme! yolundadır, hürmetlerimle.
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BAŞKAN — Sayın Mirkelâmoğlu.
NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Muh
terem arkadaşlarım, istanbul Milletvekili de
ğerli arkadaşım Vahyi özarar'la müştereken
Yüksek Başkanlığa takdim etmiş bulunduğumuz
önerge içtüzük hükümlerini harekete geçirmek
maksadına matuftur. Orman konusu üzerinde
Meclisin büyük bir hassasiyet sahibi olduğunu
biliyoruz. Bu hassasiyetin neticesi olarak muh
telif zamanlarda, muhtelif arkadaşlarımız ta
rafından kanun teklifleri hazırlanmıştır
ve
Hükümet de ayrıca bir tasarı ile Yüksek Mec
lisin huzuruna gelmiştir. Bütün bunların hep
si tevhidedilerek (bir komisyona havale edilmiş
tir. Sayın Komisyon Başkanına atfı biraz güç
olan ihmallerin neticesi, komisyon bugüne ka
dar vazifesini yapmamıştır. Nasıl oldu, niçin,
yapılmadı? Sayın Komisyon Başkanı bunu Yük
sek Huzurunuzda ifade etmişlerdir. Bizim öner
gemizin maksadı ve hedefi bu meselenin Yüksek
Meclisin hassasiyetine lâyik bir dikkat içinde
incelenmesi ve bu hassasiyete uygun bir acele
içinde intacedilerek Yüksek Meclisin Huzuruna
getirilmesidir. Bu maksadı temin edecek her yol
bizim için şayanı kabuldür. Bunu Yüksek Hu
zurunuzda ifade ederim, ve takdiri Yüksek Hu
zurunuza bırakıyorum. Saygılarımla.
BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir.
Seçilmiş bulundukları komisyonlardan isti
fa eden bâzı arkadaşlarımızın verdikleri öner
geler vardır. Okutuyorum.
/. — Bâzı komisyonlardan

çekilme

önergeleri

Millet Meclisi Başkanlığına
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunda üye olduğumdan İçişleri Komisyonun
dan istifa ettiğimi arz ederim.
Denizli
Mehmet Çobanoğlu
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
Millet Meclisi Başkanlığına
Kamu iktisadi Teşebbüsleri Komisyonundan
istifa ediyorum. Bilgilerinize arz olunur.
izmir
ihsan Gürsan
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
Millet Meclisi Başkanlığına
Hastalığım sebebiyle Millet Meclisi Anaya
sa Komisyonuna devam edemediğim için istifa
ediyorum.
Bilgilerinize arz ederim.
îçel
Burhan Bozdoğan
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Köy îşleri Komisyonu üyeliğinden istifa et
tiğimi saygılarımla arz ederim.
izmir
Osman Sabri Adal
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
5.—Komisyonlardaki

açıklara

üye seçimi

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim
di bâzı komisyonlardaki münhal bulunan üye
likler için seçim yapılacaktır. Bunu takiben de
ikinci defa oya arz edilecek bir tasarı vardır.
Sayın arkadaşların salonu terketmemelerini rica
ederim.
FAKİH ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan,
bu listede bağımsız milletvekili adayların isim
leri yok.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, ko
misyonlara seçilecek namzet arkadaşlarımızın
isimlerini ihtiva eden listeler üye arkadaşlarımı
za dağıtılmıştır. Bu arada, bağımsızlara isabet
eden yerler için bütün bağımsız milletvekilleri
ne mektup yazılmak suretiyle talebettikleri ko
misyon üyelikleri için cevap istenmiştir. Bugü
ne kadar bâzı arkadaşlarımızdan cevap gelmiş
tir. Bu arada, Ticaret Komisyonu, Ulaştırma
Komisyonu ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu için üç bağımsız üyelik münhaldir. Bağımsız arkadaşlarımızdan bu üyeliklere
adaylıklarını koymak istdyenler lütfen bildir
sinler. Ticaret Komisyonu, Ulaştırma Komisyo-
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nu ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonuna. Bu arada dağıtılmış listede yazılı
bulunmıyan Köy işleri Komisyonuna Cumhu
riyet Halk Partisi Mehmet Geçioğlu'nu namzet
göstermiştir.
Arkadaşlarımın kaydetmelerini
rica ederim.
Oy pusulalarında yazılı bütün komisyonla
ra üye seçiminin müştereken yapılması hususu
nu oyunuza Sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
intihap mıntıkası için kura çekiyoruz: Vahap Dizdaroğlu (Mardin)
Mardin'den başlıyoruz. Muhterem arkadaşla
rım, biraz evvel ifade ettiğim Ticaret Komisyo
nu, Ulaştırma Komisyonu ve Kamu iktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunda münhal bulu
nan bağımsız üyelerden hiçbir talep vâki olma
mıştır, biraz evvelki anonsumuza rağmen talep
vâki olmamıştır. Kendilerine ayrı ayrı yazdı
ğımız mektuplara rağmen, talep vâki olmamış
tır. Diğer üyeliklere bağımsız arkadaşlarımız da
namzetliklerini koymuşlardır. Bu üç komisyon
için yeniden seçim yapılacaktır. Köy işleri Ko
misyonuna Sayın Mehmet Geçioğlu namzettir.
Şimdi tasnif heyetini teşkil edecek arkadaş
ları kur'a ile çekiyoruz.
Kenan Esengin (Zonguldak)?.. Buradalar
Oihad Baban (îstanbul) ?.. Buradalar.
Mühiddin Güven (istanbul) ?.. Yoklar.
Mehmet Tiritoğlu (Balıkesir)?., yoklar.
Mazhar Arılkan (içel) ? Yoklar.
Mustafa Kemal Erkovan (Ankara) ? Yok
lar.
Melih Kemal Küçüktepepmar (Adana) ?
Yoklar.
Abdurrahman Güler (Çorum) ? Buradalar.
Mardin'den itibaren oylamaya başlıyoruz.
(Mardin milletvekillerinden başlanarak oy
lar toplandı.)
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşlar
var mı ? Yok. Oy toplama muamelesi bitmiştir.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
BAŞKAN — İkinci defa oya konulacak işler:
1. — Devlet 'personeli meslek teşekkülleri
kanunu tasarısı (1/546) (S. Sayısı: 543)

BAŞKAN — ikinci defa oylarınıza arz edil
miştir. Açık oy kutular sıralar arasında dolaştırıl acaktır.
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2. — 1964 kalkınma istikrazı hakkında kanun
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları
(1/673) (S. Sayısı: 760) (1)
BAŞKAN — Maliye Bakanı, burada. Komis
yon yerini alsın.
Raporda öncelik teklifi vardır. Tasarının
öncelikle görüşülmesi hususunu oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştiı*.
Tümü hakkında söz istiyen var mı?
Buyurun Sayın Savacı.
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —
Muhterem arkadaşlarım, 1964 yılı Bütçesi ya
pık! ğı esnada bütçe farkını karşılamak üzere
bir miktar istikrazın yapılması da bu sırada der
piş edilmişti. Bilindiği üzere Ibütçede bu faı'k
158 milyon 916 .bin 247 liralık bir fark idi. Bu
kere talebedilen 200 'milyon liralık istikraz hu
zurumuza gelmiş bulunmaktadır.
Saym Maliye Bakanı bütçenin rakamları id
rak edildikçe, muhtelif yerlerde bütçenin denk
bağlandığını ve bütçe gelirlerinin bu yıl b'r
miktar fark ektiğini ifade ettiler ki, bundar
memnun olmur.tu.ık. Bu kere bütçenin lehe faik
ettiği nazar: itibara alındığına göre bir istikra
zın düşünülmemesi lâzımg3İir. Halbuki ş'mdi
görüşmekte olduğumuz tasarı 200 milyon lira
lık bir istikrazı, piyasadan bu parayı çekmeyi
derpiş etmektedir. Şunu istitraten arz etmek
isıterim ki, bütçenin esasen bağlandığında bâzı
açıkları vardı. Bunlar istikrazlarla muhtel'
kaynaklardan temin olunan istikraz mahiyetin
de gelirlerle 'karşılanmış idi. Meselâ tasarruf
'bonosu gelirleri bütçenin içerisinde bir borç
tur. Dış yardımlar ıkeza takribi olarak 230 mil
yon doları bulacaktı. Bu da yine kaba bir he
sapla, 2 milyon Türk Lirasına tekabül eder.
Binaenaleyh, esasen 3 milyara yakın bütçede
bir açık vardır. Şimdi bendeniz bütçenin açığı
üzerinde durmak istemiyorum.. Bütçenin açık
olması, denk olması Türk ekonomisinin sıhhati
ne delâlet etmez. Bütçe denk olduğunda da,
açık olduğunda da ekonomi sıhhattedir veya
değildir addedilmez. Bütçenin açık olması ha-

(1) 760 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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linde de ekonomi sıhhatli olabilir; bütçe denk
olduğu zaman da ekonomi sıhhatli olmıyabilir.
Mesele şimdi burada değil de, Türk sermaye pi
yasasının, millî sermaye piyasasının bu istikra
zı temine müsaidolup olmamasıdır. Türk piya
sasında bugün para sıkıntısı çekildiği Yüksek
Heyetinizin değerli üyeleri tarafından lây ikiyle
bilinmektedir. Bir taraftan Türk millî piyasası
para sıkıntısı çekerken, bunu karşılamak üzere,
plâ^.amanm da duyduğumuza göre muvafaka
tiyle, emisyon yapılmaktadır. Bunun ötesinde
piyasanın darlığı kahul ediliyor ki, emisyon ya
pılıyor. Şimdi piyasada para darlığı mevcut
iken, piyasadan ikiyüz milyon lira gibi <bir istik
razın mümkün olup olamıyacağı şüphelidir. Ve
bunun piyasada para darlığını şiddetlendirece
ği gibi, Türkiye'nin iş hayatına, istihsal haya
tına da her halde müsbet tesiri olımıyacaktır.
Diğer bir hususu da burada arz etmek iste
rim. Bütçe yılı bitmek üzeredir. İstikraz 1 arın
bir tek hedefi olması lâzımgelir. İstikrazlar ca
ri masraflar için yapılmaz. İstikrazlar yatırım
lar için yapılır. Ş'mdi bütçenin sonuna gelin
diğine göre, bütçe de Maliye Vekilinin ifadesiy
le denk olduğuna göre Türk millî piyasasında
ovvelki borçların itfası bahane olarak ileri sü
rülse de, böyle bir istikraza cevaz verilmesi zannımca doğru değildir.
Binaenaleyh, bu talebin, bu tasarının bâzı
tcreddüdlerin giderilmesi ve Yüksek Heyetiniz
de, bende hâsıl olan şüphelerin giderilmesiyle
ancak kabule şayan olacağı, ibunun ötesinde
müsaidolmıyan bir piyasadan 200 milyon Türk
liralık bir istikrazın mümkün olamıyacağı ka
naatini arz etmek isterim. Saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti
yen? Ali Dizman buyurun efendim.
Oyunu kullanmıyan arkadaşımız lütfen ace
le etsinler. Komisyonlardaki açık üyelikler için
vapılan seçime oy vermiyen var mı? (Var ses
leri)
H. ALİ DİZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım, 1964 yılı bütçe kanunu yapılırken
158 milyon liralık bir açığın mevcudolduğu, bu
açığın tasarruflarla karşılanamaması halinde
istikraz ile karşılanmasının derpiş edildiği
malûmunuzdur.
Hükümet, hemen bütçe yılının başında, ya
ni Mart ayında, daha tasarruflarla karşılanma
sı mümkün olup olmadığını bilmeden, sadece
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bütçeye gelir membalarının bâzılarının kanun
larının gecikmesinden dolayı açığın biraz daha
büyüyeceği düşüncesiyle hemen hu kanun ta
sarısını göndermiş bulunmaktadır. Demekki ev
velâ tasarruf yolu ile bu açığın kapatılıp kapatılamıyacağmı düşünmeden, ölçmeden, biçme
den kanun tasarısı göndermek 'suretiyle bu yol
dan bidayeten sarfınazar etmiş görülmektedir.
Bugün Türkiye'mizde yatırımların verimli saha
lara değil, aksine gösteriş yatırımları şeklinde
verimsiz sahalara tevcih edildiği bir gerçektir.
Gösteriş yatırımları şeklinde dahi olsa bu yatı
rımlann hepsinin birer lükse boğulmuş vatınınlar olduğu da bizzat hepimizin malûmudur. Ih
tiyaca yetecek bir ıbina yapmak, yerine, bugii
nün ihtiyaçlariyle katiyen kıyaslanaraıyacal
bir lüks içerisinde inşaatlarımız sürüp gitmek
tedir. Demek Hükümet sadece gösteriş yatırım
larındaki, lüksten sarfınazar etse idi, bu 20C
milyon liralık açığı kolaylıkla kapatubilmel
imkânına sahip olacaktı. Hükümet bu yola git
memiştir. Misal,, her gün geçtiğimiz yol üzerin
de sadece Ankara'daki binalann dışına bakmak
la dahi görebileceğiniz kadar mebzuldür. Br
itibarla bunları birer birer saymaya biç hacet
yoktur. Vatandaşlarımızın bu yoldaki dertleri
ve dilekleri hemen her gazetenin sütunlarını:
misallerle intikal etmektedir.
Daha bundan bir iki gün evvelki gazeteler
de de keza buna dair misal var idi. Kaldı ki,
gözün gördüğü şey misal göstermeye de ihtiyaç
hissettirmez. Hükümet sadece yatırım sahalı.
rındaki lüksten kaçınmak suretiyle değil, cari
masraflardaki israftan kaçınmak suretiyle de
bu iki yüz milyoncu'k gibi bir meblâğı - 7 mil
yarın üzerinde cari masrafların bulunduğu bir
devrede - tasarrufu kolaylıkla sağlıyabilirdi. De
mirbaş eşya alınır, bugün Türkiye'de artık for
mika kaplı mefruşat ve hattâ kauçuk mefruşat,
nerede ise devlet dairelerinin bir kısmında hiç
değilse alelade mefruşat derecesine
inmiştir.
sadece bunlardan tasarruf etmek surotiylc de keza
bu iki yüz milyon tasarrufta pekâlâ bulabilirdi.
Netice olarak şunu demek istiyorum ki, Hü
kümetin gerek yatıranları verimli sahalara tev
cih etmemesi ve gerekse gösteriş yatınım]an da
hi olsa, lüksten bir türlü kurtarmaması ve niha
yet cari masraflarda israftan bir türlü geri
kalmaması karşısında israfa giden paralar için
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ayrıca borçlanmaya lüzum ve ihtiyaç yoktur.
Bu yola gidildiği anda nerede ise, bu bütçe yılı
sonuna kadar dahi hiç değilse Şubat ayında
ödenek yanmasın zihniyetini öldürmek yolu ile
dahi bu kadarcık bir tasarrufu sağlıyabilir. Bu
itibarla ayrıca bir borçlanmaya lüzum olmadığı
kanaatindeyim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Buyurun, Komisyon.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir)- — De
ğerli arkadaşlarım, muhterem huzurunuza sevk
edilmiş bulunan tasarı 1964 yılı bütçe kanunu
nun 3 ncü maddesinde öngörülen bir ihtiyacın
karşılanması içindir. 158 milyon küsur lira ola
rak tahmin edilen bu ihtiyaç, şimdi 200 milyon
liralık bir meblâğ halinde Yüksek Huzurunuza
getirilmiştir. Bunun sebebi bütçe kanununda
öngörülen reform tasarılarının Yüksek Mcclisinizce vaktinde neticelendirilip Devlet hayatına
katılmamış olmasıdır. 40 milyon küsur liralık
bir fazlalık böyle bir ihtiyacın neticesi olarak
ortaya çıkmıştır.
Değerli arkadaşlanm, sayın arkadaşlarımız
dan bir tanesi Maliye Bakanının 1964 bütçesi
denktir iddiasiyle bu tasarı tezat halindedir di
ye ifade buyurdu. Sayın Maliye Bakanının o ifa
desi 1963 yılı bütçesini istihdaf
etmekteydi.
Ve o gerçekten öyle olmuştur. Hattâ 5 milyon
bir fazlalıkla bağlanmış ve kapanmıştır. 1964
bütçesi caridir, neticelenmemiştir. Ancak 8 ay
lık neticelere göre, revişe göre bu bütçenin bu
iki yüz milyonluk istikraz ihtiyacı içinde oldu
ğunu göstermektedir. Bu bakımdan Yüksek
Meclisin Hükümet tarafından sevk edilen bu ta
sarıya müspet oy kullanmasını ihtiyaçların kar
şılanması ve yatırımlann yapılması için zaruri
görmekteyiz, ve kabulünü istirham etmekteyiz.
Sayın Ali Dizman tarafından yatırımlann
tam yapılmadığını, lükse 'kaçıldığını, bu bakım
dan yapılacak tasarruflarla istikraz ihtiyacına
başvurulmadan bu işlerin olabileceği üzerinde
ki mütalâalarını Hükümet cevaplandıracaktır.
Sayın. Milletvekilinin bütçe y a t m m l a n üzerin
de, kalkınma plânının tatbikatı üzerinde özel
mütalâaları, müşahedeleri varsa,
Milletvekili
olarak bunu burada kendisine sorulduğu za
man, ayrıca misal istemez gibi yuvarlak lâfla-
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rm arkasına sığınmadan misallerle, delillerle,,
hâdiselerle Yüksek Huzurunuza gelirler, misal
ler verirler ve muralkabe vazifelerini kemaliyle;•
yerine getirmiş 'olurlar. Biz Encümen olarak
bu kalkınma istikraz tasarısının kabul edilme
sini istirham ediyoruz. Saygılarımla.
BAŞKAN — Hükümet, buyurun efendim.
TİCARET BAKANI VE MALlYE BAKAN
VEKİLİ FENNÎ İSLİMYELİ (Balıkesir) —
Muhterem arkadaşlarım, 1964 yılında bütçe ka
nununun işaret ettiği istikamette iç istikraz
sağlanmasını teminen sevk edilmiş olan kanun
tasarısı üzerinde görüşen arkadaşların noktai
nazarlarına cevaplarımı arz etmek isterim.
Gerçekten 1964 yılı bütçesinde bütçe kanu
nunun üçüncü maddesi, 158 milyon liralık bir
iç istikraz yapılmasını öngörmüş bulunmakta
dır. Şu halde Yüksek Heyetinizce tasvip gör
müş olan bütçe kanunu 158 milyon liralık bir iç
istikrarla denkleştirilecekti. Yine bu kanun büt
çe gelirleri ve masrafları arasında gerekli mu
vazenenin sağlanmasının herşeyden evvel vergi
kanunlarının zamanında çıkması ile ilgili gör
müş bulunmakta idi. Ancak, o tarihten bu ya
na vergi reform kanunları üzerinde yapılan ça
lışmalar ve vergi reform kanunlarının Yüksek
Mecliste vâki değişikliklerle çıkartılmış bulun
ması şüphesiz tahmin edilen gelirlerde de birta
kım noksanlıkların zuhuruna sebebolmuş bu
lunmaktadır. Nitekim, Yüksek Meclisten çık
mış olan zirai kazançlarla alâkalı Gelir Vergisi
hükümlerinin, Hükümet tasarısında öngörül
müş bulunmasına rağmen 1964 yılına teşmil edilmemiş bulunması, bu suretle taJhmin edilen 300
milyon liralık: bir gelirden mahrum olmamızı
intaeetmiştir. Yine aynı şekilde motorlu kara
vasıtalarından alınması icaıbeden vergiler için
sevk edilmiş olan tasarının geniş mikyasta ta
dilâta uğratılmış bulunması yüzünden Hükümet,
sevk ettiği Jbu kanun tasarısını geri almayı ter
cih etmiştir. Bu suretle 30 milyon liralık bir ge
lir noksanı tahminin altında zuhur etmiş bulun
maktadır. Yine aynı şeflrilde binalardan alman
savunma vergisinin Hükümet tasarısında yüzde
yüz olarak nisbetlerde bir ayarlama yapılmak
suretiyle getirilmiş olmasına rağmen, bunun
Yüksek Meclisinizce % 25, % T5 ve % 100 ola
rak tesbit edilmesi sonunda da 20 milyo ı liraya
yakın bir noksanlık zuhur etmiş bulunmaktadır.
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Aynı şekilde gümrük vergisi ve gider vergileri
de, bütçe kanunlarında tahmin edilen müddet
içerisinde çıkartılamamış bulunmaktadır. Tak
dir edersiniz ki, gerek gider vergisi - ve gerek
se gümrük vergisi konj oktur ile pek yakinen
ilgilidir. Konjoktürün icabettiği bir devrede çı
kartılmamış olmasının bu iki verginin hâsılası
üzerinde menfi tesir icra edeceği takdir buyurulur. Bu durumda bütün bu vergi reform ka
nunlarında 806 milyon liralık bir munzam ver
gi tahmin edilirken, netice 460 milyon lira noksaniyle tahakkuk etmiştir. Bu bir.
Bunun yanında yine Yüksek Meclisinizce
kabul edilmiş olan, 1964 yılı içinde kabul edil
miş olan ek ödenek Ikanunlarmm bütçeye tah
mil ettiği masraf yekûnu dört yüz milyon lira
civarında bulunmaktadır. Şu vaziyete göre, 8
yüz milyon liranın üzerinde bütçenin çıktığı ta
rihte tahmin edilmiyen bir külfetle karşı karşı
yla buHunmaıktayız.
Demek odur ki, bir taraftan Hükümetin şu
anda yapageldiği istikamette cari masraflarda
tasarrufa tevessül edeceksiniz, bir taraftan da
bütçe kanununun öngördüğü istikamette iç is
tikrazı sağlıyacaksınız. Ancak bu şartlar için
de bir muvazenenin sağlanması imkân dahili
ne girebilir.
Nitekim bütçe kanununda 158 hattâ küsuru
da olduğuna göre 159 milyon liralık öngörülen
iç istikraz şimdi 41 milyon lira fazlasiyle huzu
runuza getirilmiştir. Şu halde mesele 41 milyon
lira üzerinde cereyan etmektedir. Arz ettiğim
istikamette 800 milyon liralık bir varidat noksıamlığı ve mıasraif ilâvesi mıejvzuıufbaihsoliaaı bir
devrede cari masraflardan alınmış olan tasar
ruf tedbirleri kâfi gelmemektedir. Bunun ya
nında 41 milyon liralık iç istikraza ilâve edil
mesinde Hükümet fayda ve zaruret görmekte
dir.
Muhterem Sabahattin Savacı arkadaşım,
piyasanın ve iktisadi konjoktürün bugünkü sey
ri içinde 200 milyon liralık bir iç istikraz yapı
lıp yapılmıyacağma temas ettiler. Ve kendileri
bu noktada bedbin bir fikir ortaya attılar. He
men ilâve etmek isterim ki, 1960 yılından bu
yana itfa edilen tahvillerin yekûnu, 1964 yılın
da itfa edilecekler dâhil, yıl sonuna kadar 400
milyon lira civarındadır. Şu halde o tarihten bu
yana Hükümet bir iç istikraza gitmemiş bulun-
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ması itibarile 400 milyon lirayı piyasaya ver
miştir. Falkat bunun yerine 200 milyon liralık
bir iç istikrazı temin etmeyi öngörmüştür. Hu
demektir ki, piyasa bugünkü şartların içerisin
de 200 milyon liranın plase edilmesine imkân
verecek hir vasat içerisinde 'bulunmaktadır.
Kaldı ki, piyasayı yakinen taikibetmiş olan ar
kadaşlarım, iktisadi- konjonktürü yakinen takibetmiş olan arkadaşlarını da bileceklerdir, Eylül'den itibaren göstergeler, bankalardaki tasar
ruf tevdiatı ha>eıml>ajri'nda artış olduğumu yaki
nen müşahede etmektedirler. Bu şartlar için
de şüphesiz ikiyüz milyon liranın plase edilme siı ve piyasa tanaıfındam massedilimesi daima: im
kân dâhilinde (bulunmaktadır.
Bu izahatımda zannediyorum ki, Sayın Ali
Dizman'm da tereddütlerinin bir kısmını izale
etmiş, bulunmaktayım. îç istikraz yanında Hü
kümet cari masraflarda tasarrufa riayet etmiş
ve bu istikamette tatbikata yönelmiş bulun
maktadır. Ancak kendilerinin, yatırımların, ya
tırım kalemlerinin gösterişe ve lükse mütevec
cih olduğu istikametindeki görüşlerine sureti
katiyede iştirake imkân buulnmadığmı ifade
etmekte fayda ve zaruret hissetmekteyim. Ha
kikatte plânın derpiş ettiği istikamette yapıl
mış olan yatırımların, ıbu istikamette bir tefsire
tabi tutulması şüphesiz insaflı bir görüş ve mü
talâa olamaz. Yatırımların 'bugünkü seyri için
de istihsale matuf olarak toplandığı dikkate
alınırsa, madde, hâdise zikretmeden burada ya
pılacak olan her türlü gelişigüzel mütalâanın
şüphesiz efkârı umumiyede gereken cevabı ve
aynı zamanda intibaı temin edeceği şüphesiz
ortadadır. Bu itibarla muhterem arkadaşlarım,
200 milyon lira civarında bir iç istikraz yapıl
masını öngören kanun tasarısını lüzumu halin
de piyasanın ihtiyacına göre, 200 milyon liraya
kadar iç istikraza imkânı verecek istikamette
kullanılacağı ve piyasanın ve aynı zamanda uy
gulamanın neticesine göre lüzum hâsıl olduğu
zaman tahvillerin piyasaya çıkartılacağı dikka
te alınarak kabul edilmesini Yüce Heyetinizden
istirham ederim, teşekkür ederim.
j
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TİCARET BAKANI VE MALİYE BAKAN
VEKİLİ FENNÎ İSLİMYELİ (Devamla) —
Tahvillerin ticaret bankalarına intikali istika
metinde ibir görüş mövzuubaihis değildir. Doğ
rudan doğruya cari piyasa şartları içerisinde
satılır, tasarrurf sahiplerine satılması tasarıda
öngörülmüş bulunmaktadır.
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Teşekkür
ederim.
HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Söz istiyo
rum.
BAŞKAN — Sayın Başkan sözünüz bitti mi?
TİCARET BAKANI VE MALİYE BAKAN
VEKİLİ FENNÎ İSLİMYELİ (Devamla) —
Bitti efendim.
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşlar
var mı? (Var sesleri) Lütfen acele ediniz efen
dim.
Komisyon seçimleri için oyunu kullanmıyan
arkadaşlarımız var mı? (Var sesleri) Acele edi
niz lütfen... Efendim, sadece komisyonlar için
yapılan seçime iştirak etmiyen arkadaşlarımız
var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. («Sa
yın Başkan var» sesleri)' Efendim, yalnız ko
misyon seçimleri için oylama işlemi bitmiştir.
öbür açık oy devam ediyor.
Buyurun iSaym özmen.

