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1. —• İmai' ve İskân Bakanı Haldun 

Menteşeoğlu; Doğu'da vukua «•elen dep
rem. ve bununla ilgili çalışmalar hakkında 
demeci 241:248 

2. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız; toplum
daki huzursuzlukları artıran olayları izah 
ile bunların önlenmesi gerektiğine dair de
meci 249:251 

3. — Devlet Bakanı lîefet Sezgin; Tabiî 
Üye Ahmet Yıldız'.m, bahis konusu yaptığı 
Başbakanın devam etmekte bulunan seri1 

konuşmalarının Millet Meclisinde bir genel 
görüşme konusu yapıldığını ve bunu kendi
sinin cevaplıyacağım beyanla, önümüzdeki 
günlerde Cumhuriyet Senatosunda açıkla
mada bulunacağına dair demeci 251:252 

4. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Sadi Koçaş; Suriye'nin Türklere ait emlâk 

Sayfa 
hakkında aldığı ve Türkiye'nin mukabelei 
bilmisil olarak ittihaz ettiği kararlara dair 
demeci. 252:253 

5. — İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçinc; 
Türk Vatandaşlığı Kanununun tatbikatı 
hakkında demeci 253:254 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 254 

.1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 29 ucu maddesinin 2 nci fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında kan'un teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar ve İskân, Maliye, İktisadi İş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 2/94; Cumhuriyet Se
natosu 2/198) (S. Sayısı: 838) 254,274:275 

2. — Komisyon üye adedlerinin tesbit 
edilmesi hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Danışma Kurulu kararı 254:256 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üvesi Şevket Akvürek'in vasama dokunul-
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mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/]5) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı'mn yasama dokunulmaz
lığı hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/23) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı'mn. yasama dokunulmaz
lığı hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/54) 

6. — Cumhuriyet Senatoyu Oiresım 
Üyesi Sabahattin Orhon'uu yasama doku
nulmazlığı hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/92) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İeel Üyesi 
C. Tevfik Okyayuz'un yasama dokunulmaz
lığı hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/195) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlı
ğı hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/197) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Şevket Akyürek'in yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/200) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Orhan Süersan'm yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/209) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı'mn yasama dokunulmaz
lığı hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/225) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik 
Üyesi Talât Oran'm yasama dokunulmaz
lığı hakkında. Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/228) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ri'fat Öztürkçine'nin yasama doku
nulmazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/278) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Rahmi Arıkan'm yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adale! Komisyonu 
raporu (3/279) 

Sayfa 

256 

256 

256 

256 

257 

257 

257 

257 

257 

257 

>57 

257 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Di'ke'cl idil'in yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu rapora (3/290) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Şevket Akyürek'in yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/291) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Şevket Akyürek'in yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu ('3/298) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si Şeref KayalaT'm yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/3.11) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Vehbi Ersü'nün yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/119) 

20. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Tekin Arıburunim yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/326) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Mehmet Oüler'in yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/327) 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Tekin Arıburun'un yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/329) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Kmanullah Çelebi'nin yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/330) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Çorum 
Üyesi Safa Yalçuk'un yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/331) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Çorum 
Üyesi Safa Yale.uk'un yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/332) 

26. —-• Cumhuriyet Senatosu Çorum 
Üyesi Safa Yaleuk'un yasama dokunul
mazlığı hakkında. Anayasa ve Adalet Ko-
ııı isyonu raporu (' 3/333) 
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Sayfa 
27. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üye

si Mustafa Deliveli'nin yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/334) 258 

28. — Cumhuriyet Senatosu Çorum 
Üyesi Safa Yalçuk'un yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/346) 258 

29. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun yasama doku
nulmazlığı hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/357) 258 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin yasama doku
nulmazlığı hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/358) 258 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Mehmet Nuri Âdcmoğhı'nun yasama 
dokunulmazlığı hakkında Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/371) 258 

32. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Celâl Ertuğ'un yasama dokunulmaz
lığı hakkında Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/372) 258 

33. — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Orhan Süersanîn yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/381) 258 

34. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye
si İ. Sabri Oağlayangiriıı yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/385) 258 

35. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/388) 258 

36. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Osman Gümüşoğlu'nuıı yasama doku
nulmazlığı hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/403) 258 

37. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ 
Üyesi Celâl Ertuğ'un yasama dokunulmaz
lığı hakkında Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/408) 258 

38. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Na
dir Nadi'nin vasama dokunulmazlığı hak-

Sayfa 
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/410) 258 

39. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik 
Üyesi Talât Oranın yasama dokunulmaz
lığı hakkında Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/429) 258 

40. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Şevket Akyürek'in yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/436) 258 

41. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer 
Ergün'ün yasama dokunulmazlığı hakkın
da Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/447) 258 

42. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
si Saim S arı gollü'nün yasama dokunulmaz
lığı hakkında Anayasa ve Adalet Korniş
im raporu (3/457) 258 

43. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeeligil'in yasama dokunul
mazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/477) 258 

44. — Cumhuriyet Senatosu İsparta 
Üyesi Mustafa Gülcügil'in yasama doku
nulmazlığı hakkında Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/324) 258:260 

45. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Emin Durul'un yasama dokunulmaz
lığı hakkında Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/393) 260:261 

46. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Hilmi Onat'm yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/152) 

6. — Görüşülen işler 

261 

261 

J. — «Akdeniz Balıkçılık Genel Konse
yi» Muaddel Sözleşmesinin uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/189, Cumhuriyet Senato
su 1/676) (S. Sayısı : 823) 261:262,278:279 

2. —• Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 
109 ucu maddesinin Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunun 20 Aralık 1965 tarihli ve 
2101 (XX) sayılı Karariyle değiştirilmiş 
olan seklinin onaylanmasının uvgun bulun-
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Sayfa 
duğuna dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/198, Cum
huriyet Senatosu 1/678) (S. Sayısı : 824) 262, 

276:277 
3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 

Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 1964 tari
hinde Ankara'da imzalanmış olan Kültür 
Anlaşmasının onaylanın asının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğilim ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtına komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/168, Cumhuriyet Senato
su 1/680) (S. Sayısı: 825) 263:264,280:281 

4. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 22 Haziran 1965 tarihinde imzala
nan Anlaşmanın onaylanmasının uyarın bu
lunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ye Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları (Millet Meclisi l/Of), Cumhuriyet 
Senatosu 1/681) (S. Sayısı : 826) 265,282:283 

5. — - 1.061 bütçe yılı Kesin hesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Millet. Meclisi 
1/20, Cumhuriyet Senatosu 1/671 ) (S. Sa
yısı : 827) 265:266 

6. — .1062 bütçe yılı Kesinhesap kanım 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 

Sayfa 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/32, Cumhuriyet Senatosu 1/662) (S. Sa
yısı : 828) 266:267 

7. — Ankara Üniversitesi 1060 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet. 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/25, Cumhuriyet 
Senatosu 1/660) (S. Sayısı : 820) 267:268 

8. — Ankara Üniversitesi 106.1 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/28, Cumhuriyet 
Senatosu 1/668) (S. Sayısı : 830) 268:260 

0. — Ankara Üniversitesi 1062 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/33, Cumhuriyet Se
natosu 1/667) (S. Sayısı .- 831) 260:270 

10. — Ankara Üniversitesi 1063 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/51, Cumhuriyet 
Senatosu 1/666) (S. Sayısı : 832) 270:271 

7. — Sorular ve cevapları 272 
11 — Yazılı- sorular ve cevaplan 272 
1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 

üyesi Nejat Sarhcalı'mn, Yemeklik zeytin
yağı standardizasyonu Nizamnamesinin ta
diline dair sorusuna Tarrm Bakanının ya
zılı cevabı. (7/303) 272 

8. — Düzeltişler 273 

..<... 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

BÎRlNCÎ OTURUM 
Çanakkale Üyesi Ziya Termen; Türkleri Bir

leşik Amerika Devletlerine karşı pasif direnişe 
davet eden Türkiye işçi Partisi Başkanlığı rapo
ru hakkında konuştu. 

Tabiî Üye Haydar Tunçkanat; Millî Birlik 
Grupu adına, Tabiî Üye Suphi Karaman'la bir
likte deprem bölgesinde yaptığı tetkik gezisinden 
edindiği intibaları anlattı. 

imar ve iskân Bakanı Haldun Mcnteşeoğhi; 
Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'm deprem böl
gesi hakkında vâki objektif bir kritere daya
nan konuşmasını aynı zaman ölçüsü içinde ve 
gelecek birleşimde cevaplandırma imkânının. 
verilmesini istedi ve Başkanlıkça kendilerine 
gelecek birleşimde söz verileceği bildirildi. 

Tabiî Üye Refet Aksoyoğlu'rmn, Millî Eği
tim Komisyonundan istifa ettiğine dair önergesi 
okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 
Bora'ya. izin verilmesi hakkında Başkanlık tez
keresi okundu ve izin kabul olundu. 

Komisyon üye adedlerinîn tesbit edilmesi1 

hakkında Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 
Kararının görüşülmesi, kabul edilen önerge ge
reğince, gelecek birleşime bırakıldı. 

