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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Yapılan yoklama sonunda çoğunluğun bu
lunmadığı anlatıldığından ve bir saat sonra da 
olması muhtemel görülmediğinden, önceli 
birle}imde alınan karar gereğince, 8 . 1 . 1968 
Pazartesi günü saat 14 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Baıkanvekili Tokat 
İsmail Arar Bedrettin Karaerkek 

Kâfp 
Tokat 

Fethi Alacalı 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Çorum Milletvekili Hasan Lâtif Sarı-

yüco'nin, Ankara Belediye hudutları içindeki 
ilkokullardan nakil vo tâyin yönünden sıra dışı 
tutulanlara dair sözlü soru önergesi Millî Eği
tim Bakanlığına gönder İmiş tir. (6/686) 

2. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'-
nın, Uluabat gölü kıyısında bulunan Karaoğ-
lan ve diğer köylerin su baskınlarından korun
masına dair sözlü soru önergesi Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/637) 

Yazılı sorular 
1. — Aydın Milletvtfnli M. Kemal Yılmam

ın, Hazneye ait balık avlama yerlorinin kira
lanmasına dair yazık soru önergesi Maliye Ba-
kanlğma gör.dcrilmiştir. (7/610) 

2. — Kastamonu Milletvekili Âdil Toköz-
lü'nün, Kastamonu'nun Küre ilçesinin bir te

davi evi ile cip ihtiyacına dair yazılı soru 
önergesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/611) 

3. — Ka3tamonu Milletvekili Âdil Toköz-
lll'nün, Kastamonu'nun bâzı ilçobrinin okul 
ve öğretmen ihtiyacına dair yazılı soru öner
gesi Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/612) 

4. — Erzurum Milletvekili Adnan Şen-
yurVun, Erzurum'un Pasinler ilçesi Tımar 
köyünün taşkından korunmasına dair yazık 
soru önergesi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/613) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, Kütayha M llî Eğitimh Müdürünün öğret
menler üzerinde yaptığı kanun dışı baskılara 
dair yapılı soru önergesi Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/614) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
bağlı sağlık kurumlan il© esenleştirme «reha
bilitasyon» tesirlerine verilecek döner sermaye 
hakkındaki 200 sayılı Kanununa bası maddeler 
eklenmesine, b?,.^ maddelerinin değiştirilme
sine dair 641 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesne dair kanun tasarısı. (1/454) 
(Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyon
larına) 

2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerle değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı. (1/455) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

S. — Ankara Üniversitesi 1967 yık Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl-
maıı hakkında kanun tasarısı. (1/456) (Bütçe 
Karma Kom'syonuna) 

4. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı. (1/457) (Bütçe Karma Komisyonuna^ 
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5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilo Po
lonya Halk Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında hava ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 
tarihli anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı. (1/458) 
(Ulaştırma, Dışişleri ve Plân komisyonlarına) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Federal Hükümeti arasında hava 
ulandırmasına dair Sİ Ekim 1967 tarihli anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı. (1/459 (Ulaştırma, Dışiş
leri ve Plân komisyonlarına) 

TEKLİFLER 
7. — Çanakkale Milletvekili Cihad Ba-

ban'm, Türk Fen Bilgileri Akademisi ilo Türk 
Akademisi lmrulma,;i haklarda kanun tek
lifi. (2/609) (Millî Eğitim ve Plân komisyonla
rına) 

8. — Eskişeh'r Milletvokili îamot Angı'nm, 
5134 sayılı Kanuna ey. 2 . 8 . 1960 gün ve 42 
sayılı Kanuna 16 . 7 . 1965 gün ve 696 sayılı 
Kanunla eklenen geçici maddeye bir fıkra c/ı-
lenmesi hakkında kanun teklifi. (2/610) (Millî 
Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarına) 

0. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
3653 sayılı Kanun hükümlerine tabi kuruluş
larda çalışanların aylık ve ücretler'ne geçici 
zam uygulanmasına dair 819 sayılı Kanuna ek 
kanun teklifi. (2/011) (içişleri, Millî Savunma, 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

10. — Millet Meclisi İdare Âmirleri, İzzet 
Oktay, Muslis Görentaş vo Celâl Sungur'un, 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde de
ğişiklik yapılması hnTıkında kanun teklifi. 
(2/612) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

TEZKERELER 
11. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık teskeresi. (3/820) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

12. — Trabzon Milletvekili Osman Turan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması halan
da Başbakanlık tezkeresi. (3/821) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyona) 

-•-« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14,00 

BAŞKAN — Ba^»kanvekili ismail Arar. 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacak (Tokat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 24 ncü Bir- leşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cinasla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin lütfen beyaz kabul 
düşmelerine basmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ge
rekli çoğunluğumuz yoktur, saat 15,00 te top
lanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 14,05 

»>•« »4-
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati.: 15,00 

BAŞKAN — Ba^kanveldli İsmail Arar 
KÂTİPLER : Kenan Aral (Tunceli), Fethi Alacalı (Tokat) 

• • • • • • • ' 

BAŞKAN — 2İ ncü Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yok
lama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı). 

1. — Yeni yılın sayın üyeler için sağlık ve 
başarı ile geçmesi, alınacak karratarın Türk Mil
letine refah ve mutluluk getirmesi hakkında 
Başkanlığın temennisi. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec-
limiz bu yıl içindeki ilk birleşimini yapıyor. Bu 
münasebetle yeni yıbn, sayın üyelerin hepsi 
için sağlık ve başarı ile geçmesini ve Yüce He
yetinizin alacağı kararların, hizmetinde bulun
duğumuz Büyük Türk Milletine refah ve mut
luluk getirmesini şahsım ve Başkanlık Divanı 
admaiçten dilerim. (Alkışlar). 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin JJysaVm, 
Sakarya ilinin geçirmiş olduğu zelzele ve sel felâ
ketleri sebebiyle güç ekonomik şartlar içinde 
bulunan çiftçilere yardımcı olmak üzere bu yıl 
pancar ekim sahası tahdidinin kaldırılması ve 
çalışmak için yabancı ülkelere öncelikle gönderil
meleri imkânının sağlanması konularındaki de
meci ve İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu'nun, cevabı. 

BAŞKAN — Efendim, Sakarya Milletvekili 
Sayın Hayrettin Uysal, Sakarya'da depremden 
zarar görmüş çiftçi ailelerinin yaralarının sa
rılmasında dikkate alınması gereken iki husus 
hakkında gündem dışı söz istemişsiniz. Buyu
ru» Sayın Hayrettin Uysal. Eûtfen be* dakika
yı geçmesin efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Sakarya ilimiz, 

J BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 
I görülmelere başlıyoruz. 
I 

zaman zaman taşkınlara, depremilere uğrayan 
bir ildir. 1965 yclında büyük maddi zarar veren 
sel felâketlerine uğramıştır, 1987 yılında ise 
ağır bir deprem geçirmiş lir. Bugün sel felâketi
nin maddi zararlarını daha kapamış durumda 
değildir. 1965 yılında bir ölçüde maddi zarar
larını karşılamak üzere, sel felâketinden zarar 
görenlere deş ülkelere gitme hakkı verilmiş, o 
günden bugüne ancak 250 civarında işçi gidebil
miştir. Bu yıl Sakarya'da ağır bir deprem ol
muştur. Dovlet, yaralan sarmak için uğraşıyor, 
halkın maddi zararı büyük ölçüdedir; buna 
rağmen çiftçinin pancar ekim sahalarında yüz
de 30 nisbetinde bir azaltma yap£mıştır. Bâzı 
köylerde bu durum yarıya yakın bir miktarı 
tutmaktadır. Merkeze bağlı Abalı ve civarın1 

daki köyler böyledir. İktisadi durumu bu yıl 
iyice perişan olan Sakarya çiftçisine bu pan
car ekim sahalarında azaltma daha büyük bir 
iktisadi darb3 vuracaktır. Bu yıl bu azaltmanın 
kaldırılması gerektiği kanasını (tadıyorum. 

Diğer bir husus da; depremden maddi bü- ' 
yük zararlar görmüş aiLelerden dış ülkelere i§-
çi göndermede öncelik tanınması konusudur. 
Böyle bir hak tanınırsa depremden zarar gör
müş halkın ıstırabı dindirilmiş, yaraların sa-
nlmascnda maddi yönden bir imkân tanınmış 
olur. Maddi kayıpları az çok giderme imkâ
nı sağlanmış bulunur. Saygılarımla Hükümetin 
dikkatine bu hususu arz etmek için söz almış 
bulunuyorum. Teşekkür ederim. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanı Sayın 
Mcnteşeoğlu, buyurunuz" efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (0. S3nato3u MuğÜa Üyesi) 
— Saym Başkan, sayın milletvekilleri, 1967 yı
la içinde Sakarya bölgemizde büyük bir dep
rem vukubulmuş ve 5 500 konut ağır hasara 
uğramış veya yıkılmıştır. Bu depremin sonuç
larını ortadan kaldırmak ve felâketzede vatan
daşlarımızın yaralarını sarma hususunda ilk an
dan itibaren aldcğımız çok yönlü tedbirCeri 
na^ıl bir icra mekanizmasına bağlıyarak yü
rüttüğümüzü ve ısfarapCarı nasıl sarmış bulun
duğumuzu çarşamba günü, biraz evvel burada 
konuşan arkadaşımızın vermiş olduğu araştır
ma önergesine cevap arz ederken bütün tefer-
ruatiyle yüksek ıttılaınıza ve takdirlerinize su
nacağım. 

Arkadaşımızın temas etmiş olduğu iki ko
nu hakkında, yani afetzede durumuna girmiş 
olan Sakarya'lı vatandaşlarımızın işçi olarak 
başka memleketlero gitmesi hususunda öncelik 
tanınması konusunda Çalama Bakanı arkadaşı
mın ve müstahsilin işaret ettiği durumCar hak
kındaki ihtiyaçları konusunda da Tarım Baka
nı arkadaşınım çalışmaları vardır, almış olduğu 
tedbirler vardır, bunları Yüksek MecCise suna
caklardır. Bendeniz sadece gerek zirai, gerek 
çalışma ve gerekse vatandaşlarımızın iskâna 
kavuşması konularında sağlık ve emniyet ted
birlerinin gayet kesin bir surette alındığını, 
vatandaşlarımızın sahipsiz bırakılmadrğmı, ıs
tıraplarının sarıldığını ve yanında dinamik bir 
Hükümeti görmüş olmancn inşirahı içinde bu
lunduğunu saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarımızdan gün
dem dışı söz istiyenlerin diğerlerinin istekleri
ni ancak hafta içinde yerine getirebileceğiz. 
Yoklama i!e uzun zaman kaybettiğimiz gibi 
BaşkanCık Divanının da Sademe göçmeden 
hayli uzun olan bir sunuşu vardır. 

5. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'ın, 3704 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 5 madde 
eklenmesine dair kanun teklifini gıri aldığına ve 
İstanbul Milletvekili Mehmet Yardımcının bu 
teklifi benimsediğine dair önergeleri. (2/598) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet MecCisi Başkanlığına 
7 . 7 . 1933 tarihli ve 3704 sayılı Kanunun 

ikinci ve üçüncü maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu Kanuna beş madde eklenmesine dair ka
nun teklifimi geri aldım. (2/598) 

Gereğinin icrasını saygılarımla arz ederim. 

Çanakkale 
Ahmet Nihat Akay 

BAŞKAN — Geri alman kanun teklifini ta-
kabbül ettiğine dair İstanbul MBetvekili Sa
yın Mehmet Yardımcı'nm bir önergesi vardır. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Çanakkale Milletvekili t\raîindan 7.7.1939 

tarih ve 3701 sayılı Kanunun ikinci ve üçüncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu Kanuna 
beş maddo eklenmesine dair kanun teklifi, 
27 . 12 . 19G7 tarihinde Milîiî Eğitim Komis
yonunda müzakeresi sırasında teklif sahibi "ta
rafından geri alındığı ifade edilmiştir. 

Aynı kanun teklifinin tarafımdan takabbül 
odildiğini saygılarımla arz ederim. 

İstanbul 
Prof. Dr. Mehmet Yardımcı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — C. Seniatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 5682 sayılı Pasaport Kanununda de-
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifini 
geri aldığına dair önergesi. (2/579) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Sayın Mebrure Aksoley'in bir ka
nun teklifini geri aldığına dair önergesi var
dır. önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Millet Meclisi Başkanlığına 
5682 sayılı Pasaport Kanununda yapılma

sın: öngördüğüm değişikliği kapsıyan kanun 
teklifimin geri verilmesini saygılarımla dile
rim. 

İstanbul Ssnatörü 
Mebrure Aksoley 

BAŞKAN — Kanun teklifi geri verilmiştir. 

5. — Trabzon Milletvekili ilamdı Orhon'un, 
gündemin 12 nci sırasında bulunan klanun tek
lifini geri aldığına dair önergesi. (2/343) 



M. Meclisi B : 24 8 . 1 . 1968 O : 2 

BAŞKAN — Trabzon Milletvekili Sayın 
Hamdi Orhon'un bir kanun teklifini geri aldı
ğına dair önergesi vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Gündemin 12 nci sırasında yer alan kanun 

teklifimi, Meclise Noter Kanunu gelmiş bu
lunduğundan, geri alıyorum. Gereğini arz ve 
rica ederim. 

Trabzon 
Hamdi Orhon 

BAŞKAN — Teklif gündemde olduğu için 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
le:*... Etmiyenleı*... Kabul edilmiştir. 

6. — Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askerî 
Mahkemesince hükmolunan ölüm cezası T. B. M. 
M. ince müebbet hapse çevrilen Kaya oğlu Er 
Muzhffer Cullâs hakkındaki dosyanın iadesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/826) 

BAŞKAN — Bir idam hükmünün tasdikiyle 
ilgili dosyanın geri istenmesine dair Başbakan
lık tezkeresi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 11 . 8 . 1966 tarihli ve 5/4-6375 sayılı 

yazımız. 
Kasten üstünü öldürmek suçundan, Hava 

Kuvvetleri Komutanlığı Askerî Mahkemesince 
hükmolunan ijiüm cezası, T. B. M. M. ince müeb
bet hapse tahvil edilen Kaya oğlu Er Muzaffer 
Cullâs hakkındaki mahkûmiyet dosyasının iade
si, infaz yönünden muamelesinin ikmali için, 
Millî Savunma Bakanlığının 23 . 12 .1967 ta
rihli ve AD: 967-7127-5 sayılı tezkeresiyle is
tenilmektedir. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Dosya geriverilmiştir.. 

7. —• 4936 sayılı Ünivesiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun tasarısının iade
si hhhkında Başbakanlık tezkeresi. (3/825) 

BAŞKAN — Bir kanun tasarısının gerive-
rilmesi hakkında Başbakanlık tezkeresi var
dır, okutuyorum., 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
25 . 7 . 1967 tarih ve 71-594/4587 sayılı ya

zımızla sunulmuş olan «4936 sayılı üniversite
ler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 12 

I nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun tasarası» nın geri gönderilmesine müsa
ade buyurlmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
t Başbakan 

BAŞKAN — Kanun tasarısı geriverilmiştir. 
I 8, — Yerli Hâç Endüstrisi Araştırma Korniş-
I yonu Başkanlığının, komisyonun görev süresi-
I nin, bitimi tarihinden itibaren iki ay daha uza-
I tilmasına dair tezkeresi. (3/822) 

BAŞKAN — İlâç Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının komisyonun görev süresinin 
uzatılmasiyle ilgili önergesi vardır. Okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
19 . 4 . 1967 tarihli 239 numaralı kaTarla 

kurulan, Yerli İlâç Endüstrisinin sosyal sağ
lık ve ekonomik cephelerini bütün ayrıntıla
ra ile aydınlatmak ve bilgi edinmek üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca görev!endiri- ş 
ler. Araştirmr. Komisyonumuz, Ankara'daki ça-

I lışmalannı bitirerek istanbul'daki ilgilileri 
dinlemeye karar vermiştir. Bilâhara raporunu 
yazarak Yüce Meclise sunacaktır. 

Verilen müddet içinde komisyonumuz işle
rini bitiremediğinden görev süresinin sona er
diği tarihten itibaren iki ay daha uzatılması
na dair gerekli kararın alınmasını arz ve tek
lif ederim. 

I Araştırma Komisyonu Başkanı 
I Gümüşane 

Sabahattin Savaca 

BAŞKAN — Efendim ilâç Araştırma Ko
misyonunun görev süresinin, bitimi tarihinden 
itibaren iki ay daha uzatılmasını tasvibinize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I 9. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verü-
I meşine dair Blaşkanlık tezkeresi. (3/823) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekillerinden bâ
zılarına izin verilmesiyle ilgili Başkanlık tez-

I keresi varlar, okutuyorum efendim. 
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Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekilleri

nin hizalarında, gösterilen müddet ve sebepler
le vâki izin talepleri Başkanlık Divanınca uy
gun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 
Perruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Ankara Milletvekili Hasan Tez, 1 ay hasta
lığına binaen, 4 . 1 . 1968 tarihinden itibaren. 

Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat, 17 gün 
hastalığına binaen, 13 .12 . 1967 tarihinden iti
baren. 

Aydan Milletvekili Kemal Ziya öztürk, 15 
gün hastalığına binaen, 20 . 12 . 1967 tarihin
den itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarını
za sunacağım. 

«Ankara Milletvekili Hasan Tez, bir ay has
talığına binaen, 4 . 1 . 1968 tarihinden itiba
ren.» 

BAŞKAN •— Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

«Zonguldak Milletvekili Fevzi Fırat, 17 gün, 
hastalığına binaen, 13 . 12 . 1967 tarihinden iti
baren». 

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

«Aydın Milletvekili Kema! Ziya öztürk, 15 
gün hastalığıma binaenı 20 . 12 . 1967 tarihin
den itibaren.» 

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

10. — Vazife île yurt dışına giden Dışişleri 
Bakam İhsan Sabri ÇağîayangiVe İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/824) 

BAŞKAN — Vazifeyle yurt dışına giden 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVin dö
nüşüne kadar İçişleri Bakanının vekillik et
mesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baî'a-

m İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına içişleri Bakanı Fa

ruk Sükan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın, 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

11. — Geçen yıl vâki davet üzerine Yugos
lavya ve Çekoslovakya'ya giden Parlâmento he
yetlerimize mukabil, bu defa adı geçen ülkelerin 

parlâmento heyetlerinin T. B. M. M. nin davetlisi 
olarak çağrılmalarının uygun mütalâa olundu
ğuna dair müşterek Başkanlık Divanı kararla
rı, 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım geçen 
yıl vaki davet üzerine T. B. M. M. ni temsilen 
bir Parlâmento Heyeti Yugoslavya Parlâmen-
to3Unun davetlisi olarak adı geçen ülkeye git
mişti. Bu defa müşterek Başkanlık Divanınım 
22 Aralık 1967 tarihli toplantısında bir Yugos
lav Parlâmento Heyetinin T, B. M. M. nin da
vetlisi olarak gelmesi ve daveti uygun muta
lar, edilmiştir. Başkanlık Divanının bu kara
rım oylarınıza sunuyorum. Bu daveti kabul 
edenle:'... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yino geçer. ya1, aynı .şekilde bir Parlâmen
to Heyoti Çekoslavakyr.'yı ziyaret etmiştir. 
Müşterek Başkanlık Divanı icabet edilen vâki 
davete mukabil Çekoslavakya Parlâmentosun
dan bir Heyetin ziyaret maksadiyle daveS edil
mesini 22 Aralık 1967 tarihli toplantısında uy
gun mütalâa etmiştir. Bu hususu da oylanntı-
z?, sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Giindemo geçiyoruz. Yüce Heyetin evvelco 
almış olduğu karar gereğince bir saat içinde 
görüşülecek işler Başkanlıkça şöyle tesbit 
edilmiştir: Tüzük gereğince bir defa görüşü
lecek işler bölümünün 13 ncü sırasında kayıt
lı 462 Sıra Sayılı iş, 1967 yılı Bütçe Kanununa 
baS-h (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya-
palmasiylo ilgili kanun tasarısı. 

14 ncü Sırasında kayıplı 463 numaralı iş, 
15 nci sırada yer alan 464 Sıra Sayılı iş, 16 ncı 
sırada yer alan 465 Sıra Sayılı iş ve birinci say
fanın birinci sırasında yer alan 297 Sıra Sa
yılı is. Bu sıra dairesinde Öncelik kararlan 
alınarak görüşmelere taşlıyoruz. 

m -*• 
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5. — GÖRüŞtî 

1. — 1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) . 
işaretli cetvelde değişildik yapılması lûakkında \ 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra- ! 
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar- \ 
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/448; Cumhuriyet Senatosu 1/833) (S. 
Sayısı : 462) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme-
siylo ilgili önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin Tüzük gereğince 

bir defa görüşülecek işlerin 13 ncü sırasındaki 
«1867 yıl?. Bütço Kanununa bağlı (A/l) işaret
li cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı» nan bütün işlere takdimen ve ön
celikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütço Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sozgin 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti.'. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının tezke
resini okutuyorum. 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si okundu) (x) 

BAŞKAN — Bütço Karmr» Komisyonu Baş
kanlığa tezkeresini okutuyorum. 

(Bütçe Kaçma Komisyonu Başkanlığı tez
keresi okundu) (x) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var ma?... Sayın Âdil Toközlü, şahsınız 
adınr. mı, grup adına ma?.. 

ÂDİL TOKÖZLÜ (Kastamonu) — C. H. P. 
Grupu adma. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL TOKÖZLÜ 

(Kastamonu) — Sayın Başkanı muhterem ar
kadaşlar ; bu kanun tasarısı, bu yıl tarım ürün
lerine arız olan muhtelif hastahk ve bilhas
sa haşerelerin geçen yalların çok üstünde ol-

(1) 462 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na tklidir, 

LEN İŞLER 

ması vo haşerelerle geniş mikyasta mücadele 
yapılmasını gerektirdiği ve bütçeye mevzu 
ödenek bu mücadeleye ait hizmetleri karşılıya-
madığmdan, gerekli mücadelenin zamanında 
yapılabilmesi için 6313 sayılı Kanunun verdi
ği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu ka-
rariylo bakanlık bütçesinin ilişkin tertipleri
ne ceman 8 085 000 lira eklenmiş bulunduğun
dan, usulen kanunlaşmasının temini isteğinden 
ibaretti:*. Ek ödenek istenen 13.000 bölümün 
13.352; tarımsal mücadele, sağlık araç, gereç 
vo ilâç alımları maddesine 1967 bütçesiyle 
2D 100 000 lira ve 14.000 nci bölümün 14.822 
ulaştırma giderlerine de 1 750 000 lira tahsisat 
konulmuş ve bunun kifayet etmemesinden do
layı 6313 sryılı Kanunla Bakanlar Kurulun
dan alman yetki kararı ile 8 035 000 lira ek 
ödenek verilmiş ve bu tahsisat da sarf edilmiş 
bulunmaktadır. Çimdi, bu muamelenin kanuni 
formalitesini tamamlıyoruz. 

Bütçelerimizin gelir tahminlerinin doğru 
vo hokikata çok yakın olması ve kezalik büt
çeye mevzu tahsisattın taallûk ettiği hizmet
lerin ifasına kifayet edecek derecede konma
sı bütçenin başlıca prensiplerinden ve samimi
yet kaidesi icabındandn\ ihtiyaç ve zaruret 
oldukça biz kanuni aktarma" arın lüzum ve za
ruretini kabul ediyoruz. Ancak, Genel Muha-
oobo Kanununun kabul ettiği âmir hükümler dı
şında hususi hükümlerle istisna yaratılması
nın yerindo olmıyaoağı düşüncesindeyiz. Yeni 
Muhasebe?. Umumiye Kanun tasarımız kanunla
şırken bu boşlukların doldurulmaca ve teşriî 
denetlemenin zedelenmemesi temennisindeyiz. 