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem
arkadaşlarım, Hükümetin sözlerinden ve Ticaret
Bakanının buradaki konuşmalarından memleket
namına üzülmüş bulunuyorum, iç istikraz ve
onun yanında cari hesaplarda! tasarruftan bah
sediyor. Biz igeçen devrede cari hesaplarda ta
sarrufa Hükümetin çok büyük ehemmiyet ver
mesini, bilhassa 'bu 158 milyonun cari hesaplar
dan tasaırruf edilmesini tekrar tekrar rica et
miştik.
Muhterem arkadaşlar; cari masraflardan
tasarruf edildiğine ben şalhsan bu memleketin
evlâdı olarak inanmıyormu. Bunun da misalini
Yüce Heyetinize arz ediyorum. Adliye Vekâ
leti tasarruflarını yapmak için bir noktada
toplanacağı Ihalde Ankara'da Yenimaihalle'de ve
Çankaya'da yeni yeni 'binalar tutmak suretiyle
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Bir sual.
cari hesaplarda tasarrufa gideceği yerde bilâ
kis kendisini masrafa yöneltmiştir ve süratli iş
BAŞKAN — (Buyurun.
yapacağı yerde, süratle adaleti tevzi edeceği yer
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — istikraz ne
de (bilâkis geciktirmiştir. Eğer içinizde merak
ölçüde, ibir konstrifesiyon yoluyla) ne ölçüde tica
ret (bankalarının plasman yoluyla yapılacaktır? | eden arkadaşlar varsa bunları Çankaya Adliye-
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sinde, Yenimahalle Adliyesinde .görmek her
zaman mümkündür.
Biz Hükümetten iç istikrazı çıkarırken, cari
masraf lar daki tasarruflarda çok titiz olmasını
•bilhassa istirham ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, yatırımlarda haki
katen lükse 'kaçılmıştır ve yatırımlar bu memle
kette arzu edilen neticeyi vermemiştir. iyi ha
tırlarsınız, geçen sene bu 'kürsüden Yüce Heye
tinize arz ederken Hükümetin Beş Yıllık Plân
da muvaffak olmasını, yatırımların gelişigüzel
olmayıp, ıhesaplı ve titiz bir şökilde yapılmasını istemiş ve onlarla beraber buna can ve gö
nülden katılmıştık. Ama gördüm ki, memleke
tin 'bütün köşelerinde yatırımlara lâyık olan
üc'lıemmiyet verilmemiştir. Ve hakikaten lükse
'kakılmıştır.
TALAT OĞUZ (Mardin) — Misal ver.
HALİL ÜZMEN (Devamla) — Misal mi isti
yorsunuz? Misalini arz edeyim. Ankara Şeker
Fabrikasına gittiğiniz zaman ne kadar lüks ol
duğunu tanlıyacıiksmız. (Orta sıralardan «bizim
zamanımızda yapılmadı» sesleri) Arkadaşlar,
yapılan israftan bahsediyorum. Ben sadece bu
günden (bahsetmiyorum. Hükümeti ikaz etmek
'bizim vazifemizdir. Bundan sonra gelen arka
daşlar daha iyi yapabilirler. Şeker fabrikasına
giderseniz siz de benim gi'bi düşünmeye mecbur
olursunuz. Çünkü bu memlekette 27 Mayıs ol
duğu zaman 3,5 milyar emisyon vardı arkadaş
lar. Bugün emisyon 6,5 milyara çıkmıştır. Demek'ki; piyasada 'kâfi miktarda para vardır ve
fazlasiyle para vaırdır. Ama, vatandaş parasını
cebine koymuştur, bir de mühür bakmıştır, ce
bine iğnelemiştir; katiyen çıkarmıyor. Borçlu
borcunu vermiyor, asla. işte bunun için her
«gittiğimiz yerde. îcra ve iflâs Kanununun çıka
rılmasını vatandaş ısrarla (beklemektedir. Pi
yasada bu kadar para varken niçin açılmamış
tır piyasa? Ben Sayın Bakandan bilhassa bunu
'bir milletvekili olarak rica ediyorum. Bu iç
istikrazı yapacağına 'burada gelip deseydi ki; ey
milletvekilleri ben cari masraflarda 200 milyon
lira tasarruf ettim, Ibunu size müjdelerim, de
seydi, o zaman ilk defa 'kendisini tebrik eden
muhalif milletvekili olarak belki ben olacaktım.
Demekki; cari hesaplarda katiyen tasarrufa ri
ayet edilmemiştir.
Bilhassa arkadaşlardan rica ediyorum, şu
nokta çok mühimdir; resmî arabalar bugün mem-
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leketin her tarafında hususi şahısları taşımakta
dır, bunları birer birer tesbit ettim, rakamlariyle
vermeye hazırım. Demek ki tasarrufa riayet
edilmiyor.
Geçen sene
ben küçük bir
edeceğim dedi.
modeli Station
şarı gitti.

muhterem Maliye Vekili burada,
araba ile gideceğim ve tasarruf
Kendisi dışarı çıktığı zaman 1959
Wagon tipi bir araba ile müste

Arkadaşlar bu memleketin çektiği ıstırap he
pinizin gözü önündedir, benden çok iyi biliyor
sunuz, burada fasla konuşmama lüzum yok. Kastamonunun Cide kazasına gittim, vatandaşın
ormandan bir ağaç keserek bunu yastık olarak
kullandığını göi'düm, buna şahidoldum. Demek
ki iç istikram, 23 milyon liralık iç istikraz bu mem
leketin hayrına değil, hayrına olamaz. Sayın
Vekilden rica ediyorum, cari hesaplarda ne ka
dar tasarruf edilmiştir bu 8 aydan, 10 aydan be
ri? Bize lütfen izahat versin. Cari masraflar
var ya arkadaşlar, ondan ne kadar tasarruf edil
miş, tasarrufu ne kadardır? Gelsin lütfen bu
raya izahat versin. Bu memleketin evlâdı ola
rak canım yanıyor, çok rica ederim kendisinden.
Bu iç istikraz doğru değildir. Ben reyimi kır
mızı olarak kullanacağım. Bu memleketin hay
rını istiyen, plânın tatbikini istiyen, bunun mu
vaffak olmasını istiyen arkadaşınız olarak her
yerde söyledim, gittiğim her yerde söyledim.
Ama bu şartlar altında plânın tatbikine imkân
yoktur. Daha fazla konuşup başınızı ağrıtmak is
temiyorum.
Hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgin.
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem
arkadaşlar; müzakere edilmekte olan bir 200 mil
yon liralık iç istikraz Kanunu hakkında Sayın
Maliye Vekili yerine konuşan Ticaret Bakanı ar
kadaşımızın konuşması olmasaydı söz almıyacaktım. Bu hususun, bir iç istikrazın yapılıp yapılma
malından ziyade bendenizi ilgilendiren noktası
Bütçe Kanununun samimiyetle tatbik veya ademitatbiki cihetine matuftur. Bütçe kanunları ne
•kadar samimiyetle tatıbi'k edilirse, o kadar mil
let üzerinde, Meclis üzerinde ve vatandaşlar
üzerinde ciddî tesir yapar. Ama daima samimilyetısizliğe kaçan !bir tatbikat sahasında ise bu
nun aksi de görülür ve bu şekilde telâkki edi
lir.
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Şimdi Blütıçe Kanununlda 158 milyon liralık
bir istikraz öngörülüyor. Bunu 200 milyon lira
ya çıkarmakla, yalnız 42 milyon lira artma giIbi az Ibir artış şeklinde 'göstermek ımâlkûl bir se;bep değildir. Orada 168 milyon lira isteniyor,
2O0 milyon liraya çıkarılması için hiçlbir endişe
îhfcısedilmiyor. Beriki istenirse 250 milyona çıkar.
Ben bütçe tatbikatının samimiyetsizliğine do
kunmak: ıstiyoru/m.
Beri taraftan yine Ticaret Balkanının ifade
lerinde 400 milyon lirayı ıbulan »bir ok ödenek
ten bahsettiler. Rica ederim ek ödenek ne su
rette istenir. B'iitçe samimi/etiyle ok ödenek
istemek kabili telif midir? 400 milyon liralık
kadar bir ek ödenek yapılmış 'olmasına rağmen
Iburada 200 milyon liralık 'bir açık veren ve
açığı kapatılmak için uğraşılan bütçede sami
miyet aranır mı? Kendileri burada bunu izah
ediyorlar, Meclis kabul »etti diyorlar. Hükümet
istemeden acdba Meclis kendiliğinden illâ şöy
le bir ok ödenek istiyeceksiniz de size verece
ğiz mi, dediler. Moclis <bunu mu arzu etti de
mi ek ödeneği istedi? Bilâkis Hükümet getirdi,
komisyonlardan ç:ktı, burada da-Hükümetin ih
tiyacı varmış bu ek ödenek lazımmış deyip ve
rildi. Onun için 'bumdan sonra bu ıbütçelerin sa
mimiyetle tatbikini görmek isteğinden mütevel
lit olan bu itirazlarımıızı ihuzurunuzda arz ede
rim. Takldir yüksek Heyetinizindir.
BAŞKAN — Sayın Bakan; hemen .mi söz is
tiyorsunuz ?
TÎCARET BAKANI VE MALÎYE BAKAN
VEKÎLÎ FENNÎ ÎSLÎMYELÎ (Balıkesir) —
Sonra konuşacağım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Togbi.
SADRETTÎN TOıSBÎ (KütelVa) — Muh
terem arkadaşlar; ben bu iç istikrazın tama
ımen lehinde konuşacağımı. Keşke mümkün ola
bilse de Maliye Bakanlığı 200 ımilyon değil bir
milyar istikrazda bulunabilse. Çünkü bu istik
raz sayesinde piyasaya durulmuş bulunan kâğıt
para çekilebilse..
Burada bir istitratta bulunmak isterim, bel
ki yeri değil; geçenlerde İstanbul'da, enflâsyon
var mıdır, yok mudur diye 'bir münazara oldu.
Üniversite profesörleri ve iş adamları konuştu
lar, ımlütemadiycn banknot ihracından bahsetti
ler. Ben radyodan dinlerken patlamak derece
sine geldim. Çünıkıü ihracedilen bankınıot değil
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kâğıt paradır. Bankınot, altına tahvil kabiliye
ti olan evrakı naktiyedir. Maalesef bu husus da
en ilmî 'Otoriteler tarafından ihmal ediliyor. Ne
ise...
îfade etmek istediğim flıulsuls şudur: Keşke
200 milyon lira değil, bir milyar lira niabetinde bir istikrazda bulunmak imkânına salhip bu
lunısa.
Yalnız arkadaşlar, hu iborçlanma ile mesele
nin kökünden halledilebileceği kanaatinde deği
lim. Vergilere zam yapılması derpiş edildiği sı
rada şu kürsüden ifade 'ettiğim 'hususları bir
kere daha tekrar etmekte fayda .görüyorum.
ZaJbıtlara intikal etmiştir. Fakat ben yine tek
rar edeyim.
O vakit dedim ki; millî gslirde bir artış husulünn. mümkün kılabilecek istihsali teşvik edi
ci tedbirler alınmadıkça; yani gelirin debisinde
ibir çoğalma .olmadıkça, vergilere yapılacak zam
larla hirbir surette Devletin masraflarının kar
şılanmasına imkân yoktu»'. Bu masrafların kar
şılanması vergi todıbirlerinin yanında aynı za
manda 'burna mütenazır, Ibuna paralel ekonomik
tedbirlerin alınmasına vabestedir. Bu tedbirler
alınmadıkça vergilerde h c ne suretle değişik
lik yapılıma yapılsın, vergi varidatını artır-,
maya fiilî irrkân yektur. Şar/et ıbütçe açıkla .ini
'vengileri artırmak surotivle kapatmak mümkün
obaydı dümvanm hirlbir devletinde bütçe açığ1
'Oİ/mandı. Bugünkü duruma da temas ettim. O
vakit dediım ki; vergilere yapılacak zam netice
sinde umulan hâsılat elde edilemiyecektir. Dev
letin cari masrafları 'yürümekte devam edecek
tir. iribaşı gelecektir, maaş verme ihtiyacı tahaddüs edecektir. Hazinede para 'olmadığı za
man ordunun maaşını, memurun maaşını veya
ödenmesi zaruri olan masrafları karşılamak
için, ih'srçilbad albat emiryon yoluna (gidilecek
tir. Eimfcıyıon neticesinde piyasada huısule gele
cek olan para hacmi genişlemesi, alıım - satım
muameleleri hacmında vukua gelen bir ıgelişme
ile tslâfi edilmediği için enflâsyon denilen hâ
dise taharııül edecektir, dedim. O zaman, Mali
ye Brİkanı kalktı, yine zabıtlara geçti, «Profe
sör 'olduğunu duyduğum Sadrettin Tıosbi enflâs
yonun ne olduğunu bilmiyor. Enflâsyon arz ve
talep hacımları arasındaki denkliğin bıozulması neticesinde fiyatların yükselmesidir», dıedi.
Halbuki istitraten söyliyeyim; tarif yapmak son
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(derece tedüikeli 'bir şejyidir. O .da 'bana 18 sene
lik: hocalığılmıdan ikalmış bir yâdigârldır. Bir ta
rif de yaptı. Halibuki yaptığı tarif, arz ve talep
Kanununun ısaldece ıbir veçıhesi idi. Arz, talebin
f anlklsilyonudur; talep, arzın fioniklsiyonuldur. Pa
ra fartklarmdan ımuarra (bir 'enfilıâlsyion tarifi
'Oİamıiyacağına 'göre; Maliye Vekili enifilâsyonu da burada zulhulen olsa daJhi tarif etmedi.
(Ortadan, «Etti» ıselsleri) Ne ilse meisele o değil,
tarif etti vjeya etmeldi. Meseleıye telkrar ,geliyorulm. Bu istikrazlar eğer müsmir neticeler el'de
ıc'dilecelk ışefkilicle kullanılmazsa, Ibıorç olarak alı
nan paralar hlcmcn talhaddüs eden masrafların
Ikarışılanımaısmda kullanılacak olunsa; aynen al
dığı maaşla ay başına kadar geçinemiyen 'bi11
kimjsenin Ali'den, Vcli'den, ımuralba'hacıd.an pa
ra alıp bakkalı, çakkalı kapatmak iğin "bu pa
rayı Iharcaldıktan sionra Ibir de bunun faizi ile
ibaşlbaişa Ikalıp da'ha Ibü'yülk geldiklere maruz kal
ırı a'sınldan ıbaşka 'hiejbir fiilî netice tevlideldJetmez.
Arkadaşlar durulm §u: Maliye Bakanlığına veIkâlet eden arkadaşımız ayna ızamanda Ticaret
Vekilidir, 'zannedersem 'beni teyideldecek, Türkkiye'nin durulmu şudur:
Bizim 350 milyon dolarlık ihracat imkânımız
var, bütün imkânımız bu. Bu bir santim artmadı
henüz. Maalesef. Buna mukabil 600 küsur milyon
ithalât yapmak zaruretindeyiz. Buna ilâveten ge
cen sene 200 küsur milyon da gecen borçların taksidini ödüyoruz. Dışardan aldığımız borçlar 200,
220 milyon dolar mesabesindedir. Aradaki fark
her sene 500 ilâ 600 milyon dolardır arkadaşlar.
Bu diferans mütemadiyen devam ediyor. Dışarı
dan ne kadar borç para alsak, ekonomik tedbir
ler alınmadıkça, bu memleketin ekonomisinde ge
lişme temin edecek usullere ve tedbirlere tevessül
edilmedikçe istediğiniz kadar vergilere zam edin,
istediğiniz kadar iç istikraz yapın, istediğiniz ka
dar dış istikraz yapın, bu memleketin ekonomi
sinin düzelmesine maddeten imkân yoktur. Bu iki
kere iki dörttür. Yalnız şunu da ifade edeyim;
hatırınız kalmasın. Bu bedahatler bu mertebede
iken, yani iki kere iki dört iken, bir teklif geli
yor, deniyor ki, iki kere iki beştir. Reye konulu
yor, parmaklar kalkıyor, karar çıkıyor; iki kere
iki beş eder diye. Bu karar üzerine bina ediliyor
bütün tedbirler manzumesi. Ondan sonra bina
çöküyor. Arkadaşlar, ne vakit ki, iki kere ikinin
dört ettiğini kabul ederiz. Ve buradan yine res
mî ağızlarla ifade ederiz ki, dış yardım olmadan