Gizli oturuma geçildi: 

ÎKlNCt OTURUM 

(İkinci Oturum gizlidir.) 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

103 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu 
maddesinin 2 ııci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi görüşüldü ve yapılan açık 
oylamada salt çoğunluk sağlanamadığından gele
cek birleşimde tekrar oylanacağı bildirildi. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman Koksal'-
m, Asgari geçim indirimi Kanununa dair sözlü 
sorusu Maliye Bakanı adına Devlet Bakanı Re
fet Sezgin; 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum üyesi Osman 
Alihocagil'in, Merkez Valiliğine tâyin olunan es
ki Maraş Valisine dair sözlü sorusu İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan; 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Osman 
Alihocagil'in, Erzurum Kayakevine dair sözlü 
sorusu Devlet Bakanı Kâmil Ocak; 

Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tev-
t'ik Inci'niıı, istanbul Boğazı'ndaki kazalarla il
gili tedbirlere dair sözlü sorusu Ulaştırma Ba
kanı Seyfi Öztürk; ve 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil'in, bâzı köylerdeki koyun hırsızlığına 
dair sözlü sorusu içişleri Bakanı Faruk Sükan 
tarafından cevaplandırıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'm Doğu ve Güney - Doğu illerine tâ
yin edilen 8 memura dair imar ve iskân Baka
nından sözlü sorusu, soru sahibi iki birleşimde de 
hazır bulunmadığından, yazılı soruya çevrildi. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun 316, 
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 394 numa

ralı soruları, soru sahiplerinin; 

İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nm 373; 
Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 395 
Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın 397, 400 

numaralı soruları, soru sahipleri ve ilgili Ba
kanların ve 

Diyarbakır Üyesi Selâhattin Cizrelioğlu'nun 
391, 392 sayılı soruları ilgili bakanların bu bir
leşimde hazır bulunmamaları sebebiyle gelecek 
birleşime bırakıldı. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen üye Hidayet 
Aydmer'in 403 ve 404 sayılı sorularının cevap
landırılması, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm ka
bul edilen mehil talebine tevfikan, 15 gün sonra
ya ertelendi. 

Yeter çoğunluk kalmadığı anlaşıldığından 
24 Kasım 1966 Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Çanakkale 

Fikret Turhangü Nahit Altan 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin özgül 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanını ta

sarısının Millet Meclisince kalbul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/29; Cumhuriyet 
•Senatosu .1/67.1) (S. Sayısı : 827) 

2. — 1962 bütçe yılı Kesinihesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi (1/32; Cumhuriyet 
'Senatosu 1/662) ('S. Sayısı : 828) 

;•]. — Ankara Üniversitesi 1960 ıbütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince' 
kabul olunan metni v<e Cumhuriyet .Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu '(Millet Mec
lisi 1/25; Cumhuriyet Senatosu 1/669) (S. Sa
yısı. : 829) 

4. — Ankara Üniversitesi 1961 'bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/28, Cumhuriyet Senatosu 1/668) (S. 
Sayısı : 830 > 

5. — Ankara Üniversitesi 1963 'bütçe yılı 
Kesinhesap 'kanun tasarlısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni -ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu irap ora (Millet Mec
lisi 1/51, Cumhuriyet Senatosu 1/666) (S. Sayı
sı : 832) 

6. — Yakıtlar Genel Müdürlüğü 1961 büt
çe yılı Kesinhesap 'kanun tasarısının Millet 
Meclisince 'kalbul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/67, Cumhuriyet -Senatosu 
1/665) (S. Sayısı : 833) 

7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 Ibüt
çe yılı Kesinhesap 'kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
('Millet Meclisi 1/38, Cumhuriyet Senatosu 
1/664) (S. Sayısı :'834) 

8. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1961 Ibütçe yılı Kesinhesap kanun tasviri
sinin Millet Meclisince ikaibul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu. (Millet Meclisi 1/30, Cumhuriyet 
Senatosu 1/663) (S. Sayısı : 835) 

9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanun, tasarısının Millet 
Meclisince katral olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mi-
let Meclisi 1/36; Cumhuriyet Senatosu 1/670) 
(S. Sayısı : 836) 

10. — İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
(kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi .1/44; Cumhuriyet Senatosu 1/661) (S. Sa
yısı : '837) 

11. — Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
larının teşkilâtına dair 5509 sayılı Kanuna ek 
63)41 sayılı Kanunun 'birinci maddesini değişti
ren 695 sayılı Kanunun 3 neti maddesinin, de
ğiştirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/287; Cumhuriyet Senatosu 2/197) 
(S. Sayısı : 839) 

12. -— Sivil Savunımja İdaresi Başkanlığı Fon 
İşleri Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 1963 
yılları (bilançolarının onanmasına dair (kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul 'olunan metni 
ve •Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu .raporu (Milet Meclisi 3/132, 3/133, 3/152, 
3/156; Cumhuriyet Senatosu 1/660) (S. Sayı
sı : 840) 
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B İ H İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Azmi Erdoğan (Diyarbakır) 

BAŞKAN — 8 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake 
relere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İmar ve İskân Bakanı Haldun Mente-
şeoğlu; Doğu'da vukua gelen deprem ve bununla 
ilgili çalışmalar hakkında demeci 

BAŞKAN — Zelzele hakkında geçen Birle
şimde İmar ve İskân Bakanı söz istemişlerdi; 
Sayın İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşe-
oğlu, buyurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANİ HALDUN 
MENTEŞE OĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 19 Ağustos 1966 günü 
saat 14,25 te Doğu bölgemizde, Erzurum, Muş 
ve Bingöl vilâyetlerimizi kap siyan sahada şid
detli bir zelzele olmuş, büyük çapta can ve 
mal kaybına sebebiyet vermiştir. Bu zelzelede 
kurban olan vatandaşlarımıza Tanrıdan rah
met diler, hayatta olanlara da başsağlığı ve saa
detler dilediğimizi, mükerrer olarak, bir defa 
daha ifade etmek isterim. 

Geçen celsede değerli arkadaşımız Sayın 
Haydar Tunçkanat deprem bölgesinde yaptık
ları inceleme ve araştırmaların sonucu ve mah
sulü olan bir konuşma yaptılar. Bu vesile ile 
Yüce Senatoda deprem hâdisesini bütün yön
leriyle takdim etmek ve bu hâdisenin ortaya çı
kardığı meseleleri nasıl çözdüğümüzü, nasıl 
bir plân ve programa bağladığımızı, nasıl bir 
icra mekanizması kurduğumuzu ve bu icra me
kanizmasını çalıştırarak programımızı nasıl ta
hakkuk ettirip bugün hangi noktaya geldiğimi
zi, özet de olsa, Yüce Senatoya arz etmek be
nim için bir vazife olmuştur. Bu itibarla mâru
zâtım iki kesimde cereyan edecektir. Birinci 

kesimde, bu arz ettiğini hususları dile getirece
ğim. İkinci kesimde de Sayın Tunçkanat ar
kadaşımızın temas ettiği bâzı noktalara arzı 
cevabedeceğim. 

19 Ağustos 1966 günü saat 14,25 te Muş, 
Erzurum ve Bingöl vilâyetlerimizde ağır dere
cede tahribat yapan bir zelzelenin vukuunu öğ
renir öğrenmez bölge valilerine ve civar valile
re derhal organize ekipleri de haberdar etmek 
şartiyle vaka mahalline gidilmesini sağlık ve 
emniyet tedbirleri alınmasını, enkazın kaldırıl
ması ve can kurtarma işlerine önem verilmesi 
direktifini verdik. Ve emirlerine 750 bin lira, 
âcil yardım olarak, telefon havalesi ile gönder
dikten sonra Sağlık Bakanı arkadaşım ve Ba
kanlığımın uzmanları ile beraber deprem böl
gesine hareket ettik. 

Değerli arkadaşlarım; mâruzâtım bir takvim 
kadrosu içinde cereyan edecektir. Günü günü
ne, hangi günlerde ne yaptığımızı işaret etmek 
suretiyle malûmat arz edeceğim. 

20 Ağustos 1966 günıü Sayın Başbakan dep
rem bölgesine gelmiş, alman tedbirleri gözden 
geçirmiş ve bize şu direktifi vermiştir : «Hiç 
kimse aç ve açıkta kalmasın, Türk Devletinin 
gücü buna yetecektir.» Bu sözlerde bir hedef, 
bir de kaynak gösteriliyordu. Hedef; hiç kimse
nin aç ve açıkta kalmaması ve bu hedefe var
mak için de Türk Devletinin gücünün kifayetli 
olduğu işaret ediliyordu. Muş'ta vali, kolordu 
ve tümen kumandanlariyle birlikte derhal bir 
toplantı yaptık, öncelikle alınması lâzımgelen 
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tedbirleri gözden geçirdik ve alınacak tedbirle
r i üç kesimde topladık. Sağlık işleri, can kur
ta rma işleri, iaşe ve çadırlı iskân işleri olmak 
üzere bu kesimlerde yapılabilecek hizmetleri 
süratle plânladık ve uygulama sahasına intikal 
ettirdik. Deprem bölgesinde tablo şu idi : 
25 000 kilometre sahada deprem ağır suret te 
tahr ibat yapmış, 2 517 kişi ölmüş, 1 420 kişi 
yaralanmış, 20 007 ev ağır surette hasara uğ
ramış veya yıkılmış vaziyette idi. İaşe konu
sunda o günden bugüne kadar alınmış olan ted
birlerin mahsulü olan dağıtımı da bu noktada 
yüksek ıttı laınıza arz etmek isterim : 21 179 
aded çadır tevzi edilmiş, 62 711 battaniye tev
zi edilmiş, 132 540 aded giyecek eşyası veril
miş, 1 175 106 kilo yiyecek dağıtılmış, 9 846 
kilo temizlik eşyası verilmiştir. 