Ulaştırma giderlerine yapılan 500 000 lira 
ek ödenek hakkında da gerekçede tatminkâr 
izahat yoktur. Bu hususa bilhassa dikkat edil
mesini rica ve temenni ediyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 

Balkan, sayın mifletvekillsri; Türkiye'nin ta
mamen ziraat memleketi olduğu hepimizce ma
lûm. Türk çiftçisi bir yıl çalıışcr, bütün emek
lerini bütün masraflarını mantarî ve haserevî 
hastalığa toslim eder. Ondan sonra da ıstırabı 
ile başbaga kalır. Bu yüzden biz Türkiye'de ar-
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fak zirai mücadoCeyi ciddiyetle ve ehemmiyetle 
ele almamız basımdır. Hükümot olarak Hccik 
olarak, airai mücadele konulariylc ilg-li olarak 
huzurunuza gelen kmunîaıv, «evet» demek 
mjjburiyetindeyiz. Bugün Türk müstaksıLnın 
istihsal ettiği mahsulünün sıhhati millî men
faatimizle ilgilidir. Ycti§tirilcn her türlü hubu
bat, bakliyat, çeşitli meyva, bağ mahsulleri,, 
çapa nebatlara ve buna mümasil bütün tarım 
ürunbri zirai mücadele yapılmaya djğer mad
delerdir, motaiardır. Bu bakımdan bütçeye ko
nulan paranın aslığı, yoiigmeyigi tatbikata 
olan icra organlarını sıkıntıya sokmuştur. Ha
şerenin veya mantarı hastalıklar tahribatıma 
aman biraz dur, benim param bitti, sana para 
bulunca ilaç alacağım, makinayla tatbik edece
ğim» diye bekletilemiyoccği hakikati karşnn-
da, tatbikatçılarımızın elde stok parasının, ilâ
cının, âJietinin yetinmediği takdirde ikmali bakı
mından mutlaka takviye parr;.- ihtiyaç var
dır. Şayet yetişemezse, o vakit do ilâcım vak
tinde, âletini vaktinde tenin cdomezsek, işte 
köylünün kaderini bağladığı mahsulü harabola-
cak, kendisi do perişan bulunacaktır. Dolay:-
siyle millî istihralâtımız da hastalıklı cılız mah
sule veya hiç mahsul alamadan heder olup gi
decektir. 

Bugün Türkiye'de ihraç maddelerimizin kıs
mı küllisini Türk çiftçinin yelişiirdiği mah
sul teşkil ediyor. Çeşitli tarım kollarında is'İh
ça11. edilen pamuk, üzüm, incir, çeşitli meyvalar, 
sebzjler; yaş - kuru şekilleriyle tamamen bu 
zirai mücadeleyle ilgili konulardır. Yurt dııri 
pazarlarda, yurtiçi pazarlarda mutlaka sıhhat
li, mutlaka iyi kaliteli mahsuJİ arıyoruz, arı
yorlar. Onun için değerli arkadaşlarım, haşe
renin veya mantarî hastalıkların aslığu veya 
çokluğu önceden kestirilemiyen Türkiye'miz
de, Tarım Bakar/ığı tatbikatçılarının muh-
taoolduğu bu kabil âdetleri, ilâçlara vaktinde 
tedbir almak Yüce Meclisimizin asli vazifeleri
dir. Bu yönü ile 1967 yılında vukubulan Tür
kiye'deki çeşitli mücadele kollarında namüte
nahi başarılı mücadeleler cCmuştur. Yetiştlrile-
miyen yerlere ödeneğin kâfi gelmeyişlnden do
layı yetişilememiştir. önümüzdeki yıllarda, bun
dan sonraki aylarda veya mevsimlerde böy^e 
bir durumla kırşr İaşılmaması için ve bu tıka
nıklığın izaüesi için Yüce huzurunuza gelmiş 

bulunan bu aktarma ödeneğinin mutlaka ka-
julündo fayda mütalaa ediyorum. 

Dejerli arkadaşlarım, su-a gelmişken, Yü
ce Meclisimizle muhterem Hükümetimize §u 
uımra hatırlatmayı Lir meslek borou bihyorum. 
Türkiye'de, Türk çiftlisinin, Türk müstahsilinin 
;ol âmeli, istikbali bakırımdan mahsulünün te-
•ıımaü alt-na alınması bakımından, zirai sigorta
n ı mutlaka kurulması lâzımdır. Bunu bu ve-
"ilcylo muhterem Hükümetimizden istirham edi
yorum. Yabansı devletlerde Gİduğu gibi zirai 
igortay. devletleştirmek suretMe Türk çiftçisi
nin kaderini teminat altma almaMığımızda mut-
!:V: surette zaruret vardır. Bir don âfeti, bir do-
hı felaketi, bir habere âfeti, bir mantarî hasta
lıklara tutulmak şekli Türk çiftçisini, Türk müs-
tah-rl'm bir anda mahvı perişan ediyor. Bu ba-
"•"j.m.dar. artık biz köylünün yanındayız diye, köy
lünün içinden çıktık diye, köylünün derdini bi
liyoruz diye gelmiş olanlar bu fikrime iltifat et
sinler. Adalet Partisi iktidarı ve Hükümetinin 
yaprıa1: mecburiyetinde okluğu asli vazifeleri
nin basında olarak mütalâa ettiğim bu önemli, 
bu ciddî konuya lütfen eğilsinler ve bu hususu 
Yüce Meclise getirsinler, buna ait olan kanun 
bu bakımdan biran evvel vatandaşlarımızın, çift
çilerimizin menfaatine verilmiş olsun. 

Değerli milletvekilleri, gerekçede belirtilen 
has us gayet yerinde, özlemli olarak kaleme alın
mış, hakikatleri dile getirmiştir. Bu yünü ile 
Türkiye'de ekiliş, diki iş sahalarının geçen yılla
ra nazaran gittikçe artması, çeşitlerinin çoğal
ması, bir taraftan da hava şartlarının gayet mü
sait gitmesi bu yıl tarım ü'.ünlerimize arız olan 
muhtelif hastalık ve bilhassa haşerelerin geçen 
y.'llarm çok üstünde olması ve haşerelerle geniş 
mikyasta mücadele yapılması gerektiği, bütçeye 
TJ.ovzv. ödenek do bu mücadeleye ait hizmetleri 
karşılayamıyaoağndan gerekli mücadelenin za
manında yapılması1, için G813 sayılı Kanunun ver
diği yetkiye dayanarak 6/891G sayılı Bakanlar 
Kurulu Karariyle Tarım Bakanbğ nm 1967 yılı 
bütçesinin cetvelde yazılı tertiplerine cem'an 
8 035 000 liranm eklenmesi naçiz şahsım uygun 
mütalâa etmektedir. Bu yolda müspet ©y kul
lana sağım. Yüce Meclisimizin do bu yolda iltifat 
göstermesini istirham ederin. Derin hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Tahsin Uzun, buyurun. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa-
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yır. Baıkan, kıymetli arkadaşlarım, kanunun ge
rekçesinde bu yıl ekiliş ve dikili] sanılanımı 
geçen yıllardan daha fazla olduğu iddia edil
mektedir. Fakas bunun doğruluk derecesini ka
nunun hxnrlayıcıları bilmektedir. Bizim bu hu
suslarda bir fikrimiz yok. Gerekçede ve Ko
misyon raporunda da bunları mukayese edebile
cek rakam bulamadım, ilgili Komisyon Sözcü
sünün bu husustaki açıklamasını beklerim. 

Yine gerekçede, çeşitlerin çoğalmasından 
babsedilriştir. 

Muhterem arkalarlarım, burada da istenHei) 
açıklıktır. Kanım hazırlayıcılarından başkasmrn 
bu çeitlerin nelerden ibaret olduğunu bilmesi 
işin o insan" n falcı olması lâzım. Bu balamdan 
bu çeşitten maksat nedir? Buğday çeşidi mi, el
ma çeşidi mi, diğer meyva çeşitleri midir? Bun
la.- ne Komisyon raporunda, ne de gerekçede 
zikredilmomiştir. Bu hususun ilgili Komisyon 
tarafından açıklanmasında fayda görüyorum. 

Yine gerekçede şöyle denmektedir; bir taraf
tan hava sarilarımn gayet müsait gitmesi, br 
yıl tarım ürünlerimize arız olan hastalık ve bil 
hassa haşerelerin geçen yılların çok üstünde ol 
ması ve haşerelerle geniş mikyasta mücadele ya 
pılması. gerektiği, bütçeye konan bu mücadele 
ödeneği yetmediği, bu balamdan 8 085 000 lira 
ek ödenek verilmesi istenmektedir. 

Arkadaşlarım, hava şartlarının iyi gitmesi 
haşerenin geçen yıllardan çok üstün olmasından 
söz edilmektedir. Geçen yıl bütçeye konan br 
mücadele parası kaç milyon lira imiş? Geçen 
yıl bu para bu h?„şerelerle mücadeleye yetmi" 
midir? Bu yıl ürünlerimize musallat olan bu ha
şerelerle mücadele etmek için 1967 bütçesine kar 
lira para konmuş, bu para 1967 yılınm hangi 
ayında bitmiş? Bunların açıldannıası lâzımdır. 
Bu haşerelerin hangi bitkilerde ve meyvalarda 
zarar yaptığı, bu mücadele Doğuda mı fazla ol
muş, Batıda mı, Güneyde mi, Kuzeyde mi? Açık
lanmamış. Bunların bilinmesinde fayda vardır 
zannederim. Biz bunları bilmeden bu kanuna na
sıl oy verebiliriz? Komisyondaki yetkili arkadaş
larımız bu konularda bizi aydınlatorsa, bu kanun 
üzerinde oyumuzu verirken hiç olmazsa bilerek 
veriri.:. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — S^yın ibrahim Ay3oy. 
İBRAHİM AYSOY (Mardin) — Sayın Baş 

kan, sayın milletvekilleri; getirilen teklif yerin 

dedir, aslında geç kalınmıştır bunda. Zira bu
gün zirai ürünlerimizin ehemmiyeti memleketi
mizin kalkınmasında, Plânın gayesine ulaşabil
mesi için mühim bir rol oynar. Bu sene Güney -
Doğuda vukubulan süne haşeresi dolayısiyle mil
yonların kaybına mâruz kaldık, millî servet he
der oldu ve binlerce çiftçi perişan oldu. Biz zi
rai ürünlerin mücadelesinde Bakanlığın gerekli 
ehemmiyeti göstermesini arzular ve bugün bil
hassa buğday ıslahında tohumluk için girişilen 
dâvada Bakanlığın tutumunu tasvibederken; bir 
taraftan da Bakanlık bu mevcut ziraat ürünleri
nin mücadelesinde geç kalır ise millî servetin he
derine sebebolur. B'z bu sene Bakanlığı zama
nında uyardık, fakat maalesef mücadeleyi geç 
yapabilirler ve bunun için de arz ettiğim gibi 
3üney - Doğu Bölgemizde milyonların hederine 
sebebolan bir âfetle başbaşa kaldık, zirai müca
deleye gerekli ehemmiyetin verilmesi kanısında
yız. Kanun yerindedir, bunun için müspet oy 
kullanacağımı saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çolikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhterem 

arkadaşlar, vaktinizi alacak değildim. Fakat 
habn meri olan bir kanunun Hükümete verdi
ği yetkiye dayanarak yapılmış olan masrafla
rın kanunen tasvibediimesinden ibaret olan 
bir tasarı üzerinde bu kadar uzun konuşmayı 
itiraf edeyim ki, Meclisin vakti bakımından, 
gündemde bulunan diğer mevzularla ilgisi ba
kımından içime sindiremedim, bu itibarla iki 
dakika da ben maruzatta bulunayım diye hu
turunuza çıktım. 

Zirai mücadele, arkadaşlar koyduğunuz tah
sisatın yıl içerisinde kâfi geleceğini tahmin et
mek imkânını veren bir konu mudur? Bu o ka
dar bu tabiatta bir konu değildir ki; daha gö
çen gün, bugün Re3mî Gazetede neşredildi, Zi
rai Mücadele Teşkilâtna bir döner sermaye 
Vürdik arkadaşlar. Hor an bütçeye mevzu tah
sisatı tecavüz edecek masraflar yapmak ^ b e 
rt obllir, işin tabiatında bu vardır. Bunu o ka-
iar tabiî görüyoruz ki artık, Meclis terimle
riyle önümde, bugün gözlerimizden aldık; 30 
aralık 1967 Cumartesi günü çıkan Resmî Ga-
îctedo Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Mü-
lürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
3 önel Müdürlüğüne bağlı kurum, okud ve ku
ruluşlara döner sermaye verlmesi hakkında 
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Kanun. Kanunen bir döner sermaye verdiğimiz 
konuda ortada hiç bir şey yek. Esasen meri bir 
kanun var. Yetki d3 verilmiş, Hükümet buna 
göre kullanıyor. Biz kalkıyoruz diyoruz ki, no 
kadar ekilini/}, ne kadar dikilmiş ve saire; 
bunlar belli olmaz arkadaşlar. 

Çok istirham edeceğim, zamanınızı biraz 
dikkatle değerlendirmek lüzumu kanaa ırada
yım. Çünkü, saat 14 de balryoruz 10 a kadar 
gidiyor, yine gündemde bir çek mühim mesele
ler kalabiliyor. Benim mâruzâtım budur, yerin
dedir, kanunidir. Belki bundan sonra istikraz
la alâkalı kanun tasarısı var muhterem arka
daşlar; 1030 yılında konmuş olan muvakkat bir 
kanunun tekrar tecdidi mevzubahis, iki yıl 
evvel bunun bir yılda çıkarılacağı ortaya ge
tirildiği hsJ de iktidara mensup bir arkadaşı
mızın muhalefet ettiği bir tasarı var. Bu ka
dar mühim konulanımız varken hakikaten ye
rinde, kanuna uygun ve badema bu ocrit mese
leleri gelmemesi maksadına matuf olarak di
ner sermaye şeklinde getirdiğimiz geçen yılki 
bir tasarrufa ilgili mevzuda Meclisin vaktini 
fazla c/İmanın yerinde olmadığı şahıi kanaatini 
taşıyorum. Maruzatım budur. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baskı 
söz istlycn yoktur. 

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

Birinci maddeyi okutuyorum : 

1067 yılı Bütçe Kanununa bağlı A/l işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1007 yılı Bütçe Kanununa bağ
dı (A/l) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kıs
mının ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 8 085 C00 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — İlişik (A/l) sayılı cetveli oku
tuyorum : 

(A/l) 
Tarım Bakanlığı 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 7 585 000 

BAŞKAN — Efendim, bir matbaa hatası 
vardır, arkadaşımız tashih edilmiş şeklini oku
dular, 7 585 000 dir. Matbu dağıtılmış olan

larda .7 035 000 şeklinde yazılmış, kâtip arka
daşımız tashih edilmiş şeklini okumuşlardır. 
Ben de bu şekilde zapta geçirtiyorum efendim. 

Bölümü bu şekliyle oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 

14.000 Hizmet giderleri 

Lira 

500 000 

Kabul etmi-BAŞKAN — Kabul edenler... 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Eirinci maddeyi kabul buyurduğunuz (A/l) 
sayılı cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tadarının tümü açık oyunuza sunulacak ve 
kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Bir saatlik süre içinde görüşülecek ikinci 
işo geçiyoruz. 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (Afi) 
işaretli cetvelde değişildik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/449; Cumhuriyet Senatosu 
1/835) (S. Sayısı : 463) (1) 

BAŞKAN — öncelik önergesini okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin Tüzük gereğin

ce bir defa görüşülecek işlerin 14 ncü sırasın
daki (1/419) S. Sayısı : 463 «1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği-

(1) 463 S. Sayılı basmayazı tutanağın «o-
nuna eklidir. 
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siklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» 
nın bütün işlere takdimen ve öncelikle görü-
§ülme3İni arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşülme
sini kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul 
edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ile Karma 
Bütçe Komisyonu Başkanlığının tezkerelerini 
okutuyorum : 

(Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri okundu.) 

BAŞKAN — Tacarmın tümü inerimle C. II. 
P. Meclis dramı adma Sayın Âdil Tokösîü, bu
yurunun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADETA ÂDİL T0KÖ2LÜ 
(Kastamonu) — Sayrn Balkan, muhterem arka
daşlar ; bu kamın tacarır/yle afetzedelerin barm-
dırılmacı amaciyle alınacak tedbirlerle yapılacak 
nnaat yardımı için En?rk Kredi Bankasına ve
rilmek üzere 7269 sayılı Kamınım "3 ncü mad
desi gereğince 22.770 nci umumi hayata raüon-
sir âfetler bölümüne 22 milyon lira ek ödenek 
verilmesi istenmektedir, ihtiyaç ve istek yerinde
dir. Ancak, 72G0 sayılı Kanım, Lluhacebei 
Umumiye Kanununa bir istfonai hüküm getir
miştir. Malûm okluğu üzere Muhascbci Umumi-
ya Kanununun 55 nci maddesine göre; menafii 
umumiyeye mütaallik hidemata sarf okmımık 
üzere verilen ianat ve teberriiat bütçeyo gelir.. 
bir taraftan da sarf olunmalı üzere bütçeye tah
sisat kaydolunur ve usulen sarf edilir.» Âfet
lerin âni oluşu, hin ehemmiyet ve müstaceliyeti 
nazarı dikkate alınarak sözü gecen kanunim 32: 
33, 34, 34 ve 36 ncı maddeleri umumi hükümler 
dışında hususi hükümler getirirdi be de, bu 
muameleler bütçe prensip ve samimiyet kaidele
rine uymamaktadır. Gerek gelir ve gerek gi
der halamından bütçe ile ilgili bir hikmetin ida
ri, kazai ve teşriî murakabeye tabi tutulmaması 
uygun düşmen. 

Bu kanun ile teklif olunan- %?, milyon lira, 
35 nci madde ile verilen cevaz daire-jhıde Emlâk 
ve Kredi Bankasma ödemni? bulunmaktadır. Biz 
şimdi Bakanlar Kurulu kararma göre kanuni 
formaliteyi tamamlıyoruz. 1950 yıhndan be- i her 
yıl bütçesine konulan tahsisat mukabilinde ifa 
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edilen hizmetler denetleme cl'ynda kalmıştır. Bu-
n'i umumi hülıümîm muvacehesinde hizmetleri 
ak'sa.mıyacak şekilde malî ?:ir formüle ve denet-
bmcyo ta"i tutmamn lüzum ve faydama işaret 
o inek i itiyoruz, Aynı durumdadır Spor Toto 
gelirleri vo trafik kolları da. Bunların da bu 
kanunla beraber nazarı dikkate alınmasını rica 
cdiyer/::, Saygılarımla. 

B.\ŞKAIT — Tasarının tümü üzerinde ba^ka 
söz i-îtiyen var mı? 

COBKüH KIRCA (istanbul) — Grup adma! 
BA$KAIî — Güven Partisi Grupu adına Coş

kun Kırca, bryııraı. 
G. P. C-3ÜPU ADIHA C03KUN KISCA (İs

tanbul) — Lîııhlcrcm arkadaşlarım; arka arka
ya r/j ağı - yukarı malı" yet itibarıyla birbirinin ay
nı iki ek ödenek, kanım tasarısını görülmekteyiz. 
Yap-lan muamele fevkalâde olaylar, âfet mahi
yetinde olaylar evvelden tahmini mümkün olmı-
yaeak şekilde vukubuîuyar, vukubulduğu zaman 
âmme hizmetini durdurmak kaabil değil. Bina
enaleyh bmtalnn harcamaların ilgili dairece 
yapılabilmesi lâmm. Hiçbir hukuk kaidesini, 
/Tu-io hizmetinin icabı gibi yerine getirilmesini 
engel telâkki edecek tarzda şeklî birtakım tef
sirlere tabi tutmanın Grııpumuz tamamiylc aley
hindedir. 

Huzurunuzda istenen ek kanım tasarısı ne
ye mütaalîik? Sakarya, Bolu, Kocaeli illeri ile 
Tunceli, Erzincan, Tercan, Bilgöl, Kiği ilçeleri 
ve çevrelerindeki afetzedelerin barındırılmalan 
amacı ile almaca!: tedbirler. Eğer bu tedbirle
rin alınması için yapılabilecek harcamalar daha 
evvelden tahmin edilebilir gibi ise, o zaman el
bette ki, niçin bu harcamaları zamanında tahmin 
edip bütçeye koymadınız, yolunda Hükümete 
tenkiti tevcih etmek mümkün. Ama eğer yapılan 
tenkid, bira-: evvel burada Saym Tokczlü arka-
dajim^n ifade ettikleri .gibi, doğrudan doğruya 
bu gibi felâketlerin vukuu halinde Bakanlar Ku
rulunun bu harcamaları yapmaya yetkili lrl:n-
• j.acmm pron:ibi aleyhinde olabilecek bir geldl-
:.o olur ise, o zaman zannederim İd, ortaya çı
kacak olan mesele, bu gi%i fevkalâde ahvalde 
hizmetin yerine nasıl getirileceğidir. Biz Güven 
Partisi grupu olarak bu gibi fevkalâde ahvalde 
Hükümete kararname ile, öteden beri hiç kimse
nin tenkid etmek aldma gelmemi;} olduğu gibi, 
yapılmasının ve bu yotlrinin verilmcainin yerin
de oiduğana, backa türlü ne zelzele felâketzede-
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lerinin , ne de habere hücumuna uğrıyan yerler
deki vatandaşların yaralann:n zamanında sarıl
masına imkân olmıyacağrna inanıyoruz. 

Burada bütçe prensiplerine aykırı bir şey do 
yok. Zaruri ahvalde Hükümete daima bu gibi 
yetldler verilir. Başka türlü kamu hizmeti yeri
ne getirilemez, onun için bu yetkiler verilir. Ar
kasından Hükümetin yaptjğı harcamayı bir ka
nun tasarısı ile Meclise sunması da bütçe pren
sipleri bakımından yapılabilecek tek yoldur. 
Devletimiz senelerce bunu bu gibi ahvalde gö
rülecek kamu hizmetleri bakımından bir ka'do 
olarak kabul etmiş. Bu gibi meseleleri her şey
den evvel kamu hizmetinin icapları halamından 
düşünmek ve birtakım bürolrratik prensiplere 
bağlamaya kalkışmamak icabeder efendim. 

BAŞKAN •— Başka söz istiyen? Buyurun Sa
yın Hamdi Orhon. 

HAMDİ ORHON (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlar; Sayın Coşkun arkadanım, Âdil Toköz-
lü arkadaşımız söz almasaydı tahmin ederim, 
söz alacak değildi, Sıra değiştirmenin sevgisi 
olacak, Adil Beye bir parça serzenişte bulundu. 
Fevkalâde hâdiseler karcısında, fevkalâde sarfi
yat yapmak için Hükümeti teçhiz etmek banka, 
yotkilomek başka; sarfiyattan sonra, yapılan 
sarfiyatın Yüce Meclisçe ve Yüce Meclisin ku
racağı organlar tarafından murakabe işi banka
dır. Muhterem arkadanım her iîd noktayı birbi
rine karıştırdılar. Hiçbir Halk Partili, hiçbir 
Adalet Partili, hiçbir Güven Partili arkadaşımız 
fevkalâde hâdiseler karşısında Hükümetin yet-
kilerle teçhiz edilmeni karşısında olamaz. Bu, 
gerçelderi inkâr olur. Hattâ arkadaşımız bir de 
Spor - Totodan bahsetti. Yeri değil ama, mura
kabe yönünden temas buyurdular. Binaenaleyh 
her türlü sarfiyatın Yüce Meclisin tesbit edece
ği usullerle sarftan sonra kontrola tabi olması 
zaruridir. Bunun üzerine hassasiyetle, Yüce 
Meclisin birer üyesi olarak düşmemizin vazife 
olduğuna kaaniim, saygılarımla. (O. H. P. sıra
larından allarlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Co-kun Kırca, 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (is
tanbul) — Sayın Hamdi Orhon arkadanım benim 
mülâhasalarımla zannediyorum pek ilgisi olmı-
yan mülâhazaları, hangi sebepten dolayı idi ise, 
burada dile getirmek ihtiyacını duydu. Bendeniz, 
«Bu gibi yetkilere göre harcamalar yapıdıktan 

sonra ek ödenek kanunları buraya gelmesin» de
medim, biraz evvel bunun ta:;ı aksini söyledim, 
bütçe prensipleri bunu icat ettirir, dedim ve bu 
vonilc ile elbette ki, burada da murakabe yapı
lır dedim. Ama murakabe nasıl yapılır? Şu har
cama yapılırken, şu hizmet yerine gelmemiştir, 
Hükümet gerçi şu yetkiyi vermiştir ama, bu yet
kinin verilmesi ile idarenin emrine tahsis edilen 
paralar yerinde kullanılmamıştır. Ya kanunla
ra uygun olarak kullanılmamıştır, denilir veya
hut maslahata uygun olarak Imllamlmamıştır, 
denilir. Benim bildiğim murakabe yapmak bu-

Bıı murakabe yapılsın diyedir ki, elbette ki 
Sayın Orhon'un buyurdukları gibi, bu kanım ta
sarını buraya gelmektedir. Ama bu böyle söy-
lonmeyip de, Sayın Orhon'un lütfedip burada 
bu gibi konularda yetki verilmesi bahsinde yap
tığı açıklama da yap^lmaksızm, «Bütün bunların 
kontrol çareleri bulunmalıdır» demekle iktifa 
o.lilirso ve bizim bilebildiğimiz ve zannedersem 
Sayın Orhon'un da tasavvur buyurabildiği ka-
da.-, tek kontrol çaresi burada ru ek ödenek ka
nım tasarısını görüşmek ise, bunun dışmda söy
lenecek veya söylenemiyecek bir .şey bulunma
dan sadece umumi ifadelerle yetinmek olsa oha 
her hangi bir vasih fiîdr mevcudolmadan yapıla
cak kontrol usulüne mütaa^ik umumi birtakım 
sözler söylemekten ibaret kalır. O zaman ima
nın aklına gelebilecek en banit şey, satıâlinizin 
tavzihinize Savın ToközliVnün konuşmasında 
movoudolmadTğına göre, sadece bu yetkilerin 
verilmesinin C. H. P. Grupunca bu kadar yıldan 
sonra dorğu görülmediği neticesine ulaşmak 
icabeder. Bunun böyle olmadığını konuşmanız
dan anlamakla memnun oldum. Ama eğer yapı
lacak bir murakabe var ise, şu hizmetin yapıl
ması bakımından elbette ki milletvekilleri çıkar
la?, burada görüşlerini söylerler; «Bu para doğ
ru sarf edilmemiştir, yanlış sarf edilmemiştir.» 
derler. Bütün bunların sıra değiştirip değiştir
memekle hiç alâkası olmadîğnı da zannederim 
kalbimizin zaman zaman beraber çarpmış oldu
ğa Sayın Orhon arkadaşımız çok iyi bilirler. 