O: 1

dahi Türkiye çökmez, Türkiye kendi varlığiyle
kendi maddi imkânlariyle kalkınma selâbetine,
imkânına sahip bir memlekettir. îşte ortada Ata
türk Devri. Lord Gürzon'un meşhur bir sözü var
dır. «Lozan'da kazanılan zaferin ehemmiyeti yok
tur. Türkiye ekonomik bakımdan o hale gelecek
tir ki, kapımızı çalacak, bizden yardım istiyecek.
O vakit, bugün boynuna takamadığımız boyundu
ruğu o gün takarız.» demiştir. Fakat Atatürk'ün
idaresindeki Türk Devlet zihniyeti ve Türk Mille
tinin selâbeti ahlâkiyesi ve çalışkanlığı bütün bu
mânileri yenmiş ve Türkiye kalkınmasının esasla
rını Atatürk devrinde kurmuştur. Biz hâlâ onun
mirasını yiyoruz da tüketemiyoruz arkadaşlar.
Türk Milletinin fakir olduğu iddiası yalandır,
Türk vatanının fakir olduğu iddiası yalandır,
Türk halkının tembel olduğu iddiası yalandır. O
tenbel denen vatandaşlar ki, bugün Avrupa mem
leketlerinde varlıklariyle bütün bu milletlerin va
tandaşları arasında tefeyyüz ve temayüz etmekte
devam etmektedirler. Eğer bu adamlar tembel
olsalardı, burada sırt üstü yatıp, orada gurbet
kuşu gibi sürünmeyi göze almazlardı. Eğer Tür
kiye'nin dıştaki parasının geçer akçe olarak hâlâ
mevcudiyetini idame etmesi imkânı bugün tahassul etmiş bulunuyorsa, o imkân oralardaki işçile
rimizin kazançlarından mütevellit imkânla müte
radiftir.
Yine bir noktayı ilâve edip irileceğim. Nüfus
tahdidi gibi beyhude şeylerin peşinde koşmıyalrm.
Bugün en sağlam, en büyük varlığımız Türkiye
nüfusudur. Bu nüfusun sıhhat ve selâmet içinde
artmasına, Büyük Türkiye'nin kurulmasında en
müessir âmil olmasına gayret edelim, arkadaşlar.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
TİCARET BAKANI VE MALİYE BAKAN
VEKİLİ FENNÎ İSLİMYELÎ (Balıkesir) —
Muhterem arkadaşlarım, benden sonra kanun ta
sarısı üzerinde söz alan kıymetli arkadaşlarımızın
fikirlerine şüphesiz cevap vermekte zaruret var
dır. Burada cari masraflarda Hükümetin teyak
kuzla takibettiği tasarruf tedbirlerine temas etmiş
olmama rağmen Halil özmen Bey cari masraflar
da tasarruf yapılmadığı hususunda fikirler sarf
etmek suretiyle görüşlerini ifade ettiler. Hakikat
te malûm olduğu veçhile ödenekler Bütçe Kanu
nunun sistemi içinde üçer aylık kontenjanlar ha
linde libero edilmekte ve üçer aylık kontenjanlar
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son zamanın bütçe tatbikatında tasarrufları
kontrol edecek en güzel bir vasıta olarak Türkiye'
de tatbik edilmektedir. Bunu zannediyorum Ha
lil özmen Bey de bütçe müzakereleri sırasında
burada bulunması dolayısiyle bilmektedirler. Ve
yine o tarihten itibaren zaman zaman cari mas
raflarda yüzde 10 tedbirler alınmakta, yüzde 10
tasarufa gidilmesi için bu konuda lüzumlu tasar
rufa âzami derecede riayet gösterilmektedir. De
mek ki, 1964 yılı cari masraflarında muayyen ta
rihten itibaren yüzde 10 tasarruf yapılmıştır. Şu
açık ifadem zannederim ki, burada konuşmuş
olan muhterem arkadaşımı tatmin etmiş olacak
tır.
Sayın Bilgin'in temas ettiği noktaya da arzı
cevabetmek isterim. Hakikatte 1964 yılı Bütçesin
de 159 milyon liralık bir iç istikraz yapılması ön
görülmüştür. Fakat iç istikraza Hükümetler lü
zum gördüğü anda, Bütçe kanunlarında hüküm
olmasa dahi gitmek durumunda olabilirler. Yani
mutlaka 1963 yılı Bütçesinde 159 milyon liralık
bir iç istikraz yapılması öngörüldüğü için, o sevi
yede kalınması gibi bir netice mevzuubahsolmaz.
İhtiyaç bunun üstünde tahakkuk ettiği zaman;
şüphesiz iç istikraz zaruri olur. Ben burada bil
diğiniz hâdisat içindo fazla tafsilâta gitmek iste
memiştim. Yalnız hemen şunu ifade edeyim ki,
ek ödeneklerin menşei Türkiye'nin içinde bu
lunduğu ekonomik dışı olayların neticesidir.
Bunu Sayın Ahmet Bilgin Bey de Ibenim gibi
'bilmektedirler. Kıbrıs konusunda alınmış olan
've evvelden 'tahmini mümkün olmıyan sarfi
yat kararı ve aynı «amanda muhterem arka
daşlarımızın getirdiği ek masraf kanunları, ek
•'ödenekle!' 400 milyon liralık ibir ek ödenek
alınmasını zorunlu kılmıştır. Şüphesiz Ibunun
daha evvelden tahminine imkân 'bulunamaz
dı. Yine ifade edeyim; tekrar tekrar ifade
ettim; bütçe kaunları bir taraftan masraf
lara, bir taraftan gelirlere, tahminlere daya
nır. Grelirler ta'hmin edilirken çıkartılacak vergi
kanunlarında zamanında konjonktürün seyri
içinde 'çıkarılacağı 've oradan muayyen bir
(hâsılanın temin edileceği umidedilir. Tafsilâtiyle ifade ettiğim gibi, bu ümit tamamen
tahakkuk etmediği içindir ki, cari gelirler
de (bir 800 milyon liralık noksanlık hâsıl ol
muştur. Şu 'halde 'bir taraftan 'biraz evvel arz
ettiğim gibi bu noksanlığı cari masraflardan
tasarruf yapmak suretiyle temin edeceksiniz.
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Bir taraftan da Bütçe
Kanununda derpiş
edilen istikametler içinde iç istikraz yoliyle
kapatacaksınız. Bu igayet normal bir Hazine
muamelesinden ibarettir. Zannedersem bunun
üstünde 'bir fikir sellbine imkân yoktur.
Bu vesile ile Sayın Sadrettin Tosbi'nin mü
talâalarına da değinmek isterim. Gerçekten
Türkiye'de dış
ticaret
açığı vardır.
Dış
Ticaret
açığı Türkiye'de
günümüzün, za
manımızın
meselesi
değildir.
Müzminleşmiş bir
hâdisedir.
Kalkman
ekonomi
lerde devletler yatırım yapmak mecburiye
tindedirler. Yatırım yapmak demek, daha fazla
yatırım
malzemesi ithal etmek
demektir.
Daha fazla yatırım, daha fazla ithalâtı de
vamlı surette tahrik eder. Bu gayet tabiî 'bir
neticedir. Ya yatırım yapmaktan sarfınazar
edeceksiniz, kalkınmanızı tevekkül zihniyeti
içinde tesadüflere terk edeceksiniz. Veyahut
bu tevekkül
zihniyetinden
ayrılacaksınız,
plânlı ve programlı
yatırım kalkınmasını
öngörecek, süratli bir kalkınma sistemi içine
gireceksiniz. O zaman igayet tabiî fazla itha
lât yapma zorunluğu karşısında kalacaksınız.
Nitekim Ibizim Beş Yıllık Plânımızda Türki
ye'de dış ticaretin nasıl 'bir seyir takilbedeceğini göstermiştir, ithalâtın fazlalaşacağmı
dikkate almış, ihracatın seyrini göz önünde 'bu
lundurmuş ve netice itibariyle muhtelif sene
lerde ithalât ile ihracat arasındaki farkın bir
açıkla ve bu açığın da diğer istikametlerden
temin edilecek yardımlarla kapatılacağını ön
görmüş ^bulunmaktadır. Şu halde bugün içinde
'bulunulan hâdise, dış ticaret açığı; plânın dı
şında değil, plânın içindedir. O plân ki, Yük
sek Heyetinizce karara bağlanmış ve sizin
tarafınızdan kabul edilmiş hüviyet içinde he
pimiz için makbul olan plândır. Şu halde
bugün içinde bulunulan dış ticaret açığı siya
seti normal olarak kabul edilmesi lâzımgelen bir
neticedir.
Muhterem arkadaş hırım, şunu da Ibu vesile
ile ifade etmek isterim : Türkiye dünya yüzün
dü tek dış ticaret açığı veren memleket de
ğildir. Kalkman bütün ekonomilerde, biraz
evvel ifade ettiğim -gibi dış ticaret açığı veril
in ektedir. Hattâ daha ileri memleketler dahi
dış ticaret açığı vermektedirler. Ama bâzı mah-
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fillerde - şüphesiz tamamen benden evvel ko
nuşan arkadaşlarımı müstesna kılarak ifade edi
yorum bunu gördüğüm için zikretmeye mec
burum.. Münhasıran ihracatımızı diğer ihracaat kalemleriyle değil, 'bunun dışında tediye
muvazenesi
kalemiyle mukayese etmekte
dirler. Yani istenmektedir ki, 'Türkiye ihracatiylc tok* taraftan yatırımları için, ithalât
için lâzımgelen imkânları karşılasın. Bir taraf'tan da 200 milyon lirayı, - Sadrettin Tosbi ar
kadaşımızın ifade ettiği gibi - bu ihracatın
dan ödsyebilsln ve tediye muvazenesinin kar
şısına yalnız ihracat
bir kalem olarak 'gelsin,
mukayese edilsin, hakikatte bunun imkânsız
olduğu takdir buyurulur. ihracat tediye muva
zenesi içinde bir kalemdir. Ama bunun dışın
da diğer memleketlerdo
ihracatın döviz
gelirlerini takviye eden turizm gelirleri geliş
miştir. Yine o memleketlerde sermaye kalemleri
gelişmiştir. Bir taraftan diğer memleketlerde
mukim o memleketlerin vatandaşı, meselâ misal
olarak Yunanistan'ı arz etmek isterim. Yunanlı
vatandaş diğer memleketlerde mukimdir ve Yu
nanistan'a sermaye transferi yapabilmektedir.
Yine aynı şekilde Yunanistan'da turizm geniş
lemiştir. Bunun dışında, ticaret, bu iki bölüm
yanında bir kalem olarak tediye muvazenesin
de, muvazeneyi sağlıyan bir unsur olarak görül
mektedir. Ama Türkiye'de ihracat gelirleri dı
şında turizm sanayiimiz henüz gelişme halinde
dir. Dışarıya göndermiş olduğumuz işçilerden
ancak son zamanlarda sermaye transferi yapmak
imkân dâhiline girmektedir. Bu şartlar içeri
sinde şüphesiz ki, meseleyi diğer memleketlerin
dışında değil, fakat onların yanında mütalâa
etmek zorunluluğu vardır. Misal olarak bâzı
rakamlar vermek isterim.
Türkiye'nin ithalâtının ihracat ile karşılan
ması nisbeti yüzde 53 tür 1963 te. Aynı nisbet
Yunanistan'da yüzde 36 dır. Şu halde Yunan
istan'da ihracatın ithalâtı karşılama nisbeti yüz
de 36 olduğu halde Türkiye'de yüzde 53 tür.
Mısır'ı misal olarak vermek isterim; yüzde 55
civarındadır, ispanya'da yüzde 38, israil'de yüz
de 5? civarındadır. Ama bunun dışında ticaret
kalembri yanında ihracat kalemleri yanında
diğer kalemler bir muvazene sağlamak imkânı
nı o memleketlere bahşetmektedirler. Türkiye'
nin içinde bulunduğu ekonomik seyir ve kal
kınma plânının derpiş ettiği istikamette şüphe-
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siz ticaret gelirleri diğer gelirlerle takviye edil
mek suretiyle muvazeneli bir devroya giriİGcoktir. Fakat o ikinci beş senenin sonunda, hattâ
üçüncü beş senelik perspektif içinde elde edece
ğimiz bir netice olacaktır. Plânın sayfaları içindâhilindedir.
Diğer bir noktaya da temas etmek isterim.
Enflâsyon meselesine değindiler. Bugünkü müs'irler Türkiye'nin böyle bir nektada bulunma
dığını göstermektedirler. Esas itibariyle emis
yon istikametinde ve ekonomi içi olaylar sebe
biyle piyasada başlamış olan resepsiyonu izale
etmek maksadiyle alman tedbirler sonunda Hü
kümetin şüphesiz bir miktar emisyon yaptığı
kabul olunmalıdır. Fakat bu emisyonun dozun
da kaldığı, yine bu müşirler tarafından teyidedilmektedir. Toptan eşya fiyatları ortada
dır, bunun yanında altın fiyatları ortadadır.
Hemen her sene altın fiyatlarının harman so
nunda büyük bir yükseliş göstermesine rağmen,
bu sene tekrar altın fiyatlarının normal sey
rinde cereyan etmiş olması dâhil edilmiş ve
şüphesiz alınmış olan tedbirleri zamanında, tam
dozunda tâyin etmiş olduğunu gösterecek en
güzel misallerdendir.
Bu sebeple meseleyi tekrar muayyen bir
noktada toplamanızı bu iç istikrazın iki yüz mil
yon lira olarak tâyin edilmiş olmasına rağmen
Devletin varidatında hâsıl olacak ihtiyaçlara
göre peyderpey piyasaya tahvil çıkarmak su
retiyle karşılanacağını ifade etmek suretiyle
huzurunuzdan ayrılırım.
HALÎL ÖZMEN (Kırşehir)
var efendim.

Bir sualim

BAŞKAN — Buyurun Sayın özmen.
HALlL ÖZMEN (Kırşehir) — Sayın Maliye
Bakanından rica ediyorum, malî yılın sonu gel
mektedir. Âdettir Devlet dairelerinde, bir kısım
para artmışsa, bu paraları elden çıkarmak için,
ne yapılır yapılır, harcanır. Şimdiden bir tami
miniz var mı bu paraların tasarrufu için? Bu
bir âdettir, her Devlet dairesinde vardır. Hattâ
süpürge alınır, şu alınır, bu alınır.
TİCARET BAKANI VE MALÎYE BAKAN
VEKİLİ FENNÎ ISLÎMYELÎ (Devamla) —
Sayın özmen haklı bir noktaya işaret ettiler.
Şunu ifade edeyim ki, son üç aylık kontenjan
libere edilmemiştir. O tarihte, ifade edilen hu
sus dikkate alınacaktır.
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HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Başka sual soracak arkadaşımız
v a r mı efendim?
Sizinki de sual mi Sayın Tosbi?... Söz istiyor
sunuz.
Buyurun Sayın Geçioğlu.
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Muhte
rem arkadaşlarım, arkadaşlarımı dinledim.
Şimdi Vekil Bey izahat verdiler, fakat ben de
kendilerinden bir sual soracağım burada. Cari
masraflar bakımından Devlet daireleri içerisin
de bir alışkanlık var. Yılbaşı gelmeye başla
yınca bir çaba tuttururlar, illere, ilçelere gön
derilen cari masraflardan sarf cdilmiyen oldu
mu, bunun çaresi nedir; bunu hemen sarf ede
lim, elden çıkaralım diye bir gayrete düşer
idare âmirleri. Hangi daire olursa olsun. Ve
kil Bey bizi tatmin etmek için, yılbaşı gelmiş de
sarf edilmeyip imha edilen bir cari masraf gös
terebilirler mi bize? Gösteremezler, zannedeIrlln yoktur.
İkinci; şu koridorlara çıktığımız zaman,
Devlet dairelerine gittiğimiz zaman görüyoruz,
biz hem fakirlikten bahsediyoruz, ' hem do büt
çemizde noksanlıklarımız vardır diyoruz, fakat
oturduğumuz koltuklar iki - üç bin liradır. Bu
Büyük Millet Meclisi binasının içinde dahi böy
ledir.
Arkadaşlar bu konuşmalar acı gelir biraz.
Bu fakir milletin kendi bünyesine göre Devlet
dairelerinin nefruşatınm da o şekilde olması lâ
zımdır. Devlet dairelerine gittiğimiz zaman,
oturduğumuz zaman koltukların içine görmülüyoruz. Biraz insaf etsinler idare âmiri olan ar
kadaşlarımız, vekiller, insaf etsinler. Şu mem
leketimizin bugünkü durumunu da biraz naza
rı itibara alsınlar da, masraflarım o şekilde tan
zim etsinler.
İki de bir teşkilâttan Avrupa seyahati, Av
rupa seyahati, Avrupa seyahati... Buna da bi
raz ehemmiyet vermek lâzım, biraz bunu da
durdurun. Memlekete menfaat getirmiyen scyahatlarm bu memleket için lüzumu var mş?
Sorarım size arkadaşlarım, vicdan azabı çek
mez misiniz? Bu iki yüz milyon lira, yapıla
cak iç istikrazla, temin edilecek meblâğ biraz
tasarrufa riayet edilmek suretiyle kendiliğin
den sağlanır, tasarruf yapılır ve Devlet de böy-
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le bir borcun altına, böyle bir külfetin altına
girmez.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
BAŞKAN — İki tane kifayet önergesi gel
miştir, okutuyorum.
Açık oylamaya iştirak etmeyen arkadaşlar
lütfen oylarını kullansınlar.
Yüksek Başkanlığa
Mesele aydınlanmıştır. Kifayetin' oylanma
sını arz ve teklif ederim.
Nevşehir
Halit Aka
Sayın Başkanlığa
Mevzu yeteri kad:jr aydınlanmıştır, görüş
melerin yeterliğini arz ve teklif ederim.
Ordu
İzzettin Ağaoğlu
BAŞKAN — Buyurun Gündoğdu, niçin söz
istemiştiniz ?
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Ki
fayet aleyhinde.
BAŞKAN — Kifayet aleyhinde, buyurun.
Oylarını kullanmıyan arkadaşlar varsa lüt
fen efendim lütfen ve çabuk kullanalım.
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Muh
terem arkadaşlarım, mühim bir mevzu üzerin
deyiz. İstikraz tahvilleri çıkarmak kâfi gel
miyor, bir de bunların satış meselesi var
dır. Arkadaşlarımızın hiçbirisi satış mevzuuna
temas etmediler. Yüzde kaç faiz verecekler ki
acaba bu tahvilleri satabilsinler? Bunun bu
günkü banka faiz hadlerinin yüksekliği karşı
sında hangi yolda satış yapılacağına akıl erdir
meye imkân yoktur. Müsaade edin kifayeti
reddedin de, bu tahvillerin nasıl satılacağının
bir nebzecik şurada münaşakasım yapalım. Yol
yalnız istikraz yapmak değildir. Bunun başka
yolları da vardır. Gök rica edeceğim lütuf bu
yurun birkaıç arkadaşımız daha bu mevzu üze
rinde konuşsunlar.
BAŞKAN — Okunmuş olan kifayet önerge
lerini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Muhterem arkadaşlarım vu
zuh hâsıl olmadığı için tekrar oylarınıza müraeaat edeceğim. Kifayet
önergelerini kabul
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar,,, Kabul et»
miyenler,., Kabul edilmemiştir.
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Söz sırası Sayın Gündoğdu'nundur, buyurun
efendim.
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Sayın
arkadaşlarım, Hükümetin huzurumuza getir
miş olduğu ikiyüz milyon liralık istikraz tah
villeri çıkarılmasına dair tasarı üzerinde konu
şan arkadaşlarımızı dinledim. Evet, istikraz,
ikiyüz milyon lir'alık da gelebilir, beşyüz milyon
liralık da gelebilir. Ancak bunu piyasaya sürebil
mek meselesi en 'mühim ceplhesini teşkil eder. Ha
len piyasada tasarruf bonosu ticareti vardır. Ta
sarruf bonolarına yüzde altı nisbetinde faiz ve
rilmektedir. Tasarruf bonolarının tasarruf sa
hibi dar gelirli vatandaşların elinden hangi yol
lardan, hangi fiyatlardan t o pl artırıldığını he
piniz biliyorsunuz. Bugün eline bir milyon li
ra alan, iki milyon üeyüz bin liralık tasarruf
bonosu almaktadır. Elindeki bir milyon lira
yı bankaya yatıran bir vatandaş yüzde altı nis
betinde faiz alabilmektedir. Şimdi bir milyon
lirasını tasarruf bonosuna yatıran bir vatanda
şın geliratı faiz olarak % 15 nisbetine yüksel
mektedir. Bu, vergiden muaf olduğu için buna
rahatlıkla % 20 - 22 diyebiliriz. Şimdi soruyo
rum sizlere; beri tarafta % 20 faiz getiren ve
bir milyon lirayı da bir anda iki milyon üçyüz
bin lira yapan böylesine kârlı bir iş dururken,
acaba Hükümetin çıkaracağı bu yüzde altı ve
ya sekiz faizli tahvillere hanginiz para yatırır
sınız ve acaba % 8 - 10 un üzerinde bir faiz
haddini bunlara tesbit etmek imkânı olabilecek
midir? Gayet tabiî olmıyacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden bir
kaç, kere tekrarlamışımdır. Türkiye'nin bugün
en mühim meselelerinden biri de sermaye piya
sasının durgunluğudur. Sermaye piyasasının
durgunluğuna sebebiyet veren meselelerin en
mühimmi de, faizciliğin memlekete acı bir şekilde
işleyişidir ve yine başka dolanbaçlı yollarla
bankalara yüzde 12 - 15 faizle para yatıran
kimseler, acaba gelip Devletin elindeki bu
tahvilleri alacak mıdır? Memleketimizde işli
ye n yüzde 20 faiz haddi indirilmedikçc bu faiz
meseleleri bankanın ve bankacılığın elinden
kurtulmadıkça, Hükümet ne istikraz tahville
rini satabilir, ne de iş hareketi yaratabilir. Ban
ka faiz hadleri üzerinde çeşitli itirazlar, çeşitli
sızlanmalar var. Fakat bu mesele gidip banka
nın müdürlerivle görüşülmekte ve etraftan ge-
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len sese maalesef kulak verilmemektedir. Evet,
belki bugün kendisini idare edemiyen banka
lar var, fakat % 100 kazanç dağıtan bankalar
da vardır. Bu memlekette biz sermayeyi iş ve
işletme sahasına intikal ettireceksek faizciliği
cazip bir halden çıkarmak > mecburiyetindeyiz.
Ama bugün maalesef faizcilik çok cazip bir is
tikamette işlediği içindir ki, bu istikraz tah
villeri satılmıyacaktır. Açık kapatmanın en
doğru yolu, hareket yaratmak, hareket dola
yı siyi e tahassül edecek kârdan Devlete vergi
yolu ile menfaat sağlamaktır. Fakat, bugün
şunu hepimiz biliyoruz ki bir hareket yoktur.
Ve bu hareketsizliğin cezası da, yine bir nisbet
dâhilinde Hazinenin sırtına yüklenmektedir.
Muhterem arkadaşlarını, her konuşan ve
kil, hele şu enflâsyon üzerinde nedense çok
hassas duruyorlar. Bizi çocukken, öcü geliyor
diye korkuturlardı. Şimdi de bizim Hükümet
galiba enflâsyon geliyor dedikleri zaman san
ki, bundan öcü geliyormuş gibi korkuyorlar.
Bugün bu kürsüden, Hükümet, enflâsyon yok
tur, olmıyacaktır, demekle kendi işini güçleş
tirmektedir. Bence, Hükümet enflâsyon kor
kusunu vermeliydi, ama artık bu deşifre ol
muştur, bunu kimse yutmaz, Enflâsyon olabi
lir korkusunu verip'evvelâ, bir iş hareketi yarat
ması gerekirdi. Enflâsyon korkusunu veririm;
ama Hükümet olarak iç bünyemde de icabeden
tedbirleri alırım, dozunu kaçırmamanın im
kânlarını ararım. Fakat ne oluyor? Enflâs
yon olmıyacaktır. Peki bu söz nereye gidiyor,
nerelere kadar dayanıyor. Enflâsyon olmıya
caktır, deniyor. Öbür tarafta bir borcunu öde
mek, bir ba.nka.ya olan borcunu ödemek veya bir
işletme kurmak istiyenler 5 milyon liralık malını
2,5 milyona dahi satamıyorlar. Eğer enflâsyon
korkusu verilmiş olsa gayet tabiî ki para sahipleri
oturmuş oldukları paranın üstünden kalkacak
lar ve alış veriş nisbetinde1 bir parça hareket te
min edilmiş olacaktır. Yani Hükümet enflâs
yona gitmemenin tedbirini kendi iç bünyesin
de almalıdır. Fakat üç günün biri enflâsyon
olmıyacaktır diye bir kısım kapitalin üzerine
oturmuş olanların ekmeğine yağ sürmemelidir.
Bu, bindikleri dalı kesmekten başka bir şey
değildir. Ye yine tasarruflar istikametinde iki
gün evvel Hükümetten gelen bir tasarıyı, huzu
runuzda arz el inek suretiyle bir kanaat •vermek
istiyorum.
Devlet Hava Meydanlarının bir kaI
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SADRETTÎN TOSBÎ (Kütahya) — Efen
nun tasarısı geldi Meclise, halen komisyonlar I
dim, sayın Ticaret Bakanı şayet cevabı sırasında
da Devlet Hava Meydanlannm bu tasarısı bir
kanaatime ve realitelere kanaatime uymıyan bâzı
Milletvekili tarafından değil, bir Hükümet ta
noktalara temas etmese idiler, kalkıp huzurunuzu
rafından getirilmiştir. Ne diyor bu tasarı?
tekrar işgal etmiyecektim. Birincisi şu, kendileri
Bize 8 milyon lira vereceksiniz ve biz bir işlet
kalkınma
halinde bulunan memleketlerin bizzame kuracağız diyor. Devlet sermayesi olarak
rure ticaret açığı vermek mecburiyetinde olduğu
kuracaklar. Nedir bu işletme ne yapacaksınız
nu söylediler. Ben bu fikre iştirak etmiyorum.
bu işletme ile1? Komisyonda sordum, gelen Hü
Diğer taraftan ticaret açığının bugünkü bir hal
kümet mümessillerine. Ne yapacaksınız bu 8
olmadığını, uzun senelerden beri devanı ettiğini
milyon lira ile? Devlet Hava Meydanlarına
söylediler. Şu halde neticesini alacak olursak biz
bağlı olarak kuracağınız bu işletmede 8 mil
uzun senelerdir kalkmıyoruz, fakat halâ kalkınayon nerelerde işliyecektir, ne iş yapacaksınız
madık. Böyle şey olmaz arkadaşlar. Kalkınan
diye sordum. Bana verdikleri cevap şu oldu:
memleketlerin muhakkak ticaret açığı olması ka
Efendim, bizini tamirhanelerimiz vardır, bun
idesi, asli bir kaide değildir. Belki şuan
larda her zaman kendi vasıtalarımızı tamir
söylemek istediler. Kalkınma devresinde istihsal
ederiz, bunun dışında kalan boş zamanları kıy
vasıtaları elde etmek zarureti yardır. Makina,
metlendireceğiz. Ne yapacaksınız, dedim. Oto
alet ve edevata, ham maddeye ihtiyaç ve zaruret
mobil tamir edeceğiz, bizim saya işlerimiz var
vardır. Türkiye'de de yeni yeni fabrikalar kurul
dır, saya işlerimizi tevsi edeceğiz. Başka ne
maktadır. Binaenaleyh, bu fabrikaların finans
yapacaksınız, dedim. Boyacılık yapacağız de
manı için eldeki vasıtalar kâfi gelmiyor, dışarı
diler, otomobil boyayacaklarmış. Ondan sonra
dan da bunları ithal etmek zaruridir. Bu itibar
ne yapacaksınız, dedim. Efendim dediler, lo
la bu açık tahassul ediyor, denebilir. Bunu an
kantaları iyi işlemiyormuş, lokantaları biz işle
larını. Fakat her kalkman memleketin muhakkak
teceğiz, dediler, kiraya vermiyeceğiz. Berber
bir ticaret açığı olması keyfiyeti asla mevzuubadükkânları perişanlık içerisinde onları düzel
his değildir. Nitekim uzun senelerdir bu vardır
teceğiz ve kantin işleteceğiz, dediler. Bir ta
dediğine göre uzun senelerdir biz demek hep kal
raftan 200 milyon liralık istikraz tahvillerini bu
kmıyoruz, demin de söylediğim gibi, kalınmadı
tarafa sevk ederi/-; öbür taraftan yine aynı Hü
ğımız da ortaya veyahut pek hafif bir hızla kalkümet kendi imzası ile 8 milyon liralık bir iş
kınıyorıu. Diğer taraftan esaslı gördüğüm bir
letme kurmayı teklif eder. Ve bu işletmenin
noktaya temas -etmek istiyorum. Kendileri dedi
mevzuun un içerisinde de; boyacılık, saraçcılık,
ler ki, zabıtlara da intikal etti. «İthalâttaki açık,
kantincilik, ve lokantacılık var. Bunu bir mi
tediye
nıuvazenesindeki bir kalemdir» dedi. De
sal olarak veriyorum. Buna mütedair mesele
ğildir arkadaşlarım, ithalât açığı ticaret nıuva
lerin içerisine girilirse bizim bilmediğimiz da
zenesindeki bir kalemdir.
ha neler ortaya çıkacaktır. Şimdi ben bunları
huzurunuza getirmekle, bu tasarının reddini is
Üç tane muvazene sistemi vardır :
temiyorum ; ama Hükümet şunu iyi bilsin ki,
Birincisi; Balance de Commerce : Ticaret mu
bundan evvel alaeağı başka tedbirler var. Faiz
vazenesi,
hadlerini ıslah etmedikçe, ve kendisine külfet
İkincisi; Balance des Comptes : Hesaplar
yükleyici böyle kâr edeceğim diye getirdiği bâ
muvazenesi,
zı yatırımlardan sarfınazar etmedikçe bugün
jj'elen bu 200 milyon liralık istikraz tahvilleri,
Üçüncüsü; Balance de Payament : Tediye ınuyarın belki bir milyar lira olarak gelecektir. vazenesidir. Tediye muvazenesi açık olmaz. Litera
Ihına bir fren yapmak zamanının gelip geçtiği
tür; derki «İnsolvabilite'de payer» yani o memle
ne ben kaaniim. Hürmetlerimle.
ketin borcuna sadık olmaması, yani batakçı olması
keyfiyetinde ancak tediye muvazenesi açık olur.
BAŞKAN — Oylamaya katılmamış olan ar
Ticaret muvazenesi ve hesaplar muvazenesinden
kadaşlar lütfen oylarını kullansınlar... Oy kul
mütahassıl bir açık tahassul eylediyse tediye
lanmamış olan arkadaşımız var m i l . Oylama
muvazenesindeki açık ya altın stokuyla, ya hariç
işlemi bitmiştir.
ten yapılacak istikrazlarla Balance haline getiriSayın Tosbi.
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lir, tediye muvazenesi daima balancedir. Lütfen
terimleri kullanırken, Tiearet Bakanıdır kendile
ri, her halde benden daha iyi bilirler, amma ace
leye geliyor, bu türlü zühuller oluyor. Bunlar da
olmasın.
Diğer taraftan arkadaşlar biz demedik ki,
Türkiye kalkınmasın. Buradaki ifademde hiçbir
surette tenkitkâr bir ifade değildi. Ben realite
den bahsettim, dedim ki, 350 milyonluk bir fiilî
ihracat var, buna mukabil 600 milyona yakın bir
ithalât var; 200 küsur milyon da Ödemek mecbu
riyetinde bulunduğumuz taksitler var. Bunun
arasında 600 milyonluk, 500 milyonluk bir diferanr; temadi edip gidiyor. Bu diferansm izalesi
Türkiye'nin istihsal gücünü artırmak, millî geliri
çoğaltmakla mümkün olur, dedim bir tavsiyede
bulundum, başka bir şey demedim. Beyefendi
lâfı uzattı, evvelden vardı dedi, ben evvelden
vardı yoktu demedim. Bilmem işittiniz mi? Böy
le bir şey demedim.
Diğer taraftan, ben Türkiye'de enflâsyon var
dır da demedim. Böyle bir şey söylemedim. Enf
lâsyon hakkında bir açık oturum yapıldı, maale
sef o açık oturumda en sahibi salâhiyet olması lâzımgelcn profesörler banknot ve kâğıt para mef
humunu biribirine karıştırdılar, dedim. Söyle
diğimde bundan ibarettir. Ama sırası gelmişken
söyliyeyim. Biz bu kürsüde vergilere zam yapı
lırken dedik ki; bu sene umulan tahsilat olmıyacak, Hükümet bizzarure emisyona gidecek, ha
yat seviyesinde nispî, yüzde 3 ile yüzde 5 nispe
tinde bir pahalılık olacaktır. Umumi fiyatlar
endeksinde Devlette en büyük müstehlik olmak
hasebiyle masraflarında yüzde 5, yüzde 6, yüzde
11 bir yükselme olacak, 14 milyarlık bir bütçede
yüzde 10 nisbetinde olacak bir yükselme bir mil
yarlık bir açık yapar dedik. Geldiler ifade etti
ler. Niçin hakikatleri kabul etmiyoruz da, bunu
söyliyen Ali olduğu zaman iyi oluyor da, Veli
olduğu zaman kötü oluyor. Vallahi de, Billahi
de başka bir düşüncem yok. Buraya çıkıp bun
ları söylemekten kasdım bu işlerde bir parça mümaresem olduğu içindir.
Yoksa hiçbir art düşüncem yok. Olmasına
da imkân yak. Zaten bu zihniyeti bırakıp elele
verirsek bu işler düzelir. Şurada bir arkadaşım
bana dedi ki, 'iktisadi tedbirleri almaktan bahse
diliyor, tedbirler şöyle olsun diyor, nedir bu
fedblrler, dedi. Bende (ledim ki, bugüne ikadar
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daha fkimse beni çağırıp ta sormadı, bir düşün
düğün var unı, ıbir bildiğin var mı diye. Sorar
larsa söylerim. Sade benim değil hepimizin boy
nunun borcu. Ben bu Meclis ilk kurulduğu za
man dedim ki; «Bu Meclis alelade Meclislerden
değildir, fevkalâde bir mahiyeti vardır, Türkiye
yeni bir devreye girmiştir, teşriî organ, icrai
organ diye bu iki sloganı alıp bunlun vasıta
olarak, paravan olarak kullanmıyalım. Mecliste
de icabederse
kalkınma encümeni kurulsun,
herkes bildiğini söylesin. Hükümet ister kabul
eder, ister etmez.» Kimse çağırıp sordu mu?
Ben tutup nihayet burada size nıasd ikalkmılır
diye konferans veremem. Ama böyle bir tulebolursa, böyle bir hizmete bizi çağırırlarsa, ean ve
gönülden talibim. iEminim ki, buradaki birçok
arkadaşlarım da ıbu hizmetlerini esirgemiyeceklerdir.
Arkadaşlar, memlekette bu kadar üniversite
var, profesörün ödevi yalnız kürsüye çıkıp ders,
konferans vetımelk değildir. Niye bir iktisat
şûı'ası kurulmuyor? İktisat şûrası kurulsa plân
lama fikrine aykırı mıdır? İster 'kabul edilir,
ister kabul edilmez. Ne biliyorsan gel söyle,
Ak mı, kara mı? Hiçolmuzsa herkesin mahiyeti
ortaya çıkar. Sepette tavuk var mı yok mu an
laşılır. Niçin iğlâk ediyoruz meseleleri? Ne dî
ye biz biribirianize cevap vereceğiz diye dolaş
tırıyoruz, dolaştırıyoruz, sanlki bir fikir ileri sü
receğiz; Olmaz arkadaşlar olmaz. Alılıyan an
lıyor zaten. Huzurunuzu işgal ötındk istemiyo
rum. Mâruzâtım bu kadar, ama icabederse tek
rar çıkarım. Hürmetlerimle.
BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, saat
17,00 ye gelmiştir. Daha evvel kabul ettiğiniz
protokol gereğince saat 17,00 den sonra sözlü
sorulaırm müzakeresine geçilecekti. Fakat bu
arada iki imzalı ve iki ayrı grup başkanı tara
fından verilen bir önerge vardır. Onu okutuyo
rum.
Sayın Başkanlığa
Siyasi partiler kanun tasarısının maddelerine
geçilmesi oylandıktan sonra sözlü sorulara ge
çilmesini arz ve teklif ederiz.
Adalet Partisi Grup
Başkanvekili
Güımüşane
Sabahattin Savacı
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BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