21 . 8 . 1966 günü İmar ve İskân Bakan
lığının hasar teshilinde ihtisas sahibi olan tek
nisyenleri muhtelif ekiplere ayrı larak bölgeye 
dağılmış ve hasar tesbitine başlamıştır. 

22 . 8 . 1966 günü Sayın Başbakan Anka
ra 'ya dönmüş, derhal Bakanlar Kuru lunu top
lamış, deprem bölgesinde Hükümet olarak alın
ması lâzımgelen tedbirlere ait, tasarruf lar ı itti
haz etmiş ve diğer ta raf tan da iç ve dış yar
dımları koordone etmek suret iyle müsteşar lar 
seviyesinde ve Kızılay Başkanının da iştirak et
tiği Koordinasyon Heyetini kurmuş ve hareke
te geçirmiş bulunuyordu. Bu Koordinasyon He
yetinin kuru lduğuna işaret ettiğim şu anda iç 
ve dış yardımların toplamını Yüce Heyetinize 
arz etmek isterim : İç yardım, 31 012 675 lira, 
dış yardım, 6 408 514 lira. Mecmuu 37 421 189 
l i radır . Bunun Emlâk Bankas ına int ikal öden 
mik ta r ı da 31 711 426 l iradır . Bu çıkardığım 
rakamlar bu ayın dördüne göredir. İç yardım
lar peyderpey vilâyetlerden Emlâk Bankasına 
intikal etmektedir. 24 . 8 . 1966 günü Sayın 
Başbakan başkanlığında büyük bir ilim ve fen 
heyeti toplanmış, askerî, mülki ve teknik kuru
luşların ileri derecedeki uzmanlar ı bu toplantı
ya iştirak etmiş ve burada deprem kendilerine 
t akd im edilmiş ve kış iskânı için alınması lâ
zımgelen tedbirlerin ve çarenin ne olduğu hak
kında telkinleri ve tavsiyeleri alınmıştır. 

26 . 8 . 1966 günü bendeniz de deprem böl
gesinden dönerek başkanlığımda, Bakanl ık ta 
bir toplat ı y a p a r a k 'kış iskânının ne 'şekilde 

yapı lacağını uzman arkadaş lar la (birlikte etüt 
emmiye ve a raş t ı rmaya 'başlamışız ve kış iskâ
nımın üç •alternatif çevreci içinde yapabileceğini 
teshil ett ik. Bu al ternat if lerden b i r i ba r aka te
mini, diğeri na'kdi. yardımı, üçüncüsü de Ibaşka 
vilâyetlere misafirlik idi. 

28 . 8 . 1966 günü başkanlığımda askerî, 
mülki ve teknik teşekkül ler in temsilcileri oldu
ğu halde b i r toplantı ' y a p a r a k iskân al ternat i
finin 'birincisini teşkil eden ba rakan ın tipi üze
rinden konuşmalar ve t a r t ı şmala r cereyan et
miş, bu konuşmalar ın sonunda bugün deprem 
böllgesinde yaptığımız 1) a rakam u tipi nitelikle
riyle, yönleriyle or taya çıkmıştır. Nasıl b i r ba
raka yapılma::-!! lâzımgeldiği sorusuna cevap 
ararken ba rakan ın , İnşa, depreme mütehammil 
olması, sürat l i yapılması, 'malzemenin stan
dar t olması ve bozulduğu zaman da % 75 nin 
kulla ılıtabilir hakle bulunmasına dikkat ve itina 
sarf edilmiş ve 'bu faktörleri , özellikleri kap
sayan. 'bir t ipin en mâkûl, ve en isaibetli bir t ip 
olacağı, ka rarl aş t ın İm ıştır. 

Üzerinde çeşitli fikirler beyan edilen bu 
barakanın özelliğini arz ettim. Kaça mal oldu
ğunu da, maliyetini de Yüksek Huzurunuzda 
arz etmek isterim. 

Baraka 3,90 - 4,75 ebadında, 18,52 metre
kared i r ve l)ize 3 501 lira 81 kuruşa malolmuş-
tur. Maliyet unsurlarını da huzurunuzda arz 
etmek isterim. Kereste 1 890 lira 60 kuruş , 
oluklu sac 820 lira 80 kuruş çivi 58 lira 30 
kuruş , Kurşun rıondele 23 lira, galvanizli çivi 
618 kuruş , dolgu için saman 175 lira kapı doğ-
ramaisı 100 lira, cam 15 lira, baca. deliği sac 
12 lira, işçilik götürü olarak 400 l i ra ; toplamı 
3 501 lira 81 kuruş tu r . Bu i t ibarla ba rakan ın 
metrekares i de 189 l i raya çıkmış bu lunmakta
dır. Metrekares i 550 l iraya çıkmıştır, b a r aka 
10 bin l i raya çıkmıştır gibi yapı lan neşr iyat ın 
da gerçeklerle hiçbir ilgisi olmadığını da tieyi-
den arz ederim. 

31 Ağustos 1966 günü tesbit ettiğimiz alter
natifleri vatandaşı arımıza intikali e t t i re rek bir 

anket yapal ım 'metodunu kabul ettik. Bu, de
mokra t ik ıbir usul idi ve Türkiye 'de ilik defa 
ta tb ik ediliyordu. Va t anıdasın arzusu ve irade
si tecelli etsin, icra plânımızı buna is t inadett i -
relim dedik ve anket i yapt ık. 31 Ağustos gü
nü anket in neticeleri elide edilmiş idi. Buna 
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göre 6 300 aile baraka itsiyordu. 1 6!64 aile 
'başka yerlere misafirlik istiyordu. 12 050 aile 
l̂ıe nakdî yardım istiyordu. 

1 Eylül 1966 günü, Bakanlığımıız bünyesi 
içinde deprem bölgeleri İmar İskân İcra Heyeti 
Başkanlığı adı altında özel yetkilerle teciliz 
edilmiş ve kış iskânını sağlamak vazifesi veril
miş bir heyeti kararname ile kurmuş bulunu
yorduk. Bu teşkilât deprem bölgesinde beş in
şaat amirliği kuruyordu: Muş'ta, Hınıs'ta, 
Varto'da, Erzurum'da ve Karlıova'da. Onun ya
nında merkezden idare edilmesi lâzımgelen bir
çok işleri takibetmek maiksadiyle çeşitli şube
ler kurulmuştu. Bunları da arz etmek isterim. 

Persıonel şubesi, satmalma şubesi, halkla 
münasebetler dairesi, muhasebe ve idari işler 
müdürilüğü, inşaat dairesi, etüt ve proje daire
si, plân ve koordinasyon dairesi ve ulaştırma 
dairesi. 

Bu itibarla çıkardığımız kararname ile liiz
ni etleri yapacak olan özel yetkiler1 e mücehhez 
ıbir organizasyon kurulmuş ve faaliyete geç
miş bulunuyordu. Bu heyet evvelâ İnşaat mal
zemelerinin nerelerden temin edilebileceğini 
etüıdetti. Türkiye piyasa ve kaynaklarından ih-
tiyacıımıız olan 41 bin metreküb kerestenin olup 
olmadığını, en az 1 200 ton oluklu sacın mev-
culdolup olımadığmı araştırdı ve diğer taraftan 
da vazife alacalk teknik personeli tesbit etti ve 
bunların emrine verilecek olan teknik motorlu 
vasutaiları .tesbit ederek bunların celplerini ve 
maıhallerine şevkini bir programa bağladı. 

5 Eylülde İcra Heyeti Başkanlığı emrine 
Âfetler Dairemizden 10 milyon lira tahsis ede
rek harekete geçirdik ve inşaat malzemelerinin 
hepsinin Türkiye ̂ de bulunabileceğini, kaynak
larını teslbit ettik ve bunların taşınması işini 
'de ayarladık ve bir yandan da iskânın dışında 
birtakım dcstekyelici ve yan tedbirlerin alın
ması lâzımigeldiğini düşündük. Ye 5 Eylülde o 
tedbirleri almaya tevessül ettik. 

Ekonomik tedbirler olarak, afetzede vatan
daşlarımızın borçlarının tecilini ve kendilerine 
yeni krediler aıçıılma işini sağladık. -Bu bölge
nin ekonomik gücünü ifade eden hayvancılığa 
önelin verdik ve hayvanlarının telef olmaması 
için yıkılan alhırlarının yerine yeni ahırlar yap
maları için beşyüzer lira kredi verilmesini ka
rar altına aldık. Diğer taraftan civar haralar
da afetzedelere ait hayvanların barınması için 

20 bin baş hayvan için haralarda yer temin et
tirdik, mahrukatını sağıladık. Bayındırlık yö
nünden alınması lâzıımıgelen tedbirler vardı, 
destek tedbirler vardı. Bu bölge Yüksek Heye
tinizin malûmudur. Çeşitli mahrumiyetlerin 
bulunduğu bir bölgedir, ulaşım imkânlarından 
mahrumdur, yol yoktur, binaenaleyh, inşaat 
malzemelerinin oralara taşınabilmesi, inşaat 
amirliklerinden köylere taşınabilmesi için ke
sif bir bayındırlık hareketine, yol inşaatına ih
tiyaç vardı. Bunu da plânladık. Bir taraftan 
Karayolları, Köy İşleri Bakanlığının teşkilâtı 
ve kurduğumuz icra heyeti başkanlığı emrinde
ki vasıtalara çeşitli yerlerde vazife vermek su
retiyle harekete geçirdik. Ve bugün memnu
niyetle ifade etmek isterim ki, deprem bölge
sinde 140 köyün, 805, bugün 825 olmuştur, 
kilometre yolu yapılmış; bunun büyük kısmı 
stabilize edilmiş, diğeri de bir servis yolu ola
rak açılıp motorlu vasıtaların ilk defa gitmesi 
imkânı sağlanmıştır. 