BAŞKAN — Komisyon adına buyurun Sayın 
Ak"al. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem 

I arkadaşlarım; âdeta devamlı olarak bu meselele-
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rin benim bulunduğum zamanda Meclisi işgal et
tiğini görüyorum. Aslında fevkalâde normal, 
fevkalâde tabiî olan hususlardır. Her Devlet 
hayatında bu gibi kanunlara ihtiyaç vard-r. 
âfetler dolayısiyîo verilecek paradan ibarettir. 
Bir ek ödenek kanunudur, Emlak Bankasına 
yatırılan 22 milyon liradan ibarettir. Aslnda 
bu hesap 33 milyondur, pimdi 22 milyonluk k:s-
mı gelmiştir, ilerde bir kanun daha gelecektir. 
bu da ikinci kısmını kapayacaktır. Kanun bir 
formalite icabıdır, gelir ve tahsisat bakınundan 
bütçeye intika-ini saklayacaktır, murakabe yolu 
da yüksek huzurunuzdur efendim. Tefekkür ede-
rirı. 

BAŞKAN — Tasarmm tümü üzerinde başka 
söz istiysn? Yok. Maddelere gerilmesini oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretti 
Cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

Madde 1. — 1C67 y.?Iı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/2) işaretli cetvelin ir.-.ar ve iskân Bakanlı
ğı kısmınm 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük ena-
rım giderleri) bölümünün 22.770 nci (Umumi 
hayata müessir âfetler hakkında 726D saj/ılı Ka
nunun 33 ncü maddeci gereğince «T. Emlâk 
Kredi Bankasına yatırılacak paralar») maddesi
ne (22 000 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sez istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Maddo 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü-
rütü-\ 

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

Tasarının tümü açık oylar? niza sunulacak ve 
kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Üçüncü ise geçiyoruz. 

3. — Millet Meclisi İdare Amirleri İzzet Ok
tay, Muslih Görcntaş ve Celâl Sungurun, 1967 
malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cet

velde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş-
'-.anhldarı iczekreleri (Millet Meclisi 2/581; Cum
huriyet Senatosu 2/231) (S. Sayısı: 464) (1) 

BAŞKAN — Tasarının encelildo görüşülme
si ile ilgili önergeyi okutuyorum. 

Mille" Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin Tüzük gereğinco 

bir defa görüşülecek işlerin 15 nci sırasında, 
1/531 ve S. Sayısı : 4G4 «Millet Meclisi İdare 
Âmirler5, izzet Oktay, Muslis Görentas ve Celâl 
Dıngiir'un 1CG7 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(L) işaretli cetvelde değişildik yapılması hak
kımdaki kanun teklifi» nin bütün işlere takdi-
£?.en ve öncelikle görüşülmesini arz ve teîdif 
ederir*1, 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — Teklifin öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ile Bütçe 
Ka":ma Komisyonu Başkanlığının tezkereleri
ni okutuyorum. 

(Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri okundu.) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde C. H. P. 
Orupu adına Sayın Âdil Toközlü, buyurun. 

C. H. P. CRUPU ADINA ÂDİL TOKÖZ
LÜ (Kastamonu) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar; kanun teklifi 27 . 2 . 1967 tarihin
de yürürlüğe giren 832 sayılı Sayıştay Teşki
lât Kanununa ekli kadrolardan bir kısmının 
serbest bırakılması isteğidir. 1968 mali yılı 
bütçesi ile bu kadrolar plân cetvelinden düşü
lerek fiilî kadroya alınmıştır." Birbuçuk ay 
için bu kadroların (L) cetvelinden düşülerek 
fiilî kadroya alınmasında bir lüzum ve zaru
ret görmemekteyiz. Teklifin geri alınmasının 
yerinde olacağı düşüncesindeyiz. Saygılarım
la. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı efen
dim, teklifin tümü üzerinde? Maddelere geçil-

(1) 464 S. Sayılı basmayazı tutanağın somı* 
na eklidir. 
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meşini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 
Madde 1. — 6 . 7 . 1937 günlü ve 896 sa

yılı Kanuna ekli 3 sayılı cetvel kaldırılmış ye
rine 6 . 7 . 1967 tarihinden geçerli olmak üze
re ilişik cetvel konulmuştur. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanları yürütür." 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü açık oya sunulacak ve kutu
lar sılalar arasında dolaştırılacaktır. 

Dördüncü işe geçiyoruz. 

4.— Tekel Genel Müdürlüyü 1967 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkla
rı tezkereleri. (Millet Meclisi 1/450; Cumhuri
yet Senatosu 1/83-1) (S. Sayısı : 465) (1) 

BAŞKAN — öncelik önergesi vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin tüzük gereğince 

bir d3fa görüşülecek işlerin 16 ncı sırasındaki 
1/450, S. Sayısı 463 (Tekel Genel Müdürlüğü 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) 
nın bütün işlere takdimen vo öncelikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

(1) 465 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir, 

8 . 1 . 1968 O : 2 

BAŞKAN — Tasarının öncelikle görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ile Bütçe 
Karina Komisyonu Başkanlığı tezkerelerini 
okutuyorum. 

(Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlığı tezkereleri okun
du) 

C. H. P. GRUPU ADINA ÂDİL TAKÖZ-
Lü (Kastamonu) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, bu kanun tasarısiylc Tekel Genel 
Müdürlüğünün Of Çay Fabrikasının yapımı 
için kamulaştırılması icabeden arsa bedeli ola
rak 32.100 ncü bölüme 1 000 000 liralık bir ek 
ödenek istenmektedir. Malî yılın sonuna 1,5 ay 
kalmıştır. Ek ödenek kanunlaştıktan sonra ka
mulaştırma muamelesi yapılabileceğine göre, 
bıı muamele 1967 yılında y3tiştirilec3k duruma 
gelmiş ise ek ödeneğin kabulü yerinde olacak
tır. Muamele tamamlanamıyacak ise 1963 yılı 
bütçesi ile verilmesi de mümkündür. Biz işin 
müstaceliyetle ele alınması, yetiştirilmesi te
mennisindeyiz. Ancak gelir bütçesine eklenme
si lüzumlu görülen gelir fazlanı hakkında gerek
çede katî izahat mevcut değildir. Bundan sonra 
gerekçelerin tatminkâr olması yerinde olacaktır. 
Şimdi muttali olduğumuza göre, fabrikanın inşa
sı devam ettiğine nazaran kamulaştırma muame
lesi 1967 yılında tekemmül ettirilmiş oluyor. 
Bedelinin nereden tedarik olunduğunun ve bu 
ödeneğin nereye verileceğinin izahını rica edi
yoruz. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tahsin Uzun. 
HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Tekel Genel 
Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı üzerinde görüşlerimi kısa ve öz ola
rak arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunun gerekçe
sinde ve Bütçe Karma Komisyonu raporunda 
benim anlıyamadığım bâzı konular vardır. İl
gili arkadaşlarım bu soracağım konularda be
ni aydınlatsınlar ki, reyimi ona göre kullana
yım. 

Bu bölgede halen kaç tane çay fabrikası 
vardır? Bu fabrikaların bir yıllık kapasitesi ve 
istihsal yekûnu nedir? Bunlar gerekçede ve Ko-
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misyon raporunda açıklanmamıştır. Mevcut is
tihsalin ne kadarı memleketimizde sarf olun
maktadır? 

Memleketimizde sarf olunan miktardan faz
la istihsal mevcut ise, bunun ne kadarı yurt dı
şına ihracedilmekte bu ihracat hangi ülkelere 
yapılmaktadır? Yapılacak çay fabrikalarından 
ne kadar çay elde edilecektir? Bu elde edilecek 
çaylarla Türk halkının çay ihtiyacı mı sağlana
caktır, yoksa dış memleketlere ihracat yapıl
ması da düşünülmüş müdür? Düşünülmüşse 
şimdiden bu memleketlerle bir anlaşmaya va
rılmış mıdır? Bunlar Komisyon raporunda ge
rektiği gibi açıklanmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Beş Yıllık 
Plân devresinde bu bölgeye kaç çay fabrikası 
yapılacaktır? Bu çay fabrikalarının kaçar mil
yon liraya çıkacağı açıklanmamıştır. Bu veri
lecek para ile kaç arsa alınacaktır? Bu husus
ları Komisyon açıklarsa memnun olacağım. Say
gılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan. 
SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; Tekel Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçesine 1 100 000 liralık 
bir ek ödeneğin aktarılması mevzuu ile karşı 
karşıyayız. Türkiye'de Tekelin emrinde bulu
nan mevzuların tahakkuku, bakımından fazla 
paraya ihtiyaç olduğu bir hakikat. Tekel İda
resinin hükmettiği konularda çay başlı başına 
bir mevzu. Alkollü içkileri meydana getiren 
ham maddeyi istihsal edenlerin, üzüm müstah-
sıllannm incir yetiştiricilerinin, tütün ekicileri
nin durumu da bunlara muvazi olarak mütalâa 
edilmeli Sadece çay fabrikasının ek inşaatı için 
lüzumlu arsanın alınması, fabrikanın ikmali 
mevzuu Yüce Meeclisi işgal eder bir kanun ko
nusu olmamalıdır. Çay müstahsillerinin türlü 
ihtiyaçları para, fabrika ve sair ihtiyaçları ol
duğu gibi üzüm müstahsıllarının, bağcı bölge
lerinin de bir çok ihtiyaçları, şikâyetleri var. 
Böyle bir kanun getirilirken, dört başı mamur 
bir kanun olarak Yüce Meclise getirilmeli idi. 

Yıllardır bu kürsüden Kırşehir bölgesindeki 
üzüm müstahsili bağcı vatandaşlarımın bu du
rumlarını her fırsatta dile getiririm. Sayın Hü
kümet bu mevzuda söz vermişti, 1968 yılında 
Kırşehir'de üzüm müstahsıllarının durumu için 
bir şaraphane kurulacak idi. Şimdi Yüce Mec

lise rica ediyorum, Yüce Başkanlığa bir de 
önerge verdim, eğer çay fabrikalarının durumu 
ile alâkalı bu ödeneğin verilmesinde Yüce Mec
lisimiz cömert davramrsa, Kırşehir'de kurul
ması mukarrer olan şarap fabrikası için de 
500 000 liralık bir yardımın kanuna eklenmesi
ni istirham edeceğim. Her fırsatta mutlaka 
sözü geçen bölgelerin veya çeşitli gizli kalmış 
duygularla söz verilmiş olan yerlerin arzuları
nın is'afm a matuf aktarmalara kanunlaştırma
ya gitmesinler, hakiki ihtiyaç sahibi olan yer
lerin hakkını vermek cihetine gitsinler. Ben 
Adalet Partisi İktidarı Hükümetinden, bu iş
lerle ilgili yetkili zevattan, bu milletin bu bu* 
yük kürsüsünden rica ediyorum; tek taraflı ça
lışma yapmasınlar. 

Bugün çay fabrikasının durumuna şahsan 
ben katılıyorum, verilsin. Ama onun yanıba-
şında tırnaklarının emeğini bağın, bağcılığın 
kaderine başlamış olan üzüm müstahsili vatan
daşlarımın üzümü çürüyor toprakta şıra çamu
ru oluyor arkadaşlar, şıra çamuru... Bu yönleri 
lütfen Meclis olarak teemmül etmekte fayda 
vardır. Ben, bugün bağcı bir bölgenin çocuğu 
olarak, Yüce Mecliste onların temsilcisi ola
rak bunu getiriyorum. Yarın tütünle ilgili böl
gelerden buna muvazi bir teklif gelecek; incir 
mıntıkasından bir kanun teklifi daha gelecek. 
O halde arkadaşlar, bir kanun yapılırken Tür
kiye'nin bütün bölgelerinin menfaatinin şumül 
ve ehemmiyeti nazarı dikkate alınarak Yüce 
Meclise getirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, çok samimî olarak 
arz ettiğim ve çok haklı olduğum Kırşehir bağ
cılarının durumunun acıklı halini tedavi etmek 
için 500 000 liralık ek ödeneğin ilâvesini, aksi 
takdirde tasarının reddini istirham ederim. Bu 
hususta Başkanlığa vermiş olduğum önergeme 
iltifat göstermenizi bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener, buyu
run. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Tekel Genel Mü
dürlüğünün, İkinci Beş Yıllık Plânda bulunan 
ve bir arazinin kamulaştarılmasıyla Of'ta ku
rulacak olan bir fabrika için bir milyon lira pa
ra istenmektedir. Sayın Meclisten özür dileye
yim ; bu para elbetteki bölgemin ihtiyacını kar-
şılıyacak durumda değildir. Sayın Süleyman 
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Onan arkadaşım merak etmesinler, böyle bir 
teklif iç Anadolu'nun üzüm bölgeleri için gel
diği taktirde onu da desteklemiye amadeyiz. 

Ancak ifade edeyim ki, 11 çaf fabrikası ya
pılması hususu, Hükümetin getirmiş olduğu 
İkinci Beş Yıllık Plânda mevcuttur, 23 fabri
kaya ilâveten. Sebebi şu : İstihsal; ziraat mü
hendislerinin, Ziraat Vekâletinin ve Tekel Ge
nel Müdürlüğünün tahmin ettiklerinden çok 
üstün çıkmıştır. Plânlama ve Tekel Genel Mü
dürlüğü 60 milyon kilo yaş çay yaprağı tah
min etmiştir, halbuki 1967 yılında 110 milyon 
kilo yaş çay yaprağı alınmıştır ve bu vesile ile 
350 - 360 milyon lira para ödenmiştir. Elbet-
teki bu millî servetin kıymetlendirilmesi bakı
mından, bir değil, üç değil, beş değil 10 fabrika 
dâ yine az gelecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu çay fabrikala
rının yapımı geç kalmıştır, süratle yaprlmasm-
da zaruret vardır. Yalnız bendeniz Sayın Bütçe 
Komisyonu Sözcüsü arkadaşımdan istirham edi
yorum; Of'ta iki çay fabrikası vardır, bir tane
si evvelden bitmiştir, bir tanesi inşa halinde
dir. Bu verilen bir milyon lira ile yeniden is
timlâki yapılması icabeden, ikinci Beş Yıllık 
Plânda bulunan, yani gelecek sene Of'ta üçün
cü bir fabrikanın kurulması için mi verilmek
tedir? İkinci Beş Yıllık Plân içinde bulunan 
onbir fabrikadan 1 - 2 veya 3 tanesi elbette o 
mıntıkaya düşebilecektir. Ama bugün burada 
beni ilgilendiren ve daha doğrusu bir parça 
şüphelendiren husus; geçen sene, ikinci fabri
kanın istimlâk edilen arsasının parasının hâlâ 
ödenmemiş olmasıdır... Bunun için mi talebedi-
yorlar, yoksa Of'ta kurulacak olan üçüncü fab
rikanın yerinin istimlâk bedeli için mi? 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Hopa'da, 
AHMET ŞENER (Devamla) — Hopa'da 

değil, Of'ta. Tasrih ediyorum, Of'ta. Hopa'da 
olmuş olsa, biraz zor. 

Muhterem Başkanım, yeri gelmişken söyli-
yeyim, sayın Tekel Bakanlığı temsilcilerinden 
ve Hükümetten istirham ediyorum, sayın Büt
çe Komisyonu Sözcüsü arkadaşımın da ifade 
ederler, bu sene 60 - 70 milyon liralık çay çü
rümüştür. Ama burada 1 milyar lira istediği
miz zaman hâdise kopuyor. Millî servetten 
60 - 70 milyon liralık çay çürütülmüştür, bu
nun sorusunu niçin sormuyoruz? İşte fabrika 

yapılmadığı, atelye yapılmadığı, çimenlerin 
üzerinde kurutulması zarureti olduğu için, ha
vaların çok yağmurlu olması dolayısiyle - zâten 
iklim bakımından böyledir - toprak üzerinde 
kurutulmaya yöneltildiği için, imkânsızlıklar 
yüzünden millî servet gitmektedir. İşin hazin 
tarafı burasıdır; memleketin millî servetinden 
60 - 70 milyon liralık bir servet kaybolurken 
hiç sesimiz çıkmıyor, ama burada 1 milyon lira 
istendiği zaman, niçin bu 1 milyon lirayı veri
yoruz, diye söz söylemiye cesaretimiz oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın Hükümetten 
istirham ediyorum, İkinci Beş Yıllık Plâna ko
nulmuş olan 11 fabrikanın bu sene, en azından 
yerleri istimlâk edilmelidir. Süratle bunlar ya
pılmadığı takdirde oradaki bulunan çay fidele
rini mi söktüreceğiz? Kanunen 135 000 dekar 
olmasına rağmen 300 000 dekardan daha fazla 
çay sahası dikilmiş ve bugün mahsul vermekte-. 
dir. Aşağı yukarı 2 - 3 milyon insan da bundan 
istifade etmekte döviz kaynağımızın bilhassa 
dışarı kaymasına mani olmaktadır. Bu gibi kıy
metli bir mahsule alâkalı yapılması istenen 
fabrika için istenen bu bir milyon lirayı esir
gememeniz lâzım. Ancak sayın sözcüden tekrar 
istirham ediyorum; bu para Of'ta kurulacak 
üçüncü fabrika için midir? Onu tasrih etmesi
ni rica edeceğim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Baş
kanlıkça tâyin edilecek belli bâzı kanun tasan 
ve tekliflerinin görüşülmesi için ayrılan bir sa
atlik süre dolmuştur. Ancak, üzerinde görüş
mekte olduğumuz kanun tasarısı bitmek üze
redir. Tensibederseniz bu kanun tasarısı bitene 
kadar bir saatlik süreyi uzatmış olalım. Bu hu
susu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz sırası, Komisyon adına Sayın Akçal'in
dir. Buyurun. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş
kan, grup adana söz istemiştim. 

BAŞKAN — Peki efendim, sizi de yazdık 
sıraya. Siz daha sonra konuşacaksınız. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Konuşsunlar efendim, 
ben sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelikbaş, Gü
ven Partisi Grupu adına. 
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G. P. GRUPU ADINA FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri, G. P. Meclis Grupu, îkinci Beş Yıl
lık Plâna geçmiş olan Hükümetin çay mevzu
unda takibettiği politikayı tamamen tasvibet-
mektedir. 

Filhakika, çok değerli, merhum bir müte
hassısın, Zihni Derin'in başlattığı bu çay mev
zuu, bidayette pek çok kimsenin endişelerini 
yenerek süratle Türkiye'de mühim bir ziraat 
maddesi haline gelmiştir. 

Çay istihsâli, Doğu Karadeniz bölgesinde 
yaşıyan ve imkânları son derece mahdudolan 
halkın sosyal ve iktisat bakımından mühim 
bir gelir kaynağı haline gelmiştir. Evvelâ bu
nun, geniş bir halk tabakasının mühim bir ge
lir kaynağı olarak tecelli etmesinden dolayı 
bu politikanın takibedilmesini isabetli gördü
ğümüz için desteklemekteyiz. 

ikinci olarak, çay Türkiye'de son 15 yal, 
hattâ daha az, 10 yıl evveline kadar, bir mik
tar da ithal edilmek suretiyle ziraatine başlan
mış olmasına rağmen Türkiye'nin ticaret bi
lançosunda döviz kaybına sebebiyet veren bir 
zirai madde olduğu halde, kısa zamandan beri 
artık çay, ihraç emtiamız içerisinde yer almak 
suretiyle Türkiye'nin ticaret bilançosunda müs
pet rol oynamaya başlıyan bir ziraat mad
desi olmuştur. Vaktiyle Londra'da yapılan 
tahlil neticesinde Türkiye'de istihsal edilen 
çayların kolaylıkla Dünya piyasasında müşteri 
bulacak vasıfta olduğu tesbit edilmiştir. Bü
tün bu sebeplerle çay politikasının, ziraatın
dan satışına varıncaya kadar, her yönü ile sis
temli olarak uğraşılmasını ve bir politika ha
linde eksiksiz olarak takibedilmesini gönül ra
hatlığı ile tasvibetmekteyiz. 

Huzurunuza gelen tasan, Of ta kurulacak 
bir fabrikanın arazisinin kamulaştırılması tah
sisatına mütealliktir. Bu taktirde Hükümetin 
bir konuda dikkatini çekmek istiyoruz. 

Türkiye'de iktisadi ve sosyal kalkınmamız 
Cumhuriyet devrinin kuruluşundan beri geniş 
ölçüde devletin bizzat bâzı güçlerde müteşeb
bis rolünü almasıyla tahakkuk ettirilebildiğine 
göre, çeşitli hukukî ve iktisadi yapılardaki ku
ruluşlar tarafından bu politika yürütülmekte
dir. Umumi muvazene dışında bu politikayı 
Garp memleketlerinde de yürütmeye başlıyan 

milletlerden örnek alarak katma bütçeler önü
müze çıkmıştır. Fakat, katma bütçelerle iktisa
di politikayı devletin yürütmesi kâfi görülme
diği için, iktisadi devlet teşebbüsleri denen bir 
yeni kuruluş ortaya çıkmıştır. Bunlar 3460 sa-
yulı Kanuna tabi iken, son defa çıkan 440 sa
yılı Kanuunla yeniden tanzim edilmiştir. Fa
kat bunun yanında bâzı ekonomik karakterde 
kuruluşlarımız Tekel Genel Müdürlüğü, Orman 
Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarımız vardır 
ki, bunlar bir yandan katma bütçelerle, bir 
yandan da döner sermayelerle çakşırlar. 

Hükümetten rica edeceğim, bir iktisadi iş
letmenin inkişafı maksadına matuf olarak ka
nunen tanınmış olan bir yetkinin kullanılması 
maksadiyle döner sermayesi olan bu kuruluş
lar devamlı olarak Meclisin huzuruna gelerek 
tahsisat talebinde bulunmasınlar, bunu, yıllık 
bütçelerinde kurulacak bir mekanizma ile dö
ner sermayeden beslemek ve Devlet Hazinesin
den yardım yapmak suretiyle yürütmenin yolu
nu arasınlar. Aksi taktirde, kurulacak her fab
rikanın arazisini istimlâk etmek için, yılanın 
ödeneği kâfi gelmediği takdirde yeni bir tasarı 
ile muhterem heyetinizin önüne gelmek zaruri 
olacaktır. Halbuki, bu teşekküller ekonomik 
kuruluşlardır, mütedavil sermayeleri de vardır. 
Orman Genel Müdürlüğünde de aynı mevzu 
vardır. 