tın cari giderlere değil, yatırımlara hasredilme
si lâzımgelir.

Tasarının 'müzakeresine devam ediyoruz. Söz
sırası Sayın Sabahattin Savacı 'nmdır. Buyu
run efendim.

Bir de öğrenmek istediğim, tcreddüdlerkni
gidermeik istediğim, istikraz, para darlığı çeken
millî piyasada mümkün müdür? Sayın Ticaret
Bakanı, Maliye Bakanı adına cevap verdiler,
kendilerine teşekkür ederim. Bu bakımdan arz
ettiğim beyanımın tavzihine lüzum gördüm, say
gılarımı sunarım.
BAŞKAN — Sayın Dizman.

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşüne) —
Muhterem arkadaşlar, ben bir hususu açıklamak
için söz aldım. Sayın dostum Karma Bütçe ve
Plân Komisyonu sözcüsü Necip Mirkelâmoğlu
benim konuşmamdaki hususu benim belki vu
zuhla' anlatamamış olmamdan dolayı yanlış an
lamışlar. Arkadaşım den:k bütçe tâbirinin ge
çen yıla aidolduğunu, 1963 yılma aidolduğunu,
Maliye Bakanının beyanatmdan bunu anlamak
lâzınıgeldiğini ifade ettiler. Bendeniz konuş
mamda, bütçe tahsilatının, yani giderler zaten
muayyendir, bütçe gelirlerinin, gelir tahminle
rinin safha safha idrakinde bâzı neticelerin hu
susiyle sene sonuna gelindiğine göre bütçe gelir
lerinin aşağı - yukarı hangi istikamette tekev
vün edeceği hakkında bir fikir edinilmiştir.
Maliye Bakanı da buna dayanarak bütçenin
denik olduğunu ifade etmiş olduğunu .bendeniz
gazatolerden edindiğim intibaa göre arz etmiştim.
Yanlış olabilir. Ancak, değerli arkadaşım bu
denk tâbirinin 1963 yılma ait dediler. Esasen
1963 yılı rakamları da henüz kesin hesaba var
mamıştır. 1963 - 1964 yılı Kesinhesabı Yüksek
Huzurunuza geldiğinde hakiki rakamlar o zaman
anlaşılacaktır. 1963 yılı Bütçe rakamlarına da baktığınız zaman -denklik yoiktur arkadaşlar',
bütçe rakamlarında bu sendki 'açıklar orada da
aynen devam etmektedir. Gerek dış yardımla
rın, gerek tasarruf bonosunun v. s kalemleri
bütçede bilâhara ödenmesi gereken rakamlardır.
Ve bunlar bütçenin denkliğine delâlet etmez. Ve
ben sözlerimde dedim ki; ben bütçenin denk
olmasını, denk: olmamasını ehemmiyetli bulmam
dedim. Aslolan bu bütçenin millî ekonomiye uy
gun tanzim edilip edilmemesi mühimdir1. Büt
çe açıkta olabilir, millî ekonominin ihtiyaçları
na cevap veriyorsa iyi bir bütçedir. Açık büt
çelerle ne g'tbi ekonomik mucizeler yarattığını
arkadaşım da, Yüksek Heyetinizi teşkil eden
muhterem arkadaşlarım da çok iyi bilirler. Bi
naenaleyh, bütçenin, denkliği mühim değildir.
Bütçenin rakamlarının istihdaf ettiği iktisadi
gayeler mühimdir. Bendeniz: istedim ki, bu isfcikrazla me temin edikaek isteniyor. îatikrasla-

ALÎ DİZMAN (Tokat) — Muhterem arka
daşlar; 200 milyon liralık yapılacak borçlanma
nın, Sayın Tosbi tarafından ifade edilen şekli,
sanki piyasadaki paranın çekilmesine kullanılacakmış gibi idi. Bunu bilâhara Sayın Bakandan
öğreniyoruz ki .böyle bir yola gidilmiyecektir.
Doğrudan doğruya 'bütçenin açığı kapatılacak,
sonra tekrar piyasaya çıkarılacaktır.
Yalnız Sayın Bakan burada enflâsyon olma
dığını, altın fiyatlarının ve endekslerin böyle
bir tehlikenin mevcut bulunmadığını gösterdi
ğini beyan ettiler. Para arzındaki artışa rağmen
bugün enflâsyon olmayışının selbebi ticari ol
maktan ziyade elbette ki psikolojiktir. Ve niha
yet bir teraızi; bir tarafına para (x) devir sü
ratinin ağırlığı, diğer tarafta ise inal (x) fiyat
larıdır. Terazinin bir gözündeki para artışında
süratli bir inkişaf olmaktadır. Ama buna mu
kabil psikolojik baskılar paranın dev*r süratini
ehemmiyetli nisbette düşürdüğü içindir ki; öte
tarafta mal ve hizmet arzında bir artış olma
dığı halde muvazene bozulmuyor, fiyatlarda bir
artış olmuyor. Ama para arzındaki artış o ka
dar tehlikeli .bir raddeye gelmiştir ki; yarın bu
psikolojik tesirler kalktığı zaman, piyasadaki
ürkeklik zail olduğu zaman hiçbir kuvvet bu pa
ra artışının tevlidedeeeği fiyat yükselmelerine
mâni olamıyacaktır. Çünkü, mal ve hizmet ar
zındaki artış para artışiyle lıiçbir zaman aynı
ahenkte yürümemiştir. Yurdumuzda çok sürme
den bâzı ağır havaların yayılması para devir
süratini düşürmektedir. Ama Ibirgün ya bu ağır
havalar kalkacak, yahut vatandaş bu ağır ha
vaları artık ciddiye almıyacaktır. Her iki ahval
de de paranın devir .sürati tabiî seyrine varacak
tır. O gün geldiği zaman bugün paradaki vâki
olan artış hiçbir kimsenin önliyemiyeceği ka
dar geniş enflâsyona sebefcolacaktır. Bu itibar
la eğer bu borçlanmayı piyasadaki parayı çek-
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mek istikametinde Hükümet kullanacaksa Sayın
Tosbi'nin beyan ettiği gibi böyle bir kanunun
yıkmasına biz de gönülden iştirak ederiz. Ama
öyle görünüyor ki, bu istikâmette kullanılmıyaeaktır. Böyle kullanılmadığı takdirde biraz ev
vel arz ettiğim gibi lüks ve israftan yapılacak
tasarruflarla (bütçeyi denk olarak kapamak
veya bu 200 milyon liralık istikraza başvurma
dan sonuçlandırmak mümkün olduğu içindir ki
lüks ve israfa borç para vermemiş olmak için
kanunun reddini istirham ediyorum. Hürmetle
rimle.
BAŞKAN —• Buyurun .Sayın Komisyon.
BÜTÇE VB PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NECtP MlRKELÂMOĞLU (İzmir) — De
ğerli arkadaşlarım, 200 milyon liralık istikraza
imkân verecek kanun tasarısı huzurunuzda ko
nuşulurken çok değerli ve hepimizin istifade
ile dinlediğimiz konuşmalar yapıldı. Ben sa
dece konu ile ilgili olan teknik konulara ve hu
suslara cevap verip huzurunuzdan ayrılacağım.
Sayın Geçioğlu ve özmen
arkadaşlarımız
bütçe tatbikatında umumiyetle yıl sonlarına
doğru masrafçı dairelerde bir acelecilik, bir te
lâş müşahede edildiğini ve lüzumsuz istikamet
lere doğru masraf yöneltildiğini ifade buyur
dular. Bu bir gerçektir. Bunu önlemeye matuf
olarak Hükümetin bâzı tedbirleri vardır, bu yıl
ve önümüzdeki yıl için vardır. Bu yıl için yüz
de 10 tasarruf tedbirinin dışında ayrıca Baş
bakanlık tarafından bütün masrafçı dairelere •
fuzuli masraflardan kaçınılması, masrafların
mahalline masruf olması ve bu noktalarda ti
tizlik, dikkat ve hassasiyet gösterilmesi konu
larını ihtiva eden bir tamim yapılmıştır. Bu
noktalardan birinin şeklini arz edeyim, meselâ
1965 yılında dairelerin mefruşat masrafı yüzde
80 - 85 ölçüsünde kısılacak öbür yıllar ölçüleri
ne nazaran ancak yüzde 15 gibi miktarı bulunan
bir mütevazi ölçü için bütçe için yerini almış
olacaktır.
Sayın Güııdoğdıı bu tahviller nasıl satıla
cak, faiz miktarı ne olacak, piyasanın mevcut
şartlan karşısında Hükümet satış imkânını na
sıl bulacak diye tereddütlerini izhar buyurdu
lar.
Faiz miktarı üzerindeki tahminler bu tasa
rının ikinci maddesinde Bakanlar Kuruluna
faiz nisbetini şartlar içinde tâyin yetkisini ta-
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nıdığı için İktisadi şartlar, piyasa şartkırı neyi
icabediyoraa kolay ve rahat satış için nasıl bir
faiz haddi nisfoetinin teshilinde fıayda vareaı bu
seyyaliyeti Hükümete tanımaktadır. O bakım
dan faiz hakkındaki tereddütlerine mahal yok
tur. Satış (kolaylığını temin edecek diğer bir
unsur tasarının 6 ncı maddesinde yer almıştır-.
«Çıkarılacak, ihraıcolunacak tahviller genel ve
katına bütçe ile idare olunan daire ve kurumlar
ca il özel idareleri ve belediyelerce yapılacak
aktırma, eksiltme ve sözleşmelerde teminat ola
rak itibari kıymetleri üzerinden kabul olunur.»
şeklinde bir fıkra ile satış ve tedavül kolaylığı
da sağlanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan Sa
yın Gündoğdu'nun ikinci endişesine de 'mahal
yoktur.
Diğer ifade ettikleri fikirleri konunun dı
şında! bir ayrı mecrada gördüğümüz için Bütçe
Komisyonu sözcüsü olarak cevaplamıyorum.
İstifadeli konuşmalardır. Tasarının kabulünü ve
maddelere geçilmesini saygı ile istirham ediyo
rum.
BAŞKAN — Sayın Çelikbaş.
FETHİ ÇELİKBAŞ ((Burdur) — Vazgeç
tim.
'BAŞKAN — Başka söz ist iyen arkadaşımız
var mı
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Sual so
racağım.
BAŞKAN — Buyurunuz.
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Faiz
haddinin tâyinini Hükümet nasıl üzerine alıyor,
yetkisi 'var mı?
TİCARET BAKANİ VE MALİYE BAKAN
VEKİLİ FENNİ İSLİMYELİ ('Balıkesir) —
Türkiye'de faiz haddinin tâyini hususi kanunla
Hükümete terk 'edilmiştir. Bu itibarla bu da
aynı •eklide muameleye tabi tutulmaktadır.
Ödünç para verme işleri Kanunu da bu istika
mette tedvin edilmiştir.
MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Yanlış.
»BAŞKAN — Başka söz istiyen arkadaşımız?
Yok.
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bit
miştir. Maddelere geçilmesini oyunum sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 'Kabul edil
miştir.
Tasarıda ivedilikle görüşülmesi hususu da
teklif edilmektedir. İvedilikle görüşülmesini oyu-
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nuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum.
1964 kalkınma istikrazı hakkında Kanun
MADDE 1. — Hasılı, 1964 .bütçe yılında ya
pılacak yatırımların finansmanında kullanılmak
ü/ere 200 000 000 liraya kadar, 1964 kalkınma
istikrazı adı ile uzun vadeli i<* istikraz akdine
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN7 — Madde hakkında söz isteyen?'
Yok Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
MADDE 2. — Bu kanun gereğince yapılacak
istikraz için 'hâmiline yazılı tahvil ihracolunur.
Bu istikrazın yıllık faiz nisbetl, Bakanlar 'Ku
rulu, ihraç fiatı, itfa müddeti ve sair şartları
Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Tahvillerin itfası, borsada başabaştan aşağı fliyaıtlar ile satıldıkları müddetçe
buradan satınalmak yoliyle, başabaşı bulmuş ve
ya aitmiş bulundukları takdirde kur'a çekmek
suretiyle yapılır.
BAŞKAN — Madde hakkında söz isrttiyenî
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 'eden
ler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu tahviller lilhraç tarihlerin
den itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödemeye ve
ya konversiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten
sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce ilân edil
mek suretiyle her hangi 'bir faiz vâdesinde teda
vülde kalmış olan tahviilenin tamamı veya bir
kısmı için ıbaşaibaş erken ödetme veyahut konversiyon yapılaıbillir.
BAŞKAN — Madde ha'kkında söz istiyen?
Ydk. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etoniyonler... Kaibul edilmiştir.
MADDE '5. — Tahvili erin faiz ve bedelleri,
geçici ve kesin tahviller ve bıınlai'in kuponları
ile ödemelerine ait evralk ve senetler, âlân ve is
tikraza ilişkiıiı diğer işlemler istikrazın tamamen
itfasına kadar her türlü vergi ve resimden mu
aftır.
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiiyen?
Ydk. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaibul eden
ler... M'fcmiyenltyr... Kaibul edilmiştir.
MADDE 6. — Bu 'kanun gereğince çıkarıla
cak olan 'tahviller geneli ve katma bütçe ile ida
re olunan daire ve kurumlarca, il özel idareleri
ve belediyelerce yapılacak artırma, eksiltme ve
sözleşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri
ürerinden kaibul olunur.
Teminatın iralt kaydına Ikarar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce vadesi gelmiş faiz
kuponlarının bedelleri tahvil
sahiplerine aidolur. Bu tahviller Hazinece satıllmuş ve satılacak
•olan Millî E'mlâk hederlerinin ödenmesinde dahi
başabaş (kaibul olunur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
SADRETTÎN TOSBÎ- (Kütahya) — Söz isti
yorum.
BAŞKAN —• Buyurunuz, Sayın Tosbıi.
SADRETTtN TOSBt (Kütahya) — Efen
dim, büyük bir mahzur gözüme çarptı. Yukardaki maddede, başabaştan aşağı olduğu vakit itfa
sadedinde Hükümet alacak. Meselâ bir tahvil 100
liraya çıktı. Borsada mukayyet değeri 7Î> lira,
75 liradan alıp itfa edecek. G-üzel. Bir vatandaş
millî emlâk alacağı zaman borsada 75 liralık bir
tahvili ;100 lira olarak verecek ve millî emlâki
100 liradan alacak. Bu Hazinenin büyük zararı
dır. Bilmem anlatabildim mi? Tahvilin (borsadaki
cari fiyatı, reeil fiyatı 60-75 liradır. Hükümetin
bu şekilde itfa etmesi gayet talbiîd'ir, doğrudur.
Fakat aynı durumda bir tahvili borsadan alan
bir şahıs Devletin malını alacağı zaman 75 lira
ya aldığı tahvili 100 lira olarak Devlete verecek,
malını alacak. Binaenaleyh Ibunun Hazinenin le
hine uygun hir şekilde tadilini ben uygun (bulu
yorum. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 'eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Bu istikraza ait faiz kuponla rının 'bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten iti
baren 5 yıll ve tahvil bedelleri tediyesi d azmi gel
diği tarıihten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine
zamanaşımına uğrar.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul .edilmiştir.
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MADDE 8. — Bu İkamın gereğince yapılacak
istikrazın ihraç giderleri, Maliye
Bakanlığı
Bütçesinin Devlet Borçıları
Ibölümüne ödenek
kaydı suretiyle ödenir.
Maliye
Bakanlığı
ihraç
giderleri için
(1 000 000) liraya kadar geçici (harcamaya yetİkilüdir.
Tahvillerin basımı ve bunların
satışlarını
teşvik maksadiyle hazırlatılacak afiş ve pankard
giderleri 2400 sayılı Kanun
hükümlerine talbi
değildir.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok.
Komisyonun ibür önergesi var, okutuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Müzakere edilmekte olan 1964 Kalkınma İs
tikrazı kanun tasarlısının 8 nci ımaddeoinin aşa
ğıda gösterilen sekilide
(tadilini arz ve teklif
ederim.
Bütçe ve Plân Komisyonu
adına Sözcü
İzmir
Necip Mirkülâmoğlu
MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapıla
cak iotıikrazın ihraç giderleri Maliye Bakanlığı
Bütçesinin ilgili (bölümünden ödenir.
Tahvillerin hasımı ve bunların
satışlarını
teşvik maksadiyle 'hazırlatılacak afiş ve pankard
giderleri 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi
değildir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon.
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ NECİP MİRİKELÂMOĞLU
(İzmir) —
Efendim Hükümetin ve 'Kcıminyonun bir zühu
lünü ifade ve tamirine, 'taslhihıine imkân kazan
mak için bu' önergeyi vermiş bulunuyoruz.
Anayasa, bütçe kanunlarının müzakere pro
sedürünü çizmiştir. Evvelâ Karma Bütçe KominyDnuna gider, billâhara -Scmaıtoya gider ve on
dan ı-mra da Yüksek Huzurunuza gelir. Bura
da bir milyon liraya kadar ihraç masraflarına
yoUkü verem bir madde olduğu ve biraz evvel
ifad'o cıXrğim mânada ve vakıfta olduğu için bu
prosedür halasının tashihi bakımımdan bu -tak
riri vermiş bulunuyoruz. «Maliye Bakanlığı ih
raç gidenleri için (1 000 000) liraya kadar ge
çici harcamaya ycılcilid'.r» fıkrasını
çıkarmak
suretiyle bu tasarıyı normal revişi içinde ve yü-