Diğer taraftan Varto, Karlıova, Solhan ve 
Tekman ilçelerimize elektrik getirilmiştir. Var-
to'ıııun dört nahiyesine Kar .köye, vaygm'a, 
Mereimekkale'ye ve Çaylar'a elektrik getiril
miş, Bulanık'm Esentepe nahiyesine le elekt
rik getirilmiş bulunmaktadır. Bunlar n yancı
da da kasabaların su tesisleri ıslah (dikmiş ve 
Varto'da kurulan ve Batı Varto dediğimiz 
portatif Yaıt j ile Muş'ta kurduğumuz ma-
hallerle su ve elektrik işleri sağlanmış ve sıh
hi tedbirleri alınmıştır. 

Millî Eğitim tedbirlerinin de alınması lü
zumu aşikârdır. Çünkü bilhassa Varto'da okul
lar yıkılmıştı, çocuklarımız açıkta kalmıştı. 
Bunları Türkiyenin çeşitli yatılı okullarına 
yerleştirdik ve 3123 öğrenci bugün yatılı ola
rak çeşitli tabsil müesseselerinle yerleştirilmiş 
bulunmaktadır. 

Çalışma yönünden de tedbirler aldık. Misa
fir olarak çeşitli vilâyetlere gitmiş olan afet
zedelere iş temini için Valilerimize ve ilgili 
müesselerimize talimat verdik ve şimdiye ka
dar .1 650 kişi için iş temin edilmiştir. Fakat 
mal esef 450 kişi çalışmaktadır ve diğerleri işe. 
talibolmaımışiardır. Bunun dışında memleket 
dışına çıkacak olan afetzedeler içinde her ay 
içlin 500 kişilik bir kontenjan ayırdık. 9 Eylül 
1966 günü malzemelerin nakline başlanmış
tır. Malzemelerin nakli konusunda da bâzı is-
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tismarlar olmuştur. Teferruatına geçmiyorum, 
kısaca Yüce Senatoya arz etmek isterim; biz 
bu malzemelerin nasıl taşınması lâzımgeldiği 
konuşumu etüt ederken iki ihtimal, alternatif 
karşımıza çıktı. "Birisi resmî sektör vasıtala-
riyle taşınması, bir de özel teşebbüse taahhüt 
eliyle verilmesi. Resmî sektörle taşınması işinin 
hıüyük zaman alacağı ve ekonomik olmıyaca-
ğmı, nakliye işlerinde ve bu konuda fikirleri 
olan mütehassıs arkadaşlarımız ısrarla beyan 
ettiler, tavsiye ettiler. Bunun üzerine bunu ta
ahhüt eliyle yaptık. 15 büyük firmaya mek
tup yazdık, 7 si işitir ak etti ve bunlarım için
dem en ucuz teklifte bulunana ihale edildi ve 
bir ay içinde taşınmaları şartlan kondu. 9 Ey
lülde başlandı. 10 Ekimde de nakliye şantiye 
merkezlerine kadar gitti. Şantiye m erk ede illi
den köylere intikal resmî- sektör vasi'tasiyle ol
muştur, askerî vasıtalarla olmuştur. Binaena
leyh, malzemelerin taşınması işi hem hukuka 
hem kanuna, ham de işin icaplarıma tamıamiyle 
uygundur. Bunun dışında, söylenen beyanlar 
hususi maksat taşımaktadır. Taşman kereste 
biraz evvelde arz ettiğim gilbi 41 .bin metre mi-
kâbdır. 

14 Eylül 1966 günü ikinci 'alternatif olan is
kân programınım ikinci alternatifi olan nakdî 
yardımlara başlanmış ve beş yüz liralık ahır 
yardımlarımın da tediyesine tevessül 'olunmuş
tur. 20 Eylül 1966 da baraka yapımına baş
lanmıştır. Bara'ka yapımında programımız şu 
idi. Bizden istenilen 6 300 baraka idi. Fakat 
biz 7 000 baraka yapmayı hedef olarak kabul 
ettik. 20 Eylülde başladık.» 30 Eylülde 1 300 
baraka, 10 Ekimde 3 600 baraka, 20 Ekimde 
5 550 baraka yaptık 31 Ekim akşamı 7 550 ba
rakayı bitirerek plân hedeflerini aşmış bulunu
yorduk. Binaenaleyh, barakalar zamanlında 
yapılmamıştır, ikmal edilmemiştir gibi beyan 
ve iddiaların hakikatle hiçbir ilgisi yo'ktur. Bu 
da diğer beyanlar gibi hususî bir inaksalın 
mahsulüdür. 

2i Eylül 1966 günü başka vilâyetlerde mi
safir edilecek vatandaşlarımızın nakline başla
dık. Bu nakil işi de bir plân ve program dâ
hilinde >olmuştur. Evvelâ hazırlık ihtarı yapıl
mış, vatandaşlarımız hareket edecekleri istas
yonlara getirilmiş, iskân edilmiş, yiyecekleri 
sağlanmış ve ikinci mevki kompartımanlarda 

yer ayrılmış, yanlarına da hemşire, memur, 
bâzılarıma doktor verilmek suretiyle maihalli-
ne sovikcdilmiş ve gidecekleri yerlerde vali
ler başta olmak üzere istasyon!anda karşılan
mış ve kendileri için ayrılmış binalara, intikal 
ettirilmiş ve iaşe yardımları yapılmıştır. 

29 Eylülde malî durumumuzu bir daha göz
dem geçirdik. 10 milyon liraya ilâve lolarak 
7629 sayılı Âfetler Kanununun hükümlerine 
göre âfetler 'bütçesindeki muhtevasının iki 
mislini kullanmak yetkisini istimal edebileceği
mizi testıit ettik ve bu suretle 56 milyon li
rayı da İcra Heyeti Başkanlığı emrine verdik 
ve iç ve dış nakdî yardımların gelişlerine göre 
bunun 40 milyon liraya kadar çıkabileceğini 
düşündük. Bu suretle 100 ilâ 106 milyon lira 
gibi bir malî güce saıhibolduğumuz anlaşıldı. 
Bu malî imkânla da muvakkat iskânı yapa
bileceğimiz kararını verdik ve Yüce Meclisin 
huzuruna gelmenin zaruri olmadığı kendiliğin
den anlaşılmış oldu. 

1 Ekim 1966 günü kati iskânın kıştan sonra 
yapılacak olan iskânın etüdü işlerine başladık. 
Bunu klâsik bir metoda göre yapmadık. Bir 
taraftan jeologlar, şeminciler ve bölge plâıitcısı 
uzmanlarından ibaret bir karma heyeti bu •böl
geye göndererek daimi imkânın nerede ve na
sıl yapılması lâzımgeldiğini etüt ediniz, diğer 
taraftan da bölge plânlamasının genel prensip
lerine göre 'buramım fiziki ve çok yönlü plân
lamasını yapınız dedik. Arkadaşlarımız çalış
maktadırlar. Önümüzdeki ayın sonuna kadar 
çalışmalarının muhassalasını, donelerini geti
recekler ve deprem bölgesinin hem iskân prob
lemi, hem de onunla ilişkili olan diğer mesele
lerim çözecek, alternatifler ortaya çıkacaktır. 

7 Ekim 1966 günü üçüncü defa deprem böl
gesinle çalışma arkadaşlarımdan bâzılariyle ha
reket ettim ve ufak tefek bâzı ihtilâfların ve 
aksaklıkların giderilmesi için tedbirler aldım. 

10 Ekim 1966 günü deprem bölgesine ke
reste nakliyatı bitmiş ve ıbüyük kısmı da köy
lere intikal ettirilmiş .'bulunmakta idi. 

14 Ekim 1960 günü Sayın Cummunbakka
nımız deprem bölgesini teşrif ettiler. Yapı
lan çalışmaları şantiye merkezlerimi gördüler. 
Almakta olduğumuz tedbirlerin ve sari' etmek
te olduğumuz gayretlerin ciddiyetine inanarak, 
görerek memnuniyetlerini ve takdirlerini izhar 
buyurdular. 
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18 Ekim 19(36 günü deprem bölgesindeki 
vatandaşlar ımızın kış iskânlarını da düşünerek 
yiyecek maddeler i temin e t t ik ; bunlar ın mikta
rı da cinsi de buğday , şeker, cay ve bakliyat 
olmak' üzere dört ilâ beş kalemde ayrılmıştır . 
Kendilerime yedi ay müddetle yetecek bu yi-
yeeek maddeler ini de bölgeye intikal et t i rdik, 
valiler mahallin icaplarına g'üre tevzie devam 
etmektedir ler . 