440 sayılı Kanunun dışında kalan, ki bâzı 
kuruluşlar 440 sayılı Kanunun dışına çıkarıla
cak ve organizasyon komitesi bunları tetkik 
edip Hükümete tekliflerde bulunacak. O za
man bunlarj tek başına katma bütçelerle idare 
etmek imkânı olmıyacak arkadaşlar. Çünkü 
umumi bir temayül var, teknisyenler arasında. 
Bir iktisadi teşebbüs 440 sayılı Kanuna tabi 
değilse, o artık katma bütçe ile idare edilsin, 
telâkkisi vardır. Hükümetin dikkatini çekiyo
ruz, bâzı kuruluşlarımız mahiyeti icaba 440 
sayılı Kanunla idare edilememek vasfında iken, 
ki orada kârlılık ve verimlilik prensibi hâkim
dir, yarı kârlılık ama muayyen ölçüde de âmme 
hizmeti karakteri taşıyan teşekküller var ki, 
bunların mütedavil sermayeleri, döner sermaye
leri olduğuna göre, yeni bir teklif yaparak 440 
sayılı Kanunun dışında kalacak ve halihazırda 
önümüze gelen kuruluşta olduğu gibi zaman 
zaman ihtiyaç göstermesi mümkün olan, mu-
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kadder olan teşekkülleri bir başka şekilde teç
hiz ederek mümkün olduğu kadar Meclisin 
önüne muayyen bir konuda yeni yeni tasarılar
la gelip mevzuatın adedini artırmamak Meclisi 
meşgul etmiyerek umumi bütçe politikası içe
risinde, bilâhara bütçe müzakeratmda konuş
mak suretiyle, bunlar,n finansmanı tedbirlerini 
bulmak lâzım. Bu, zor değildir ama elverir ki 
mütedavil sermaye müessesesiyle katma bütçe 
müessesesi arasında entegre bir sistemi düşün
mek ve ona göre tedbirleri aramak imkânı üze
rinde durulsun. 

Tasarıyı tamamen tasvibetmekteyiz. Benden 
evvel konuşan bâzı hatip arkadaşların dediği 
gibi, mütehassıslarca, bir yılda 60 milyon kilo 
tahmin edilmişken 110 milyon kilo istihsalin 
tahakkuku ne demek arkadaşlar. Yani, hesap 
hatası % 10, 15, 20 olabilir, bir şey denmez. 
60 milyon kilo tahmin ediliyor, tasavvur edili
yor, 110 milyon kilo gerçekleşiyor. Bu, arkadaş
lar, işlerimizi yürütürken yeter derecede dik
kat etmediğimizin şaheser bir delilidir. Hükü
metten Türkiye için fevkalâde her yönden 
verimli ve inkişaf etmek durumunda olan çay 
politikasını yürütürken istihsalin değerlendiri
lebilmesi, çürütülmemesi, miktarı kâfi fabri
kaların kurulmasına vabeste ise Hükümetin bu 
yolda gerekli tedbirleri süratli alarak bu millî 
varlığı değerlendirmenin yolunu bulmasını, te
menni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon buyurun. 
HAMDt ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, uzun konuşmıyacağım yalnız iki 
nokta üzerinde durmak istiyorum. Benden ev
vel. Sayın Çelikbaş,, bu gibi kanunlar normal 
kanunlardır, bunların üzerinde vakit ziyama 
sebebolmıyalım, diye bir ifadede bulundular. 
Şimdi, görüyorum ki bu kanun üzerinde enine 
boyuna konuşmanın zaruri ve faydalı olduğu
na Sayın Çelikbaş da kaani olmuş bulunuyor
lar. 

Bir ikinci nokta, cay konusu, merhum. Zihni-
Beyle baslar. Onu rahmetle anmak vazifemiz
dir. O gün bu gün çay konusu üzerinde gelip 
geçen Hükümetler büyük gayretler sarf etmiş
lerdir. Burada Hükümetin çay politikası üze
rinde şahsan mutabakatımı, verebilmek için ge
niş ölçüde bu işin enine boyuna konuşulması 
lâzımdır. Fakat, bugün yeri değildir. Bir taraf

tan 50 - 60 milyon lira değerinde çay çürütülür
ken, diğer taraftan fabrika inşaatında birta
kım isabetsiz hareketler yapılırken Hüküme
tin bu yöndeki politikasına tasvip mümkün de
ğildir. Şimdi esasa gelelim. 

Ne getiriyor bize Hükümet tasarısı? Tasarı 
tamamen yanlış arkadaşlar. Bir defa Of Fab
rikası diye halen bir şey yoktur. 1965 senesi 
seçim arifesinde ihale edilen Of'un Eski Pazar 
tâbir edilen bir yerinde mevcut bir çay fabri
kasının iki kilometre, hattâ birbuçuk kilometre 
mesafesir.e, o günkü siyasi havanın tesiri ola
rak ikinci bir çay fakrikası kurulmuştur. Tah
min ederim ki, adı geçen fabrika budur. 

Bunun uzun bir hikâyesi var. O zaman halk 
Hükümete çeşitli yollardan, «Yazıktır 1 - 1,5 
Km. mesafede ikinci çay fabrikasını kurmayın, 
yazıktır milletin parasına, mevcut fabrikayı 
tevsi edin veya getirin bunu Solaklı tâbir edi
len, Of'un Doğusunda Taşhan vadisinden gelen 
çay istihsalinin kapısı olan Batıya yapın.» dedi. 
Hazinenin malı var, para vermiyeceksmiz.. 
Hattâ Sayın Cumhurbaşkanı bir gezisinde hal
kın bu dileğini resmî beyan olarak radyoda 
millete arz etti. Ama o zaman Tekel Bakanının 
İsrarı, o günün siyasi havası getirdi bir kilo
metre mesefeye ikinci çay fabrikasını kurdu. 
Adı da Eski Pazar Çay Fabrikasıdır. Sizden 
istenilen şu bir milyon lira bu maksatla yapılan 
istimlâk bedeli Hazinenin arsası olmasına rağmen 
Devleti bir milyon lira zarara sokan hâdisedir. 
Bunu mu tasvibedeceğim? Fethi Celikbas bu
nu mu tasvip buyuruyorlar? Hâdise budur. 
Hattâ Tekel Bakanlığının bu maksadını nasıl 
kamufle ettiğini arz edeceğim. Bu, uzun bir 
meseledir. G-önül ister ki mümkün olsaydı, bir 
tahkik mevzuu olması lâzımdı. Yüce Mecliste. 
Neler yapılmıştır, nasıl yapılmıştır, milletin 
parası nasıl israf edilmiştir?... O zaman meydana 
çıkar. Ama bugün bunun zamanı değildir. Yüce 
Meclise kısa da olsa geçmiş hakkında bilgi ver
dim. Bakın ne diyor şimdi tasarı? Şimdi ma-
lumuâliniz, 1 nci Beş Yıllık Plânımız bitmiştir, 
kapanmıştır. Yani, Birinci Beş Yıllık Plân 
üzerinde şuradaki iki ay için yapabileceğimiz 
sarfiyat başlamışta bitmemiş olan bir iş için 
bir milyon, 50 bin. 100 bin, 500 bin verip işi bi
tirmekten ibarettir. Tasarı nedir? Kısaca oku
mak isterim: «Tekel Genel Müdrülüğünce 
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İkinci Beş Yıllık Plân döneminde inşaları mü
kerrer çay fabrikalarının tamamlanabilmesi için 
gerekli arsaların kamulaştırılması.» 

Muhterem arkadaşlar, İkinci Beş Yıllık 
Plânda 11 fabrika var. Bu 11 fabrikanın yeri 
için 11 milyon lira lâzım. Ne olmuş burada? 
Demin arz ettiğim gelir maksadı kamufle edil
miş. Durum şu anladığıma göre, eşhasın ar
salarına el konulmuş. Bir tezyidi bedel dâvası 
ortaya çıkmış, öyle görülüyor. Çünkü, peşin 
parasını vermeden hiç kimsenin malına, Ana
yasaya göre, el konulamaz. Esas bu. Konulan
ları da çok gördük Sayın Çetin. Ne yapar? 
Takdiri bedelin yüzde yirmisini bankaya yatı
rır, ondan sonra el koyabilir. Demek o da 
kâfi gelmemiş. Fabrika bitiyor beyler, Of fab
rikası diye adı burada geçen Eskipazar fabri
kası bitiyor, istihsale geçecek. Demek ki tez
yidi bedel dâvalarının neticesi olarak 1 milyon 
lira daha para isteniyor. Ama istenirken ne
vama Of'da bir üçüncü fabrika yapılacakmış 
gibi, ikinci Beş Yıllık Plân için bizden arsa 
bedeli isteniyor. Bu, olmaz arkadaşlar. Safa
hatını demin kısaca arz ettiğim ve üzerinde ha
kikaten durulması icabeden iki fabrikayı yanya-
na yapan görüşün buraya aksinden ibarettir. 
Bunun asla tasvibedilecek bir tarafı yoktur. 
Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, buyurun. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Orhon zannederim ko
nuşmanın seyrini yeter derecede takibetmemiş 
olacaklar. Bendeniz açıkça ifade ettim ki, çay 
Doğu. - Karadeniz bölgesinde imkânları mah
dut, geniş bir vatandaş kütlemizin gelir kayna
ğıdır. Bu bir sosyal politika meselesidir, bir. 
Uzun yıllar ithal ederek döviz ödediğimiz bir 
malın memlekette istihsal edilme imkânını sağ
lamıştır, gelir temin ettirmiştir dedim, iki. İh
raç imkânı belirmeye başladığı için ticaret bi
lançomuzda döviz getirmeye başlamıştır dedim 
üç. Bu üç sebeple bu politikayı tamamen ye
rinde buluyoruz dedim. 

Şimdi ben sorabilirim, bölgesinde bu kadar 
ehemmiyetli bir yolsuzluğun geçtiğini bilen ar
kadaşımız bu tasarının müzakeresi ânına ka
dar niçin beklerler? Komisyondaki arkadaşla
rını niçin gidip ikaz etmezler? Baktım ben 
milletvekilleri ellerine verilen tasarıların gerek

çeleriyle tasarıda müzakereler hakkında veri
len bilgilerle ve o bilgiler altına, raporlar altı
na imza koyan şahıslara bakarak nihayet bu
rada konuşur, mütalâalarını bildirirler ve grup
ların çalışması da böyledir. 

Baktım ben, Cumhuriyet Halk Partisinin 
Trabzon Milletvekili Hamdi Orhon arkadaşımın 
partisine mensup arkadaşlar var. Ankara'dan 
İbrahim Sıtkı Hatipoğlu, imza etmiş. E, bakı
yorum titizliğini yakından bildiğim C. H. P Ça
nakkale Milletvekili Şefik inan var, daha baş
kalarını söylemiyorum. E, muhterem arkadaş
lar, şu âna gelinceye kadar Hamdi Orhon gibi 
ehliyet sahibi bir arkadaşımız beklemeli miydi? 
Mecliste hangi arkadaş, meşum bir ödeneğin 
verilmesi maksadına matuf bir tasan gelir de 
bunu tasvibetmek için ortaya çıkar? Buna im
kân var mıdır? Bu itibarla evvelâ bu konuda 
Hükümetten izahat rica edeceğim arkadaşlar. 
Hükümet bu konuda izahat vermek mecburiye
tindedir. Muhterem Heyetiniz 'hiçbir suretle 
ketmedilen birtakım muameleleri tasvibetmek 
müessesesi haline getirilemez. Buna hiç kim
se cüret edemez arkadaşlar. Bu bakımdan ben 
itiraf ederim M... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sözcüden 
isteseydiniz. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Sözcü
den değil, Hükümetten arkadaşlar, Hükümetten 
isteriz. Sözcüler ne ölçüde bilirse o ölçüde 
sözcüden isteriz. Baktım burada ona ait hiçbir 
emare yok. Zirai bilgisine yakından vâkıf ol
duğum, hürmet ettiğim Sayın Şener raporda 
olmıyan bâzı bilgiler verdi, dedi ki: «Türkiye'
de 1967 yılında mütehassısların tesbit ettiği re
kolte tahmin rakamı 60 milyon kilodur, gerçek 
rekolte 110 milyon kilodur.» Ben bunun üzerin
de durdum arkadaşlar. 50 küsur milyon kilo
nun çürütüldüğünü ifade ederken bunun çürü-
memesi için süratle fabrikasını çoğaltın dedim. 
Ve bir fabrikanın süratle ikmalini, mazbatadan 
gördüğüm kadarı ile, gerçekleştirelim ve bun
dan ferahlık bulurum arkadaşlar. Bu bakım
dan eğer sayın arkadaşımız buraya çıkar çık
maz benimle alâkalı bir konuşmadan evvel bu 
böyle değildir. Hükümet evvelâ izahat verme
lidir, bunun altında şu vardır demiş olsalardı, 
o zaman çok iyi bir çalışma yapmış olurlardı. 
Ama şimdiki çalışmaları, bana ettikleri tariz 
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ölçüsünde, bana da söz hakkını bahşettiği için 
ben tarizci olmıyacağım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Orhon .buyurun. 
HAMDt ORHON (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Çelikbaş arkadaşımıza sevgim 
daimidir. Beni buraya bir iki söz söylemeye 
davet etmiş bulunuyor. 

Şimdi buyuruyorlar ki, bu tasarı ve encümen 
mazbataları geldiği zaman gerekirdi ki, bunun 
üzerine bütün milletvekillerinin itina ile düş
mesi icabederdi. Biliyorsunuz ki bunlar ka-
dük olmuştur, yeniden komisyonlara gitmiştir, 
benimsenmiş ve gelmiştir. Binaenaleyh, alâkalı 
milletvekili arkadaşlar alakalarını burada ifade 
buyurmuşlardır. Şimdi ben bir sitem telâkki 
ettim, ben bu hâdisenin safahati hakkında bilgi 
sahibi olduğum için bunu Yüce Meclise arz et
miş oluyorum. Bundan evvel Sayın Çelikbaş 
arkadaşımıza, bu işin safhasında böyle şeyler de 
vardır, siz de böyle konuşup topyekûn tasvi-
betmeyin gibi, Sayın Profesöre akıl verecek de
ğilim. Ben bunu yapmam, yapamam, buna 
müsaade edemem. 

Şimdi geliyoruz, Sayın Hatiboğlu ve Sayın 
İnan arkadaşımızın mazbatada imzaları varmış. 
Komisyonun huzuruna masumane bir mazbata 
geliyor. Nedir?.. Bir yerde bir çay fabrikası 
yapılacak, bu çay fabrikasına da bir milyon li
ra istimlâk bedeli ister. Bu kadar masumane 
bir fikir üzerine hâdisenin geçmişi hakkında bil
gisi olmıyan Sayın Hatiboğlu veya Sayın İnan 
arkadaşlarımız ne desinler?... Gayet güzel. Hü
kümet bir fabrika yapıyor, bunun içerisinde.... 

PETHî ÇELİKBAŞ (Burdur) — Ali Rıza 
Uzuner de var. Okumadım ismini, Trabzon mil
letvekili Ali Rıza Uzuner'in de imzası var. 

HAMDİ ORHON (Devamla) — Varsa gaf
let etmiş, sevgili Çelikbaş. Ama şimdi masum 
bir fikre Sayın Hatiboğlu ve Sayın İnan imza 
atmış. Neymiş? Fabrika yapılacakmış, bir 
milyon lira istimlâk bedeli istiyormuş. Buna 
beyaz rey vermekten başka yapılacak bir iş var 
mıdır? Yoktur, binaenaleyh yapılan işler bun
lardır. Bu iş buraya bir fikirle beraber gel
melidir. Burada çok lâflar konuşuldu, çürüyen 
elli - altmış milyon lira değerinde çaydan bah
sedildi, istihsal ölçüsünün dışında geniş ölçü
de istihsal yapılıp bunların değerlendirilmeleri 
imkânları üzerinde dikkatli çalışamadığından 

bahsedildi, sonra nâçiz bendeniz tarafından 
Of Fabrikası inşaatı irin u"*un izahat verildi. 
Bunun yanı başında denildi ki, nedir bu bir mil
yon lira?.. Bu bir milyon lira ikinci Beş Yıl
lık Plânda yapılması mukarrer bir iş için iste-
nilemez. Eğer istisna olarak biz İkinci Beş 
Yıllık Plnâda.... 

Bütçe Komisyonuna gittim arkadaşlar, işi 
genişletmek istemiyorum bir taraftan da, merak 
ettim çünkü Karadenizin biliyorsunuz gurbetçi
lik denilen hareketten uşağı kurtulmuştur, çay 
halkın yüzünü güldürmüştür, bu bir hakikattir. 
Emeği geçenlerden Allah razı olsun, buna diye
cek bir şey yok. Komisyonda ve Plânda bak
tım, b'elki de yanlış baktım, Tekel Bakanı arka 
daşımız çıkar burada hem bunlara cevap verir, 
hem de izahatta bulunur; 1968 bütçesinde bir tek 
fabrika tahsisatı yok. Belki yanlış baktım di
yorum, çıkarlar, burada izahat verirler, 1968 
bütçemiz şöyle derler. 1968 bütçesinde bir mil
yon lira para gördüm. Bu bir milyon lira para 
da Tekele ait bâzı "binaların tamiri, ihyası, ikma
li... Gördüğüm bu. 

Hattâ şimdi gözüm arıyor, Mazhar Şener ar
kadaşımız geldi, çayın merkezi en çok Rize'dir, 
bana dedi ki: «Ağabey, bütçede ben bulamıyo
rum, çay fabrikaları yapılmıyacak mı?» Ben de 
açtım, dedim ki, benim görüşüm şu: işte bütçe 
ve bütçede yok. («Yatırımlarda vardır» sesleri) 
Ne yatırımında var, ne gayriyatırımında var. 
Yanlış bakabilirim, bir şey demiyorum ama, Te
kel Bakanı gelir benim 1968 yılında, İkinci Beş 
Yıllık Plânımda 11 çay farbikam var, bunun 
üçüne 1968 de başlıyacağım, bunun birisini Of-
ta yapacağım, birisini surda yapacağım, birisini 
Hopa'da yapacağım. Bunun için ilk defa kesif 
olması itibariyle Of'da başlıyacağım. Of'da baş
lamadan evvel ben bunun yerini istimlâk etmek 
istiyorum der, iş uzamaz, vuzuha kavuşur. Yok
sa böyle metin ayrı, gerekçe ayrı, fikirler ayrı 
bir kanun hakkında beyaz rey kullanmak müm
kün değildir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Avcı, sizin söz talebiniz 
grup adına mı? 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Evet, 
Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Sabit Osman Avcı, buyurun. 
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A. P. GRUPU ADINA SABİT OSMAN AV
CI (Artvin) — Muhterem arkadaşlarım, burada 
Tekel Bakanlığı bütçesinde çay fabrikalarının 
yapılacağı yerin istimlâki için bir ödenek isti-
yen bu kanunla ilgili konuşmalar yapılması k-
zımgelirken kanaatimizce meselenin bundan ön
ce yapılmış olan bir fabrikanın veya birkaç fab
rikanın yapıldığı yerin isabetsizliği, yakınında 
bir fabrika daha yapılması ve bunun israf oldu
ğu yolundaki beyanlar sepketmeseydi huzurunu
zu işgal edecek değildim. 

Karadenizin coğrafi yapısını bilen çok sayın 
arkadaşımız Hamdi Orhon, Karadenizde 4 Km. 
de, 6 Km. de ilçe merkezlerinin teşekkül ettiğini, 
yani ekonomik toplulukların, idari toplulukların 
Karadenizin coğrafi yapısı icabından derelerin, 
ırmakların denize ulaştığı yerlerde kurulduğu 
gibi, birçok sınai tesislerin de yolların müntehi 
olduğu bu yerlerde kurulmasının ekonomik ve 
coğrafî zaruretlerden doğduğunu çok iyi bilmesi 
lâzımgelir ve bilirler. Karadeniz'de, Rize, Trab
zon vilâyetlerinde, çay bölgesinde 4 - 5 Km. gibi 
yakın yerlerde bundan önce yapılmış çay fabri
kaları vardır, bu fabrikaların yapılması isabetli 
olmuştur, yerinde olmuştur, israf olmamıştır. 
Rize'de büyük merkez çay fabrikasının yanında 
Gündoğdu'da Çay Fabrikası vardır, Of'da yapı
lan Çay Fabrikasının birkaç Km. ötesinde iyide-
re'de Çay Fabrikası vardır ve müsaidolan yer
lerde daha büyük derelerin kavşak noktalarında, 
yollarının birleştiği kavşak noktalarında, dâhil
de de çay fabrikaları vardır. Çay esasen 500 -
600 rakımına kadar yetişmektedir. Ondan yuka
rı rakımda yetişmemektedir. Karadeniz'de dağ
lar âni olarak yükselmekte, bu sebeple çay eki
mi çok içerlere girememektedir, işte bu sebeple
dir ki Of'da, sahilde, derelerin, yolların kavşak 
noktası çay fabrikasının yapımı için mütehassıs
lar tarafından seçilmiştir. Şikâyetler olmuştur, 
bu neviden şikâyetler her. zaman sade çay fab
rikaları için değil, birçok fabrika yerlerinin in
tihabında da daima olmaktadır. 

Diğer taraftan, kanunun gerekçesinde sarih 
olarak ikinci Beş Yıllık Plânda yapılacak çay 
fabrikalarının arazisinin istimlâki belirtildiğine 
göre, bunun aksini düşünmek kanaatimizce yer
sizdir, sarih olarak bu yer almıştır. Kaldı ki, Hü
kümetin bu çay fabrikalarından 11 tanesinin, 
ikinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde yapılması 

plânda derpiş edildiği gibi, çay istihsalinde ima
lâtın yetişmemesi yüzünden gerek maliyet yük
sekliğinin, gerek kalite bozukluğunun yüzde sek
sen sebebi fabrikaların istihsale muvazi olarak 
za manında yapılmamış olmasındandır, yani, ima 
lât hatasmdandır. Kalite düşüklüğü bundan ol
duğu gibi maliyet yüksekliğinde de ayni nisbet-
te kötü tesir yapmaktadır, işte bu sebepledir 
ki, Hükümet ikinci Beş Yıllık Plâna 11 çay fab
rikası koymuştur. 

Ayrıca, bildiğimiz bir hususu Yüce Meclisin 
ve bilhassa çay bölgesi milletvekillerinin mem
nun olacağını zannettiğim, memnun olacağına 
inandığım bir hususu da arz edeyim, malûmatı
mızın içindedir, Hükümet, çay fabrikalarının 
yurt içinde büyük bir kısmı yapılan makinaları-
nm biran evvel tamamının birden sipariş edil
mesi, yapılması yolunda gerekli emri vermiştir, 
hazırlıkların içerisine girmiştir. Yani, bununla 
şunu arz etmek istiyorum; Beş Yıllık Plân döne
minde illâ bu fabrikaların dördüncü, beşinci yıl
da daha önceki yıllarda bu farbikalarm inşasına 
başlanılması için gerekli hazırlıkların içerisinde
dir. işte bu hazırlıklardan bir tanesi de bu ar
saların mubayaasını temin edecek ödeneği te
mindir. ikinci Beş Yıllık Plân yazıyor, biz öyle 
kabul ediyoruz. 

Kaldı ki, bir hususu daha arz edeyim: Bende
niz de o bölgenin bir temsilcisiyim, ikinci Beş 
Yıllık Plânda derpiş edilmiş olan 11 fabrikadan 
bâzısının arsaları daha önceden alınmış ve be
delleri ödenmiştir. Binaenaleyh, bir milyon lira 
yeter mi, yetmez mi? Bir milyon lira talebedil-
miştir, çünkü bir kısım arsalar alınmıştır. Bir 
milyon lira kâfi gelmez, bu senenin bütçesi ve
yahut bu yılki malî imkân bir milyon lira ile 
Hükümetin Yüce Meclisin huzuruna gelmesini 
icabettirmiştir. Eğer icabederse yeniden bir ta
lep, her zaman için vukubulabilir ve mümkün
dür de, normaldir de. 