rüyüşü içinde huzurunuzdan geçirmek ve kâ>
nunlaşltırmak mümkün olacaktır.
Sadece tadilim için önergeyi vermiş bulunuyo
ruz.
BAŞKAN — Okunmuş olan Komisyon öner
genin! oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmiyeriler... Kabul edilmiştir
Kalbul ettiğiniz bu önerge
'metnini 8 nci
madde olarak kabulünü oyunuza
sunuyorum.
Kalbul edenler... Ebmiyenler... Kabul edilım'lgtlr.
MADDE 9. — Bu kanunun akdine izin ver
diği istikrazım yıllık faiz, itfa ve diğer giderlerini
Ikarşılıyalbilie'cek Ödenek, her yıl Maliye Bakan
lığı Bütçesinin Devlet borçları bölümüne konıulJur.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyemler... Kalbul edilmiştir.
MADDE 10. — IBu kamum yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde hakkımda mz ytiyen?
Ydk. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edillımiştir.
MADDE 11. — Bu kamunun
hükümlerini
Maliye Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?
Ydı. Maddcyii oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ebmiyenler... Kabul edillımiştir.
Tümü halUkında söz istiyen?.. Yok. Tümü açık
oyunuza sunulmuştur. Kutular sıralar arasında
dolaştırılacakltır.
3. — özel öğretim kurumları kanunu tasarısı
ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim müessese
leri kanunu teklifi ve Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine hizmet gayesiy
le kurulan dernekler tarafından arılan özel okul
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında ka
nun teklifi ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 arkadaşının, Âmme menfaatine hiz
met gayesiyle kurulan dernekler tarafından açı
lan özel okul öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plân
Komisyonlarından seçilen beşer üyeden
kurulan
Geçici Komisyon raporu (î/539, 2/581,
2/617,
2/618) (S. Sayısı: 495 e 1 nci eli)
BAŞKAN — Komisyona havale edilen mad
deler komisyondan gelmediği için müzakeresini
geçiyoruz.
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4. — Siyasi partiler kanunu tasarısı ile Ada ! Sayın Zekâi Dorman, Ankara Milletvekili Sayın
Hüseyin Ataman imzalıdır. Oya sunulacaktır.
na Milletvekili Kasım Gülek ve Kemal SarıibBu arada Ahmet Tahtakılıç tarafından verilmiş
rahimoğlu'nun, Siyasi partiler kanun teklifleri
olup Anayasa Komisyonuna iadesini istiyen öner
ve Geçici Komisyon raporu (1/560, 2/378, 2/591)
geler vardır. Bunları oylarınıza arz edeceğim.
(S. Sayısı:527)
(1)
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) —
BAŞKAN — Geçici Komisyon yerini alsın...
Biz bu takriri verirken grup adına verdik, zan
Hükümet burada...
nediyorum ki, yazılmamıştır. Ben Grup BaşkanMuhterem arkadaşlarım, dünkü birleşimimizde
vekili olarak grup adına verildiğini tavzih edip
de ifade edildiği üzere Siyasi Partiler Kanunu
geri alıyorum.
tasarısının tümü üzerindeki müzakereler bitmiş
BAŞKAN — Efendim, burada yazılı olarak
tir, maddelere geçilmesinin oylanmasından evvel
grup adına diye bir kayıt yoktur. Şimdi bu
tasarının Komisyona, Hükümete, normal komis
önergeyi oyunuza arz edeceğim. Ayrıca okunması
yonlara, Anayasa Komisyonuna iadesini isti
istenmediği için sadece Anayasa Komisyonuna
yen önergeler vardır. Bu önergeler bir hayli ka
havalesini istiyen bir takriridir. Bu takriri oyla
barıktır, Tamamının yeniden okunup okunmama
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
sı hususunu oyunuza arz ediyorum. Okunmasını
Kabul edilmiştir.
kabul edenler... Etmiyenler... Okunması kabul
Sayın Ahmet Tahtakılıç tarafından verilmiş
edilmemiştir. .
olup
Anayasa Komisyonuna havalesini istemekte
Bu arada Sayın Sabahattin Savacı ve İbrahim
dir ki, şimdi bu reddedilmiştir. Normal komisyon
Kılıcoğlu arkadaşlarımıza aidolup Hükümete
lara ve Geçici Komisyona havalesini istiyen bir
iadesini istiyen bir önerge vardır...
takrir vardır. Normal komisyona havalesi hususu
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —
nu kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
önergemi geri alıyorum efendim.
tir.
Geçici Komisyona havale edilmesini oylarınıza
BAŞKAN — Arkadaşımız önergelerini geri
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçi
alıyorlar, geriverilmiştir.
ci Komisyona havale edilmesi kabul edilmemiş
Sayın Turhan Bilgin ve Sayın Saim Kaygan'a
tir.
ait normal komisyonlarda görüşülmesi istenen
ve...
Anayasa Komisyonuna havalesini istiyen bir
takrir esasen reddedilmişti. Bu arada Sayın Ni
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — önergemi
hat Diler'e ait olup ve Geçici Komisyona havalesi
geri alıyorum efendim...
ni istiyen bir önerge vardır.
BAŞKAN — Saim Kaygan arkadaşımız bura
NİHAT DlLER (Erzurum) — Geçici Komis
dalar mıf Turhan Bilgin arkadaşımız önergesini
yon tarafından tetkikini istemiştim.
geri alıyorlar. Bunun açık oya sunulması isten
miş...
BAŞKAN — Geri alıyor musunuz?
TURHAN BİLGİN (Erzurum) — Vazgeçiyo
NİHAT DİLER (Devamla) — Hayır geri al
rum efendim.
mıyorum efendim.
BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunuyo
BAŞKAN — Bu arada Sayın Zekâi Dorman
rum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Sayın Nihat
ye Sayın Hüseyin Ataman tarafından verilmiş
Diler'e ait önerge de reddedilmiştir.
olup Anayasa Komisyonuna havale edilmesini is
Bu arada Sayın Merhum Gümüşpala'ya aido
tiyen bir Önerge vardır.
lup muamele görmiyecek olan bir önerge daha
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) —
vardır. Bunu sadece ıttılaınıza arz ediyorum.
Grup adına mı efendim?
Muhterem arkadaşlarım, tasarının tümü üze
BAŞKAN — Grup adma değil şahısları adı
rinde müzakereler bitmiş ve bununla ilgili takrir
lladır. İsimleri şunlardır : İstanbul Milletvekili
lerin tamamı hakkında Yüksek Heyetiniz kararım
vermiştir. Şimdi maddelere geçilmesi hususunu
(1)527 S.Saifûı basmayazı 6.2.1964
tarih
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
li 49 ncu birleşim tutanağı sonuna eklidir.
yenler... Kabul edilmiştir.
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (istanbul) — Söz istiyorum efendim.
BAŞKAN —• Buyurun efendim.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ COŞKUN
KIRCA (İstanbul) —• Muhterem' arkadaşlarım;
komisyonumuz yine komisyon adına dün Yüce
Heyetinizde verdiği izahatın ışığında bir takrir
hazırlamıştır. Şimdi Riyasete sunmaktadır. Tak
ririn metni şudur :

6 : İ

dir. Bu bakımdan Yüce Meclisiniz kabul ederse
Geçici Komisyonun çalışmalarına gruplar ola
rak iştirak etmek niyetindeyiz. Gideriz, fikirle
rimizi orada söyleriz. Lâzımgclirse mutabık kal
dığımız maddeler hakkında takrir vermeyiz, Mu
tabık kalamadığımız maddeler hakkında da tak
rir veririz, çok çabuk bu iş halledilebilir. Yoksa
yüzlerce takrir falan partiden, yüzlerce takrir
falan partiden ve bunların binlerce sayfa tuta
cak esbabı mucibe lâyihalarını hazırlamak çok
güç olacak ve bir netice alınamayacaktır. Bu hu
susu arz etmek isterim. Hürmetlerimle.

«Yüksek Başkanlığa
Tasarının görüşülmesine bir hafta ara veril
miştir. Ve İm süre içerisinde siyasi parti grupla
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kırca.
rının değişiklik önergelerini, bu önergelerin
aidolaeağı maddeler komisyonumuzda yeniden
(lEOlCl KOMİSYON ISÖZCÜSÜ <GOŞKUN
görüşüleceğinden, Komisyonumuz Başkanl ığına
KIRCA (İstanbul) — Muhterem
arkadaşlar,
tevcih etmelerinin karara bağlanmasını arz ve
zannediyorum
'Sayın Akdoğan arkadaşımız
teklif ederim.
dün Mecliste yoktu ve benim yine siyasi parti
Geçici Komisyon Sözcüsü
gruplarının mutabakatına dayanarak ve on
İstanbul
dan kuvvet alarak 'yaptığım yazılı ibeyanııı
Coşkun Kırca»
metni kendilerince malûm değil. Komisyonu
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) —
muz 'bu prosedürü esasen bu süre içerisinde
Söz istiyorum.
ve bir hafta içerisinde siyasi parti grupları
BAŞKAN — Bu önerge ile ilgili olarak mı?
temsilcileri arasında bu konuda müşterek ça
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Devamla) —
lışmalar yapılacağına ibinaen hazırlanmıştır.
Uvet.
Bu çalışmalar öyle ümidediyorıız ki, bu konuda,
BAŞKAN — Buyurun.
mevcut ihtilâfları hiç değilse geniş ölçüde izale
İSMAİL HAKKI AKDOĞAN (Yozgat) —
edecek
mahiyette olacaktır.
Binaenaleyh,
Çok muhterem arkadaşlarım; siyasi partiler ka
siyasi parti .gruplarınca verilecek olan tak
nunu tasarısının tümü üzerinde yapılan görüş
rirlerin
kendilerinin endişe ettikleri gibi bü
melerde bütün siyasi gruplar ve bağımsız mil
yük adedde olacağını tahmin etmemekteyiz
letvekilleri arkadaşlarımızla Hükümet uzun uzun
Her halükarda hangi siyasi parti grupundan
konuşmuş ve bunlar üzerindeki fikirlerini Yük
gelirse gelsin, müştereken gelsin, münferiden
sek Meclise arz etmişti. Burada Geçici Komis
gelsin, bir siyasi parti grupundan 'bir madde
yon Başkanı bir hafta sonra müzakerelerin ya
•hakkında bir takrir geldiği vakit - komisyo
pılmasını ve bu arada siyasi partilerin, grupla
numuz daha 'önce ve dün tekafebül etmişti ve
rın takrirlerini Geçici Komisyona vermesini tek
şimdi de komisyonumuz tekabbül etmektedir.
lif ediyorlar. Esasen biz fikirlerimizi Yüksek
Takriri de Ibu mealde yazılmaktadır - otoma Meclise söylemiş olmakla beraber Geçici Komis
tıkman,
o maddeyi komisyona geri alacak ve
yon faaliyet halinde bulunduğu yerde, nerede
o maddeyi yeniden görüşücektir. Bu önergeler
çalışacaksa, çalışacağı yeri bize bildirir, bizler
bir maddenin bir hükmünün veya tamamının
parti olarak, grup olarak, milletvekili olarak
çıkarılması baklanda olabileceği 'gi'bi o madde
oraya gider kanunun maddeleri hakkında görüş
nin şu veya, bu yünden tadil istikametinde
ve kanaatlerimizi söyler ve takrirlerimizi veririz.
de olabilecektir. Şimdi, ıbu katiyen şu demek
Yoksa bir hafta, içerisinde takrirleri verin de
nildiğine göre, yüzlerce maddeyi ihtiva eden bir
değildir ki ,ayrıca komisyonumuz, siyasi parti
siyasi partiler kanununun şu veya bu ;maddesi
gruplarının, üzerinde takrir verdiği maddeler
hakkında takrirler vermek bir haftalık müddet
dışında 'başka maddeleri de ister kendi inisiya
içerisine sığmıyacağma göre, esbabı mucibeletifiyle, ister Yüce Meclisin direktifleriyle, is
rini tutup komisyona anlatmak mümkün değil- , ter Yüce Mecliste milletvekili arkadaşlarımızın
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o konularda son derece ve ilgi çekici fikirler
dermeyan etmeleri muvacehesinde geri alma
sın. Bu imkân daima her komisyonun yetkisi
dir. Bu imkânı en iyi şekilde ve kanun ted
vin etmek 'bakımından el'betteki komisyon
kullanacaktır. Burada şimdiden ve her halü
kârda
komisyon adına giriştiğimiz taahhüt
şudur : Siyasi parti gruplarının mutabakatı
na binaen, her hanlgi ıbir madde üzerine siyasi
parti gruplarından müçtemian veya münferi
den çıkarma veya tadil önergeleri geldiği za
man komisyonumuz her halükârda bu maddeyi
komisyona geri 'alacak ve takrir sahiplerinin
ve esasen komisyonda istiyen milletvekili ar
kadaşımız ıbulunup, müzakerelere katılabilece
ğine göre onların huzurunuzda meseleyi yeniden
teferruat iyi e tetkik edecektir. Bu itibarla zan
nediyorum ki, mesele aydınlanır
Komisyonun çalışma yeri, şu anda odanın nu
marasını unuttum, komisyonumuzun şahsına yeri
Maliye Komisyonudur. Çalışma yeridir. Komis
yonumuzun görevli sekreterleri, Maliye Ko
misyonunun sekreterleri
olan hanımlardır.
Binan enaleyh, komisyonumuz 'başkanlığına ve
rilecek olan takrirler Maliye Komisyonunun
görevli sekreterlerine verilecektir. Çalışma yeri
Millet Meclisi Maliye Komisyonudur.
BAŞKAN" — Buyurun Sayın Akdoğan.
İSMAİL HAKİKİ AKDOĞAN (Yozgat) —
Muhterem arkadaşlar siyasi parti grupları
temsilcilerinin üzerinde yaptıkları görüşme ve
anlaşma sonunda 'bendeniz şöyle anlamıştım :
Tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Mad
delere geçilmesine karar 'verilecek... Maddelere
•geçildikten sonra Geçici Komisyon maddeleri
olduğu gibi komisyona alacak, şu anda toptan.
Aldıktan sonra tekrar Mecliste görüşülmesine
kadar maddeler üzerindeki tarafların görüşle
ri üzerinde konuşulacak, mutabakata varıla
cak, varılanlar tashih edilecek, varılamıyanlar
olduğu gibi Meclise gelecek, münakaşası Meclisde devam edecek. Bendeniz böyle anlamıştım.
Sayın arkadaşımızın ifade ettiğine göre madde
ler komisyona hiçbir surette alınmıyacak, mü
zakereler bir hafta sonra veya 15 gün sonra
başlayacak, Müzakereler başladığı anda burada
bir takrir verilirse o takrir üzerine o maddenin
komisyona alınması taahhüt edilmiş oluyor. İki
si arasında çok fark olduğu kanaatindeyiz. Ko-
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misyon maddeyi alır, diğer maddeler Mecliste
görüşülürken geri aldığı maddeyi bir redaksi
yona tabi tutar veya esaslı bir değiştirme yap
maz, hemen tekrar o maddeyi Yüksek Meclise
getirebilir. Bu bakımdan bir yanlış anlama yok
sa istirham ederim arkadaşımızdan, evvelce de
görüşmüş olduğumuz üzere tamamının müza
keresi bitmiştir, maddelere geçilmiştir. Komis
yon olarak, maddelere geçildikten sonra alsın
lar; siyasi gruplar arasındaki görüşmeler neti
celensin ve müzakere edileceği güne kadar han
gi hususlarda mutabakata varılırsa onlar hal
ledilmiş olsun, daha iyi bir neticeye varmış
oluruz. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Bu takrir üzerine başka söz is
tiyen var mı? O halde takriri tekrar okutuyo
rum.
Yüksek Başkanlığa
Tasarının görüşülmesine bir hafta ark veril
miştir. Ve bu süre içerisinde siyasi parti grup
larının değişiklik önergelerini, bu önergelerin
aidolacağı maddeler komisyonumuzda yeniden
görüşüleceğinden, Komisyonumuz Başkanlığına
tevcih etmelerinin karara bağlanmasını arz ve
teklif ederim.
.. . . T_ . .
Geçici Komısym sozcusu
İstanbul
Coşkun Kırca
BAŞKAN — Okunmuş olan önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Daha evvel yapılmış olan komisyon seçimle
ri sonuçlarını okutuyorum.
Açık oylamaya iştirak etmemiş olan arka
daşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. Oyunu
kullanmamış arkadaşımız var mı?.. Yok. Oylama
işlemi bitmiştir.
Yüksek Başkanlığa
Adalet Komisyonunda açık bulunan üyelik
için yapılan seçime (240) zat katılmış ve neti
cede aşağıda isimleri yazılı üyeler hizalarında
gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Üye
Çorum
İstanbul
Abdurrahman Güler
Cihad Baban
Üye
Zonguldak
Kenan Esengin
Asım Yılmaz : 240
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Yüksek Başkanlığa
Anayasa Komisyonunda açık bulunan üye
lik için yapılan seçime (240) zat katılmış ve
neticede aşağıda isimleri yazılı bulunan üyeler
hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Üye
Üye
Çorum
istanbul
Abdurrahman Güler
Cihad Baban
Üye
Zonguldak
Kenan Esengin
240

Kaya Bulut

Yüksek Başkanlığa
Çalışma Komisyonunda açık Ibulunan üye
lik için yapılan seçime (240) zat katılmış ve
neticede aşağıda isimleri yazılı bulunan üyeler
hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
üye
Üye
Çorum
İstanbul
Abdurrahman Güler
Cihad Baban
Üye
Zonguldak
Kenan Esengin
230

Halûk Nur Baki

Yüksek Başkanlığa
Gümrük ve Tekel Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için yapılan seçime (240) zat katılmış
ve neticede aşağıda isimleri yazılı bulunan üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Çorum
Abdurrahman Güler

Üye
İstanbul
Cihad Baban

0 : (1
Üye
Zonguldak
Kenan Esengin
240
240

Edip Rüştü Akyürek
Ziya Altınoğlu

Yüksek Başkanlığa
İmar ve İskân Komisyonunda açık bulunan
üyelik için yapılan seçime (240) zat katılmış ve
neticede aşağıda isimleri yazılı bulunan üyeler
hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Çorum
Abdurrahman Güler

Üye
İstanbul
Cihad Baban

Üye
Zonguldak
Kenan Esengin
240

Muzaffer Döşemeci

Yüksek Başkanlığa
Plân ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan
üyelik için yapılan seçime (240) zat katılmış
ve neticede aşağıda isimleri yazılı bulunan üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Çorum
Abdurrahman Güler

Üye
İstanbul
Cihad Baban

Üye
Zonguldak
Kenan Esengin
240

Nuri Bayar

Üye
Zonguldak
Kenan Esengin
Halûk Nur Baki

4 12 .1934

235

Yüksek Başkanlığa
İçişleri Komisyonunda açık bulunan üye
likler için yapılan seçime (240) zat, katılmış ve
neticede aşağıda isimleri yazılı bulunan üyeler
hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üyo
Üye
Çorum
İstanbul
Abdurrahman Güler
Cihad Baban

Yüksek Başkanlığa
Sayıştay Komisyonunda açık bulunan'üye
lik için yapılan seçime (240) zat katılmış ve
-neticede aşağıda isimleri yazılı bulunan üyeler
hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Çprum
Abdurrahman Güler

Üye
İstanbul
Cihad Baban

Üyo
Zonguldak
Kenan Esengin
Kemal Badıllı

— 698 —

240

M. Meclisi

B : 18 4.12 .1934 O : 1
neticede aşağıda isimleri yazılı 'bulunan üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
üye
Üye
Çorum
İstanbul
Abdurrahman Güler
Cihad Baban
Üye
Zonguldak
Kenan Esengin

Yüksek Başkanlığa
Tarım Komisyonunda açık bulunan üye
lik için yapılan seçime (240) zat katılmış ve
neticede aşağıda isimleri yazılı bulunan üyeler
hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Çorum
Abdurrahman Güler

Üye
İstanbul
Cihad Baban

Yüksek Başkanlığa
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunda açık bulunan üyelikler için yapılan
seçime (240) zat katılmış ve neticede aşağıda
isimleri yazılı bulunan üyeler hizalarında gös
terilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye
Üye
Çorum
İstanbul
Abdurrahman Güler
Cihad Baban
Üye
Zonguldak
Kenan Esengin

240

Şaban Keskin

Yüksek Başkanlığa
Ticaret Komisyonunda açık bulunan üye
lik için yapılan seçime (240) zat katılmış ve
neticede aşağıda isimleri yazılı bulunan üyeler
hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.
Üye •

Çorum
Abdurrahman Güler

Üye
istanbul
Cihad Baban

Yüksek Başkanlığa
Köy İşleri Komisyonunda açık bulunan üye
lik için yapılan seçime (240) zat katılmış ve
neticede aşağıda isimleri yazılı bulunan üyeler
hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.

25

Yüksek Başkanlığa
Ulaştırma Komisyonunda açık bulunan üye
lik için yapılan seçime (240) zat katılmış ve
neticede aşağıda isimleri yazılı bulunan üyeler
hizalarında gösterilen oyları almışlardır.
Arz olunur.