20 Ekim 19GG ^üım yard ım olarak dışarı
dan gönderilmiş ve bizim do içten ve dıştan 
mubayaa ettiğimiz prefalbrike evlerin kurul
masına bağlanmıştır. Ve bugüne kuru lmuş olan
lar 590 dır. 

21 Ekim 1966 günü kışın ne şekilde gele
ceği ve ııo ihtimaller getireceği bilinmediği için 
alınması lâzımgelen tedbirlerin başında da va
tandaşın ekonomik gücünü temsil eden hayvan
lar için yemin temin edilmesi lüzumuna kaani 
olduk ve 17 bin ton hayvan yemi temin ederek 
stok ettik. 

ol Ekim. .19(36 günü programımızın san günü 
idi o gün 7 biıti ba r aka bitirilmiş olacak, misa-
firliı i"e gönderilecek va tandaş la r gönderilmiş 
olacaktı ve nakdî yardım olarak da vatandaş
larımıza. birinci etapta vermemiz lâzımgelen 
pa ra l a r ı tediye etmiş olmamız lâzımdır. Mem
nuniyetle ifade etmek isterim ki ol Ekim ak
şamı programımızı , plânlımızı t ahakkuk ettir
miş ve verdiğimiz sözü yerine getiı menin şe
refine ve başarısına tesahübetmiş bulunuyor
duk. Bugün yaptığımız barakalar , a rkadaş lar ı 
mızın da ifade ettiği, gibi 9 500 ü bulmuştur . 
O kada r fazla yapmış olmamızın sebebi hem 
kış için rezerv baraka la r ı elde tu tmak, bir kış 
tedbir i olarak, hem de vatandaşlarımızın nakdi 
ya rd ımdan vaz geçerek baraka istemeleri gibi 
faktörler bizi daha fazla baraka yapmaya şevk
etin iştir. o l Ekim akşamı 20 007 afetzede aileyi 
üç al ternatif kadrosu içinde iskân etmiş bulu
nuyorduk . Bunu yüksek huzurunuzda bir kere 
daha teyidetmek isterim. 

.Deprem konusundaki çalışmalarımizı ve 
icra programımızı nasıl ta tb ik ettiğimizi ve 
k u g ü n hangi nok tada bu lunduğumuzu vaktinizi 
fazla a lmamak için kısaca özetlemiş bulunmak
tayım. 

Şimdi, sayın arkadaş ımın konuşmalar ına ve 
bu vesile ile bâzı nokta lar ı aydınla tmaya ça
lışacağım. 

Sayın Başkan, değerl i a rkadaş la r ım; Sayın 
Tunckana t geçen celsede deprem bölgesinde 
Sayın Karaman ' l a birl ikte yapmış olduğu tet
kiklerin muhassalası olan bir konuşmayı yapt ı . 
Memnuniyet le tebarüz e t t i rmek isterim ki, ilk 
defa bir pa ı iömante r millî bir felâket olan, 
millî bir mesele olan bu deprem hâdisesini ob
jektif kr i te r le r içinde eleştirmiş bulunmakta
dır. Kendi ler inin görüşlerine ve müşhedelcri-
ııe göre, oradaki çalışmaları değerlendirmişler
dir. Ama bize göre bu konuşmanın muhtevası 
objektiflik ve hakkan iye t prensiplerine ta
nı amiylc uygundur . O kada r u y g u n d u r ki, Hü
kümet hiç'bir ciddî tedbir almamıştır , âfetle 
orant ı l ı tedbir ler .alınmamıştır veya kifayetsiz
dir diyenlerim siyasi bir ist ismar yapt ığının de
lillerini bu kürsüye get irmişlerdir ve orada ilk 
günden i t ibaren geceli gündüzlü büyük bir va
tanseverl ik ve fedakâr l ık la ciddî gayret ler 
sarfeden T ü r k askerînin T ü r k Mimarlar ının, 
T ü i k mühendisinin T ü r k teknisyeninin ve 
Türk vali ve kaymakamlar ın ın ve mülkiye 
memurlar ın ın hakkını teslim etmiş bulunmak
tadır lar . Binaenaleyh, bu gerçekçi ve hakşinas 
konuşmayı en samimi şük ran İlişlerimle karşı
ladığımı ifade etmek isterim. 

Arkadaşımızın temas ett iği bâzı nokta lar ı 
vuzuha kavuşturul ak a rzıısun dayı m. 

Arkadaşımız buyuruyor la r k i : «Önce
den hazır lanmış b i r organizasyon ve 
plân yoktur .» Gerçi 7G29 sayılı K a n u n a 
İs t iuadedi lerek bir yönetmelik çıkmış ve bu 
yönetmeliğe göre mahall î bir organizasyon ku
rulmuş ise de böyle mahall î bir teşki lât ın ge
niş, şümullü bir deprem hâdisesinde müessir 
ve kifayetl i vazife göremiyeceği aş ikârdır . Bu
nunla beraber en güçlü memleket lerde dahi 
bu gibi hallerde, organize kuvvet ler in in sefer
ber edildiği bir vakıadı r . Bu da Ordu ve Kı
zdaydı r. Bu hâdisede de Ordumuz ve Kızılayı-
nıız vazife başına koşmuş, seferber olmuştur . 
Yalnız Sayın a rkadaş ım Kızı laym daha mü
debbir ve daha, kifayet l i bir organizasyon ha
line gelmesi hususundak i görüşler ine iş
t i r ak etmemek mümkün değildir. İ lk günlerde 
bahtsız ve kumandasız bir hal görü lmüştür bu
yuruyor la r . İ lk günlerde yapı lacak olan hizmet
ler benim başkanl ığ ımda yapı lan bir toplant ı 
ile mülkiye âmirlerine ve bu kumandan la ra tev-
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di edilmiş bu lunmakta idi. Binaenaleyh, mül
kiye âmirler i kendi ler ine tevdi edilen isin ku
mandanı idiler, başı idiler ve vazife alan tümen 
kumandanlar ımız da bu hizmetler sahasının ku
mandan ı bulunuyor lard ı . Ve bendeniz de bir 
hafta müddet le askerî, mülki ve t ekn ik kuvvet
lerin çalışmaları a ras ında bir koordinatör vazi
fesi gördüm. Ve bu kuvvet ler in ahenk ta r bir 
manzume halinde çalışmalarını sağlayıcı ted
birler aldım. Bütün bunlara, rağmen her sektö
rün İm gibi âl'etier karşısında yapacağı işlerin 
gayet açık ve seçik ifadelerle bir plâna ve prog
rama bağlanması lüzumunu inkâr etmek cihet
teki m ü m k ü n değildir. Yalnız bir reali teyi de 
bilmek lâzımdır ki, Türkiye 'mizin yüzde k ı rk ı 
birinci derecede, zelzele bölgesidir. Binaenaleyh, 
bütün bu bölgeler için önceden kifayetl i ted
birler a lmak ve bir takını tesisler ku rman ın 
güçlüğü de meydandadı r . Ama, buna rağmen 
bu iş güçtür diye bir şey yapmamak mı lâzım'? 
Kayır . Biz şu gayret ler in içindeyiz. Arkadaş ı 
mızın da işaret et t iği gibi evvelâ bu deprem 
bölgelerindeki inşa sistemi bütün nitelikleriyle 
ve bütün teferruat ı ile malzemelerin kali teleri 
de dâhil olmak üzere, tesbit etmek ve mut laka 
s t andar t bir hale get i rmek ve bun la rda müsa
mahayı kabul etmemenin i t iyat haline sokul
ması elbette zarur id i r ve biz İmar ve İ skân 
Bakanlığı olarak bu konuda Milletlerarası Zel
zele Mühendisleri Birliği ile temastayız. Tek
nik Üniversite ile temastayız ve bu teşekkülün 
Türkiye 'n in deprem bölgelerinde biraz evvel 
arz et t iğim inşa sistemini bütün nitel ikleri ile 
ortaya, ç ıkaracak gayret lere geçmesini istedik 
ve bu çalışmaların ieabedeeeği harcamalar ı da 
kabul et t ik. Diğer t a ra f t an her sene Japonya ' 
ya göndermiş olduğumuz Bakanlığımıza men
sup mühendis lerden ibaret de bir üni teyi Ba
kanlığımızda k u r a r a k bu konularda çal ışmalara 
hız vereceğiz ve ka t i sure t te bu inşa sistemini 
ve bu inşa sisteminin devam ettirilebilmesi ne 
gibi bir teşriî t a sa r ru fa vabeste ise onu huzu
runuza getireceğiz. 

Arkadaşımız, tahakkuku güç olan valilerde 
bulunulmuştur , uygulanması mümkün olmıyan 
tedbirler ve yardımlardan bahsedilmiş, vatan
daşlar bu bak ımdan da ümitsizliğe, huzursuzlu
ğa düşmüş tür diyorlar . 