Bu hususları arz etmek için huzurlarınıza gel
dim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, komisyon adına 
söz istediniz. Yalnız bir hususu arz edeceğim. 
Sayın Çeiikbaş bir önerge vermiştir, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşulan tasarı üzerinde Trabzon Millet

vekili Sayın Hamdi Orhon gerekçe ile bağ-
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daşması mümkün olmıyan ve üstelik Yüce 
Meclisin hassasiyet göstermesi gerekli iddialar 
ortaya atmıştır. Bu konuda Sayın Tekel Ba
kanının izahatını dinlemek üzere müzakerele
rin talikini arz ve rica ederim. 

Burdur 
Fethi Çelikbaş 

BAŞKAN — Eğer bu hususa iştirak ediyor
sanız, kabul edilecekse sizi de sonra dinleye-
bu rakamlar tahmin ediyorum ki, hayli iyimser 
lim. Yok, eğer izahatınız belki bir ışık tuta-
caksa, buyurun söz vereyim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize)— İzahatı
mın tatmin edeceğini zannediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Akçal söz sı
rası sizin. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem 
arkadaşlar, sorulan suallere cevap vermek için 
huzurunuzu işgal ettim. 

Çay mevzuu, istihsalin son zamanlarda 
artması neticesi Türkiye'nin iktisadi hayatın
da ehemmiyetli yer işgal eden bir mevzu ha
line gelmiştir. İstihsal süratle artmış ve bu
gün için 22 000 ilâ 23 000 ton civarında kuru 
çay istihsal edebilir vaziyete gelmişizdir. İs
tihlâk miktarımız ise 14 - 15 000 ton civarın
dadır, kuru çay olarak. 

Muhterem arkadaşlar, aradaki farkın şim
di hangi memleketlere, kesin olarak ne mik
tarlarda ihracedildiğini söyliyebilecek durumda 
değilim. Malûmatım dâhilinde olan, Birleşik 
Arap Cumhuriyetine ihracat yapılmıştır, Ho-
lânda'ya ihracat yapılmıştır... 

AHMET ŞENER (Trabzon) — 260 kuruşa 
ihracedilmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Geçen 
sene Birleşik Arap Cumhuriyetine beş liradan 
daha fazlaya ihracat yapılmıştır. Mühim olan 
nokta şudur : Devlet Plânlama Dairesinin 
yaptığı projeksiyon hesaplarına göre, ileride 
Türkiye'nin istihsal ettiği çay Türkiye'nin 
istihlâkine yetmiyecektir. 1975 - 1976 senelerin
de yeniden dışarıdan çay ithal etmek mecbu
riyetinde kalacağımız Devlet Plânlama Daire
sinin hesaplarındandır, bize bildirilmektedir. 
Çünkü, çay istihsal edebilen bölge muayyen bir 
bölgedir, rakım itibariyle muayyendir, iklim 

itibariyle muayyendir. Bu bakımdan dar bir 
bölgeye teksif edilmiş olan bir ilin istihsalinin 
fazlalaşmasından korkmamak, bilâkis teşvikkâr 
olmak lâzımdır. 

Şimdi, hâdisenin ikinci bir kısmına geçi
yorum. Bu da fabrika meselesidir. Halihazır
da, hafızam beni yanıltmıyorsa, mevcut fab
rika ve atelyelerin adedi 23 dür. Bu ateîyeler 
mevcut çayı, istihsal edilen çayı işlemeye ki
fayet edememektedir. Resmî rakamlara göre, 
bu rakamlar tahmin ediyorum ki, hayli iyimser 
rakamlardır, 1 450 000 kilo çay işlenmemiş 
ve dökülmüştür. Söylediğim gibi, bu rakamın 
biraz iyimser bir rakam olduğunu tahmin edi
yorum, hakikatte dökülen çay miktarı, ya
nan çay. miktarı çok daha fazladır. Bu, fab-
rikasızlıktan gelmektedir. İşte bunun içindir 
ki, İkinci Beş Yıllık Plânda 11 fabrika derpiş 
edilmiştir, 

Çok Muhterem Hamdi Orhon Beyefendi, 
1968 bütçesinde çay fabrikaları için-her hangi 
bir tahsisat göremediklerini söylediler. 1968 yı
lının bütçesinde «yapı, tesis büyük onarım» 
faslında 4 fabrika için tahsisat konulmuştur. 
Aslında bu 4 fabrika değil, pazar atelyesinin 
de 10 milyon lira sarfiyle fabrika haline gel
mesi bahis mevzuudur, 5 fabrika sayılabilir. 
Dolayısiyle İkinci Beş Yıllık Plân devresin
de yapılacak olan 11 fabrikanın 5 tanesi 1968 
senesinde inşalarına başlanacak olan fabrika
lardır. 

Bu fabrikaların, biraz evvel Sabit Osman 
Avcı arkadaşımızın belirttiği gibi, makinaları 
halihazırda sipariş edilmiş bulunmaktadır. Ma-
kinalar yüzde yüz yerlidir. Sipariş edilmiş
tir Makina - Kimya Kurumu tarafından yapıl
maktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Tekel Bakan
lığı tarafından yapılmakta bulunan ve İkinci 
Beş Yıllık Plân devresinde yapılacak fab
rikaların arsalarının temini için önümüzdeki 
kanunla bir milyon liralık ödenek istenmekte
dir. Bu fabrikaların yerleri kesin olarak tâ
yin edilmiş değildir. Falan arsanın istimlâki 
için 1 milyon lira isteniyor şeklinde bir şey, 
bugün için söylenebilecek durumda değildir. 
Ancak, bölgeler bellidir. Sayın Tekel Vekili de 
huzurunuza gelip izahat verecek olsa, aynı 
tarzda izahat vermeye mecbur kalacaklardır. 
Çünkü, arsaların yerleri henüz tesbit edilme-
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mistir. Ancak, kamulaştırma için istenilen bir 
milyon lira tahsisat, bu sene inşasına başlana
cak olan fabrikaların kamulaştırma bedelleri
nin karşılanması içindir. («Of, of diyor ra
porda» sesleri.) 

Efendim, dikkatle okuduğunuz takdirde, 
tâbiri şu şekilde göreceksiniz : «bu meyanda 
Of Fabrikasının inşası zaruri görümekte» 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir — inşaata 
mı harcanacak, yoksa kamulaştırmaya mı? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin komisyon 
sözcüsünün konuşmasına. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 
EROL YILMAZ AKÇAL (Devamla) — Komis
yon adına aldığımız malûmata ve ondan sonra 
yaptığım temasa göre, bildirebileceğim husus; 
bir milyon liralık tahsisatın İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminde yapılacak fabrikaların arsa 
bedellerinin temini için istenildiği merkezin
dedir. Bundan daha kesin bir malûmat verebi
lecek durumda değilim efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Tahtakılıç, buyu
run. 

AHMET TAHTAKILIÇ (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri, evvelâ 
Sayın Sabit Osman Avcı arkadaşımdan mü
samaha rica ederek, her hangi bir tahsisat 
istenmesi halinde milletvekillerinin o konunun 
bütün tarafları hakkında malûmat edinmek 
haklan olduğunu kabul etmelerini rica ederim. 
Bugün istiyerek, istemiyerek çay konusunun 
tümüne girilmiş olmasını memleketin hayrına 
saymak lâzımdır. Aslında 11 fabrika yapmayı 
düşünen bir Hükümete, Karadenizde arsa kıy
metlerini bilen insan için, bir milyon lira 
tahsisat istemeyi seve seve imza edip geçmeli 
lââzımdır. Karadenizde bir evin, bir Hükümet 
konağının arsasını bir milyon liraya almak 
mümkün değil. Ben se evvelâ söz yazdırmış
tım, sonra sözümü sildirdim, tekrar söz alma
mın asıl sebebini söyliyeceğim. 

Arkadaşlar; şu teklif gösteriyor ki; çay ko
nusuna da politika girmiştir. Ve çay mevzuu 
ilmîlikten, tekniklikten çıkmış gündelik bir 
mevzu haline gelmiştir. Asıl hastalık bura
dadır. 

Müsaade ederseniz size bu meselenin kökü
nü bilen bir arkadaş sıfatiyle kısaca arz ede
yim: 

Arkadaşlar, çay evvelâ hakikaten araştır
macı bir çalışma neticesinde Rize'de kurulmuş
tur. Bunun için yabancı mütehassıslar gelmiş 
geçmiş, fakat lideri, Sayın Hamdi Orhon'un ifa
de ettiği muhterem Zihni Beydir. Türkiye Ue 
tek çıkan gerçekçi kanun Çay Kanunudur. Bu 
kanun bir yeni mahsulün nasıl memlekette ya
yılacağını, nasıl ekiminin temin edileceğini, 
ekimden sonra istihsalin nasıl karşılanacağını 
derpiş eden bir kanundu. Hattâ bir defa daha 
bu kürsüden ifade etmiştim, o kadar gerçekçi 
idi ki; Karaağaç tarlalarının sökülmesi şartla
rını dahi hazırlıyan bir kanun. Bu kanunun 
içinde, çaya salih yaprak da tarif edilmiştir. 
Bugün çay mevzuunun siyaset haline gelen ta
raflarından birisi de, çayın çaylıktan çıkmak 
üzere olmasının sebebi, bütün gelmiş geçmiş 
hükümetleri kasdediyorum, gündelik siyasi öl
çülerle üzerinde durulmamasıdır. 

Arkadaşlar, Holânda'ya gönderilen çayları 
bizzat Rize'de vapurlara yüklenirken gördüm. 
Amerikan torba içinde, içilecek çay değil, baş
ka sanayide kullanılacak çay olarak 200 küsur 
kuruşa ihracedildi ve Amerikan torbasiyle git
ti. Birleşik Arap Cumhuriyetine gideni bilmi
yorum. 

ABDüLBÂRt AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, bir milyon liranın hesabını görüşüyo
ruz. Ne alâkası var bunların Allah aşkına? 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, istirham ediyo
rum bu tarzda konuşmayın ve hatibe müdahale 
etmeyin, öfkelenmenin sebebi de yok. Sakin 
olun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Arka
daşlar, çay konusu burada açıldı. Tekel Baka
nı tasarının müzakeresinde yok. 

NURİ EROĞAN (İstanbul) — Gelecek, gele
cek. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ba
kanlıktan salahiyetli kimse yok. Bakan gele
cekse onu bekleriz. Zaten beklemek için de 
biraz müsaade edersiniz. 

Muhterem arkadaşlar, çaya politika girmiş 
tir, bunu ciddî olarak nazarı itibara alalım. 
Çay, Rize'nin ıstırabını bilenler için, o bölge
nin ıstırabını bilenler için, Fethi Çelikbaş'ın 
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dediği gibi, sosyal, ekonomik neticeleri olan 
hassasiyetle üzerinde durulacak bir mevzudur. 
Tekel gibi, gelirci dairelerin elinde kalması doğ
ru mudur, değil midir? Halledilecek bir me
seledir. Müstakillen bir işletme mevzuu ola
rak, ele alınması lâzımgelen bir mesele olarak 
tetkik edilmesi gerekir. Kalitesinin ıslahı için 
mahallî eksperlerin çayın istikbaline kundak 
koyduğu noktası tetkik edilecek bir meseledir. 
Fabrikaların da zamanında yapılması elbette 
tetkik edilecek bir meseledir. Ama 11 fabrika
nın yapılması için arsanın şimdiden istimlâki 
doğrudur, 4 fabrikanın yapılacağını Sayın 
Komisyon Sözcüsü söyledi. 1 milyon lira de
ğil, ben tahsisatın artırılmasını teklif ediyorum. 
10 milyon lira verelim. Ama çay meselesinin 
dört bir yanı hakkında şu sorulan suallerin ce
vabını Hükümet gelsin versin. 

Bu meselenin ikinci bir yanı mahalli sarfı ol-
mıyan fazla istihsal, günlük memnuniyetler 
yaratacak bir istihsal haline geliyor. Karşınız
da konuşan arkadaş Karadeniz'de tereyağını 
satıp da bir parça iç yağı almak durumunda 
olan vatandaşların çaydan sonraki hayatını 
görmüş ve çay üzerinde dikkatle durmuş bir 
arkadaşmızdır. Oradaki sefaleti içtimaiyenin 
içinde yaşamış, hattâ o sefaleti yenmek için 
orada elma kurutma fabrikalarının kurulması
nı, da içinden, vicdanından 30 küsur sene evvel 
geçirmiş, teşebbüs etmiş, çaya da emeği geçmiş 
olan bir insandır. 

Arkadaşlar, haber vereyim size, 1 milyon 
liralık tahsisat talebi Karadeniztâe bir karış 
toprağın altın olduğunu bilen insanlar için gü
lünç gelir. Ne ihtiyaçları varsa Hükümet 
söylesin. 10 milyon deseler çıkıp kendim mü
dafaa edeceğim. Dâva 1 milyonda değil. İşin 
içerisinde çay mevzuunun hastalıkları yatıyor. 
Vaziyeti aydınlatmış oluyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çelikbaş tara
fından konu üzerinde Tekel Bakanı tarafından 
yapılacak açıklamaya intizaren görüşmelerin 
taliki talebedilmektedir. önergelerini tekrar 
okutuyorum: 

(Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önerge lehinde Sayın Nuri 
Kodamanoğlu, buyurunuz. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, çay konusunda 
önümüze gelmiş olan tasarının biran evvel ka
nunlaşmasını Yüce Meclis, sanırım ki, yürekten 
dilemektedir, parti farkı gözetmeksizin. An
cak, müzakereler sırasında öyle görüşmeler ol
du ki, Yüce Meclis bu tasarı hakkında nasıl 
bir oy kullanacaktır, bu anlaşılamaz hale gel
di, 

Filhakika Sayın Orhon'un verdiği bilgiler 
gerçekten tereddütler yaratacak mahiyette ve 
ciddiyettedir. Oysa, Hükümet adına Sayın 
Bakan bizzat bulunup cevaplar vermemiştir. 
Gerçi Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımız, bizi 
tatmin için, bir miktar izahat lütfettiler. Fakat 
tahmin buyurursunuz burada sorumlu olan, 
velev iktidar partisi dahi olsa, onun grup söz
cüsü değil bizzat bakandır, Hükümettir Bu 
itibarla burada verilecek bilgilerin bakan adına 
yetkili memur, ya da bizzat bakan tarafından 
beyan edilmesi, ilerde siyasi, mesuliyetin tesbiti 
bakımından da, hayati bir değer taşır. Olabilir 
ki sayın bakan bir başka celsede «bendeniz o 
zaman bulunamamıştım, verilen bilgiler Hükü
meti ilzam etmez, birtakım yanlış bilgilerle o 
tarihte konu aydınlatılamamıştır» tarzında be
yanda bulunabilir. Binaenaleyh takdir buyur
ursunuz, böyle önemli birkaç milyonluk vatan
daşımızın ekmek parasiyle yakından ilgili böy
le bir konuda durumun ne olduğunu ne olmadı-
ğmı bizzat sorumlu bakanın ağzından dinlemek 
son derece huzur getirecektir. 

Gerçi, Komisyon Sözcüsü değerli arkadaşı
mız da kendi bilgileri ve imkânları içerisinde 
bize hizmet lütfettiler. Fakat hep beraber dinle
diğimiz gibi, Sayın Komisyon Sözcüsünün de 
bilgilerini ve cevap imkânlarını taşan olaylar 
önümüzde cereyan etti. Bir arkadaşımızın soru
su cevapsız kaldı. 

Bir noktaya daha dikkatinizi çekmek isti
yorum. bu tasarı Plân Komisyonunda görüşü
lürken bir milletvekili arkadaşımız kendine gö
re tenevvür etmek için birtakım sorular sordu. 
Bu sorulardan bir kısmı gerçekten bendenizin 
de ve tahmin ederim birçok milletvekili arka
daşlarımın da ihtiyacına tekabül eden sorular
dır. Diyor ki, arkadaşımız muhalefet şerhinde... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Edirne) — Bakan şimdi geliyor. (A. P. sıra
larından «geliyor, geliyor» sesleri) 
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NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — Efen
dim, Bakan şu anda gelmedi ,eğer Bakanın gel
mesi noktai nazarına iltihak buyuruyorsanız 
Sayın Çelikbaş'ın önergesini kabul buyurursu 
nuz, ona göre müzakerata devam ederiz. Ama 
şu noktayı da açıklamama izin vermenizi iste
rim ki; encümende Hükümet bir milletvekiline 
cevap verememiştir, muhalefet şerhinde yaz
maktadır arkadaşım, «Hükümete şu sorulan 
sordum, cevap veremedi,» diyor. Bu derecede 
Encümen de cevap vermez, Millet Meclisi Heye
ti Umumiyesinde cevap vermez bir Hükümetin 
taleplerini Yüce Meclis gözü kapalı yerine ge
tiremez. Dileğimiz; memnun oldum, sayın ikti 
dar grupu da iltihak ediyorlarmış madem İd, 
Sayın Çelikbaş'ın önergesini kabul edelim, Ba

kanın huzurunda müzakerelere devam edelim. 
BAŞKAN — önerge aleyhinde söz istiyen 

Sayın Abdürbâri Akdoğan talebinden vaz geç. 
iniştir. ^ 

Sayın Süleyman Onan, lehinde konuşmakta 
ısrar ediyor musunuz? 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Madem 
ki, iktidar iltihak ediyor, söz talebimden vazge 
çiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çelikbaş'ın 
önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Saat 18.00 de tekrar toplanmak üzere Bir
leşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 17,40 

»•-<« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 18,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 
KÂTİPLER : Fethi Alacalı (Tokat), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Üçüncü oturumu açıyorum. 
Bugün görüşülmesi biten üç kanun tasarısı 

için yapılan açık oylama sonucu alınmadan 
Birleşime ara verilmiş olduğu cihetle bu açık 
oylamalar ertelenmiştir. Gelecek birleşimde 
açık oylamalar tekrarlanacaktır. 

Efendim, kabul buyurduğunuz talik önerge
si gereğince konu üzerinde Sayın Tekel Baka
nının açıklamalarını dinlemek ve Bakanın 
gelmesine imkân hazırlamak üzere birleşime 
on dakika ara verilmişti. Fakat bana verilen 
bilgiye göre, Sayın Bakanın bugün şu dakika
larda gelmesi mümkün görülmüyor, dendi. Bu 
itibarla kabul ettiğiniz önerge gereğince Te
kel Bakanlığı Bütçesi üzerindeki aktarma ta
sarısının üzerinde görüşülmeye, kanun tasarı
larının görüşülmesine ayrılan Cuma günü de
vam edilecektir. 

Bir saatlik süre zaten kararınızla uzatıl
mıştı, bu itibarla birinci görüşülmesi yapıla
cak işlere geçiyoruz. 

. 5. — Türk parası kıymetini koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/422) 
(S. Sayısı : 458) (1) 

BAŞKAN — Başkanlığa verilen öncelik 
önergelerinin veriliş sırasına göre Türk para
sı kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı 
Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
kanun tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Lütfen ilgili komisyonlar ve Hükümet yeri
ni alsın efendim. 

öncelik önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin V nci kısmının (D) bölümünün 

3 ncü sırasında yazılı : (Türk parası kıymeti
ni koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun 

(1) 458 S. Sayılı basmayazı 
nuna eklidir. 

tutanağın so-
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yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun ta
sarısı) mn gündemdeki bütün konulara tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
•rç| teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Tasarının öncelikle görüşülmesini kabul 

edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, tasarı basılmış ve sayın üyelere 

dağıtılmıştır. Bu itibarla zannediyorum ki 
okunmasına lüzum yok. 

Tasarının tümü üzerinde Sayın Talât Köse-
oğlu söz istemiştir. 

Sayın Kırbaşlı, Sayın Ali Karcı, Sayın 
Fethi Çelikbaş, Sayın llyas Seçkin de söz is
tiyorlar. 

Efendim, isimlerini tesbit ettiğim bu arka
daşlar şahıslan adına mı, grupları adına mı 
söz istemektedirler? 

Şahısları adına... 
Sayın Talât Köseoğlu, söz sırası sizin efen

dim, buyurun. 
TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — Çok muhte

rem arkadaşlarım; 1567 sayılı Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılması konusun
daki kanun tasarısı bundan iki sene 
önce de yine Meclisimize gelmişti. O za
manki görüşmelerde bendeniz yine söz almış 
ve 1567 sayılı Türk parasının kıymetini koru
ma hakkındaki Kanunun tatbikat süresine 
memleket ekonomisine getirmiş olduğu büyük 
mahzurları burada izah etmiştim. Şimdi bu 
mahzurlar bugün dahi devam etmektedir. Bu 
bakımdan onları yine burada tekrar etmek 
mümkündür. Fakat vakitlerinizi almasın diye 
bunları tekrar tekrar burada izah etmiyeceğim. 

Bir defa en mühim konu, Türkiyede bugün 
kambiyo mevzuunda görülen çeşitli kurların 
sebebinin 1567 sayılı Kanun olduğu gerçektir. 
Çeşitli kurlar vardır. Fiilî durumla Hükümetin 
almış olduğu kararlardaki durumflar arasında 
çeşitli farklar vardır. Bunların netice itibariy
le Türk ekonomisini kemiren büyük kaçakçı
lık olaylarına sebebiyet verdiğini izah etmiş
tik. Hakikaten Türk Parasını Koruma Kanunu 
yine bu haliyle devam ederse Türkiye'de bü
yük kaçakçılık olayları devam edecek ve hiç 
umulmıyan zümreler hiç yoktan zengin olup 

keselerini dolduracaklardır. Ancak şunu arz 
edeyim ki, bu kanunun birden bire kalkması 
mümkün olmıyacaktır. Fakat şu iki sene içeri
sinde sayın Hükümetin bu kanunu değiştirici 
ve yerine kaim olucu bir kambiyo kanunu veya 
sair adla bu kanunun yerine geçecek ve Türk 
ekonomisine elastikiyet ve sıhhat kazandıracak 
bir kanunu bir an evvel getirmesinde büyük 
faydalar vardır. Gerekçede bu konu üzerinde 
durulmuş ve yakın zamanda böyle bir kanun 
tasarısının hazırlanmış olduğu ve Yüce Meclise 
getirileceği zikredilmiştir. Gerekçede kayde
dildiğine göre yine iki senelik bir müddet isten
mesi, kanaatımızca fazladır. Bu mevzuu ne ka
dar çok zaman ileriye atarsak o kadar memle
ket ekonomisi zarar edeceğinden, hükümetin 
bir an evvel bir tasarı hazırlayıp kısa bir za
manda Meclise getircesi lâzımdır. İki senelik bir 
müddet değil, belki altı aylık, belki bir senelik 
müddeti eğer komisyon veya hükümet düşünür
se kendilerine teşekkür edeceğiz. O bakımdan 
kanunun bu haliyle uzun müddet tatbiki Türk 
ekonomisine zarar vereceğinden, yeni kanu
nun bir an evvel hazırlanmasını ve Meclise ge
tirilmesini sayın Hükümetten rica etmekteyiz. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Faik Kırbaşlı. 
FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; huzurunuza getiril
miş bulunan kanun tasarısı halen meriyette 
bulunan Türk Parasının Kıymetini Koruma 
hakkındaki Kanunun meriyet süresinin uzatıl
masından ibarettir. Yüksek malûmlarınız ol
duğu veçhile Hürk Parasının Kıymetini Koru
ma hakkındaki kanun 1930 yılında çıkarılmış 
ve 1567 sayılı Kanundur. Bu kanun 1930 yılın
da Cumhuriyet hükümetlerinin yedinci yılını 
sekizinci yılına bağlıyan bir devresinde çıka
rılmıştır. Burada şunu demek isterim : 1930 
yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin gençlik 
devresidir ve hükümet olarak iktisadi mânada 
birçok tedbirlerin, bu arada malî tedbirlerin, 
ithalât ve ihracat tedbirlerinin alındığı ve isti
kamet vermiye başlandığı bir devreye tesadüf 
etmektedir. 

Diğer taraftan 1930 yılı Dünya büyük ikti
sadi buhranının en çetin bir devresini de içe
risine almaktadır. Gerçi Türkiye bu 1930 yılı 
buhranında diğer sanayi memleketlerinde ol-
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duğu kadar bu buhrandan müteessir olmuş de
ğildir, ama her halükârda az da olsa ihracat 
ve ithalâtımızda ve Türk parasının kıymeti ile 
alâkalı bâzı prensip tedbirlerinin alınmasını 
zaruri kılmıştır. İşte o günlerde ve o günün eko
nomik ve malî şartlarına dış siyaset rejimimi
ze göre ayar edilerek alınmış bulunan prensip 
kararlarını içerisinde bulunduran bu kanun, o 
günden bugüne kadar birtakım istihaleler de 
geçirmiş ve tatbikat süresi de uzatılmıştır. 
1567 sayılı Kanun 25 . 2 . 1930 da çıkarılmış, 
bilâhara 7220, Kanun numaraları değişikliğe 
uğradıktan sonra 723 sayılı Kanun da dâhil ol
mak üzere tam 13 defa tatbikat süresi uzatıl
mıştır. 