Üye
Çorum
Abdurrahman Güler

Üye
Çorum
Abdurrahman Güler

24
20

Yüksek Başkanlığa
Dilekçe Karma Komisyonunda açık bulunan
üyelik için yapılan seçime (240) zat katılmış ve

Üye
İstanbul
Cihad Baban

Üyo
Zonguldak
Kenan Esengin

Üye
İstanbul
Cihad Baban

Üye
Zonguldak
Kenan Esengin
Kasım Gülek
Nazmi ökten

240
240

M. Ali Pestilei
Erol Yılmaz Akçal

Üye
Zonguldak
Kenan Esengin
•Cevdet Perin

240

Nihat Berkkan

üye
Zonguldak
Kenan Esengin

Mehmet Geçioğlu
181
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, daha
evvel yapılmış olan oylama sonucunda,
Adalet Komisyonuna, Asım Yılmaz.
Anayasa Komisyonuna, Kaya Bulut.
Çalışma Komisyonuna, Halûk Nur Baki,
Gümrük ve Tekel Komisyonuna, Halûk Nur
Baki,
İçişleri Komisyonunaj Ziya Altmoğlu, Edip
Rüştü Akyürek,
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İmar ve İskân Komisyonuna, Muzaffer Dö
şemeci,
Plân ve Bütçe Komisyonuna, Nuri Bayar,
Sayıştay Komisyonuna, Kemal Badıllı,
Tarım Komisyonuna, Şaban Keskin,
Dilekçe Komisyonuna, Nihat Berkkan,
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyo
nuna, M. Ali Pestilci, Erol Yılmaz Akçal, seçil
mişlerdir.
Bu arada Ticaret Komisyonu, Ulaştırma Ko
misyonu ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma

O: 1

Komisyonunda bir a cılk üyelik için yapılan
oylamada nisap hâsıl olmamıştır. Bilgilerinize
sunulur.
Köy İşleri Komisyonuna, Mehmet (leçioğlu
seçilmiştir', bilgilerinize sunulur.
Devlet personeli meslek teşekkülleri kanun
tasarısının .oylama sonucunu arz ediyorum:
Oylamaya katılan
(4), çekinser (5)

(219), kabul (210), n t

Nisap hâsıl olmadığından yeniden oylarınıza
arz edilecektir. Şimdi sorulara geçiyoruz.

6. — SORULAR VE CEVAPLARI
A)

SÖZLÜ

SORUL AB VE

1. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'ın, Bi
lecik ili İnönü bucağının Eskişehir iline bağlan
ması sebebine dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/780)
BAŞKAN — Sayın Binay? Yoklar. İzinli bu
lundukları için gelecdk soru gününe kalmıştır.
2. — Manisa Milletvekili Hur rem Kubat'm,
NATO\ kuvvetlerinin
Kıbrıs'a çıkmaması sebe
bine ve ne zaman çıkacağının umulduğuna dair
Başbakandan sözlü sorusu (G/800)
BAŞKAN — Sayın Kubat, izinli oklukları
için, sözlü soruları gelecek soru gününe bıraık'ilim ıştır.
3. — Yozgat Milletvekili İsmet
Kapısız'm,
Vazgat'ta temeli atılan Bira Fabrikasının 10
milyon litre üzerinden hesabedilen kapasitesinin,
Devlet Plânlama Teşkilâtınca, 5 milyon litre
üzerinden hesabedilmesi sebebine dair Devlet
Bakanından sözlü sorusu (6/806)
BAŞKAN — Sayın Kapısız? Yoklar. İkinci
defa bulunmadıkları için, sözlü soruları düşmüş
tür.
4. — Edirne Milletvekili Fakir (Hritlioğlu'uuu, bir karış toprağı olmıyan Meriç ilçesi Sa
atağacı köyü halkının durumu hakkında ne gi
bi bir tedbir düşünü)'düğüne dair sorusu ve İmar
ve İskân Bakanı (1 el âl ettin V zer'in sözlü cevabi
(6/8.13)
.
BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu?

Buradalar.

(MVAFLARI

Sayın Bakan buradalar. Sözlü soruyu okutu
yorum.
(İ . ."» . .1964
Özü : Meriç ilçesi Saatağacı köyü halkının
tamamiyle topraksız olan durumunun acele ola
rak tashihi-için, Bakanlığın ne gibi tedbirler
düşündüğüne dair sözlü sorusu.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun İmar ve Iskan Bakanlı
ğı taı'alindan sözlü olarak cevaplandırılmasına
delâletlerinizi saygılarımla arz ederim.
Fahir Giritlioğlu
Edirne Milletvekili
Edirne Meriç ilçesinde Saatağacı köyü hal
kının kayden ve fiilen tek karış toprağı mevcut
değildir.
Başkalarının 'arazilerini icarla, eki}) maişeti
ni temin eden mezkûr köy halkına toprak, bul
mak için; Toprak Reformunun yapılması mı
beklenilmektedir?
Ergene Nehrinin (kurutulan geniş yatakları
icarla muhtelif 'kimselere Maliye tarafından ve
rilirken, geniş ovalar üzerinde tek karış topra
ğı olmıyan bu köy halkının acele durumu hak
kında Bakanlığınız ne gibi bir tedbir düşünmek
tedir?.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
İMAR VE İSKÂN BAKANI CELÂDETTİN
ÜZER (Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem
arkadaşlar, Edirne Milletvekili Sayın Fahir Gi
rit lioğhı'nun M-eriçle ilgili sözlü sorusunu, Topraik İskân . Genel Müdürlüğü ile ilgili olduğu
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için cevaplandıramıyacağım. Bu mevzu doğru
dan doğruya Köy İşleri Bakanlığına intikal et
miştir. Dosyalar da kendilerindedir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Giritlioğlu.
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Söyliyeeek bir şeyim 'kalmadı.
BAŞKAN — Şu halele sualinizi yeniden Köy
İşleri Bakanlığına tevcih edersiniz.
FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Otoma
tik olarak yapılmasını istirham ediyorum, efen
dim.
BAŞKAN — Riyasetçe gereken muamele ya
pılacaktır.
5. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlıı'nun, Taşköprü'deki
kendir fabrikasının yerli
kendirlerimizi işlemesi için ne gibi tedbir düşü
nüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu
(6/815)
BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, buradalar.
Sayın Bakan, yok. S'.)zlü soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır.
6'. — Edime Milletvekili Fahir Giritlioğlu'nun, İşçi Sigortaları Kurumunun, işçilerin teda
vilerini bir elden, Sağlık ve Sosyal Yardım Ha
kanlığı kanaliyle yaptırmasının daha istifadeli
olup olmıyacağına dair Çalışma ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlarından sorusu ve Çalışma
Bakanı Bülent Ecevit'in. sözlü cevabı (a/816)
IBAŞKAN — Sayın Giritlioğlu, buradalar.
Çalışıma Bakanı, buradalar. Sözlü soruyu oikutuyoru-m.
6 . 3 . 1064
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki yazılı sözlü sorumun Çalışma Ba
kanlığı ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi
saygılarımla rica ederim.
Edirne Milletvekili
Fahir Giril ioğlu
1. İşçi Sigortaları Kurumunun, işçi sağlığı
nı koruyacak faaliyet ve tedbirlerle yetinerek,
işçilerin tedavilerinin bir elden, ezcümle sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı kanaliyle yaptırıl
ması daha ekonomik, ve memleket sağlık mesele
lerini topyekûn ele almak bakımından daha isti
fadeli olmaz mı?
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2. İşçi Sigortaları Kurumunun tedavi ve
sağlık gibi kendi asıl faaliyet ve istisası dışına
çıkan tasarruflarının ekonomik olmadığı ve binnetice sağlık müesseselerini hem masraflı yaptığı
ve hem de masraflı işlettiği iddia edilmektedir.
Ezcümle :
Sağlık Bakanlığı bir yatağı 20 000 liraya mal
ettiği halde, Sigortanın aynı mahiyette bir ya
tağı 80 000 liraya ve Aydın Hastanesindeki ya
tak adedini ise 95 000 liraya mal ettiği iddialar
arasındadır.
Bu iddialar doğru mudur?
3. İşçi Sigortaları hastanelerinde bir hasta
nın tedavisinin günlüğünün vasati olarak 40 li
raya mal olduğu iddia edilmektedir.
Beher hasta için şayet bu kadar lira masraf
ediliyorsa aynı parayı başka bir müesseseye öde
mek suretiyle hastaları tedavi ettirmek daha isti
fadeli olmaz mı?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT
(Ankara) — Sayın arkadaşlar, Sayın Edirne Mil
letvekili Fahir Giritlioğlu'nun sorusunun birinci
bölümünde belirtilen hususlar esasen kalkınma
plânının hedefleri arasında da yer almıştır. Şöy
le ki, Millî Savunma Bakanlığına ait sağlık tesis
lerinin belirli özellik taşıyan hususları dışında bu
lunan kamu sektöründeki bütün sağlık tesisleri
nin bir elde birleştirilmesi plânda öngörülmekte
dir. Bu konuda iki Bakanlık arasında çalışmalar
yapılmakta ve devam etmektedir. Ancak İşçi Si
gortaları Kurumu bilindiği gibi, sağlık hizmetle
rini; işçilerin ve iş verenlerin ödedikleri primle
ve işçi ve işverenlerin temsilcilerinin denetimi
altında yapmaktadır.
Onun icn böyle sağlık hizmetlerinde birleştir
me yoluna gidilirken, İşçi Sigortaları hastaneleri
nin hizmet seviyelerinde de bir değişiklik olma
ması ve bu hastanelerin üzerinde, sağlık sigorta
ları hizmetlileri üzerinde prim ödiyen işçi ve işve
renlerin demokratik denetleme hak ve imkânları
nın da imkân nisbetinde muhafazası ihtiyacı göz
önünde tutulmaktadır. Bu ihtiyaçların söz konu
su birleştirmenin hizmetlerin tek elde toplanması
nın güçlüğünde başlıca etkenleridir. Buna rağ
men bu güçlükleri tatmin edici bir şekilde yenme
imkânları aranmaktadır, ö t e yandan Hükümet
programında belirtildiği üzere bir sağlık sigortası
kurulması için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlt-
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hastanelerine projelerinde görüldüğünden daha
fazla yatak yerleştirilmek rahatlıkla mümkün ola
caktır.

ğı ile Çalışma Bakanlığı arasında müşterek çalış
malara başlanmış bulunmaktadır. Muhtemelen
vergi mükelleflerini kapsıyacak olan böyle bir sağ
lık sigortası kurularak yurttaşların hizmetine gir
diği takdirde yeni bâzı meseleler ve görevler or
taya çıkacağı için sağlık tesislerinin, özellikle Işçi Sigortalarına ait sağlık tesislerinin diğer sağ
lık tesisleri ile bir elde toplanması meselesinin
Sağlık Sigortası kurulduğu zaman ortaya çıkacak
meselelerle bir arada, ahenkli bir şekilde ele alın
ması zarureti kendisini göstermektedir. Onun için
Çalışma Bakanlığı ile Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı arasında yapılmakta olan çalışmalarda,
hem sağlık tesislerinin birleştirilmesi konusu, hem
de ileride kurulması düşünülen yeni sağlık sigor
tası konusu bir arada ele alınmış ve bu çalışma
lar bir arada yürütülmektedir. Şimdiye kadar bu
konunun halledilememiş olması; bu alandaki ge
cikmenin bir sebebi de budur.
Sayın Fahir Giritlioğlu'nun sorusunun ikinci
bölümüne gelince; genel olarak hakikaten sayın
arkadaşımızın belirttiği gibi bâzı işçi Sigortaları
hastanelerinde lükse kaçılmış ve bu hastaneler
hakikaten pahalıya mal olmuştur. Bununla birlik
te şurasını belirtmek isterim ki, yatak maliyetleri
hakkında ileri sürülen iddialar, bu arada sayın
arkadaşımızın ileri sürdüğü idialar gerçeğe tama
men uymamaktadır, işçi Sigortaları hastanelerin
de yatak maliyetinin çok yüksek görünmesinin bir
sebebi, bu hastanelerin birçoğunda aslında bulu
nabileceğinden daha az yatak bulunmasıdır. Bu
na bir misal vermek isterim, istanbul'da yakın
zamanda işletmeye açılmış olan Paşabahçe Hasta
nesinin yatak sayısı projeye göre 120 dir. Bu has
tane 7 milyon 700 bin liraya mal olmuştur. 7 mil
yon 700 bin lira üzerinden 120 yatağa taksim
edildiği zaman bir yatağın maliyeti 64 bin 166
liradır. Dikkat edildiğinde görülür ki, oldukça
yüksek bir rakamdır. Oysa ki, bugün Paşabahçe
Hastanesine 120 yatak değil 205 yatak konmuş
tur. Bu 205 yatak rahatça, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının ölçülerine tamamiyle uygun
olarak yerleştirilebilmiştir. Bu durumda fiilen
yatak basma maliyet 64 bin 166 liradan 35 bin
400 liraya inmiş olmaktadır. Aynı durum başka
hastanelerde de vardır. Meselâ Yüksek Meclisin
kabul etmiş olduğu yeni Sosyal Sigortalar Kanu
nu yürürlüğe girip de, hastalık sigortası eş ve
çocuklar ve tek işçiye kadar teşmil edildiği vakit
ihtiyaç halinde, meselâ Ankara Eskişehir, Aydın
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Daha önce arz ettiğim gibi, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının ölçülerine uygun olarak
işçi Sigortalarının hastanelerine daha fazla ya
tak yerleştirilmiş olacaktır. O şekilde maliyet,
yatak başına ınalyiet de haliyle düşmüş olacaktır.
Fakat bugünkü durumda dahi hu hastanelerin
yatak başına maliyeti söylenildiği, sanıldığı ka
dar yüksek değildir. Meselâ Aydın hastanesini
örnek olarak gösteriyorlar, sayın arkadaşımız.
Aydın hastanesinin maliyeti onbeş buçuk milyon
liradır. Fakat bu onbeş buçuk milyon liraya, gö
revi hastanenin görevinden ayrı mütalâa edilme
si gereken oldukça büyük polikliniğin maliyeti
dâhildir. Poliklinik hariç tutulursa, Aydın hasta
nesinin maliyeti oınbuçuk milyon liradır. Bu tak
dirde yatak hasına maliyetin kırk ibiıı lira olarak
hesaplanması gerekir. Fakat poliklinikle birlikle
mütalâa, edildiği takdirde dahi hu hastanenin
yatak başına maliyeti sayın arkadaşımızın öner
gesinde (belirttiği gibi 95 bin lira değil 60 bin lira
dır. işçi Sigortalarının yatak maliyetlerinin
yüksek olduğu öne sürülürken bu hastanelerin
diğer ibirçok devlet hastanelerine nazaran ibâzı
başka tesisleri de ihtiva ettiğinin göz önünde
tutulması gerekir. Bir kere diğer hastanelerden
farklı olarak işçi Sigortaları Kurumunun hasta
nelerinde hastalık sigortası işlemleri yürütül
mektedir. Bunun için gerekli bürolar yer al
maktadır. Yine bu hastanelerin tedavi servisle
rinde diğer birçok hastanelere nazaran fazlalık
lar vardır. Ameliyathaneler, muayene odaları
daha geniş tutulmuştur.
Günlük bir çalışma hayatı içinde bulunan
.sigortalı işçilerin ayakta muayene ve tedavile
rinin süratle yapılması suretiyle işçilerin müm
kün olduğu kadar işlerinde aksatma yapnıyacak şekilde poliklinikler çok geniş tutulmuştur,
Ve kurumun da imkânları elverdiği için kurum
hastanelerinde tıbbın son gelişmelerine uygun
olarak tesis ve cihazların 'bulundurulmasına iti
na edilegelmiştir.
Bütün (bu izahları ve mazeretleri "belirtmek
le ıberaber, umumiyet itibariyle, konuşmamın
başında da belirttiğim gibi sayın arkadaşımın
gömşüne iştirak etmekteyim. Yani işçi Sigorta
ları hastanelerinin daha ucuza mal, olması vq
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aynı hizmeti görmesi mümkündür. Nitekim son
olarak Bayındırlık Bakanlığının hastane inşaa
tında tesibit etmiş olduğu normlar dikkate alına
rak bâzı projelerimizde tadilât yapılmıştır. Böy
lelikle inşaatı başlıyan veya 'başlamak üzere
olan bâzı hastanelerin maliyetinde şimdiden
dörtte bire kadar varan indirmeler yapmak sağ
lanmaktadır. Mümkün olduğu kadar aynı para
ile daha çok sağlık tesisi yapılmasına İşçi Si
gortaları Kurumu dikkat edecektir ve etmekte
dir.
Sayın arkadaşımızın sorusunun son bölü
münde işçi sigortaları hastanesinde bir hasta
nın tedavisine günlük vasat olarak kırk liraya
mal olduğu iddia edilmektedir, deniyor. Ve her
hasta için şayet 'bu kadar masraflı oluyorsa
aynı parayı başka bir müesseseye ödemek sure
tiyle tedavinin yaptırılması daha istifadeli ol
maz mı, diyorlar.
Her ne kadar îşçi Sigortaları Kurumu sağlıık tesislerinde yatak başına günlük tedavi ma
liyeti 40 lirayı bulmakta ve hattâ biraz da aş
makta ise de'bu maliyete ıbirçök unsurların dâ
hil olduğunu, başka hastanelerde bir çoğu na
zara almmıyan hususların dâhil olduğunu he
saba batmak gerekir. Bu yatak başına bakım
maliyetine, tedavi maliyeti, her türlü bakım ve
tedavi masrafları arasında ameliyat masrafları,
tahlil masrafları, röntgen masrafları ve bunla
rın üzerinde ilâç masrafları da dâhildir. Çün
kü bilindiği gibi işçi Sigortaları Kurumu bü
tün sigortalılara ücretsiz karşılıyara'k bütün
ilâçlarını vermektedir. Ayrıca, geniş personel
ve idare giderleri, bina kirası, amortisman ve
diğer her çeşit sarfiyat buna dâhil bulunmak
tadır. ö t e yandan şu gerçeği göz önünde tut
mak gerekir. Şimdilik bâzı hastanelerimiz mev
cut ihtiyacın üstünde bir kapasiteye sahiptir. Ya
tak başına maliyetin, tedavi maliyetinin yüksek
oluşunda bunun da rolü vardır.
Halbuki Mart'tan itibaren yürürlüğe gire
cek olan Sosyal Sigortalar Kanunu ile işçi eş
ve çocukları da hastalık sigortası kapsamına
gireceği için, ayrıca tek işçi çalıştıran müessese
işçilerine kadar bütün işçiler hastalık sigorta
sının kapsamına girecekleri için bu hastaneler
den daha çok kimse istifade edebilecek ve dolayısiyle hastanelerin daha kârlı, daha rantabl
bir şekilde çalışma imkânı sağlanmış olacak-
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tır. Mâruzâtım şimdilik bundan ibarettir. Te
şekkür ederim.
BAŞKAN — 1964 kalkınma istikrazı hak
kındaki kanun tasarısına 117 arkadaşımız oy
kullanmış, 94 kabul, 18 ret, 5 çekinser oy veril
miştir. Nisap hasıl olmadığından yeniden oyla
rınıza arz edilecektir.
Buyurunuz Sayın Cfiritlioğlu.
FAHİR GÎRİTLİOĞLU (Edirne) — Pek
muhterem arkadaşlarım, Sayın Çalışma Bakanı
mız kendine has nezaketiyle ve açık kalble söz
lü sorumuzu cevaplandırmış bulunmaktadır.
Kendileri de büyük ölçüde iddialarımızı teyidetmektedirler; şikâyetlerimizi teslim etmekte
dirler. Sayın Bakanın samimiyetle şikâyetleri
mizi teslim etmiş olması tenkidlerimizi yapma
mız için bir mazeret teşkil etmez. Filhakika ken
dileri o kadar çok itirafta bulundular ki, be
nim şimdi huzurunuza çıkıp konu hakkında ko
nuşmam bir bakıma fuzuli addedilebilir. Bu
na rağmen Çalışma Bakanlığının bu alandaki
faaliyetine biraz daha hız vermesini temin ve
daha faydalı bir istikamete çalışmalarını yö
neltmesini sağlamak amaciyle bir iki nokta
üzerinde durmak suretiyle tenkidlerimi yapmak
isterim.
Sayın Bakanın etraflı izahatından anladığı
ma göre, bir hakikat payı vardır. O da şudur :
Ehemmiyetli olan bu konuyu âtiye talik etmek
politikasını takibetmektedir. Teşhis edilen bir
hastalık vardır. Kendileri de bunu teslim etmiş
lerdir. Nihayet rakamlar üzerinde fazla ihtilâ
fımız yoktur. Cüzi farklar var. Fakat içtimai
yara olması bakımından ortada bir içtimai ya
ranın olduğunu içtimai problemlerle uğraşan
Çalışma Bakanı tesbit etmiş bulunmaktadır. Ya
ranın biran evvel tedavisi iktiza eder kanaatin
deyim. Cemiyetimizin başlıca düsturu az gelirle
çok iş yapmaktır. Şimdi bizzat Çalışma Baka
nının ağzından da öğrendiğimize göre, çok pa
ra ile az iş yapmaktayız bu alanda. Madem ki,
çok para ile az iş yapmak gibi bir durum kar
şısında bulunmaktayız bunun biran evvel çaresi
bulunmalıdır. Düşünülüyor, çalışılıyor, bu hu
susta temaslar yapılıyor şeklindeki
cümleler
enerjik bakanımızın mizacına uymıyan cümle
lerdir. Yıllardan bu yana bu bakanlık mesuliye
tini taşıyan zatın şimdiye kadar düşünmüş ol-
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ması lâzımdı, çalışmış olması lâzımdı, temas et
miş olması lâzımdı. Millî Savunma Bakanlığı ile
Sağlık Bakanlığı arasında hakikaten müspet in
kişaflar kaydeden 'bir çalışma vardır. Bu suret
le sağlık müesseselerini her iki bakanlık bir el
den idare etmenin gayreti içindedir. Kalkınma
plânımızın hedefi de bunu âmirdir. Ve kalkın
ma plânımızın çerçevesi içinde mesele mütalâa
edildiği takdirde Millî Savunma Bakanlığının
tabi olduğu merasimle mütenasip bir merasimin
Çalışma Bakanlığı için de bahis 'mevzuu olması
mümkündür. Çalışma Bakanlığının henüz Millî
Savunma Bakanlığının girmiş olduğu bu teşebıbüs içine girmediği anlaşılıyor. Çünkü bakan
girildiğine dair kesin bir söz söylemedi. Müşte
rek sağlık müesseslerinin bir elden ve Sağlık
Bakanlığı 'kanaliyle yapılmasındaki bâzı mah
zurları (belirtmekle yetindiler. Doğrudur*, bâzı
mahzurları vardır; fakat anlaşmalarda Çalışma
Bakanlığının 'bünyesine uygun özellikleri naza
ra alınmak suretiyle elbette ki, bu mahzurlar
giderilmiş olur.
İkinci olarak temas etmök istediğim mühim
konu hastanelerin masraflı olduğu konusu idi.
Verdiğim rakamlara itiraz ettiler, fakat büyük
ölçüde de ıbenim verdiğim rakamlara yaklaştı
lar. Sayın Balkanın münferidolarak vermiş oldu
ğu rakamlara hürmet ederim. İki hastaneden
misal verdiler. Ve (bu suretle iddialarında Ay
dın hastanesi için söylemiş olduğum bir iddiam
da hataya düşmüş olduğumu 'kabul etmiş olu
yorum.
Çünkü, Sayın Bakan Aydın
hastanesinin
93 bin liraya çıkmadığını, 60 !bin liraya çıktığı
nı kabul ettiler. Yatak ıbaşma 60 bin lira para
sarf edildiğini kabul ettiler. Halbu'ki, İstatistik
Umum Müdürlüğünün neşrettiği istatistiklere
istinaden ifade edeyim ki, Sağlık Bakanlığının
müesseselerinde yatak başına sarf edilen para
•miktarı 20 bin liradır. Bunun için de hakikaten
lüks addedilecek, mükemmel addedilecek hasta
neler olduğu gibi Cumhuriyetten evvel kalmış
hastaneler de bulunmaktadır. Buna rağmen va
sati rakam 20 bin liradır. Yine İstatistik Umum
Müdürlüğünün rakamlarına istinaden ifade
ediyorum, 80 bin liradır yatak ıbaşma Çalışma
Bakanlığının masrafı. Bu arada ibâzı hastane
lerde yatak başına maliyeti düşürmek için oda
adedini artırdıkları, Veya yatak sayısını sıklaş-
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tırdıkları anlaşılıyor. Rakamlar sıhhatini bu
'bakımdan kaybetmiş olacaktır. Fakat benim
verdiğim ra'kamlar İstatistik Genel Müdürlü
ğünün verdiği tekzibi gayrimümkün olan ra
kamlardır. Yatak ıbaşma 80 bin liralık masrafı
Çalışma Bakanlığı yapmaktadır. Buna mukabil
Sağlık Bakanlığının yaptırdığı 'hastaneler ya
tak basma 20 'bin liraya çıkmaktadır. Bu iki
'bakanlık arasında masraf ölçüleri bakımından
Türikiye Maliyesinin kaldıramıyacağı bir fark
vardır. Çalışma Bakanlığının ıbu nazik konuda
bilhassa ehemmiyetle durması icaıbeder. Ve ge
ne demin söylediğim birinci nokta üzerinde
sözümü intikal ettireceğim. Aslında ihtisası dı
şında bir konu olduğu için Çalışma Bakanlığı,
Sağlık müesseselerinde ister istemez fazJa mas
raf yapacaktır. Halbuki Sağlık Bakanlığının as
lında ödevi bu olduğu için ister istemez masrafla
rı azalmış olacaktır. Ve hele Çalışma Bakanlı
ğına ait sağlık müessesesi ile Sağlık Bakanlığı
nın diğer hastaneleri birleştirilmiş olduğu tak
dirde yatak başına yapılacak masraf, tahmin
ediyorum ki, 20 bin liradan da daha aşağı düş
müş olacaktır. Memlekete daha fazla miktarda
tedavi için yatak kazandırmak imkânını bu su
retle biran evvel elde etmiş olacağız ve plân
hedeflerine de uygun bir hareket yapılmış ola
caktır. Hukukî mahzur olarak ileri sürdükleri
işçi ve işverenlerin rızaları ve bunların fikirle
rinin alınması konusunu hukukan kabul edemi
yoruz.
Bu hususta Çalışma Bakanlığı işçilerin ve
işverenlerin rızasını peşinen almak, onların ka
rarma göre anlaşmak gibi bir mecburiyet için
de değildir. Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kamı-,
nu bu hususta bakanlığa mutlak bir yetki tanı
mıştır.
Muhterem arkadaşlarım, ve nihayet son ola
rak, verdiğim bir misal; bir hastanın Çalışma
Bakanlığı teşkilâtına mensup bir hastanede 40
liraya tedavi edildiği iddiasıdır. Ben 40 lirayı
günlük hasta tedavi ücreti olarak yüksek gör
mekteyim, Ve beni mazur görsünler, ufak bir
tarizde bulunacağım. Hakikaten Türkiye'miz
de mükemmel hastaneler durumunda bulunan
İstanbul'daki Amerikan hastanesi, Alman has
tanesi ile şimdi Çalışma Bakanlığının Nişanta
şı'ndaki yaptırdıkları 'hastaneyi kıyaslıyorum
da 'arada maalesef dağlar kadar fark görüyo-
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rum. İstanbul'daki Nişantaşı hastanesi hastane
olmaktan tamamen uzak, esasen apartmanlar
dan ibaret binalara hastane hali verilmek sure
tiyle zoraki bir şekilde hastane haline getiril
miş, sağlık müessesesi vasfına uyımıyan bir du
rumdadır. Düşünüyorum, orada iç içe yatan
hastalar 40 liraya tedavi ediliyor. Bu 40 lirayı
Çalışma Bakanlığı gözden çıkardığına göre, ak
lıma geliyor, acaba Alman hastanesi ile, istan
bul'da en lüks Alman hastanesi ile Amerikan
hastanesi ile bir mukavele yapsa, bunlar 40 li
raya hastaları tedavi etmezler mi? Ben öyle
zannediyorum ki, galiba müspet cevap verirler.
Çünkü fiyatları vasati «olarak o lüks hastanele
rin bu ölçüdedir. Bu durum karşısında demek
isterim ki, Çalışma Bakanlığı ne kadar ilâç mas
rafını bahane ederse etsin, bu 40 lira ücret gün
lük tedavi ücretinin makul mazeretini söyliyemo
miş olacaklardır. Bu konuşmamızdan, bu şekilde
ki meselenin burada münakaşa edilmesinden son
derece memnunum. Memnunum, çünkü Çalışma
Bakanı katiyen inkâr yoluna gitmedi, katiyen
örtbas yoluna gitmedi. Bu müspet bir adım de
mektir.
Şimdi kendilerinden istirhamım; biran evvel
bu ciddî mesele hakkında Sağlık Bakanlığı ile,
plânlama dairesi ile temasa geçip bunun hakika
ten bünyemize uyacak şekilde halledilebilmesi yo
luna girmesidir. Ve tahmin ediyorum Çalışma Ba
kanımız bu yola bir defa girdikten sonra süratle
de tahakkuk ettirecektir.
Muhterem arkadaşlarımdan bir istirhamım
var; aynı konunun bizzat Sağlık Bakanlığı ile
dahi Meclis huzurunda münakaşasında fayda
mülâhaza ettiğim için Sağlık Bakanının gelme
sine intizar ederek aynı konunun bir kere de Sağ
lık Bakanı tarafından trarada konuşulmasını arz
ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT
ECEVIT
(Ankara) — Efendim, Sayın Giritlioğlu'nun
sözleri ve tenkidleri için teşekkür ederim.
Bir hususu tavzih etmek ihtiyacını duydu
ğum için huzurunuzu tekrar işgal ediyorum.
Bir hususta maksadımı iyi
anlatamamış
olacağım. «Bu sağlık tesislerinin birleştirilebilmesi için önceden işçi ve işverenlerin rızası
nın alınması gerekir»1 mânasını çıkarmış Sayın
Giritlioğlu sözlerimden. Kasdım bu değildi. Şu-
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mı belirtmek istemiştim: işçi Sigortaları Kuru
mu üzerinde, o arada işçi Sigortaları Kurumu
nun sağlık tesislerinin işleyişi, çalışması üze
rinde bu müesseseye prim ödeyen işçi ve işve
renlerin demokratik bir denetleme düzeni var
dır. Verilmiş olan bir demokrasilik hakkı geri
almanın uygun olmıyacağını da, mümkün olmıyacağmı da muhterem arkadaşımız tak.dir eder
ler. Şimdi fröyle bir birleştirme yapılırken,
sağlık tesisleri tek elden toplanırken, gönül
ister ki, bu gelenek, iyi bir gelenek haline
gelmiş olan işçi ve işverenlerin denetleme hak
larını da muhafaza edebilelim. Fakat bugün.
bu sağlık tesisleri olduğu gibi Sağlık Bakanlı
ğına devredilirse bu denetlemenin devam etme
sine hukukan imkân olmıyacaktır. işte buna,
bu demokratik denetleme mekanizmasının de
vamına hukukan imkân verecek bir mekanizma
bulmanın bir formül bulmanın güçlüğüdür ki
bu meselenin hallini geciktirmiştir. Mesele böy
le bir birleştirme için işçi ve işverenlerin rızası
nı almak meselesinden ziyade - onu kasdetmedim- bu denetlemenin devamının temin edilme
sidir.
40 lira günlük tedavi maliyeti konusuna de
ğinirken, Sayın Giritlioğlu bizim için çok talih
siz bir mukayese yaptılar, işçi Sigortaları Ku
rumunun hakikaten maddi imkânlar bakımın
dan en elverişsiz durumundaki hastanesiyle,
özel sektörün belki en elverişli durumunda
olan hastanelerinden birini mukayese ettiler.
Meselâ Amerikan Hastanesini, İşçi Sigortaları
nın Samatya ve Paşabahçe Hastanesiyle muka
yese etselerdi, beni bu kadar müşkül durumda
bırakmazlardı. Hakikaten Nişantaşı Hastane
si en müşkül durumda olan bir hastanedir. Şim
di bunun yerini alacak olan daha iyi bir has
tanenin projesi yapılmıştır. Ancak daha önce
belirttiğim gibi, bunun daha iktisadi çıkması
için bu proje üzerinde şimdi değişiklik yapıl
maktadır.
Bu arada daha önce belirtmiş olduğum bir
hususu tekrar hatırlatmak isterim. Bu 40 lira
günlük tedavi masrafı maliyetine bakım ve te
davi masraflarından başka, ameliyat, tahlil,
röntgen ve bilhassa ilâç masrafları da dâhil
dir. Personel, idare giderleri, bina kiraları ve
amortismanlar da bu 40 liranın içinde hesaba
katılmaktadır. Teşekkür ederim.
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BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu.
FAHÎR GÎRtTLİOĞLU (Edirne) — Teşek
kür ederim.
BAŞKAN — Soru Çalışma Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmıştır. Sağlık Bakanının ay-