Vatandaşlar ımızın ümitsizliğe ve huzursuz
luğa düş tüğü bir vakıadır . Ama biz t ahakku

ku mümkün olmıyan vai t lerde acaba bulun
duk imi- Bu noktayı , bu hususu a.çmak lâzım
dır. Zelzelenin vı ıkubulduğu günün ertesinde 
biz vatandaşlar ımıza şunu söyledik: «Felâket
leri yenmesini bilen büyük bir milletin çocuk
larıyız. El ele, gönül gönüle verirsek bu felâ
keti de yeneceğiz. Buna inanınız. Kimseyi aç 
ve açıkta bırakmıyacağız, dedik. Acaba bu va
lili erimizi yerine get irdik mi, get i rmedik mi? 
Derhal! mcmi'uu'nliyefle ifade etmek isterim ki, 
biz llüjkiiımet olarak, biraz evvelki mâruzâtım
dan. da anlaşılacağı vedhile, yapılması lâzımge-
len her şeyi yaph'k, alınması lâzımıgelen her ted
biri «İdik. A.lıınma:sı k-'aibed'm hangi tedbir var
dı da almadık son. umu beıuleniz aylardan beı-'i 
soruyorum. Aıma, cevap veren çıkmamıştır . Yal
nız l)u teşhisin doğru olan ta ra l ı şudur : Bu ko
nuda mesul iycıtslz kısarda r ve birtakım çevir
iler çclk .konuşmuştur, ço>k istismar yapmışt ır . 
H a t t â o kadar istismar ctun'iştir ki, zelzelenin 
.müsebbibi âdelâ bizmişiz gibi, bizi bir takım 
haksız töhmetlere mâruz bırakmışlardır . Neler 
'dememişlerdir. Bunlar ı yegân yegân tâdadede-
relk zamanınızı işgal etınıek istemem. Ama bir, 
ikisine temas etmek istenim. Bir defa vatandaş
lara şu söylenmişıtir. Size 4 yüz milyon lira yar
dım yapılmıştır . Bunun tevziinde her aileye on
lun lira, yiıımıi bin lira düşer. Binaenaleyeh Hü
kümet in vereceği, verdiği ilci k in lirayı 2 500 
lirayı, bin lirayı sureti kafiyede almayınız. Di
ğer ta raf tan bunlar bu kereste!erli taşıyamaz
lar, buna inianmayııınz. Bunlar- size nakdî yar
dımı vermezler, sizi 'avutuyorlar, başınızın çare
sine bakın veyahut, bu ülkeyi terk. edin gibi 
haksız, sebepsiz delilsiz bir takım propaganda la r 
deprem bölgeskıddki ımustarip vatandaşlarımızı 
hak ika ten tedirgin etmiş, hakika ten huzursuz 
hale getirmiştir . Ama bunun mesulü biz değiliz. 
Bunun mesuliyeti, bu millî lelâket hâdisesini si
yasi ma'kvsiatları için is t ismar eden birtalkım şa
hıslara ve çevrelere aititir. Biz alınması lâzım-
gelen tedbir ler i aldığımızı .birer birer huzuru
nuzda beyan etmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşımız üçüncü nokta olara'k 2 000 lira 
nakdî yardım yapılmıştır-. Bu azdır, daha fazla 
yapılabil irdi , buyuruyor la r . Şimdi bu 2 000 lira
nın a.z olup, olmadığım hükme bağlamadan ev
vel 2 000 liranın nasıl bir iş ve kr i tere göre ve
rildiğini öğretilmek, İJİilmek iktiza eder. Niçin 
2 000 lira verdik? 

246 — 



C. Senatosu B : 8 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Bakan, öyle bir şey söylemedik. Hiç pa
r a verilııueme'si daJha doğru olurdu dedik. 

H A L D U N AIHN'THŞttOÜLU (Devamla) — 
Özür dilerim öyle ise. Yalnız bu noktayı müsaa
denizle arz edeyim efendim. 

İlk;, para verilımemesi sözünü ayrıca işliye-
eeğim efendim, arz edeceğim. Arkadaşım böyle 
bir şey söylemedim diyarlar . Ben yanlış n;>t ala
bilirim. Yalnız bu nok ta Türk efkârı umumiye-
sinde tenlkikl edilmiştir. Yanlış is t ikamette bir
takım müta lâa lar boyan edilmiştir. 'Müsaadeniz
le Yüce Senatonun huzurunda niçin iki bin lira 
verdiğimizin gerekçesini arz edeyim. 

Değerli a rkadaş lar ım, bölge plânlama servi-
sindeki ekonomist a rkadaş la r ıma vazife verdim. 
Bölgeye gidiniz bütün istatist iki eserlerini tet
kik ediniz, bu bölgelerdeki gelirin, nüfus başı
na düşen 'miktarını tesbiıt ediniz, dedim. Arka
daşlar ım etüdlerini bitirdiler, verdikleri rakam 
şu idi. 1'iU az :l()0 lira, en çok 750 lira. 

Ben bunun ortası olan (i00 lirayı aldım. Altı 
aylık iskânları için bu parayı veriyorduk. Al
ternat if şudur : Bu nakdî yardımı alacak, mu
vakkat iskân için Hükümet ten başka, bir talebi 
olmıyacak ve kışı başka yerde geçirecek. Bu 
açıkça böyle, söylenmiştir. Ye böyle cevap alın
mıştır. 600 liranın yarısı 1500 lira yapıyordu. 
Ailelerin nüfus (miktarı vasatisine baktım 5,4 
idi. Bunu da (i nüfus olarak kabul ettik. 
(> x :){){) =• 1 800 lira tu t tu . Vasati olarak dep
rem bölgesinle bir aıile, 6 ay müddetle 1 800 lira 
ile geçinobiıHyordn, ilmî araştırına ve te tkiklere 
göre. Biz bunun üzenine 200 lira daha fazlasını 
'koydulk; 2 000 lira dedik ve ahır yardımı için de 
500 lira. alabileceklerini ortaya koyduk. Şu hal
de 2 000 lira kifayetsizdir, azdır diyenler hiçbir 
zaıman mâkûl bir delil, isabetli bir ölçü getire
memişlerdir. Bu it ibarla bu konuya matuf olan 
tenkklller de gerçeklere uymamaktad ı r . 

500 lira ahır paras ının da az olduğu söylen
miştir. Onu da aynı şekilde bir etüde tâbi tuta
rak teshit ettik. Uzman arkadaşlar ımızı mahal
line yolladık. Bize get irdikler i teklif şu idi : 
2 met remikâb , ahır yapmaya elverişli keresteye 
ihtiyaç vardır . Bu 200 l iradır . Bunun nakli için 
âzami yüz lira kullanılır . Ivlli lira yüz lira sarf 
ledilir ve âzami 150 - 200 lira da işçilik paras ı 
gider. Binaenaleyh, 400 - 450 lira ile bir aile bir 
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ahır sahibi olabilir, dediler. Biz bunun üzerine 
'bir mik ta r daha koyarak beşyüz lira yapt ık . Şu 
hakle bizim aldığımız ka ra r ın gerekçelerini ve 
l)iı gerekçelerin içinde ya tan objektiviteyi ve 
ilmî araytııımayı söylüyoruz. İşte kri terlerimiz, 
budur diyoruz. Ama aksini süyliyeuler hiçbir 
ölçüyü, hiçhir kr i ter i ve hiçbir delili or taya ko
yamamış la ıubr. 

Sayım Tunçkana t yardım şekillerinde alter
nat if ler değiştiri lmiştir buyuruyor lar . Biz hiç
ini- a l ternat if i değişt irmedik. Meselâ Tekman 'da 
kereste verdik, isçilik parası verdik. Ama an
kette Tekmaulı vatandaşlar ımız biz ne yalnız 
!baraka istiyoruz, ne nalkdî yardım is t iyoruz; 
bizim istediğimiz bize keresteyi veriniz işçilik 
parası da verniz, lüzum gördüğümüz de te'knik 
yardımı yapınız, teknisyenleri gönderiniz biz 
kimdi barakalarımızı sizin istediğiniz gibi yapa-
eağrz dediler. Ve hepsi i t t ifak halinde bunu söy
ledi, 520 kişi. Binaenaleyh va tandaş ın bu .arzu
suna ve irade tecellisine hürmet ettik ve bu tes-
bit ettiğimiz al ternatif in bir istisnası oldu. Yok
sa bilâhara al ternat if i değiştirme olmamıştır. 
Yalnız, di an şudur : Vatandaş nakdî yardım is
temişt ir . F a k a t barakayı gördükten sonra, bu
tum tenkidlere rağmen, barakayı benimsenmiş, 
bilinci e tap tak i aldığı bin lirayı kule ederclk 
bizden baraka istemiştir. Bu vaziyet karşısında 
ben arkadaşlarımla, plân hedeflerinin dışında 
yedi binin dışında, baraka yapabileceğimiz an
laşıldığına göre, bu arzular ı is'af edebilirsiniz 
diye direktif verdim. Binaenaleyh alternatif de
ğiştirmiş değiliz. 

Arkadaşımız hasar tesbitine de temas ettiler. 
Hasar teybiti tamamiyle teknik bir konudur , 
teknisyenler ta ra f ından yapılmıştır . 

Ama çok ş ikâyet ler olmuştur. Bu şikâyet
ler karş ıs ında ekipler t ek ra r gi tmişlerdir ; dört 
defa gidilmiş köyler vardır . Bizim en son ola
rak valilere ve mı iş olduğumuz tal imat şu i d i : 
Va tandaş la r 'birbirlerini ihbar ediyorlar, tdkra r 
'müracaatlar yapıyorlardı . Bu vaziyet karşısında 
teknisyenlerimize ve valilerimize dedilk k i ; 
Köy İşleri Bakanl ığının yapmış o lduğu hi r en
van te r le r i v a r d ı r ; ıbir köyün kaç hane o lduğu 
'bellidir. Onu d i k k a t e alacaksınız, anket ler i dik
k a t e .alacaksınız, i lk hasa r tevhitlerini d ikkate 
alacaksınız ve bu üç unsu run nıuhassalasmdan 
ibaret ıbir ölçüyü dikkate alarak da hasar tes-
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biti işlerini nihayetlendireeeıksiniz dedik ve 
'böyle bir çalışmanın. içine girilmiştir. 