Diğer taraftan kanun bâzı istihaleler de 
geçirmiştir. Bu istihaleler 1936, 1942, 1950 ve 
1954 de bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
müncer olmuştur. Demek ki, artık bugünkü pa
ra siyasetimize, ithalât, ihracat siyasetimize, 
ekonomik bünyemizdeki alışverişlere tekabül 
edecek, cevap verecek, ihtiyacımızı karşılıyacak 
niteliğini bu kanun kaybetmiştir. O kadar ki, 
bunun dışında kanune dere edilmesi ve kanu
nen yürütülmesi icabeden bir çok tedbirler 
de kararnamelerle yürütülegelmiştir. Hükü
metler, bu kararnamelerinde Türk ekonomisine 
şu veya bu istikamette Türk parasının kıymeti
ni şu veya bu yöne götürebilecek birtakım ted
birleri, müeyyideleri içerisine alan kararname
ler çıkarmak suretiyle, esasen diğer memleket
lerde olduğu gibi prensibolarak kanun mevzuu 
olan, olması lâzım gelen birçok hususları da 
bu suretle yürütegelmişlerdir. 

Evet Hükümet genel iktisadi ve malî siya
sette muhakkak ki birtakım tedbirler alacaktır. 
Fakat bu tedbirlerin bir kanuna istinadetmesi 
lâzımdır, doğrudur. Mevcut kanuna istinadet-
tirilen kanun bugün fersude olmuş, tefsirinden 
dahi bâzı neticeler çıkarmaya imkân olmayan 
bir duruma düşmüştür. Hal böyle iken, bu ka
nunun yeniden meriyet süresinin uzatılmasını 
teklif eden, hem de iki yıl uzatılmasını teklif 
eden bir kanun tasarısı ile bugün Meclis kar
şı karşıya bulunmaktadır. Bir defa bilhassa 
İkinci Cihan Harbinden sonra kambiyo mevzu
atı birtakım ekollerin, birtakım anlaşmaların, 
hele ekonominin kanı mesabesinde olan malî 
tedbirlerin mauyyen prensiplere istinadettiril-

mesi ve bu prensiplere istinadettirilirken de 
muhakkak surette dışarıdaki malî politikaların 
da nazarı itibara alınması hususları gibi gayet 
nazik durumlar göstermiye başlamıştır. Bilhas
sa bizim durumumuzda olan, iktisaden geri kal
mış bir memleket ekonomisinin düzenlenmesinde 
kambiyo mevzuatı, paranın iç ve dış değerinin 
korunması yolunda alınacak tedbirlerin esaslı 
prensiplere istinadettirilmesini ve bilhassa hü
kümet inisiyatifine bırakmakla beraber birçok 
hususların gayet normal, memleket iktisadiya
tını ve onun istikametini nazarı itibara alan 
birçok prensipleri gözetir bir durumda tesbit 
edilmesini öngörmektedir. 

Şimdiye kadar bir kambiyo denetleme kanu
nunun çıkarılamamış olması hakikaten hazin
dir. Bugün ihracatçıda, bugün ithalâtçıda, bu
gün dışarıya giden bir turistte Türk parasının 
kıymetini koruma ile alâkalı bâzı hususlar, bâ
zı söylentiler var ise, hattâ bâzı şikâyetleri
miz bulunuyor ise, bu, esaslı bir kambiyo ka
nununun, kambiyo mevzuatını derinliğine, ge
nişliğine içerisine alan bir kanunun şimdiye ka
dar çıkarılamamış olmasından ileri gelmekte
dir. Durumu böylece vaz'ettikten sonra sözle
rimi fazla uzatmak istemiyorum. 

Hükümet, dâhil olduğumuz Maliye Komis
yonunda da verdiği izahatta, en kısa zamanda 
hazırlıkları bittiğini ifade ettiği kambiyo de
netleme kanununun getirileceğini vaadetmiş-
tir, fakat geçen seneki konuşmalarda olduğu 
gibi, vait her halde bir esasa istinadediyor, 
ümidi bizde geçen seneden daha fazla belirmiş
tir, hattâ şahsî temaslarımızda bu hususun ta-
tamamen ikmal edildiği de söylenmiştir. Du
rum böyle ise, biz demek istiyoruz ki, burada 
istenilen iki yıllık müddet fazladır. Hem Hükü
metin bir an evvel çalışmalarına, hız vermesi, 
hem de şimdiye kadar anlattığımız nazik du
rumlardan ötürü bu müddetin iki yıl değil de, 
bir yıl olmasından memleket ekonomisi bakı
mından büyük faydalar vardır. Biz esasen ko
misyonda da bu fikrimizi savunduk ve izhar 
ettiğimiz için burada aynen tekrara mecbur 
kaldım. Bu durum karşısında Yüksek Meclisi
nizin bu müddetin uzunluğu, çokluğu yönüne 
nazarı dikkatini çekmek isterim. Tekraren arz 
ediyorum ki, eğer kanun hakikaten söylendiği 
gibi hazır ise bu müddet fazladır. Bir an ev-
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vel bu kanunun gelmesinde fayda vardır. Bu 
yönden de bu kanunun, getirilmiş olian kanun 
teklifindeki müddetin iki yıl olması uzundur, 
bunun bir yıl olarak tasvibinde fayda müdâha-
za ediyoruz. Hürmetlerimizle. 

BAŞKAN — Sayın Ali Karcı. 
ALİ KARGI (Adana) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; geçen yıl yine bu zamanlar
da Hükümet 1567 sayılı Kanunun yürürlük 
süresini iki yıl daha uzatmak üzere karşımıza 
gelmişti ve üstelik bu kanun, biraz önce ar
kadaşlarımızın da ifade ettikleri gibi, sadece 
iki yıl uzatılan bir kanun değil, 13 kere iki yıl, 
bir yıl, ve üç yıl şeklinde uzatılan gayet entere
san bir kanundur. Bu kanun ilk bakışta hiç kim

seye birşey vermez. Meselâ 1 nci maddesi: «Türk 
parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayı
lı Kanunun 6 nci maddesinde yazılı olup, 
9 . 2 . 1966 tarihli ve 723 sayılı Kanunla uza
tılmış bulunan süre, bitimi tarihinden itibaren 
iki yıl daha uzatılmıştır. Madde 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3. — 
Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür.» 

Şimdi bakarsanız kanunda hiçbir şey yok. 
Ama bu kanun aslında Türk parası üzerinde 
Hükümetin bir nevi sıkı yönetim hakları kul
lanmasıdır. Çünkü bu kanunda Hükümet ka
nun mahiyetinde kararnameler çıkarmak hak
kını haizdir. 

Türk parası üzerinde belirli konuları ve 
belirli meseleleri kanun maddelerine bağlama
yınca, meseleler Hükümetin keyfiliğine kalı
yor ve her Hükümet kendi dünya görüşü ve 
kendi hayat felsefesine uygun kararlar alıyor. 
Bunu, Meclis olarak önlemekten başka çaremiz 
yok ve üstelik bu kanun Plân Komisyonundan 
buraya da şartlı olarak gelmektedir. Nitekim 
elimizdeki tasarıda şöyle bir şey var: «Türk 
parasının kıymetini koruma hakkında 1567 sa
yılı Kanunun süresi 17 . 2 . 1966 tarih ve 723 
sayılı Kanunla iki yıl uzatılmıştır. Bu tarih 
24 . 2 . 1968 tarihinde sona erecektir. 

Diğer taraftan Hükümetçe hazırlanan ve 
mevcut 1567 sayılı Kanun ve eklerinin yerine 
kaim olacak olan kanun tasarısının da 
1 Ocak 1968 tarihine kadar Millet Meclisine 
sunulacağı ve Maliye Bakanlığı temsilcisi tara
fından ifade olunmuştur.» Tasarıda bu mev
cut. 

Şimdi sayın milletvekilleri; bu kanunun ni
teliğini anlamak için ister istemez geçmiş yıl
lara döneceğiz ve bu kürsüden söylenmiş olan 
şeyleri tekrar edeceğiz ve bu suretle bu ka
nunun mahiyeti kendiliğinden ortaya çıkmış 
olacaktır ve bu kanunun; geçen yılda burada 
konuşan milletvekili arkadaşlar ve ilgililer 
izah ettiler; «iki yılı doldurmadan yerine yeni 
bir kambiyo kanunu gelecektir.» dendi. Oysa 
ki, bugün bakıyoruz yine aynı konuşmalar, yi
ne yeni kanun gelecektir lâfları. Bu, 1930 dan 
beri devam etmektedir. Binaenaleyh, Büyük 
Meclisin yapacağı şey, artık bunlara dur, demek 
olmalıdır ve biz, altı ay içerisinde Hükümetin 
bir kanun teklifi getireceğine inanıyoruz. Çün
kü, gerekçede de, Hülmmetin yeni bir kanun 
hazırladığı şeklinde beyanlar vardır, geçen yıl 
da vardı. İnanıyor, itimat ediyoruz, altı ay, 
"eklinde uzatılmayı kabul ettiğiniz takdirde, 
Hükümet yeni kanunu getirecektir ve bu su
retle Türk Parasını Koruma Kanunu da key
filikten ve Hükümetin kararnameler çıkarma
sı şeklinden kurtarılmış olacaktır. 

Şimdi, gecen yıllar içerisinde, bu kanun 
hakkında acaba milletvekilleri neler söyledi
ler. 

Talât Köseoğlu arkadaşımız demiş ki: «Bu 
kanun, hükümetlere kanun mahiyetinde karar
nameler çıkartmak yetkisini vermektedir, kal
dırılmalıdır.» 

Çelikbaş arkadaşımız demiş ki: «Bu kısa 
kanun tasarısı, Türkiye'nin tediye güçlükleri 
çektiği devrede Türk parasının bilhassa hari
ci kıymetini müstakar tutabilmek için Hükü
mete gerekli tedbirleri almak yetkisini veren 
bir kanunun müddetinin bir kere daha uzatıl
ması maksadına matuftur.» 

Mazhar Arıkan arkadaşımız demiş ki: «Dün
ya hukukuna malolmuş suç ve cezaların kanu
niliği prensibi vardır. Anayasamızın 5 nci mad
desinde, yasama yetkisinin hiçbir mercie, hiç
bir makama devredilemiyeceği yazılıdır. Bina
enaleyh suçun da, cezanın da aynı kanunda 
tesbit edilmesi lâzımgelir. Cezayı kanun tâyin 
ediyor, suçu da Bakanlar Kurulu tesbit ediyor. 
Olmaz öyle şey. 

Sayın milletvekilleri; bu kanunun, Anaya
sa Mahkemesince 7 ye karşı ancak 8 oyla 
Anayasaya uygunluğu tescil edilmiştir. Şu 
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halde şeklî bakımdan Anayasaya aykırı değil
dir, ama bu kanun üzerinde yedi yüksek hâki
min olumsuz oyunu da görmemezlikten geleme
yiz.» 

Sayın milletvekilleri; bu konuda bilmiyo
rum bunları da okuduktan sonra daha fazla 
birşey söylemeye lüzum var mıdır? Büyük 
Meclisten ricam ki, sırası geldiği vakit önerge
mi izah bakımından da konuşacağım, önergem 
lehinde oy kullanmanız ve hükümetlere, keyfi
liği karsısında Meclisin dur diyebileceğini de, 
hele 1930 dan beri böyle devam ettiğine göre, 
göstermek olmalıdır. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki Kanunun uzatıl
masını 19 . 1 . 1966 tarihinde müzakere et
miştik. O günkü tasarıyı Hükümet iki yıl 
uzatmak maksadına matuf en hazırlamış, sevk 
etmiş, Bütçe ve Plân Komisyonu mucip sebep 
göstermeksizin bir yıla indirmiş ve komisyon 
raporu üzerinde müzakereler başlamıştır. Ben
deniz o konuşmada aynen şunları söylemiştim: 
«Bu itibarla ben Bütçe ve Plân Komisyonunun 
evvelâ ne için bir yıla indirdiğini bilhassa öğ
renmek istiyorum. Şahsi kanaatim odur ki, Hü
kümet bir yıl içerisinde kararnamedeki hüküm
leri sistematik olarak tedvin edip tasarı hali
ne getirse dahi komisyonlardan ve Meclisler
den çıkarması mümkün olamıyacaktır.» Olay
lar bendenizi bugün teyidetmiştir arkadaşlar. 
Devlet hayatında öyle karışık, çetrefil müna
sebetler vardır ki, bu münasebetleri tanzim 
eden kanunları tasarı haline getirmek nisbe-
ten kolaydır, ama onları bilhassa umumi müza
kerelerden çıkartıp, kanuniyet kazandırmak 
çok daha güçtür. 

Bakın önümüzde açık misal; Hükümet, 
Bütçe Komisyonunda iki yılın bir yıla inme
sine itiraz etmediği halde, bugün tasarıyı Mec
lise sevk edememiştir. Çünkü, bu mevzuun 
ihtiva ettiği konular fevkalâde karışıktır. Dö
vizle alâkalı her konu bu kanunun uzattığı ka
rarnamelerle tedvin edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye gibi dış 
münasebetleri her konuda yeni gelişmekte olan 
bir memlekette olayların ne göstereceğini peşi

nen kestirmek kaabil değildir. Farz ediyorum 
bu kanun yok oldu. Ne olacak arkadaşlar? 
Cumhuriyet Hükümeti, bu kanun yok oldu 
diye malını ihracedenin dövizini dışarda bı
rakmasına müsaade mi edecek? Hariçten mal 
ithalâtı için Merkez Bankasına müracaat eden
lere bol dövizimiz var da istediği dövizi mi 
tahsis edecek? Buna imkân yok arkadaşlar. 
Evvelâ neyi tanzim etmek istediğimizi ve o ne 
üzerinde Türklerin durumunu bilmek mecbu
riyetindeyiz. Türkiye, o zaman da söyledim, 
bir arkadaşım da şimdi okudu, daha uzun 
yıllar kambiyo kontrol sistemine devam etme
ye mecburdur. Kolay iş değil bu. Ama Hükü
metten istediğimiz şudur; turist politikası ta-
kibediyoruz. Vaktiyle 2 nci Dünya Harbinden 
sonra Batı memleketlerine gidene ve bugün 
döviz konusunda elini kolunu sallıyarak gire
ne, çıkarken bâzı kayıtlar altında çıkana, ar
kadaşlar bilirler, dünyanın sualini sorarlardı 
afkadaşlar. Çünkü memleketlerinin durumu 
onu emrediyor. Bu itibarla Hükümetten iste
diğimiz şu olabilir; ben iki yıllık müddetin 
lehindeyim şahsan. Esasen devirler düşünülür
se İM yıl fülen bir yıl içinde netice vermekte 
lâzımgelecektir. Seçim 1969 yılında, İM yılı 
doldurmadan seçime gidilecek filân. Çıkartır
sak seçimden evvel çıkartacağız bu kanunu. 
Amelî bakımdan iki yıl sürmiyecek, eğer çı-
karta bilirsek. 

Bu devre içerisinde arzum şu arkadaşlar; 
Türkiye turisti memlekete celbetmek için bir 
politika mı takibediyor? Bu kanuna dayanan 
kararnamelerde ona göre hükümler koysunlar, 
biraz turistleri gelirken, «illallah bu memle
kete gidilmez, burada bir yığın sual soruyor
lar.» diye yaka silktirmiyelim arkadaşlar. Aynı 
suretle Türkiye, ihracatını geliştirerek döviz 
rantresini artırmak mı istiyor? Bu kararname
nin hükümlerini o hale getirelim ki, ihracatımı
za bir engel olmasın. Misal vereyim: Türkiye'de 
Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarının liman in
şaatını yapmak suretiyle fiilî muvaffakiyetini 
ispat etmiş bir Türk müessesesi. Mühim bir 
eser, Türkler meydana getirmiş, liman tesisi. 
Bu kolay değil ve Türkiyede de bu mevzuda 
adını çok duydum, işçi kılığiyle gördüm işin sa
hibini tulumlar giymiş filan, miğfer başında, 
çok duydum, konuşmak istedim. Dedim, «Böyle 
muvaffak olabiliyorsunuz da niçin artık yavaş 
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yavaş dış memleketlerde, az gelişmiş memle
ketlerde tahahhüt. işleri alarak oralarda mü
teahhitlik yapıp memlekete döviz getirmiyorsu-
nuz»? Dedi, arkadaşlar, şayanı dikkattir, «Kıb
rıs'ta böyle bir olay zuhur etti, Kıbrıs'la olan 
durumu da belli Türkiye alâkasını, anlaşmala
ra inhisar ettirdiği müddetçe bunun değeri yok, 
arkadaşlar mahdut. Bunu fiilî sahaya inkılâp 
ettirmek lâzım. Oradaki liman inşaatına müra
caat ettim, ama 17 sayılı karar mı 18 sayılı 
karar mı, aklımda kalmadı, Türk Parasının 
kıymetini korumaya matuf bu geçici kanuna 
dayanarak çıkarılan karar yani öyle hükümleri 
ihtiva ediyor ki, bir malzemeyi dışarı götürüp iş 
görebilmek müminin değildir» Arkadaşlar ne 
ile döviz rantremizi artıracağız bu takdirde? 
Bu bakımdan ben Hükümet tasarısındaki iki 
yıla itiraz etmiyeceğim. iki yıl, iki yıl olarak 
kalsın. Ben bu defa daha ümitliyim. Çünkü ge
çen devreden itibaren çalışmalar ilerledi ha
kikaten, Bakanlığın hazırlıkları son noktasına 
gelmiş olabilme ihtimali kuvvetli. Ona da inanı
yorum, ama düşünüyorum ki, bir yıl değil de 
yılında çıkmadığı anda ne olur Türkiyenin 
hali? Siz de Hükümette olsanız arkadaşlar, ha
rice mal sevkedeni mesnedi kalmıyan kararna
melerle dövizini getir demeye zorlarsınız. Hü
kümeti bu hale getirmenin mânası var mı arka
daşlar? Hükümeti değil, Hükümetler nihayet 
memleketi idare edecek, Türkiye Cumhuriyetini 
idare ile mükellef olan kimsenin, altından da
yanağını alıyorsunuz, tepetaklak getiriyorsu
nuz. Bu olmaz arkadaşlar, yığınla sebepten ol
maz. Memleketimizde hukuk devletini kurmak 
istiyoruz diye bağırıyoruz, gayret ediyoruz ya, 
o zaman başlıyacaklar, «Hani hukuk devletini 
kurmak istiyordunuz siz, Hükümet müddeti bit
miş kanuna dayanarak hâlâ tatbikat yapıyor, 
nerdesiniz Meclis, nerdesiniz iktidar grupu ve 
saire..» Buna niye meydan verelim arkadaşlar. 
1930 yılından beri hakikaten gelmiş. 1930 da 
çıkmış gelmiş. Sebebi, mevzuun taallûk ettiği 
noktalar fevkalâde çetrefil, muğlak meseleler 
ve çekiniyorlar ki, bir noktada açık verirsek o 
mekanizma işlemek suretiyle yarm altından kal-
kamıyacak bir duruma gidebiliriz. Bunun tat
bikatı çok Türkiyede arkadaşlar. Bâzı kanun
larımızın boşluklarından hariçten transfer, ser
vet transferi diye bir mekanizma yıllarca Tür
kiye sanayiinin, muayyen konularda bocalama

sına sebebiyet vermiş ve bu mekanizmadan isti
fade edenlerin de gayri meşru kazanç menbaı 
olmuştur arkadaşlar. Bu bakımdan benim Yük
sek Meclisten ricam şu olacaktır.; Hükümet 
artık bu seçimden evvel behemahal bunu iki 
Meclisten çıkartıp kanuniyet kazandıracak şe
kilde istical etsin arkadaşlar. Çünkü bu seçim
lerden sonraya kalacak olursa yine zaruret his
sedilecek, ama geri kalacak, Hükümet yeni ku
rulacak ve saire. Bu bakımdan tatbikatta be
nim ricam, geçen iki yıl evvelki konuşmamda 
yanlız ihracatla alâkalı, sanayi mamullerle 
alâkalı bâzı mevzulara temas etmiştim, ama 
şimdi daha genel olarak ifade edeyim ki, bu 
kararnamelerin gerek ihtiva ettiği hükümler, 
gerekse tatbikat, Türkiyenin süratle döviz rant-
resini çoğaltmaya mâni olacak veya za'fa uğra
tacak karakterde olmasın. Bunu bertaraf et
sin. Hükümet tatbikatı bu suretle yürütsün, 
bunda muvaffak olduğu anda, ben itiraf edeyim 
ki, kanunun Meclise şevki kadar memnuniyet 
duyacağım. Aksi takdirde tatbikat, uzun yıllar 
dâhil olmuştur, olmamıştır demeye imkân yok
tur, Türkiyenin dış münasebetlerde gelişmesine 
kaçakçılığı önlemek endişesi içerisinde geniş 
ölçüde mâni olan bir bünye taşımıştır, Hükümet 
buna mani olmalıdır, iki konuyu bakın tashih 
ettim arkadaşlar. Ben bu mevzuda değerli arka
daşlarımın sözlerine kıymet veririm. Hakikaten 
doğrudur. G-eçen defa öyle dendi çünkü, nasıl 
olsa iki yılda çıkacak dendi, çıkmadı. Ama si
nirlerimize mağlûbolmıyarak bunu yine iki yıl
da getirmesi üzerinde ısrar edelim veya bir bu
çuk yıl diyelim, bilmiyorum ama her halükârda 
tatbikatını iş âleminin yaşıyarak gördüğü ak
saklıklardan bertaraf etmenin yoluna gidelim 
ve bu konuda ilgili müesseselerde meslekî te
şekküllerde Hükümetin temasa geçerek aksıyan 
yerlerin neler olduğunu tesbit edip kararname
de bertaraf etmesini dileyelim arkadaşlar. Be
nim ricam bu olacaktır. Teşekkür ederim, 

BAŞKAN — Sayın İlyas Seçkin. 
İLYAS SEÇKİN (Ankara) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 1567 sayılı Türk Para
sı Kıymetini Koruma hakkındaki Kanunun iki 
sene daha yürürlük süresini uzatacak şekilde bir 
Hükümet tasarısını müzakere etmekteyiz. 1930 
senesinden beri 38 sene içerisinde bir arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi 14 defa temdide uğramış 
bu kanun. İlk çıktığı anda üç sene için çıkarıl-
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iniş. Ondan sonra çeşitli kanunlarla ikişer sene, 
üçer sene uzatılmış, 1966 da iki sene daha uzatıl
dı ve o uzatma sırasında Büyük Mecliste yapı
lan konuşmalar sırasında Hükümetçe Kambiyo 
Denetim Kanunu namı altında bu konuyu daha 
etraflı bir şekilde bütün itirazları yok edecek, 
giderecek bir kanun hazırlandığı, bunun yakın
da Meclise sunulacağı ve kanunlaşacağı, onun 
için iki senelik temdidin yeterli olacağı ifade 
edilmiştir. Şimdi anlaşılıyor ki, Hükümet bu 
hazırlıkları tamamlıyamamış, iki senelik daha 
bir temdit müddeti istiyor. İşin enteresan tara
fı şu; yani Sayın Kırbaşlı arkadaşım burada ifa
de ettiler, «Biz buna muhalifiz, iki sene olsun, 
altı ay olsun.» dediler. Sayın Köseoğlu arkada
şım muhalefet ettiler ve dikkatimi çekti, muhale
fet milletvekilleri de tamamen Hükümet tasarı
sını destekler şekilde, iki senelik müddeti kabul 
edelim, bu müddet iiçnde kanun çıkarsa yenisi 
yürürlüğe girer, eski temdit müddetinin kulla
nılmasına mahal kalmaz, dediler. En enteresan 
tarafı, Maliye Komisyonunda bir iktidar millet
vekili, bu kanunun müddetinin temdit edilmesi
ne de lüzum yoktur, bu kanun tamamen ortadan 
kalksın, Türkiye'de kambiyo denetimi yapılma
sın, şeklinde bir muhalefet şerhi yazmış ki, ne 
gibi bir mâna taşıdığını, yani bu kanun olmazsa 
Türk parasımn dış değeri çok daha kıymetlene
cek, değerlenecek filân, her halde öyle bir zeha
ba kapılmış olacaklar M, böyle bir muhalefet 
şerhi yazmışlar. Bakın Yüce Meclise okuya
yım : 

«1930 yılından beri meriyette bulunan 1567 
sayılı Kanun bugünün şartlarına uymaz. Para 
dengesi ve değerini korumak vasıflarından mah
rumdur. Bu kanuna dayanılarak çıkarılan ka
rarnameler de maksadı temine hadim olamamak
tadır. Kanunun 1966 yılı Şubat ayında temdidi 
sırasında uzatılan devre zarfında Kambiyo De
netleme Kanununun Meclise getirileceği ifade 
edilmişti. Aradan geçen iki yıl zarfında bu söz 
yerine getirilmemiştir. Yeni bir temdidin de bu 
bakımdan faydalı olacağı kanısında değilim. 
(Ahmet Dallı - Ankara)». 