B)

YAZILI

Millet Meclisli Başkanlığına
Aşağıda yazılı sorumun Millî Eğitim Bakanı
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmaısına delâlötoleriınıizi saygı ile arz öderim.
Diyarbakır Millet vekil i
Adnan Ara!
1963 — 1964 ders yılı içinde baişka bir yere
naklolunan Ergani Ortaokulu Müdürünün yeri
me bugüne kadar yeni bir tâyin yapılmamış ol
masının sebebi nedir? Yeni ders yılına kadar bu
efegikiiğıin g'ilderil'm'esi düşünülmeklte midir?
Yeni ders yılında öğrdtmonsizılikten «mütevel
lit hiamet alksaımalsınm önüne ne gibi tedbirlerle
geçilecektir, münhal öğretmenliklere tâyinler ya
pılacak mıdır?
T. C.
Millî Eğitim Bakanlığı
Talini ve Terbiye Dairesi
Sayı : 3-587

rica cevaplandırması için gündemde yerinde
durmaktadır.
Vakit gecikmiş olduğundan 8 Aralık Salı gü
nü saat 15 te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum.
Kapanma saati : 18,28

AR VE

1. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın,
Ergani Ortaokuluna, yeni ders yılına
kadar,
müdür tâyin edilip edilmiyeceğine
dair soru
önergesi, Millî Eğitim Bakanı tbrahim öktem'in
yazılı cevabı (7/546)
16.7.1964

30.11.1964

0:1

CEVAPLARI

Millet Mecıliisi Başkanlığına
Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral tarafmdam verilen, Ergani Ortaokuluna müdür tâyin
edilip edllemiyeeeğine dair yazılı soru önerge
sinin cevabı ilişik olarak sunulmuştur.
Saygı ile arz 'ederim.
Millî Eğitim Bakanı
Dr. tbrahim öktem
, 1. Diyarbakır Ergani Ortaokuluna yeni bir
müdür atanımıştır.
2. Ergani Ortaokulunda 1963 - 1964 öğretim
yılında bir müdür, bir müdür yardımcısı, iki
edebiyat grupu öğretmeni, iki fen grupu öğret
meni, bir ev-iış öğretmeni var iken, 1964 Ağustos
ve Eylül aylarında yeniden bir edebiyat gırupu
ve 'bir fon grupu öğretmeni atanmıştır. Okulda
edebiyat ve fen grupu dersleri tamamiyle kapatıllmıştır.
2. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın,
Diyarbakır DSİ Bölge Fırat Enerji
Plânlama
yüksek mühendislerinden Selâhattin
Tantekin'in
Diyarbakır'dan Kars'a nakledilmesi sebebine dair
soru önergesi ve Başbakan adına Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın yazılı ce
vabı (7/559)
2.10.1964

Konu : Diyarbakır Milletvekili Ad
nan Aral tarafından verilen yazılı
soru önergesi.
İlgi : (reııel iSekreterl'ilk, Kanunlar Müdürlü
ğü ifadeli, 18.7.1964 tarih ve 7/546-9304-52697
sayılı yazı :

MüJllet Meclisi Bakanlığına
Aşağıda yazıllı sorumun yazıilı olarak Başba
kan tarafından cevaplandırılmasına delâletlerini
zi saygılarımla rica ederim.
Diyarbakır Milletvekili
Adnan Aral
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Diyarbakır DSİ Bölgesi Fırat Enerji Plân
lama yüksek mühendislerinden Seââhattin Tantekin, Kars iline naklen tâyin edilmiş
bulun
maktadır. Adı gecen mühendisin Diyarbakır A.P.
t i İdare Kurulu üyesi bulunması sebebiyle Eylül
ayı içinde Diyarbakır'a giden Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanına C.H.P. ileri
gedenlerinin
yaptığı müracaatla veya rüce ile bu naklin ya
pıldığı söylenmektedir. Bu şayiaların doğru ölüp
olmadığı, değilse adı geçen mühendisin Diyarba
kır'dan Kars'a nakil sebebinin neden ibaret oldu
ğunun yazılı olarak cevaplandırıllmasını saygıla
rımla rica ederim.
T. C.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı
Müsteşarlık Yazı İdleri Bürosu
Sayı : 014586-64

4.12.1964

Millet Mecılisi Başkanlığına
İlgi : Başbakanlığın 4.11.1964 gün ve Kanun
lar ve Kanarlar Tetkik Dairesi 77-1031/4563 sa
yılı yazıları.
. Diyarbakır
'Milletvekili
Adnan
Aral'ın
2.10.1964 gtünflü Soru önergesinde, Yüksek Mü
hendis Selâhatıtin Tantekiin'in
Diyarbakır'dan
Kars'a nakili hususunda 'sorularının cevabı 'ilişik
te sunulmuştur.
Bilgilerinize arz 'ederim.
Hüdai Oral
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Başbakan adına
Diyarbakır Milletvekilli Adnan Aral'ın, Yük
sek Mühenidis Selâhattin. Tantekin'in Diyarba
kır'dan Kars'a nakli üıususundaki soru önergesi
ceıvabııdır.
DSİ Diyarbakır IBölgelsi Fırat Plânlama Grup
Amirliği elemanlarından Elektrik Yüksek Mü
hendisi Selâlhalttin Tanltekin;
a) Fırat Plânlama Amirliğinde 32 teknik
eleman bulunmasına mukabil Kars Plânlama
Amirliğinde 11 teknik eleman bulunması;
b) Fıırait Plânlama Amirliği Enerji Şefli
ğinde (2) yüksek elektrik mühendisi ve (1)
'elektrik mühendisi bulunmasına mukabil Kars
Plânlama Amirliği Enerji
Şefliğinde hiçbir
elektrik mühendisinin mevcudolmaması;
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e) Tahsisat kifayetsizliği sebebiyle hariçten
eleman alınmaması;
Hususları göz önünde bulundurularak, Kars
Plânllıamıa Grup Amirliğine naklen tâyin olun
muştur.
3. — Kırşehir Milletvekili Memduh Erdemir'in, Lalapaşa ilçesinin ihtiyacını karşılıyacak ta
bibin tâyin edilip edilmiyeceğine dair soru öner
gesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal
Demir'in yazılı cevabı (7/571)
24.10.1964
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Edirne ilinin Lalapaşa ilçesindeki sağlık mer
kezinde doktor bulunmadığı, keza aynı ilçede
Hükümet tabibi olmadığı bu ilçeye
yaptığım
2 9 . 9 . 1 9 6 4 günkü ziyaretim esnasında öğrenil
miştir.
Lalapaşa'ya ihtiyacı karşılıyacak
diokltorun
tâyin ledilip ed'ilmiyeeeğinin
Sayın Sağlık ve
Sosyal Yardum Bakanı tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasına deiâlletiiriiz'i arz ve rica ^de
rim.
Kırşehir Milletvekili
Memdub Erdemir
T. C.
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
Muamelât Şubesi
Zatişleri ve Muamelât G. MA.
81461

28.11.1964

Millet Meclisi Genel Sekreterliği
İlgi : 6 . 11 . 1964 gün ve 7/571 - 9589 25858 sayılı yazıya K. :
Lalapaşa ilçesinin ihtiyacını karşılıyacak ta
bibin tâyin edilip edilemiyeceğine dair Kırşehir
Milletvekili Memduh Erdemir'in soru önergesi
tarafımdan tetkik olunmuştur.
Adı geçen kazaya ilk imkânda ve talibi zuhu
runda ihtiyacı karşılıyacak tabip tâyini yapıla
caktır.
Arz ederim.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Dr. Kemal Demir
4. — Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın,
Hani ilçesinde halk tarafından hazırlanmış olan
ortaokula öğretmen tâyininin
düşünülüp düşü-
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T. € .
Millî Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Dairesi
Sayı : 3583

nülmediğine dair soru önergesi ve Millî Eğitim
Bakanı İbrahim öktem'in yazık cevabı (7/574)
5 . 11 . 1964
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygı ile rica ederim.
Diyarbakır Milletvekili
Adnan Aral
Hani ilçesinde temin edilen bir bina onarıl
mak ve sair teçhizatı halk tarafından temin
olunarak bir ortaokul hazırlanmış bulunmakta
dır. öğretmen tâyini yapıldığı takdirde bu kaza
çocukları okuma imkânına kavuşmuş olacaklar
dır. Başka bir yerde okuma talihi olmıyan bu
kazanın çocukları için halk kendisine düşen fe
dakârlığı yapmış, artık yapacak başka bir şey
kalmadığına göre ilkokulu bitiren çocukların
okumaları Bakanlıkça tâyin edilecek öğretmen
lerle mümkündür. Bakanlığınız buraya öğretmen
tâyinini düşünmekte midir? öğretmen tâyini ya
pılmadığı takdirde buradaki çocukların okuma
ları nasıl sağlanacak ve akıbetleri ne olacaktır?
Kulp ilçesinde iki yıldan beri devam eden
gayret sonunda bir ortaokul binası yapılmış an
cak binanın beton çatısı noksan kalmıştır. Bu bi
nanın üstü örtülmediği takdirde kışın binanın
elden çıkması muhtemeldir. Az bir ödenekle önü
ne geçilecek bir zararın önlenmesi için Bakanlı
ğınız derhal buraya ödenek gönderecek midir?

....>..
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Konu : Diyarbakır Milletvekili Adnan
Aral'ın yazılı soru önergesi
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü
ifadeli 7/574 - 9675 - 56118 sayılı yazı :
Millet Meclisi Başkanlığına
Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral tarafın
dan Hani ve Kulp Ortaokulları hakkında verilen
yazılı soru önergesinin cevabı ekli olarak sunul
muştur.
Saygı ile arz ederim.
Millî Eğitim Bakanı
Dr. İbrahim öktem
1. Hani Ortaokulu 1964 - 1965 öğretim yılı
başında öğretime açılmış olup bir edebiyat grupu
öğretmeniyle bir fen grupu öğretmeni tâyin edil
miştir.
2. Kulp Ortaokulu da 1964 - 1965 öğretim
yılı başında öğretime açılmış ve okula bir edebi
yat grupu ve bir fen grupu öğretmeni tâyin edil
miştir.
Kulp kasabasında mahallen yaptırılmakta olan
ortaokul binası için, müteşebbis derneğe 1963 yı
lında 7 000, 1964 yılında da 10 000 lira yardım
da bulunulmuştur. 1964 yılı bütçesiyle alman
yardım ödeneği tamamen dağıtıldığından, Kulp
Ortaokulu için ilâve ödenek gönderilmesine im
kân görülememektedir.
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Devlet personel meslek teşekkülleri kanunu tasansma

O :

verilen

oyların

sonucu

(Yeter sayı yok)
Üye sayısı
Oy veremler
Kabul edenler
Reddedenler
Çefeinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

450
219
210
4
5
218
13

[Kabul edenler]
ADANA
Yusuf Aktimur
Mehmet Geçioğlu
Kasım Gülek
Cavit Oral
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
Mehmet özbay
AFYON KARAHÎSAR
Halûk Nur Baki
Hasan Dinçer
Mehmet Turgut
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AĞRI
Rıza Polat
AMASYA
Reşat Arpacıoğlu
Mustafa Kemal Karan
ismail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
Nihat Berkkan
Fuat Börekçi
Muhlis Ete
İbrahim îmirzalıoğlu
Emin Paksüt
îlyas Seçkin
Ahmet Üstün
Ferhat Nuri Yıldırım
ANTALYA
Etem Ağva
ihsan Ataöv *
Hasan Fehmi Boztepe
Nihat Su

ARTVİN
Sabit Osman Avcı
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Orhan Apaydın
Melâhat Gedik
Mustafa Şükrü Koç
Nedim Müren
Reşat özarda

ÇANKIRI
Kâzım Arar
Şaban Keskin
ÇORUM
Neemi ökten

DENIZLI
Mehmet Çobanoğlu
ismail Ertan
İbrahim Kocatürk
Remzi Şenel
BALIKESİR
Atıf Şohoğlu
Mithat Şükrü ÇavdarDİYARBAKIR
oğlu
Adnan Aral
Cevat Kanpulat
Şehmus Arslan
Mehmet Tiritoğlu
Hilmi Güldoğan
Vefik Pirin.çcioğlu
BİTLİS
Alp Doğan Şen
Nafiz Giray
EDİRNE
Müştak Okumuş
Ilhami Ertem
BOLU
Fahir Giritlioğlu
Zeki Baltacıoğlu
Nazmi özoğul
Kemal Demir
ELÂZIĞ
BURDUR
Hürrem Müftügil
Fethi Çelikbaş
Ömer Faruk Sanaç
Mehmet özbey
ERZİNCAN
Nadir Yavuzkan
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
BURSA
ERZURUM
Edip Rüştü Akyürek
Cevat Dursunoğlu
Ahmet Türkel
Gıyasettin Karaca
ÇANAKKALE
Şlerafettin Konuray
Ahmet Nihat Akay
Adnan Şenyurt
Burhan Arat
Tahsin Telli
Şefik înan
ESKİŞEHİR
Refet Sezgin
ibrahim Cemalcılar
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GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Ali ihsan Göğüs
Hüseyin Incioğlu
Mithat San
GİRESUN
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Nureddin özdemir
Sabahattin Savacı
HAKKARİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Sekip inal
Saki Zorlu
İÇEL
Yahya Dermancı
Sadık Kutl ay
ihsan önal
İSPARTA
Ali ihsan Balım
Lokman Başaran
İSTANBUL
Cihad Baban
Ferruh Bozbeyli
Ratip Tahir Burak
Saadet Evren
Orhan Eyüboğlu
Faihrettin Kerim Gökay
Hilmi Oben
Vahyi özarar
Ilhami Sancar

M. Meclisi
Selim Sarper
Reşit Ülker
Sabri Vardarlı
Zeki Zeren
ÎZMlR
Şeref Bakşık
Ziya Hanhan
Neeip Mirkelâmoğlu
KARS
Lâtif Aküzüm
Hasan Erdoğan
Kemal Güven
Kemal Okyay
Sırrı öktem
Rıza Yalçın
KASTAMONU
Fethi Doğançay
İhsan Şeref Dura
Sabri Keskin
Osman Zeki Oktay
KAYSERt
Abdülhalim Ara»
Turhan Feyzioğlu
Mehmet Göker
Vedat Âli Özkan
Mehmet Sağlam
Mehmet Yüceler
KIRKLARELİ
Abdurrahman Altuğ
Hasan Tahsin Uzun
KIRŞEHİR
Halil özmen
KOCAELİ
Sahabettin Bilgimi
Nihat Erim
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KONYA
Ahmet Gürkan
Ömer Kart
Abdüssamet Kuzucu
Fakih özlen
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Ali Erbek
Rauf Kıray
Sadrettin Tosbi
MALATYA
H. Avni Akşit
Nurettin Akyurl
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Süleyman Çağlar
Şevket Raşit Hatipoğlu
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Nusret Köklü
Hurrem Kubat
MARAŞ
Kemali Bayazıt
Ali Hüdayioğlu
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
Şevki Aysan
Vahap Dizdaroğlu
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
MUĞLA
Hilmi Baydur
Cevdet Oskay
MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztürk

4 . 12 . 1964

O : ÎL

NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
NİĞDE
Oğuzdemir Tüzün

TEKİRDA&
Turhan Kut
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
H. Ali Dizman
ORDU
Zeyyat Kocamemi
Yusuf İzzettin Ağaoğiu
Ali Rıza Ulusoy
Ferda Güley
Orhan Naim Hazinedar
TRABZON
Arif Hikmet Onat
Ali Şakir Ağanoğlu
RİZE
Ekrem Dikmen
Erol Yılmaz Akçal
Nazmi ökten
Arif Hikmet Güner
Ahmet Şener
SAKARYA
Ali Rıza Uzuner
Nuri Bayar
Zeki Yağmurdereli
Yusuf Ulusoy
URPA
SAMSUN
Osman Ağan
Mehmet Başaran
Atalay Akan
Nurettin Ceritoğhı
Kadri Eroğan
Fevzi Ceylân
Bekir Sami Karahanb
Kâmran Evliyaoğlu
Sabri Kılıç
Fevzi Geveci
Celâl öncel
SİİRT
UŞAK
Cevdet Aydm
Ali Rıza Akbıyıkoğiu
Süreyya ö n e r
İbrahim Bulanalp
StNOP
VAN
Mustafa Kaptan
Şükrü Kösereisoğlu
SİVAS
Adil Altay
YOZGAT
Rahmi Çeltekli
Mustafa Kepir
İbrahim Göker
ZONOULDAK
Rahmi Günay
Kenan Esengin
Ahmet Kangal
Sadık Tekin Müftüoğl»
Güner Sarısözen
Mehmet Ali Pestilci
Reşat Turhan
Yusuf Ziya Yüeebilgim
Tahsin Türkay

[Reddedenler]
BALIKESİR
Ahmet Aydm Bolak

ERZURUM
Nihat Diler

KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin

YOZGAT
İsmail Hakkı Akdoğan

[Çekimerler]
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
GÎRESUN
Ali Köymen

KASTAMONU
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
ORDU
Ata Bodur
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SAMSUN
llyas Kılıç
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[Oya katılmıyanlar]
ADANA
Hasan Aksay
Ali Bozdoğanoğlu
Ahmet Karamüftüoğlu
Melih Kemal Küçüktepepmar
Kemal Sarıibrahimoğlu
Ahmet Savrun
îbrahim Tekin
Ahmet Topaloğlu
ADIYAMAN
Ali Turanlı
AFYON KARAHİSAR
Veli Başaran
Şevki Güler
Asım Yılmaz
AĞRI
Nevzat Güngör
Kerem Özcan

BALIKESİR
Kaya Bulut
Gökhan Evliyaoğlu
Fennî îslimyeli (B.)
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Cihat Turgut
BİLECİK
Sadi Binay
Orhan Tuğrul
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
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EDİRNE
Nurettin Bulak
Tahsin Demiray
Talât Asal
Süleyman Bilgen (Î.A.) Ömer Zekâi Dorman
Muhiddin Güven
ELÂZIĞ
Ali Coşkun Kırca
Nurettin Ardıçoğlu
Ahmet Oğuz
Naci Güray
Oğuz Oran
Kemal Satır (B.)
Sahabettin Orhon
Naci öktem
ERZİNCAN
îsmail Hakkı Tekinel
Zeynel Gündoğdu
Hüsamettin Tiyangan
Naci Yıldırım
Abdurrahman Yazgan
ERZURUM
Malik Yolaç
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin

BOLU
Ahmet Çakmak
Turgut Çulha
Kâmil inal
Fuat Ümit
BURSA
Hikmet Akalın
Sadrettin Çanga
ibrahim öktem
(B.)
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Ziya Uğur
ismail Yılmaz
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Süreyya Endik
ÇANKIRI
Rahmi inceler
Nurettin Ok (Bşk. V.)

ANKARA
îsmail Rüştü Aksal
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman
Raif Aybar
Osman Bölükbaşı
Bülent Eeevit (B.)
Mustafa Kemal Erkovan
îsmail Gence
îbrahim Sıtkı Hatipoğlu
ihsan Köknel (İ.)
Mehdi Mıhçıoğlu
ÇORUM
Zühtü Pehlivanlı (Î.A.)
Abdülhak Kemal Yörük Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
ANTALYA
Abdurrahman Güler
Ömer Eken
Hilmi incesulu
Rafet Eker
Faruk Küreli
ihsan Tombuş
Nazmi Kerimoğlu

İZMİR
Osman Sabri Adal
ESKİŞEHİR
Şükrü Akkan
Şevket Asbuzoğlu
Ertuğrul Gazi Sakarya Mehmet Ali Aytaş
Muzaffer Döşemeci
Seyfi öztürk
Ali Naili Erdem
Celâlettin Üzer (B.)
Arif Ertunga
Aziz Zeytinoğlu
ihsan Gürsan
GAZİANTEP
Saim Kaygan
Osman Orhan Bilen
Nihad Kürşad
Kudret Mavitan
Şinasi
Osma
Süleyman Ünlü
Kadri özek
GİRESUN
Mustafa Uyar
Ali Cüceoğlu
Lebit Yurdoğlu
Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
KARS
îbrahim Etem Kılıçoğlu Necmettin Akan
Kemal Kaya
GÜMtlŞANE
Bahtiyar
Vural
Necmeddin Küçüker
HATAY
Ali Muhsin Bereketoğlu
Abdullah Çilli

KASTAMONU
Avni Doğan
Ali özdikmenli

İÇEL
Mazhar Arıkan
Mehmet Ali Arslan
Burhan Bozdoğan
Celâl Kılıç

KAYSERİ
Hüsamettin Gümügpala
Bahri Yazır

İSPARTA
Sadettin Bilgiç

ARTVİN
Nihat Ata

DENİZLİ
Sinan Bosna
Hüdai Oral (B.)

AYDIN
Hilmi Aydınger
Îsmet Sezgin

DİYARBAKIR
Yusuf Azizoğlıı (I.)
Recai Iskenderoğlu

İSTANBUL
îbrahim Abak
Ziya Altmoğlu
Suphi Baykam
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KIRKLARELİ
Mehmet Alâeddin Erig
Fikret Filiz
KIRŞEHİR
Memduh Erdemir
KOCAELİ
Hâldan Kısayol
Süreyya Sofuoğlu

M. Meclisi
KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
İrfan Baran
İhsan Kabadayı
Kadirean Kaflı
Mekki Keskin (Bşk.)
Rüştü özal
Fakih özfakih
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Cahit Yılmaz
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Mehmet Kesen
Sezai Sarpaşar
MALATYA
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
İsmet İnönü
(Başbakan)
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Muammer Erten (B.)
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirlioğlu

Kemal
Hasan
Enver
Adnan

B : 18 4 .12 .1964

MARAŞ
Bağcıoğlu
Fehmi Evliya
Kaplan
Karaküçük

MARDİN
Esat Kemal Aybar

0 :1

SAKARYA
Burhan Akdağ
Ekrem Alican
Muslihittin Gürer
Hami Tezkan

TOKAT
Sabahattin Baybura
Mehmet Kazova
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
TRABZON
Selâhattin Güven
Kâmuran Ural

SAMSUN
Ali Fuat Alişan
Bahri Cömert
Hamit Kiper
Hüseyin Özalp
Osman Şahinoğlu

MUĞLA
Adnan Akarca
Turan Şahin (B.)
İlhan Tekinalp
NEVŞEHİR
Ramazan Demirsoy
Ali Baran Numanoğlu

SİİRT
Hayrettin özgen
Adil Yaşa

NİĞDE
Mehmet Altmsoy
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer

SİNOP
Mahmut Alieanoğlu
Cemil Karahan
Haşim Tan

ORDU
Refet Aksoy
Sadi Pehlivanoğlu
Ata Topaloğlu
RİZE
Fuad Sirmen (Başkan)
Cevat Yalçın

TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URPA
Kemal Badıllı
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
VAN
İhsan Bedirhanoğlu
Mııslih Görentaş (1. A.)
YOZGAT
İsmet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
Celâl Sungur
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Feyzi Fırat
Ramiz Karakaşoğlu

SİVAS
Sebati Hastaoğlu
Cevad Odyakmaz
Mahmut Vural
TEKİRDAĞ
Fethi Mahramlı
Orhan öztrak (B.)

[Açık w,yelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
İsparta
İstanbul
İzmir
Kocaeli

1
1
1
1
1
2
1

Manisa
Muş

1
1

Tuncele

1

Zonguldak

2

»e«
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M. Meclisi
1964 Kalkınma

istikrazı

B : 18

4 .12 .1964

hakkında kanun tasarısına

O: 1
verilen oyların sonucu
(Yeter sayı yoktur.)

Üye sayısı :

450

Oy verenler :
Kabul edenler :

117
94

Reddedenler :
Çekinserler :
Oya katılmıyanlar :
Açık üyelikler :

18
5
13

[Kabul edenler]
ADANA
Mehmet Geçioğlu
KMtun Gülek
Kemal Sarıibrahimoglu
AFYON KARAHİSAR
Şükrü Yüzbaşıoğlu
AOBI
Rıza Polat
AMASYA
Mustafa Kemal Karan
ANKARA
Nihat Berkkan
Fuat Börekçi
Bülent Ulcevit,
İbrahim Imirzalıoğlu
ANTALYA
Etem Ağva
Rafet Eker
Nihat Su
AYDIN
Nedim Müren
BALIKESİR
Ahmet Aydın Bolak
Fennî îslimyeli
BİTLÎS
Müştak Okumuş
BOLU
Zeki Baltacıoğlu
BURDUR
Fethi Çelikbaş
Nadir Yavuzkan
BURSA
Edip Rüştü Akyürek
İbrahim öktem
ÇANAKKALE
Burhan Arat

Şefik İnan
ÇORUM
Necmi ökten
DENİZLİ
İsmail Ertan
Atıf Şohoğlu
EDİRNE
Süleyman Bilgen
ELAZIĞ
Hurrem Müftügil
ERZİNCAN
Zeynel Gündoğdu
ERZURUM
Nihat Diler
Cevat Dursunoğlu
Gıyasettin Karaca
Şeraf ettin Konuray
Adnan Şenyurt
GAZİANTEP
Muzaffer Canbolat
Hüseyin İneioğlu
OÜMÜŞANE
Nureddin özdemir
HAKKARİ
Ahmet Zeydan
HATAY
Bahri Bahadır
İÇEL
Mehmet Ali Arşları
Yahya Dermaneı
Sadık Kutlay
İSPARTA
Lokman Başaran
İSTANBUL
Ratip Tahir Burak
Orhan Eyüboğlu

Fahrettin Kerim GÖkayJ
ORDU
Vahyi özarar
Y%m\î İzzettin Ağaoğlu
Reşit Ülker
Orhan Naim Hazinedar
Arif Hikmet Onat
Şeref Bakşık
SAKARYA
Neeip Mirkelâmoğlu
Ekrem Alican
KARS
Yusuf Ulusoy
Kemal Güven
SAMSUN
Kemal Okyay
Nurettin -Ceritoğlu
Fevzi Ceylân
KASTAMONU
Fevzi Geveci
İhsan Şeref Dura
KAYSERİ
SİVAS
Bahri Yazır
Adil Altay
KIRKLARELİ
Rahmi Çeltekli
Abdurrahman Altuğ
İbrahim Göker
KONYA
Rahmi Günay
Metoki Keskin
Tahsin Türkay
Abdüssamet Kttânawa
Mahmut Vural
KÜTAHYA
TEKİRDAĞ
Rauf Kıray
Hayri Muracuoğlu
Sadrettin Tosbi
Orhan öztrak
MANİSA
TOKAT
Şevket Raşit Hatipoğlu Zeyyat Kocamemi
Yakup Kadri KaraosTRABZON
manoğlu
Ahmet Şener
MARAŞ
Zeki Yağmurdereli
Kemali Bayazıt
URFA
Osman Ağan
MARDİN
Atalay Akan
Mehmet Ali Arıkan
Sabri Kılıç
Şevki Aysan
Vahap Dizdaroğlu
UŞAK
Ali Rıza Akbıyıkoğlu
MUĞLA
İbrahim Bulanalp
Hilmi Bay dur
Cevdet Oskay
YOZGAT
Turan Şalhin
Mustafa Kepir
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ADANA
Yusuf Ajktimur
AYDIN
Hilmi Aydmçer
Melâhat Gedik
Reşat özarda
BURSA
Ahmet Türkel

B : 18 4 .12 . 1964
{Reddedenler]

ÇORUM
Abdurrahman Güler
DENİZLİ
Mehmet Çobanoğlu
İbrahim Kocatürk
Remzi Şenel
EDİRNE
Nazmi özoğul

O :1

HATAY
Sekip înal
KASTAMONU
Osman Zeki Oktay
KIRŞEHİR
Ahmet Bilgin
KONYA
Ömer Kart

NİĞDE
Oğuzdemir Tüzün
RİZE
Arif Hikmet GKiner
TOKAT
H. Ali Dizman
Mehmet Kazova

[Çekinserler]
BOLU
Turgut Çulha
GÜMÜŞANE
S«jM&»tt.ir> .Savacı

İÇEL
ihsan önal
İSPARTA
Ali ihsan Balım

İSTANBUL
Ali Coşkun Kırca

(Oya katilmıyanlar]
ADANA
Hasan Aksay
Ali Bozdoğanoğlu
Ahmet K»r/mıüftüoğlu
Melih Kemal K ü ç ü k t e
pepmar
Cavit Oral
Ahmet Savnın
ibrahim Tekin
Ahmnt Topaloğlu
ADIYAMAN
Arif Atalay
Mahmut Deniz
MeKmet özhay
Ali Turanlı
AFYON KARAHtSAR
Halûk Nur Baki
Veli Başaran
Hasan Dinçer
Şevki Güler
Mehmet Turgut
Amm YıJmss
AĞRI
Nevzat Güngör
Kerem özcan
AMASYA
Reşat Arpacı oğlu

ismail Sarıgöz
Nevzat Şener
ANKARA
ismail Büstü Aksal
Burhan Apaydın
Hüseyin Ataman
Raif Aybar
Osıman (BöHifebaşı
Mustafa Kemal Erkovan
Muhlis Ete
ismail Gence
ibrahim Sıtkı Hatipoğlu
thsan Kökîi«l
(I.)
Mehdi Mıhçıoğlu
Emin Paksüt
Zühtü Pehlivanlı
(1. Ü.)
Ilyas Seçkin
Ahmet Üstün
Ferhat Nuri Yıldırım
AJbdüllhak Kemal Yö
rük
ANTALYA
ihsan Ataöv
Hasan Fehmi Boztepe

Ömer Eken
Nazmi Kerimoğlu
ARTVİN
Nihat Ata
Sabit Osman Avcı
Saffet Eminağaoğlu
AYDIN
Orhan Apaydın
Mustafa Şükrü Koç
ismet Sezgin
BALIKESİR
Cihat Bilgehan
Kaya Bulut
Mithat Şükrü Çavdaroğlu
Gökhan Evliyaoğlu
Cevat Kanpulat
Ahmet ihsan Kırımlı
Süreyya Koç
Mehmet Tiritoğlu
Cihat Turgut
BİLECİK
Sadi Binay
Orhan Tuğrul
BİNGÖL
M. Sıddık Aydar
Halit Rıza Ünal
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BİTLİS
Nafiz Giray
BOLU
Ahmet Çakmak
Kemal Demir (B.)
Kâmil inal
Fuat Ümit
BURDUR
Mehmet özbey
BURSA
Hikmet Akalın
Sadrettin Çanga
Ekrem Paksoy
Cevdet Perin
Mustafa Tayyar
Ziya Uğur
ismail Yılmaz
Baha Cemal Zağra
ÇANAKKALE
Ahmet Nihat Akay
Süreyya Endik
Refet Sezgin
ÇANKIRI
F&*Mn Arar
Rahmi inceler
Şaban Keskin
Nurettin Ok (Bşk. V.)

M. Meclisi
ÇORUM
Nuri Ahıskalıoğlu
Muzaffer Dündar
Hilmi İncesulu
Faruk Küreli
İhsan Tombuş
DENİZLİ
Sinan Bosna
Hüdai Oral (B.)
DİYARBAKIR
Adnan Aral
Şehmus Arslan
Yusuf Azizoğlu (1.)
Hilmi Güldoğan
Recai Iskenderoğlu
Vefik Pirinçcioğlu
Alp Doğan Şen
EDİRNE
Talât Asal
llhami Ertem
Fahir Giritlioğlu
ELÂZIĞ
Nurettin Ardıçoğlu
Naci Güray
Ömer Faruk Sanaç
Kemal ıSatır (B.)
ERZİNCAN
Hüsamettin Atabeyli
Sadık Perinçek
Naci Yıldırım
ERZURUM
Ertuğrul Akça
Turhan Bilgin
Tahsin Telli
ESKİŞEHİR
Şevket Asbuzoğlu
İbrahim Cemalcılar
Ertuğrul Gazi Sakarya
Seyfi öztürk
Celâlettin Üzer (B.)
Aziz Zeytinoğlu
GAZİANTEP
Osman Orhan Bilen
Ali İhsan Göğüs (B.)
Kudret Mavitan
Mithat San
Süleyman Ünlü
GİRESUN
Ali Cüceoğlu

B : 18

4.12.1964

I Mustafa Kemal Çilesiz
Nizamettin Erkmen
İbrahim Etem Kılıçoğlu
Ali Köymen
Naim Tirali
GÜMÜŞANE
Halis Bayramoğlu
Necmeddin Küçüker

0:1

Muzaffer Döşemeci
Ali Naili Erdem
Arif Ertunga
İhsan Gürsan
Ziya Hanhan
Saim Kaygan
Nihat Kürşat
Şinasi Osma
Kadri özek
HATAY
Mustafa Uyar
Ali Muhsin BereketoğİH
Lebit Yurtoğlu (B.)
Abdullah Çilli
KARS
Ahmet Sırrı Hocaoğlu
Necmettin Akan
Saki Zorlu
Lâtif Aküzüm
İÇEL
Hasan Erdoğan
Mazhar Arıkan
Kemal Kaya
Burhan Bozdoğan
Sırrı öktem
Celâl Kılıç
Bahtiyar Vural
İSPARTA
Rıza Yalçın
I Sadettin Bilgiç
KASTAMONU
Avni Doğan
İSTANBUL
Fethi Doğançay
İbrahim Abak
Sabri Keskin
Ziya Altmoğlu
Ali özdikmenli
j Cihad Baban
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu
Suphi Baykam
KAYSERİ
Ferruh Bozbeyli
Abdülbalim Araş
(Bşk. V.)
Turhan Feyzioğlu
Nurettin Bulak
Mehmet Göker
Tahsin Demiray
Hüsamettin Gümüşpala
Ömer Zekâi Dorman
Vedat
Âli Özkan
Saadet Evren
Mehmet
Sağlam
Muhiddin Güven
Mehmet Yüceler (B.)
Hilmi Oben
KIRKLARELİ
Ahmet Oğuz
Mehmet
Alâeddin Eriş
Oğuz Oran
Fikret
Filiz
Sahabettin Orhon
Hasan Tahsin Uzun
Naci öktem
KIRŞEHİR
llhami Sancar (B.)
Memduh Erdemir
Selim Sarper
Halil özmen
İsmail Hakkı Tekinel
Hüsamettin Tiyanşan
KOCAELİ
Sabri Vardarlı
Sahabettin Bilgisu
Abdurrahman Yazgan
Nihat Erim
Malik Yolaç (B.)
Hâldan Kısayol
Zeki Zeren
Süreyya Sofuoğlu
İZMİR
Osman Sabri Adal
Şükrü Akkan
Mehmet Ali Aytaş

KONYA
Kemal Ataman
Selçuk Aytan
İrfan Baran
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Ahmet Gürkan
İhsan Kabadayı
Kadircan Kaflı

Rüştü özal
Fakih özlen
Fakih özfakih
Faruk Sükan
Vefa Tanır
Cahit Yılma/
Sait Sına Yücesoy
KÜTAHYA
Ahmet Boz bay
Ali Erbek
Mehmet Kesen
Sezai Sarpaşar
MALATYA
H. Avni Akşit
Nurettin Akyurt
Mehmet Delikaya
Ahmet Fırat
İsmet İnönü (Başbakan)
Halit Ziya Özkan
MANİSA
Neriman Ağaoğlu
Süleyman Çağlar
Muammer Erten (B.)
Nusret Köklü
Hurrem Kubat
Hilmi Okçu
Yakup Yakut
Nahit Yenişehirliuğru
MARAŞ
Kemal Bağcıoğlu
Hasan Fehmi Evliya
Ali Hüdayioğlu
Enver Kaplan
Adnan Karaküçük
MARDİN
Esat Kemal Aybar
Seyfi Güneştan
Talât Oğuz
MUĞLA
Adnan Akarca
İlhan Teflrinalp
MUŞ
Sait Mutlu
Sami öztürk

M. Meclisi
NEVŞEHİR
Halit Fikret Aka
Ramazan Demirsoy
Ali Baran Numanoğlu
NÎĞDE
Mehmet Altmsoy
Asım Eren
Haydar Özalp
Ruhi Soyer
ORDU
Refet Aksoy
Ata Bodur
F*Hk Güley
Sadi Pehlivan/oğlu
Ata Topaloğlu
RİZE
3**>l Yılmaz Akçal
Fuad Sirmen (Başkan)
Cevat Yalçın
SAKARYA
Burhan Akdağ
Nuri Bayar
MviBlibittin Gürer
Hami Tezkan

B : 18 4 .12 . 1964

O: 1

Güner Sarısözen
Regat Turhan
TEKİRDAĞTurhan Kut
Fethi Mahramlı
TOKAT
Sabahattin Baybura
Reşit önder
Bekir Şeyhoğlu
Ali Rıza Ulusoy
TRABZON
Ali Şakir Ağan oğlu
Ekrem Dikm«j
Selâhattin Güven
Nazmi ökten
Kâmuran Ural
Ali Rıza Uzuner
TUNCELİ
Vahap Kışoğlu
Fethi Ülkü
URFA
Kemal Badıllı
Kadri Eroğan
Bekir Sami Karahanlı

SAMSUN
Ali Fuat Alişan
I/«kwet Rn^aran
Bahri Cömert
Kâmran Evliyaoğlu
Hâmit Kiper
îlyas Kılıç
Hüseyin Özalp
Osman Şahinoğlu
SÎÎRT
Cevdet Aydın
Süreyya öner
Hayrettin özgen
Adil Yaşa
SİNOP
Mahmut Alicanoğlu
Mustafa Kaptan
Cemil Karahan
Haşim Tan
SİVAS
Sebati Hastaoğlu
Ahmet Kangal
Cevad Odyakmaz,

[Açık üyelikler]
Aydın
Erzurum
Hatay
îsparta
istanbul
îzmir
Kocaeli

1
1
1
1
1
2
1

Manisa
Muş
Tunceli

1
1
1

Zonguldak

2
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Celâl öncel
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
VAN
îhsan Bedirhanoğlu
Muhlis Görentaş (î. Ü.)
Şükrü Kösereisoğlu
YOZGAT
îsmail Hakkı Akdoğan
İsmet Kapısız
Turgut Nizamoğlu
Celâl Sungur
Veli Uyar
ZONGULDAK
Ahmet Fuat Ak
Kenan Esengin
Feyzi Fırat
Ramiz Karakaşoğlu
Suphi Konak
Sadık Tekin Müftüoğlu
Mehmet Ali Pestilci
Yusuf Ziya Yücebilgin