Arkadaşımız 7 (Mart zelzelesinden sonra va
tandaş lar ımıza verilmiş olan. 'krediyi temkid 'edi
yorlar . Kendi 'açılarından 'haklı 'olabiliri er. 
(lerçek ş u d u r ; 7 'Mart ta o Ibölgede 'kısmî ola
rak 'bir deprem olmuş, 3 583 ev ağır hasara uğ
ramıştır , yıkılmıştır . Afet lerdeki teamül yük
sek m al ılımını uzdur . Senesi içinde afet olur, er
tesi sene icra p rogramına alınır, alınalbileceği 
k a d a r yürü tü lü r . Biz Ililkü'nrot programımıza 
âfetler vukuunda, Devletin iskân edici ve yar
dım edici gücünü ıs efemi) er edeceğiz, dedik. 
Bu prensibe vefakâr 'kalmak mesul iyet ve kiz-
met ani ay işimizin talbiî icabı idi. Bu itibarla âfet
ler ''bütçemizde 'bâzı icra programımızı haleldar 
'etmiyecok nis'bette t a sa r ru f l a r y a p a r a k bu 
muztar ip vatandaşlar ım izm m esken iktiya.'Cinı 
'karşılamak gayret i içine girdik. Metodumuz, 
ıbiliyonsunuz ki, kend i evini yapana, ya rd ım me
todudur . Toplum kalkııtumavsında, dünyaca kul
lanı lan 'bir mı et o d. Arkadaş la r ımı deprem böl
gesine gönderdim. Va tandaş la r ın arzusu şu ol
m u ş t u r : Biz ne 7 500, ne d'5 000 lira gibi (bir 
Iborcun 'altına suret i k a t iyede giremeyiz. 'Gerçi 
l)u faizsizdir, gerçi bu 20 senede ödenir ama. 
ıbizim ekonomik kudre t imiz buna kifayet etmez. 
Şu hakle siz bize, ''bizim talebet t iğimiz miktar 
d a ıbu sene bir Ikredi 'verirseniz Ibiz açıkta ka.l-
mıyacağrz, dediler . Ve 'buna igöre afetzedelerin 
mesken ih t iyaç la r ınm k i r 'kısmının yapı lmasını 
bizzat üzerimize almışızdır. 218 evi Muş ' ta yap
t ı k ; tahmin ederim İki, a rkadaş lar ımız ıgör-
'.müşlcrdir. Diğerler ine da «Kendi evini yapana 
yard ım» metoduna göre kasaba la rda 15 000 Tl. 
'verdik ve köylerdekine da. âzami 1 500 liraya. 
'kadar almak istiyen'lere hu kredi ler i tahsis et
tik. 

Şimdi 3 500 kişi açıkta du ru ıkeu , 'bekleyiniz 
çadırda, gelecek senelerde size depreme mukavim 
evler yapacağım; demek meseleyi halletmek olur 
mu idi; yoksa onlara istedikleri bir krediyi vere
rek başlarını bir çatıya sokmak imkânını hazırla
mak mı lâzımdır? Biz ikinci şıkkı kabul ettik, va
tandaşımızın arzusunu yerine getirdik. Bu 762?) 
sayılı Kanunun icabıdır. Bğer 19 Ağustos zelze
lesi olmasaydı bizim almış olduğumuz bu tedbir 
takdirle karşılanacaktı. Vatandaşlarımızın arzıı-
larnıı verine getirdiler, gelecek senelere intikal 

ettirmediler, icra programında yokken bunu sağ
ladılar, denilecekti. Ama zelzele oldu, bu evler 
yıkıldı. Biz hiç olmazsa vaktiyle yıkılan evin al
tına bir direk koysun, bir beton koysun diye onun 
ekonomik gücüne bir katkı koyduk. Bunda bir 
kusur ve hata aramanın yerinde olmadığı kanısın
dayım. Yaptığımız işin yerinde olduğu inancını 
halen, muhafaza etmekteyim. 

Arkadaşımız üçlü alternatifi beğenmiyorlar. 
Baraka, yapılabilirdi, madem ki, plân bedelleri 
aşılmıştır, niçin para verildi, hepsine baraka ya
pılsaydı, buyuruyoıia r. 

Değerli arkadaşlarını; açıkta kalan aile mik
tar] 20 007 dir ve ]<) Ağustos tur, 20 Ağustos
tur. Bu bölgelerde kışın gelmesi normal olarak 
iki aya bağlıdır. İki ayın. içinde1 20 bin baraka
nın yapılmasının güçlüğü aşikârdır. Ve düz, ora
da âzami 31 Ekime, 30 Ekime kadar çalışabile
ceğimizi tahmin ediyorduk, ama. Tanrı müsaade 
etti, havalar hâlâ açık gidiyor; bu istisnadır. İs
tisnaya göre değil, normale göre bir çalışma ve 
davranışın içine girmek daha objektif hareket 
etmek demek olur. Bilhassa vatandaşı böyle bir 
üçlü alternatif içinde iskân etmeye; zaruret var
dır. Ama daha evvel bir teşkilâtınız olsaydı belki 
bunu yapardınız şeklinde bir cümlesini not et
miş bulunuyorum. Bilmiyorum, doğru mudur? 
Bizim âfetler karşısında, ihtiyaçları karşılayacak 
teşkilâtımız vardır , Afet İşleri (icnel Müdürlüğü
müz var. İşleri hep o yürütüyor . Bu öyle bir hâ
dise ki, o kadar çok büyük hâdise ki, o kadar çok 
yönlü bir hâdise ki, bunları karşılıyabilnıek için 
özel yetkilerle mücehhez bir teşkilâtı da tesis et
mek ve mevcut teşkilâta paralel olarak, ahenktar 
olarak, çalıştırmanın ancak bizi hedeflere götüre
ceğine inandığımız için bunu yaptı!;. 

Bu suretle Sayın III ayda r Tunçkanat 'm işaret. 
etmiş olduğu bâzı noktaları vuzuha kavuşturdu
ğumu zan ve tahmin etmekteyim. 

Biz yaptığımız, tanzim ettiğimiz programı bü
tün yönleriyle ve bütün imkânları seferber ede
rek uygulamış bulunuyoruz. Türk Dinlet inin ya
pılan bütün tenkidlere rağmen Türk Devletinin 
gücünü, Türkiye Cumhuriyet i Hükümetinin kud
retini ve AdaVt, î 'artisi iktidarının dirayetini 
ispatladığımıza samimî olarak kaaniiz. Vazifesini 
yapmış insanların inşirahı içindeyiz. Takdirleri
nize arz eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
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2. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız; toplumdaki hu
zursuzlukları artıran olayları izah üc bunların 
önlenmesi (jercldiğinc dair demeci. 

BAŞKAN — Toplumdaki huzursuzluğu artı
ran olayların önlenmesi hakkında gündem dışı 
Sayın Yıldız söz istemiştir. Buyurun Sayın Yıl
dız. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş
t an , Cumhuriyet Senatosunun sayını üyeleri. 

Son günlerde toplum huzurunu bozan ve de
mokratik rejim aleyhindeki eğilimlere güç ve
ren bir olaylar serisini yaşama talihsizliğine uğ
radık. Şimdiye değin yetkili ve sorumluların 
olumlu davranışlarını beklemek üzeri1 konuyu bir 
tartışma alanına getirmekten kaçındık. Sayın ar
kadaşlarım, politik eğilimi erim iz ne olursa olsun. 
'bâzı konularda ortak davranış içinde bulunma
mız gerekir. Özellikle rejimimizin ve toplumsal 
kaderimizi ilgilendiren konularda, sanırız ki her 
türlü olay karşısında, ortak bir davranış ge
reklidir. Yaşadığımız olaylarda böyle bir davra
nışı çok umduk, fakat bâzı üzüntülü belirtile
riyle hayal kırıklığına da uğradığımızı 'belirtmek 
isterim. 

Bu türlü hareketleri önlemeye ve göre-v so
rumluluğunu taşıyanlarım tutumu ve en kötüsü 
de Sayın Adalet Partisi Başkanının ateşi kö
rükler nitelikteki beyanları toplumsal tansiyo
nu .alabildiğine yükseltmiştir. 