Şimdi bu kanunun yürürlükte olmadığını farz 
•edelim. Türkiye'nin Merkez Bankasında yirmi 
milyon dolara kadar düştüğü döviz rantreleri, 
ithalâtımız, ihracatımızın birbuçuk mislini geçi
yor, dış ödemeler dengesi o sırada gayrimüsait 
şartlar içerisinde cereyan ediyor, Türk parasının 

konvertible olacağını filân mı zannediyor bu ik
tisatçı arkadaşımız? Kambiyo denetiminden 
mahrum bırakırsak Türk parasının dış değerini 
no zannediyor? 

AHMET DALLI (Ankara) — Siz ne zanne
diyorsunuz? 

İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Ne zannetti
ğimi ifade edeceğim beyefendi, anlarsınız şimdi. 

Yani eğer iktidar partisi de sizin zihniyettey-
se bu memleketin geleceği pek parlak değil. 
Kaldırın, reyler şimdi sizde, bu muhalefet şerhi
ne iktidar partisi uysun, görelim kim haklı, kim 
haksız. O cesareti gösterebilecek mi bakalım ko
misyon sözcüsü ve iktidar partisi grupu başkan
ları? 

Şimdi arkadaşlar, dikkat ettim bütün arka
daşlarım, bu kanun çıkar da yerine bir Kambi
yo Denetleme Kanunu yürürlüğe konursa mesele 
hallolacak zannediyorlar. Mesele hallolmıyacak 
arkadaşlar. 1930 senesinde bu kanun yürürlüğe 
girdiği anda dolar 90 kuruştu. Bu kanun yürür
lüğe girdikten kısa bir müddet sonra dolar 130 
kuruş, 1946 da dolar 2,80; 1958 de dolar 9 lira 
ve bugün paranın.dış değeri resmî kurun üstün
de. Serbest piyasada, dolar 12 lira, 12,5 lira, 
bu kanuna dayanılarak Hükümetlerin çıkardığı 
kararnamelere göre doların resmî kuru dokuz 
lira. Demek ki, bu kanun Türk parasımn kıy
metini korumak için yeterli olamamış, Türk pa
rasının kıymeti bu kanuna rağmen mütemadi
yen düşmüş. 1938 senesinden beri o kadar karar
nameler çıkarılmış, millet olarak Türk parasının 
dış değerini tutmaya muvaffak olamamışız. Ya
ni altı ay sonra Hükümeti zorladı Meclis, altı 
ay sonra Kambiyo Denetimi Kanununu getirdi, 
Türk parasının kıymeti fevkalâde yükseldi ve 
Türk parası konvertible hale gelecek, yok böyle 
şey. Geri kalmış ekonomilerde, ithalâtı ihraca
tından fazla, dış borç yükü ağır, iç tasarrufla
rını harekete getiremiyen, plânlı harekete geçe-
miyen, plânlı bir ekonomi düzeni maksadına eri-
şemiyen ülkelerde paranın dış değeri daima dü
şer. 

Kaldı ki, içinde bulunduğumuz 1967 yılı
nın ikinci yansında İngiliz lirası düştü, Ame
rika Cumhurbaşkanı, Amerikan doları tepetak-
lak gidiyor diye çeşitli tedbirler almak zorun
da kaldı. Alman parası böyle ve biz bu hengâ
me içerisinde bir Kambiyo Denetleme Kanunu 
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çıkarırsak Türk lirası fevkalade kıymet kaza
nacak, Türk parasının değeri yükselecek ze-
habındayız. Yanlış bir zehap.. 

A. P. SIRALARINDAN BİR ÜYE — Kim 
söyledi bunu? 

1LYAS SEÇKİN (Devamla) — Size cevap 
veriyorum beyefendi. 

Meselâ, Hükümete bu kanunu çabuk getir, 
temdidetmem veya bu kanuna lüzum yok diyen
lere karşı bunları, ifade ediyorum. 

Şimdi, 1968 senesinde Türkiye'de çeşitli 
kambiyo kurları yürürlükte, Sayın Çelikbaş'da 
hatarlar, 1963 senesinde kendisi de Hükümette 
idi; işçi dövizlerinin daha çok memlekete gel
mesi için, işçi dövizlerinin 11 lira 20 kuruş ola
rak tesbit edilmesi için ve prim verilmesi için 
kanun kabul etti Yüce Meclis. 

Şimdi bir arkadaşım yine benden evvel ifa
de etti; turistlerin daha çok memleketimize 
gelmesini temin için bu kanuna dayanarak hü
kümetlerin kararname çıkarmaladı lâzım Tür
kiye'yi daha cazip hale getirmeleri, yabancıla
rın üç beş günlük tatilleri sırasında çeşitli 
alanlarda, çeşitli kurlar tatbik ediliyor ve Türk 
parasının bugünkü değeri fevkalâde kritik bir 
devrede buna mâni olucu tedbirler alınmalı. 
Transferlerle üç aylık ariyerler teşekkül etti. 
İthalât bedelleri Merkez Bankası tarafından 
zamanında transfer edilemiyor, ihracat, bu ka
nun da kabul edilirse, Türkiye'nin ihtiyacı olan 
ithalâtı yapacak seviyeye çıkaramıyor. Çıka
maz da, iç fiyatlar mütemadiyen yükseldikçe, 
ihracat imkânları daralır, zorluklar başlar ve 
Hükümet bu kanunlarla aldığı ve bundan son
ra çıkacak Kambiyo Denetleme Kanununun 
vereceği, yetkilere dayanarak çıkaracağa ka
rarnamelerle ki. o kanun da bunlardan pek 
farklı müesseseleri ihtiva edeceğini zannetmi
yorum, belki biraz daha teferruatlı olacak ve 
suçların vasfını tâyin yetkisini daha objektif 
ölçülere göre tâyin ve tesbit edecek herhalde. 
Çünkü şimdiye kadar en büyük itiraz bu ka
nuna dayanılarak çıkarılan kararnamelerle 
suçların vasfı tâyin ediliyordu. Anayasalara 
göre suç vasfını tâyin etme yetkisi parlâmen
tolarındır. İhtilâf burada idi. İşte çıkacak ka
nun da bunlara daha objektif ölçülere dayata
cak ve Türk parasının dış değerini yükseltici, 
tutum değişmedikçe bir etkisi olmayacak Türk 

ekonomisine. Etki, değeri yükselten hükümet
lerin, iktidarların takibedecekleri iktisadi ve 
malî politika ile önem kazanır. O etkiler bi
zatihi kanun - bilhassa bunu arz etmek istiyo
rum - en mükemmel kanun olsa, paranın dış 
değerinin yükselmesi veya eksilmesine vesile 
teşkil etmez. Hükümetlerin takibedecekleri ik
tisadi politika, malî politika Türk parasının 
kıymetinin azalması veya çoğalmasında etki 
yapar. Bunu Yüce Meclise arz etmek istiyo
rum. 

Şu anda iki sene temdit için teklif getiren 
Hükümetin takibettiği iktisadi politika, Türk 
parasının dış değerini artanca istikamette de
ğildir. Bu temdit Kanunu yerine, Kambiyo De
netleme Kanununu müzakere eder olsa idik, va
ziyet ona göre değişecek değildi. Bunu ifade 
etmek istiyorum. Onun için rahatlıkla bu iki 
senelik müddeti verelim. 1968 senesinin 24 Şu
batında böyle bir temditten mahrum 1567 sa
yılı Kanun yürürlükten kalkacak olursa Tür
kiye'de dış ekonomik münasebetler bakımın
dan bir kaos olur. Çok büyük tehlikelerle kar
şı karşıya kalabiliriz. Büyük Meclise bunu 
ifade etmek istiyorum ve iktidar milletvekil
leriyle mutabak olmadığım noktayı açıklamak 
istiyorum. Böyle bir tehlikeyi, bu memleketin 
bir evlâdı ve bu Parlâmentonun bir üyesi ola
rak cesaretle söyliyemiyorum bu kanun or
tadan kalksın diye. Memlekete karşı olan sev
gim buna mâni. Bir anda 1567 sayılı Kanun yü
rürlükte değildir, bunun neticelerinin Türki
ye'ye getireceği felâketleri tasavvur etmek 
mümkün değil, bunu ifade etmek istiyorum. 

TALÂT KÖSEOĞLÜ (Hatay) — Kanun ge
tirilecektir. 
. İLYAS SEÇKİN (Devamla) — Beyefendi 
burada muhalefet şerhi var, zatiâlinizin men-
subolduğu partinin bir milletvekili demiş ki; 
«Bu kanuna lüzum yok. Bu kanunun temdidine 
lüzum yok». Yani kanununa lüzum yoktur di
yor. Muhterem Köseoğlu tasarı önünüzdediıy 
lütfen bakın. 

Şimdi, sözlerimin sonuna geliyorum; muha
lefet şerhinde ileri sürülen fikir kabul edilir
se, bu kanun reddedilirse, 1567 sayılı Kanun 
yürürlükten kalkar. Yeni bir temdidin bu ba
kımdan faydalı olacağı kanasında değilim. 
Temdidetmezseniz kanun yürürlükten kalkar-
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Yeni bir kanun Mecliste yok çünkü. Hükümet 
getireceğim diyor, yeni bir kanun tasarısı ve
ya teklifi şu anda Mecliste mevcut değil. Hü
kümetin teklifi şu anda Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çatısı altında mevcut değildir. Onun 
için bu tehlikeye işaret etmek istedim ve Hü
kümetin bu temdit teklifine müsbet oy vere
ceğimi ifade etmek isterim Büyük Meclise. Da
ha evvel Hükümet Kambiyo Temdit Kanunu
nu getirir ve yürürlüğe girerse, zaten bu ka
nuna lüzum kalmıyacaktır. Onun bir madde
siyle temdidi hakkındaki kanun yürürlükten 
kalkar. Dört başı mâmur bir kanunu yürürlü
ğe koymak fırsatım her zaman bulabilir. Altı 
ay temdit ettik Sayın Kırbaşlı'nan ifadesine 
göre, o kanun.. 

FAİK KIRBAŞLI (Burdur) — Bir sene de
dim. 

İLYÂS SEÇKİN (Devamla) — Bir sene tem
dit ettik, bir senede çıkmadı. Bu takdirde ikin
ci bir temdit kanununa ihtiyaç var. Ama biz 
iki sene temdidetsek ve o İM sene içerisinde da
ha kısa bir zamanda bu kanun yürürlüğe gi
rerse, bu kanuna lüzum kalmaz zaten. Kam
biyo Denetleme Kanunu, asıl bu fonksiyonu 
ifa edecek olan anakanun bütün hükümleriyle 
yürürlüğe girmiş olur. Bendeniz bu bakımdan 
bu kanuna beyaz oy vereceğimi teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Coşkun Kırca. 

G. P. GRUPU ADINA COŞKUN KIRCA (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlarım, bu vesile 
ile bâzı endişe ve temennilerimizi Yüce Mec
lise arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Ortada münakaşaları da zannediyo
rum, yanlış yola sevk eden noktalardan bir 
tanesi, 1930 yılında çıkmış olan 1567 sayılı Ka
nunun adı Türk Parasının Kıymetini Koruma 
diye yazılmış olmağadır. Zannederim, Sayın 
sevgili ağabeyim Seçkin arkadaşım da kabul 
ederler İri, eğer bugün muayyen resmî kurda, 
muayyen bir Türk lirası karşılığında muayyen 
bir döviz miktarı alıyor isek, Hükümet hemen 
bugün bir kararla daha az miktarda Türk li
rası mukabilinde, aynı dövizi alma yolunda 
bir tatbikata girerse, sırf bununla Türk para
sının kıymeti artmış olmaz. Bunda hiç şüphe 
yok. Zannediyorum, Gold - Exchange standard-

dan öncesini dahi rüyalarında gören dünyada 
ne kadar insan kaldı bilmiyorum: Fransa'da 
Rueff ile dejGaulle'den gerisi yok. Fakat Tür
kiye'de muhterem iktidar partisi saflarında, 
ötedenberi söyleriz; bu rüyayı hâlâ kitaplar
dan intikal ettirip zihinlerinde düşünenler 
vardır. Fakat şayanı şükrandır ki, iktidara 
gelenler memleketin realiteleriyle - bırakalım 
memleketin realitelerini bu sahada dünyanın 
realiteleriyle karşılaşırlar. Bu itibarla hepimiz, 
bu vesile ile de ve biraz evvel Sayan Ali Karcı, 
sosyalist partisinin milletvekilinin de burada 
söz alarak altı ay sonra bu kanun kalksın deyi
şi ile, Sayın Seçkin ağabeyim; pek hakla ola
rak temas ettiği gibi, Ahmet Dallı beyefendinin 
bu muhalefet şerhini karşılaştırdığı zaman, 
Türkiye'nin realiteleri bir tarafa, şu meşhur 
ideolojik doktrin kavgaları bir tarafa, hakikat
te ne halde olduğumuz bakımından ciddî in
sanların biraz daha fazla düşünmesi icabeder. 
Ortalıkta, tekrar edeyim, yalnız memleket rea
liteleri değil, dünya realitelerinin zorladığı 
bir gerçek vardır. Maksat, Türk parasını şu 
kadar Türk lirası mukabilinde şu kadar dolar, 
şu kadar sterling alınır diye kıymetini koru
mak falan da değil. Maksat, Türk ekonomisi
nin dış tediye muvazenesini koruyabilmektir 
ve zannediyorum, aklı başında tek insan yok
tur ki, Türkiye'de biz hiçbir kambiyo tahdidi 
olmadan bu muvazeneyi, koruyabiliriz diye dü
şünebilsin. İster Türkiye'de çok ileri adımlar
la bir sosyalist ekonomiyi kurmak istiyenlerin 
safında olalım, ister Türkiye'de özel teşebbü
sü alabildiğine teşvik etmek istiyenlerin safın
da olalım, ister ne o safta, ne bu safta, fakat 
memleket realitelerinin gösterdiği ve birtakım 
ideolojilerden şuradan buradan ilham almak 
lüzumunu duymuyacak kadar gerçekler üze
rinde temelimizi kurmuş olalım, herhalde hangi 
gayeye hizmet edeceksek edelim, yine de Türki
ye'de kambiyo tahdidatının lüzumu üzerinde 
mutabık kalmak mecburiyetindeyiz. Ortaya 
çıkan gerçek bu. 

Şimdi, biz bu kanunu alta ay, iki ay uzata
lım. Bütün mesele şurada; bu kanun gitti ye
rine yeni kanun geldi. Bu kanunla Hükümet 
hangi yetkileri istiyecektir. 80 maddelik oldu
ğunu biraz evvel bir arkadaşım ifade etti. 
Endişemi bu noktadan ifade etmek isterim. 
öteden beri, Robespiyerlerden, Danton'lardan 
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ilham alan bir modası geçmiş sosyalist cereyan 
var: Her şey Meclisin elinde bulunsun, her 
yetki mümkün olduğu kadar Meclis tarafindan 
kullanılsın. Bugün birtakım ciddî tedbirler is-
tiyen, Batıda veya gelişmemiş memleketlerde, 
hangi doktrine sahibolduğunu iddia ederse et
sin, hangi Hükümet karşınıza çıksa, 1789 dan 
kalmış bu Jakoben fikirlerin müdafaasını yap
maz, yapamaz.. Bugün parlâmentoların rolü 
artak en teferruatlı konularda kanun madde
leri sevk etmek değildir. Şu Meclisin seneler-
dsn beri bir hayli göz nuru dökerek uğraştığı 
kanunların pek çoğu ile yaptığımız şey aslında, 
idare sanatım bilen memleketlerde tüzüklerle, 
yönetmeliklerle, hattâ Anayasa Mahkemesinin 
§u kanun vesilesiyle meşru ve muteber telâkki 
ettiği kanaatimce hakla olarak tanzim edici 
idari tasarruflarla düzenlenir. 

80 maddelik kanun deyince endişe ettim. 
Bu 80 maddelik kanunda Hükümet bâzı yeni 
yetkiler mi istiyor? Hep biliyorsunuz, bâzı yet
kileri 1576 sayılı Kanunun çerçevesi içinde mü
talâa edilip edilemiyeceği şüpheli. Yine hep 
biliyoruz ki, bu sahalarda da hükümetlerin bir 
elastikiyete sahibolmasa lâzım. Bu sahalara bir 
yetki genişliği istiyorsa Hükümet, bu yetki 
•genişliği hükümetlere verilir. Hükümetler bu 
yetki genişliğini hangi politika istikâmetinde 
kullanırlar. O işte Hükümeti iş başına getirir
ken parlâmentonun, Yüce Meclisin yapacağı te
mel, siyasi aksiyon bakımından mühimdir ve 
yetkileri vermekten kaçmmıyalım. Yetkiler 
eğer, Mecliste hâsıl olan ekseriyetin siyasi ter
cihleri istikâmetinde kullanılmıyorsa, Meclis 
o hükümetleri devirmek suretiyle kendi siyasi 
tercihlerini aynı yetki genişliği içinde kullana
cak hükümetleri iş başına getirir. Ama, hangi 
siyasi tercihin hizmetkârı olursa olsun hükü
metler her halükârda meclisler tarafından bu
günün dünyasında eli kolu bağla tutulamaz. 
Tutulamıyacağı içindir ki, zaten tutulsun di
yenlerin iktidarı devrinde dahi, bu kanunlar 
en geniş şekilde uzatılmıştır. Ne gariptir ki, en 
ziyade Devlet müdahalesine doktrini itibariy
le aykırı olması icabeden bir partinin iktidarı 
devrindedir ki, bu kanun beşer sene müddetle 
uzatılmıştır ve yine tekrar etmek zorundayım 
ki, biraz evvel burada bir sosyalist arkadaşı
mız, «Bu kanun keyfi tatbikata sebebiyet veri-
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yor, alta aydan fazla uzatmıyalım», diyebilmiş
tir. Uzattık veya uzatmadık, şuraya bir kanun 
geldiği anda ne olacaktar? Yeni bir kanun gel
se bu yetkileri Hükümetten esirgemeyi düşü
nebilecek olan ve Devlet idaresinden bir par
ça behresi olan bir insanın, «Hayır bu yetkileri 
reddediyorum» demesine imkân var mıdır 
Mümkün değil. Benim endişem, 80 maddelik 
bir kanunun içerisinde Hükümetin yetkileri
ni, lüzumsuz yere daraltabilecek hususların 
yer almasıdır ve ondan sonra meclislerin her 
Allanın günü şu kanunun şu fıkrası, şu bendi, 
şu cümlesi diye yeni birtakım hususlarla meş
gul edilmesidir. Asıl idarenin; Hükümetin, ka
nun yapma sanatı bakımından, üzerinde dur
ması gereken şey budur. Hâlen Türkiye'nin 
kanunlarında yer alan pek çok hükümler var
dır M, medeni memleketlerde bunlar tüzük
lerde, yönetmeliklerde sair tanzimi tasarruf
larda yer alır. 

BAŞKAN — Sayın Kırca,, acaba beyanınız 
uzun mu efendim? Saat 19,00 oldu. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Bu bakımdan Hükümetin, bilhassa, bu 
nokta üzerinde dikkatli olması lâzımdır. 

Bir noktaya daha temas etmek isterim : 
Burada kanun mahiyetindeki kararnameden 
bahsediliyor. Anayasa Mahkemesinin en be
ğendiğim kararlarından bir tanesi de - yedi ta
ne yüksek hâkimin muhalif olmasına rağmen -
bu kanun hakkında verdiği kararıdır. Orta
da kanun mahiyetinde kararname yok. Bizim 
Anayasamıza göre, Fransız Anayasasının aksi
ne, bir hususun idarî tasarruflarla düzenlene
bilmesi için behemehal yürütme organına yet
ki veren bir kanun maddesine ihtiyaç vardır. 
Ama yetki verildikten sonra yapılacak idarî 
tasarruflar o kanuna istinadeder. Bunlar ka
nun mahiyetindeki kararnameler değildir. Ka
nun mahiyetindeki kararname şudur : Bir tam 
yetki kanunu alınır şu veya bu ölçüde tahdi-
dedilmiş veya edilmemiş olarak ve o yetkinin 
çerçevesi içinde mer'î kanunları tadil veya ilga 
edecek nevinden kararnameler çıkarılır. 

Şimdi 1576 sayılı Kanuna göre çıkarılan 
kararnameler, hiçbir veçhile, mer'î kanunlara 
yan bakamaz, onları değiştiremez, ilga ede-
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mez. Eğer 1576 sayılı Kanun, «Bu kanun ge
reğince çıkaracağınız kararnamelerle mer'î 
kanun hükümlerini değiştirebilirsiniz veya ilga 
edebilirsiniz.» diye bir yetki vermiş olsaydı 
o zaman işte kanun mahiyetindeki kararname
lerle karşılaşırdık ve o zaman hakikaten bun
lar Anayasamıza aykırı olurdu. Fakat bura
da kanun mahiyetindeki kararnameler söz ko
nusu değildir. Eğer 1567 sayılı Kanuna isti
naden çıkarılan bir kararname bir başka ka
nunun hükmüne aykırı ise her ilgili, Danış-
taya müracaat eder o kanunu ileri sürerek ka
rarnamenin o hükmünün iptalini talebeder ve 
iptal ettirir. Binaenaleyh meseleleri birbirine 
karıştırmıyalım. önümüzde mevzuubahsolan 
kararnameler Anayasa Mahkemesinin, pek ye
rinde olarak, söylediği gibi tanzimi mahiyet
teki idarî tasarruflardır, kanun mahiyetinde
ki kararnameler değildir, öyle sanıyorum ki, 
ilerde sevk edilecek olan kanun tasarısında da 
Hükümete yine aynı şekilde düzenleyici idarî 
tasarruflar yetkisi ve yapma yetkisi verilmesi 
talebedilecektir. Bundan kaçınmaya imkân yok. 

Suç sahası tesbit edilmiştir, edilmemiştir. 
Ceza Kanunumuzda bile hükümler vardır : 
Verilen emirlere itaatsizlik bahsinde daha ev
vel verilecek olan emrin muhtevası malûm 
mudur? Birtakım zaruretler vardır ki, mese
leleri o zaruretlerin içerisinde mütalâa etmek 
lâzımdır. Hiçbir zaman hukuk, âmme haya
tının, cemiyet hayatının ilerlemesini engelli-
yecek bir tefsir tarzına götürülemez. Huku
kun gayesi bu değildir. Binaenaleyh, öyle sa
nıyorum M, ne kanun Anayasaya aykırıdır, 
ne de bundan sonra gelecek olan kanun - eğer 
buna benzer hükümler getirecekse - Anayasa
ya aykırıdır. Bu itibarla biran önoe bu mese
lenin halledilmesi gerekir. 

Şimdi, iki sene mi, bir sene mi, altı ay mı 
uzatılsın? Burada çok yerinde bir hüküm var, 
diğer arkadaşlarımız pek temas etmediler; hü
küm diyorum, gerekçede bir ibare var; «Ye
ni çıkacak olan kanun» deniyor. Esasen neşir 

tarihinden bir müddet sonra yürürlüğe girme
si mutasavverdir. Bu da çok yerinde bir husus, 
yeni birtakım hükümler gelecek, iş hayatının, 
Devlet dairelerinin bu hükümlere alışması lâ
zım. İstikrar başka türlü iş hayatında temin 
edilemez. Devlet müesseseleriyle iş adamları 
arasındaki münasebet başka türlü istikrara ka
vuş turulamaz. Bu bakımdan İM senelik bir 
müddete ihtiyaç vardır. 

Başka bir delil, altı ay dedik veya bir se
ne dedik. Bir sene belki fakat altı ay deme
nin tehlikesi şuradadır ki, önümüzde seçimler 
var, bu Meclis bir aralık tatile girecektir ya 
altı ay bu arada geçer de bu kararnameler bir
denbire gayrimer'î hale gelirse ne olacaktır? 
Buna meydan vermeyiz, fevkalâde toplantı ya
parız, çıkarırız fakat sırf bu ihtimalin Türki
ye'de, piyasada yaratabileceği istikrarsızlığı 
hepimiz düşünmek zorundayız. Mer'î mevzua
tın biran önce ortadan kalkabileceği ihtimali 
piyasanın üzerinde, Demokles'in kılıcı gibi, bu
lunursa bundan ne gibi ihtilâtlarm doğabilece
ği aşikârdır. Bu itibarla, zannediyorum, Hü
kümetin talebi yerindedir ve arkadaşlarımız da-
rılmasınlar, iktidar partisi içindeki bâzı ar
kadaşlarımızın da Adam Smit'ten biraz daha 
ayrılarak, şu iktidarın getirdiği şu realist ted
birde onun peşinde olmasını temenni etmek de 
bize düşmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Erol Akçal ar
kadaşımız her ne kadar, gerek bu kanunun, 
gerekse 1967 Kalkınma İstikrazı Kanununun, 
müddetli kanunlar bulunması dolayısiyle, gö
rüşülmesinin bugün bitirilmesini teklif ediyor
sa da, bu şartlar içinde, müzakereye devama 
imkân görmüyorum. 

Vakit gecikmiştir. Meclisin aldığı karar 
vardır. Bu itibarla 10 Ocak 1968 Çarşamba gü
nü saat 14 te toplanılmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19,06 
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GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce

lâl Ertuğ ve 9 arkadaşının, mevcut ve kurula
cak olan teknik okullarda geçici surette yev
miyeli idareci ve öğretim üyesi (görevlendiril
mesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (2/151) (S. Sa
yısı : 297 ve 297 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
•23 . 12 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 9 arkadaşının, Mus-
tafaoğlu Murat Çalışkan'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(2/302) (S. Sayısı : 216 ve 216 ya 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

3. — Manisa ilinin Çaprazkebir mahallesi 
146 No. lu hanede nüfusa kayıtlı Ali Remzioğlu 
Fatma'dan doğma 1 . 8 . 1928 doğumlu Meh
met Necati Gümrükçüoğlu'nıun cezalarının affı 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyo
nu raporu (1/102) (S. Sayısı : 276 ve 276 ya 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi 25 . 12 . 1967] 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Sırrı Uzunhasanoğlu ve 9 arkadaşının, Ateşli 
Silâhlar ve bıçaklar hakkındaki 10 . 7 . 1953 ta
l ihli ve 6136 sayılı Kanunun 13 ncü madde

siyle 15 nci maddesinin ilk fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/146) (S. Sayısı ; 23 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkadaşının, Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Adalet komisyonları raporları (2/140) 
(S. Sayısı : 90 ve 90 a 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 26 . 12 . 1967] 

6. — Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Gö
ğüs ve 12 arkadaşının, 5680 sayılı Basın Kanu
nunun 31 nci maddesinin yürürlükten kaldırıl
masına dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm 
ve Tanıtma ve Adalet komisyonları raporla
rı (2/41) (ıS. Sayısı : 128 ve 128 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

7. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 
28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
mun teklifi ve ıSağlık ve Sosyal Yardım ve Ada
let komisyonları raporları (2/131) (S. Sayısı : 
170 ve 170 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

8. — Hendek Kazası Kemaliye Mahallesi 
nüfusuna kayıtlı Mustafa oğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'ih bakiye cezasının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 1 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Rağıp 
Üner'in, Medenî Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiıştirilm-esi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 
e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 26 .12 .1967] 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılmasına daiır kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 
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11. — Siverek Kazasının Dağbaşı Yukarı 

Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasan oğlu lia-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakılıç 
(özmodanlı) nın cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ve 277 ye ek) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

12. — Trabzon Milletvekili Hamdi Or-
hon'un 3456 sayılı Noterlik Kanununun 5 ve 
24 ncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komis
yonları raporları. (2/343) (S. Sayısı : 312 ve 
312 ye 1 noi ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1967] 

X 13. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/448; Cumhuriyet Senato
su 1/833) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

X 14. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/449) (Cumhuriyet Se
natosu 1/835) (S. Sayısı : 463) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 12 . 1967] 

X 15. — Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet 
Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 
1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 2/581; Cumhuriyet Senatosu 
2/231) (S. Sayısı : 464) [Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1967] 

X 16. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komdsyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri. (Millet Meclisi 1/450; Cumhuriyet 
Senatosu 1/834) (S. Sayısı : 465) [Dağıtma ta
rihi : 26 . 12 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Gece öğretimi yapan İstanbul Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri ile öğre
tim yardımcılarına ve diğer personeline ek üc
ret verilmesine dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları. (1/370) 
(S. Sayısı : 449) [Dağıtma tarihi : 12.12.1967] 

X 2. — 1967 kalkınma istikrazı hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/391) (S. Sayısı : 450) [Dağıtma 
tarihi : 12.12.1967] 

3. — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun 24 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında ve bu kanunun ek
leri olan 3820, 4929 ve 7138 sayılı kanunlara 
bağlı kadro cetvellerinde değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Plân komisyonları raporları (1/416) (S. Sa
yısı : 456) [Dağıtma tarihi : 20 . 12 . 1967] 

4. — Türk Parası Kıymetini Koruma hakkın
daki 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dais kanun tasarısı ve Ticaret, Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (1/422) 
(S. Sayısı : 458) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1967] 

5. —• Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 arka
daşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 ar
kadaşı ve Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ve 2 
arkadaşının Avukatlık kanunu. teklifleri ile 
Çalışma ve Adalet komisyonlarından 7 şer üye
den kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 
2/1, 2/54, 2/445) (S. Sayısı : 324 ve 324 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 .12 . 1967] 

X 6. — Kooperatifler kanun tasarısı ile Kon
ya Milletvekili Fakih Özfakih ile Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 23 arkadaşının, 
Kooperatifler kanunu teklifi ve Bursa Milletve
kili Kasım Önadım'm, Kooperatifler kanunu tek
lifi ve Tarım, Adalet, Ticaret ve Plân komisyon
larından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/151, 2/53, 2/232) (S. Sayısı : 351 
ve 351 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 21.12.1967) 



7. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonla
rı raporları (1/269) (S. Sayısı : 460) [Dağıtma 
tarihi: 21 . 12*. 1967] 

8. — 'Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile İzmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Mali
ye ve Plân komisyonları raporları (2/75) (S. 
Sayısı : 132 ve 132 ye 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

9. — Halk Bankası ve halk sandıkları hak
kındaki Kanunun 4 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet 
Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, 
5652 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (1/200, 2/171) (S. 
Sayısı : 257 ve 257 ye 1 nci ek) [Dağıtma tari
hi : 23 . 12 . 1967] 

X 10. — Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı 
ve Ticaret ve Plân komisyonları raporları 
(1/270) (S. Sayısı : 279 ve 279 a 1 nci ek) [Da
ğıtma *tarihi : 23 . 12 . 1967] 

11. — Ordu Milletvekilleri Sadi Pehlivanlıoğlu 
ve Kemal Şensoy'un, 5434 sayılı Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (2/295) 
(S. Sayısı : 280 ve 280 e 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

X 12. — Toprak ve su kaynaklarını geliş
tirme birlikleri kanunu tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 ve 291 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

13. — lOumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu Memur ve Içhizmetler Teşkilâtı kanunu 
teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) (S. 
Sayısı : 296 ve 296 ya 1 nci ek) 

3 — 
14. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen 

ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (2/176) (S. Sayısı : 
300 ve 300 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
23 . 12 . 1967] 

15. — 3530 sayılı Kanunum bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi bâzı maddelerinin kaldırılma
sı ve bir geçidi madde eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nununa ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek madde ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
İçişleri ve Plân komisyonları raporları (1/153, 
1/321) (S. Sayısı : 308 ve 308 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1967] 

16. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin 621 sayılı Kanunla değiş
tirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadro
lar eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri ve Plân komisyonları raporları (1/352) (S. 
Sayısı : 427 ve 427 ye 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 23 . 12 . 1967] 

17. — 31 Mayıs 1967 tarihli ve 6990 sayılı 
Atatürk Üniversitesi Kanununun geçici hirinci, 
ikinci, üçüncü maddelerinin yürürlük süreleri
nin (20) yıla çıkarılması vie geçici dördüncü 
maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka-. 
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyon
ları raporları (1/371) (S. Sayısı : 430 ve 430 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23' . 12 . 1967) 

X 18. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, Türkiye Halk Bankası 
ve Halk Sandıkları hakkında 8 . 6 . 1933 tarih 
ve 2284 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/170) 
(S. Sayısı : 431 ve 431 e 1 nei ıek) (Dağıtma ta
rihi : 23 .12 .1967) 

19. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve 9 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet, Tarım ve Plân kamdısyonları ra
porları (2/124) (S. Sayısı : 432 vie 432 yıe 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1967) 



X 20. — Cezaların inlfazı sırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 ve 135 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 .1967) 

X 21. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunun 21 nci mad
desinin değiştirilmesine dair ve Aydın Millet
vekili Reşat özarda'nın, 2834 sayılı Tarım Sa
tış Kooperatifleri ve Birlikleri hakkındaki Ka
nunun 19 ncu maddelerine fıkralar eklenmesi 
hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ticaret ve 
Plân komisyonları raporları (2/16, 2/177) (S. 
Sayısı : 290 ve 290 a 1 nci ek) [Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

22. — Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yardık ve ölüm sigortaları kanunlarına ta/bil 
hizmetlerin birleştirilmesi hakkındaki kanuna 
geçici bir madde eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/56) S. Sayısı : 429 ve 429 a 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi .- 25 . 12 . 1967] 

23. —Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hüsnü Di-
keçliıgil ve 69 arkadaşının, Kore Savaşma katı
lan Mehmet Mirzaoğlu 1928 doğumlu Hacı Al-
tıner'e vatani hizmet tertibinden maaş bağlan
ması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (2/355) (S. Sayısı : 
433 ve 433 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
25 .12 . 1967] 

'24. — 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Ka
nununa ek kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/345) (S. Sayı
sı : 434 ve 434 e 1 nci ek) [Dağıtana tarihi : 
25 . 12 . 1967] 

25. — Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları 
hakkındaki 5239 sayılı Kanuna ek Adana Zira
at Fakültesi kuruluş kadroları Kanunu tasarı
sı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları rapor
ları (1/398) (S. Sayısı : 441 ve 441 e 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 12 . 1967] 

26. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanana bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve İçiş
leri ve Plân komisyonları raporları. (1/363) 
(S. Sayısı: 443 ve 443 e 1 nci ek) ]Dağıtma ta
rihi : 25 . 12 . 1967] 

27. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının Erzurum'un Şenkaya es
ki Erkek köyü öğretmeni Ziya Tan kızı Mü-
beecel Morlkoç hakkında 4547 sayılı Kanunun 
(E) bendi gereğince meslekten ihraca hakkın
da Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disiplin 
cezasının kaldırılması hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komıisyonaı raporu (2/219) (S. Sa
yısı : 282 vo 282 ye 1 nci ek) [Dağıtana tari
hi : 26 . 12 . 1967] 



Dönem : 2 
Toplantı :3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun yürür
lük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve 

Plân komisyonları raporları (1 /422) 

T. C. 
Başbakanlık 3 . 11 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/619 - 6972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
'2 . 11 . 1967 tarihinde kararlaştırılan, «Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Yurdumuzun lilktisadi ve malî şartlarınım icabı olarak 1930 yılında Türk parası <. kıymetini ko
ruma hakkındaki 1567 sayılı Kanun Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş idi. 

Bilindiği üzere tediye muvazenesi düzgün olmıyan memleketlerde kambiyo takyidatı ve kambi
yo kontralü zaruri bulunmaktadır. Bu itibarla bidayette 3 yıllık süre ile yürürlüğe konulan kanun 
daha sonraki yıllarda kambiyo kontrolünü zaruri kılan şartlar devam ettiği cihetle, aşağıda tarih 
ve sayıları yazılı kanunlarla daha da genişletilip değiştirilmiş ve en son olarak 24 . 2 . 1968 ta
rihine kadar temdidedilmiştir. 

Bu kanun genellikle kambiyo kontrolü için gerekli hükümleri ihtiva eden kararnameler çıkar
mak maksadiyle Hükümete yetki vermektedir. 

Bu yetkiye istinaden çıkarılmış bulunan kararnamelere göre döviz tahsisleri yapılmakta, ithalât 
ve ihracat muameleleri yürütülebilmekte ve görünmiyen kalemler için döviz transferleri icra olun
maktadır. 

Her ne kadar, yeni Anayasamız, Kalkınma Plânı hedefleri ve modern ceza hukuku prensipleri 
göz önüne alınarak hazırlanmakta bulunan, «Kambiyo Denetleme Kanunu» tasarısı ile ilgili çalış
malar sona ermek üzere olup, en kısa zamanda Yüce Meclise şevki derpiş edilmekte ise de, yeni 
tasarının Yüce Mecliste müzakeresi ve kanunlaşması için geçecek süre zarfında ve ayrıca yeni ka
nunun bâzı maddelerinin neşri tarihinden bir müddet sonra yürürlüğe girmesi mutasavver bulun
duğundan, yeni tasarının tümüyle meriyete girmesine kadar kambiyo düzeninin kanuni dayanak
tan mahrum kalmasının önlenmesi bakımından, 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin bitimine 
çok az bir zaman kaldığı göz önüne alınarak, mezkûr kanunun yürürlük süresinin bitimi tarihinden 
itibaren iki yıl daha uzatılması gerekmektedir. 

458 
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1567 sayılı Kanunun süresi ve bu süreyi uzatan kanunları gösterir cetvel 

Kanun No. Nesir tarihi Süresi 

1567 
2100 
2686 
3336 
3974 
4512 
5014 
5540 
6060 
6258 
7220 
402 
723 

25 
23 
18 , 
19 , 
15 . 
29 , 
24 , 
18 . 
26 . 
20 . 
25 . 
20 . 
17 . 

. 2 

. 1 

. 4 , 

. 3 . 
, 1 . 
. 1 , 
. 2 . 
. 2 . 
. 2 . 
, 2 . 
. 2 . 
. 2 . 
. 2 . 

. 1930 

. 1933 

. 1935 
, 1938 
, 1941 
, 1944 
, 1947 
, 1950 
, 1953 
, 1954 
. 1959 
. 1964 
, 1966 

25 
25 
18 
19 
15 . 
25 
25 , 
25 . 
26 . 
25 . 
25 , 
25 , 
25 . 

. 2 

. 2 

. 4 

. 3 

. 1 . 

. 2 , 

. 2 , 

. 2 . 

. 2 , 

. 2 . 

. 2 . 
, 2 , 
. 2 . 

. 1930 — 24 

.1933 — 24 

.1935 — 24 , 

. 1938 — 24 , 

. 1941 — 24 . 

. 1944 — 24 . 

. 1947 — 24 , 
, 1950 — 24 . 
. 1953 — 24 . 
, 1954 — 24 . 
. 1959 — 24 . 
. 1964 — 24 . 
, 1966 — 24 . 

. 2 

. 2 , 

. 2 , 

. 2 , 
, 2 , 
, 2 . 
, 2 . 
. 2 , 
, 2 . 
, 2 . 
. 2 . 
2 

. 2 . 

. 1933 

. 1935 

. 1938 

. 1941 

. 1944 

. 1947 

. 1950 
, 1953 
. 1954 
, 1959 
. 1964 
, 1966 
1968 

1567 sayılı Kanunu tadil eden kanunlar 
Kanun No. Neşir tarihi 

3070 
4328 
5540 
6258 

2 . 
26 . 
18 . 
20 . 

, 12'. 
12 . 

. 2 , 

. 2 

, 1936 
. 1942 
, 1950 
. 1954 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/422 

Karar No. : 2 

Ticaret Komisyonu raporu 

7 . 12 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması
na dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle komisyonumuzda tetkik v& 
müzakere edildi. 

Tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa olu
narak, tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 
/. Aytaç 

Aydın 
8. Bosna 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Coşkun 

Bilecik 
/. 8. Çakıroğlu 

Samsun 
B. Uzunoğlu. 

Kâtip 
Bursa 

K. Önadım 

Konya 
S. Aytan 

İmzada bulunamadı 
Tekirdağ 
/. Demir 

Adana 
ıSöz hakkım mahfuzdur 

A. Karcı 

Maraş 
V. Kadıoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı : 458) 



Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/422 

Karar No. : 8 

14 . 12 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Türk parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanunum yürürlük süresinin uzaılmasıma 
dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinim iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müza
kere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, koımisyonıumuzca da uygun mütalâa edilerek, tasarı 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuma tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye 'Komisyonu Başkanı 
Çankırı 

T. Akman 

Aydın 
N. Menteşe 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Burdur 

F. KtrbasU 

Çorum 
H. İncesulu 

Manisa 
M. Dülge 

İmzada 'bulunamadı. 

Muhalefet 

Kâtip 
Bingöl 

M. E. Gündoğdu 

Erzurum 
G. Karaca 

Tekirdağ 
H. Başol 

şerhi 

'Ankara 
(Muhalifim muhalefet 

şerhim eklidir.) 
A. Dalh 

Gaziantep 
N. Sanca 

Sayın Başkanlığa 

1930 yılından beri mer'iyette bulunan 1567 sayılı Kanun, bugünün şartlarına uymak, para 
dengesi ve değerini korumak vasıflarından mahrumdur. Bu kanuna dayanılarak çıkarılan karar
nameler de maksadı temine hadim olamamaktadır. Kanunun 1966 yılı Şubat ayında temdidi sı
rasında uzatılan devre zarfında (Kambiyo Denetleme Kanunu) nun Meclise getirileceği ifade 
edilmişti. Aradan geçen iki yıl zarfında bu söz yerine getirilmemiştir. Yeni bir temdidin de bu ba
kımdan faydalı olacağı kanısında değilim. 

Bu itibarla tekrar iki yıl uzatılması hakkındaki tasarıya muhalifim. 
Ahmet Dalh 

Ankara 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/422 
Karar No. : 117 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

18 . 12 . 1967 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(Türik Parası kıymetini kloruma hakkımda 1567 «ayılı Kanunun yürürltülk süresinin uzatılma
sına dair 'kanun /tasarısı) Hükümet temsilcilerinin katılnuası ile incelendi «ve görüşüldü : 

M. Meclisi (S. Sayısı : 458) 



— 4 — 
Türk Pıarasınm kıymetlini koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun süresi 17 . 2 . 1966 tarih 

ve 723 sayılı Kanunla iki yıl uzatılmıştı. Bu tarih '24 . 2 . 1968 tarihinde isona erecektir. 
Diğer taraftan Hükümetçe hazırlanan ve mevcut 1567 sayılı (Kamun ve eklerinin yerine 

kaim ıolacak olan ıkanuın tasarısının da 1 Ocak 19G8 tarihine kadar [Millet Meclisine sunulacağı 
Maliye Bakanlığı temsilcisi tarafından ifade olunmuştur. 

Gerek bahse konu tasarının kanunlaşmasına kadar ıgeçocek :zaman, gerekse halen mevcut ka
mun (hükümlerinin yürürlükten kaldırılmasından sorara da dalha birçok başlanmış işler yönün
den hüküm ifade letmesi zarureti karşısında istenen süre temdidini olumlu karşılamış lolan Komis
yonumuz tasarıyı aynen kabul etmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle 'görüşülmek ve Gıeınel Kurulun tasivilbine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

t. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Çanakkale 
Ş. tnan 
İstanbul 

N. Eroğan 
Niğde 

R. Soyer 

Başkanvekili 
Rize 

E. Y. Akçal 
(İzinli) 

Ankara 
1. 8. Hatipoğlu 

Erzurum 
C. Önder 
İstanbul 

M. Güven 

ıSözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Eskişehir 
/ . Ang\ 

Kütahya 
M. Erez 

A. 

t. 

Trabzon 
R. 

Kâtip 
Bolu 

H. 1. Cop 

Burdur 
H. Boyacıoğlu 
Grümüşane 
S. Savacı 

Muğla 
T. Şahin 

Uzuner 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk Parası kıymetini koruma hakkında 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Parası kıymetini koruma hakkında 11567 ısayılı Kanunun 16 ncı maddesinde 
yazılı olup 9 . 2 . 1966 tarilhli ve 723 sayılı Kanunla uzatılmış bulunan süre, bitimi tarihinden 
itibaren iki yıl daha uzatılmıştır. 

MADDE !2. — Bu ıkanun yayımı tarihinde yürürlüğe ıgirer. 

MADDE ı3. •— OBu Ikanun (hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
F. Sükan 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Turizm ve T. Bakanı 
N. Kürşad 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 
Çalışma Bakanı 

A. N. Erdem 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı V. 
8. öztürk 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Ertem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

2 . 11 . 1967 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Bayındırlık Bakanı 

O. Alp 
Tarım Bakanı 

B. Dağda§ 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

R. Sezgin 
Köy İşleri Bakanı 

T. Toker 

M. Meclisi (S. Sayısı : 458) 



Dönem : 2 / C O 
Toplantı : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 Ö 2 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/448; C. Senatosu 1/833) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1063) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 12 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8760-1/833 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 15 . 12 . 1967 gün ve 83 sayılı yazınız : 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması haikkında kanun ta

sarısının Bütçe Karana Komisyonunca kabul olunan ımetni, Cumhuriyet Senatosu G-enel Kurulunun 
21 . 12 . 1967 tarihli 14 ncü Birleşiminde aynen ve açı'k oyla kabul 'edilerek, dosya İlişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 114 

Kabul : 114 

Bütçe Karma Komisyonu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu. 23 . 12 . 1967 

Esas No. 1/448, C. S. 1/833 
No. 163 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 21 . 12 . 1967 tarihli 14 ncü Birleşiminde aynen kabul 
olunan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
ıkanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 





Dönem : 2 
Toplantı 3 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 2 ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/449; C. Senatosu 1/835) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1065) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 12'. 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8761-1/835 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 15 . 12 . 1967 gün ve 84 sayılı yazınız : 
1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişildik yapılması hakkında kanun ta

sarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Grenel Kurulunun 
21 . 12 . 1967 tarihli 14 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 

Açık oy neticesi : 108 

Kabul : 108 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 23 . 12 . 1967 
Esas No. 1/449, C. S. 1/835 

No. 164 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 21 . 12 . 1967 tarihli ve 14 ncü Birleşiminde aynen ka
bul olunan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

463 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

....>.. >©-<ı ....... 





Dönem : 2 /£S / 
Toplantı : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 u 4 

Millet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay, Muslih Görentaş ve 
Celâl Sungur'un, 1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

2 /581; C. Senatosu 2/231) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1062) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 12 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8763-2/231 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 15 . 12 . 1967 gün ve 82 sayılı yazınız : 
1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifinin Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
21 . 12 . 1967 tarihli 14 ncü Birleşimimde aynen ve açık oyla kabul 'edilerek, dosya ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 114 

Kabul : 114 

Bütçe Karma Komisyonu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 12 . 1967 

Esas No. 2/581, C. S. 2/231 
No. 146 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 21 . 12 . 1967 tarihli ve 14 ncü Birleşiminde aynen 
kabul olunan «Mîllet Meclisi İdare Âmirleri İzzet Oktay, Muslih Görentaş ve Celâl Sungur'un, 
1967 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydm Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 
Toplantı 3 M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/450; C. Senatosu 1/834) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1064) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 23 . 12 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8762-1/834 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 15 . 12 . 1967 gün ve 85 sayılı yazınız : 
Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapılması hakkın

da kanun tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 21 . 12 . 1967 tarihli 14 ncü Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edlerek, dosya ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 112 

Kabul : 112 

Bütçe Karma Komisyonu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 23 . 12 . 1967 

Esas No. 1/450, C. S. 1/834 
No. 165 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 21 . 12 . 1967 tarihli ve 14 ncü Birleşiminde aynen 
kabul olunan «Tekel Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında Kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

465 