Devlet, gücünü elinde 'bulunduranların yasa 
dışı destekler arama, yolunda, kanun dışı des-
ıte'kler arama yolunda halkın silalılandmlma-an-
dan tutun da, demokrasiyi bir mütaahhit isi ha
linde özel teşebbüs koruyuculuğuna havale cdo.n 
ve eminiz ki, çok ibret verici örnekler olarak, ta
rihe geçecek olan beyanlar karşısında, Meclisle
rin tutumu hiç de olumlu olmamıştır. Meclisler 
bu olaylar karşısında bu kadar etkisiz ve hareket
siz kalamaz inancındayım. Evet, rüzgar ekenin 
.sonunda fırtına biçeceği önceden bilmeliydi. Özel
likle gençliği hedef alan söz ve hareketlerle do
laylı yollar'daın Atatürk'e yönelen yıpratıcı dav
ranışlar karşısında yetkili ve sorumluların tutu
munu kaygı ile karşılamamak sağduyu ile bağ
daşamaz. Hepimizi üzen ve demokratik rejime 
olan güvenimizi gölgeleme amacı günden, top
lumsal gerginliği en çok artıran tahriklerden 
tur kaçımı hatırlayalım. 
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Birincisi; Atatürk'ün Bursa Nutku üzerinde 
koparılan fırtına çok hesapsız ve yanlış bir tu
tumun bütün kötü sonuçlarını yaratmıştır. Sayın 
B.aşbakan nutkun verildiği Bursa/da bu nutka 
«muhayyel anarşi fetvası» adını takar. Politik 
eğilimi bilinen bâzı kimseler bunu «Stalin' söy
ledi» der. Basınımızın ayıbı haline gelen bazı 
gazeteler, şimdiye değin yaptıkları yüz kızartıcı 
yalan ve ahlâk dışı yayınlarına en kötüsünü ekli-
yerek, bu nutuk için, Türk kanı taşıyan herke
si tiksindirecek yayınlar yapar. Em yetkili resmî 
organ olan «Türk Tarih Kurumu» nutkun Ata
türk tarafından söylendiğini bildirdiği halde, bu 
müthiş tutum değişeceği yerde daha da kötüleşir. 
Herşcydcn önce, neden, hangi amaç ve cesaretle 
«33 yıldan bu yana Atatürk'ün Bursa nutku» di
ye bilinen bu sözlere böyle azgın bir saldırı yö
neltil mis bulunmaktadır. 

Bu Sözler Atatük'üın bütün hareket ve be
yanları ile tam bir uygunluk halindedir. Büyük 
Nutku, G-ençliğe hitabesi, Konya'daki tarihi ko
nuşması ve Hatay hakkındaki sözleri aynı ruh 
ve imanı temsil etmiyor mu? Memleket dâhilin
de iktidarda bulunanlar gaflet, dalâlet ve hatta 
hıyanet içinde bulunabilirler demiyor mu? Bun
lar yabancılarla çıkarlarını birleştirebilirler, de
miyor mu? Bütün bunlar için de susmayınız, de
miyor mu? Hatay için söylediği öyle değil mi? 
Atatürk, imanlı akılcı bir ihtilâlci olarak ba
şından sonuna kadar bu felsefeyi .savunmuş, tek 
kalsam dahi davama hizmet edeceğim demiş ve de-
dirttirmiştir. Ne için uyarıyor gençliği Atatürk? 
Haber verdiği kötü tutumu plânlayanlardan baş
ka kimin oyununu bozuyor ki bu ölçüde tepkiyle 
karşılaşıyor bu sözler. Bunun yanlışı nerededir 
bu sözlerin? Devrimleri koruyun diyor. Bu söz 
anarşidir diye cevab alıyor. En utanılan olay ar
kadaşlarım, Atatürk'ün kendi yetiştirdiği kuşak
lar tarafından mahkemeye verilmiş olması anla
mına gelen tutumdur. Evet, Ali Rızaoğlu Mus
tafa Kemal Atatürk'ün sanık diye mahkemeye 
mübaşirin çağırmasını temsil eden bu tutumu nef
reti e karşı] iyonun. 

İkincisi; devlet kurumları ve devrim felsevfe-
sine yönelen saldırılar. Bunlara tanılama koymak 
zorundayız. Tîejimin ve ülkenin teminatı olan 
ulusal kurum ve kuruluşlar varken, dimdik ayak
ta dururken özel tcşe'bbüsü rejim koruyuculuğu
na çağırmak, bu kurum ve kuruluşlara itimatsız-

— 249 — 



C. Senatosu B : 8 24 . 11 . 1966 ü : 1 

ılıktan başka onların gu ru runa yönelen sorumsuz 
ve hesapsız bir davranış olmuştur. Hele rejimin 
bu havale edilişi şekli üzer inde anlamına gelen 
sözleri şaka olorak dahi söylemekten çekinirim. 
Bâzı konuları tabu ve ambargolu diye tanımlıyan 
ve onlara karşı yüreğinco bir ta r t ı şma açıl
masını istiven Sayın Demire!'in bu konuda 
açıklama yapmasını beklemek hakkımızdır. Ne de
mek istiyor? Onu kendisinden özeli ilki e açıkla
masını: r ica etmek hakkımızdır . O, konuşmadan 
konuya değinmek istemeyiz. Günkü bu sözle
rin, ilk bakış ta 'kolayca çıkarılabilecek anlamla
rı, çok tehlikeli bir niyet şeklinde yorumlanma
ya elverişlidir. 

Üçüncü nokta gençliğe karşıdır . 
T ü r k gençliğine yöneltilen haysiyet k inc i 

yayınlar , gençlik örgüt ler i içerisine girişilen 
tert ipler ve toplantı larına karşı düzenlenen sal
dır ı lar çok tehlikeli hal almıştır. Bugün politi
k a y a alet olan ve y u r t ç ıkarlar ı aleyhinde tu tum-
lariylc gençliğimizin ayıbı haline geden bir kı
sım, çok az sayıda gem'çler dışında gençlik 
örgütlerimizin büyük çoğunluğu bu yurdun ger
çek evlâtları olarak Ata tü rkçü lüğün ve uğrun
da kan dök tük le r i İkinci Cunfhuriyetin en güç
lü ve inançlı bclkçileniı 'olduğunu şüphe götürmez 
şekilde ispat etmiş ve daima da ispata kararlılığı
nı göstermişt ir . Bu yoklan gençliği sapt ı rmak 
istıiyecek bü tün olumsuz çabalar, kötü niyetler 
'boşunadır. T.M.T. Federasyonuna, karşı dü
zenlenen kompola r son. olaı ak gençliğe karşı 
yöneltilen saldırıların en yüz kızartıcısı ol
muştur . Kongre öncesi alman ter t ipler i bura
da an la tmağa dilim varmıyor . Km in 'kaynaklar
d a n sanı r ım k i sizin çoğunuzun duydukla rını ben 
buradan söylemeğe utanır ım. Söyliyeceğim tek 
söz politikanın bu ölçüde ayıp işlerle uğraşa
cağını ummazdım. Kongre başladıktan sonra ki, 
plânlı baskın ve bunlara karşı sorumlu çevrele
rin tutumlunu akıl d u r d u r a n bir hayre t le izle
dim. Arikara 'dan düzenlenen bir çeteci balkırı 
hareket in i (kongre başkanı çok önceden görevli
lere ve sorumlulara bildirerek, önlemelerini res
men rica etmiştir. Faka t hiçbir tedbir alınma
dığı için, bir ihbar var-, 'kongre başkanı tara
fından bildiriliyor, hiçbir tedbir alınmadığı için 
utanarak: okuduğumuz üzücü olaylar meydana 
gelmiştir. 

T ü r k gençliğinin gerçek tenıtûleileri soylu 
kanlar ın ın gereği üzüntüler in i göz yaş lan ile 

ifade ederken, ne oldu bize, çok ayıp ett ik, ol
masaydı bu iş derken baskıncılar marifet le-
riyle övünür görünmektedir ler . Yayınlar da bu 
yönde tahr ikçi bir t u tumda görümlüler . Sorum
lu çevrelerde de hiçbir tepki görülmedi. 

Kşkiyafara karşı yürekli olmayı tavsiye eden
lerden, ya d a halkı k ıyama çağı ranlardan olum
lu bir tu tum beklemek saftık olur, ama ya
saları uygulamakla, görevli olanlar* nerede idi
ler? Kanunlar ı uygulama görevi olan, burada ye
min eden Devlet görevlileri nerede idiler? Sakar
ya 'nın valisi yok m uydu: Km niyet örgütünde vic
danı ve görev bilinci hareke te ge-çecek bir tek 
kişi bulunamadı mı? Hükümet Balkanının bizim 
kavrayışımız dışında, bir amaç. ve anlayışla küt
leleri ayaklamdu'maya heveslendiren sözlerin
den hemen sonra Kızılay'dan başl ıyarak Ada
na 'da ve Sakarya 'da pat lak veren olaylar se
risinin hepimizi uyarmasını temenni ederim. 
Gerçekte yaşadığımız ortam, hiç de r.ırzu edilmi'-
yeıı b i r yönde gelişme göstermektedir . Türki 
yelini en büyük öğrenci örgütü oları ve Ata
türkçülükle 27 Mayıscıhğm imanlı bekçileri
ni sinesinde toplıyan T. JM. T. F . na yapılan bu 
saldırıyı, nefretle; karş ı l ıyorum, tcrjipçilerini la
net l iyorum ve görevini yerine get i rmiven'f •' do 
toplumumuzun ömürlü güçleri adına ve tarih 
karş ıs ında k m iyonum. Talebe Federasyonunun 
olay sonrası, gösterdiği olgunluğu ve soy yüce
liğine ya raşan t u t u m u n u yine takdi r le karşı
lıyorum. Gönülden başarı dileklerimizi bu asil 
Tü rk Çocuklarının toplumuna, saygıyle ulaştır
mak isterim. 

Sayın arkadaş lar , devletimizin temel felsefe
sine, toplumumuzun güç, 'kaynaklar ına ve reji
mimizin teminatı olan. ku rumla ra karsı çok da
ha saygılı ve onların hizmetlerime de gönül
den yardımcı olmalıyız. Gençlik beyecar»'y!e 
alay ederek sokaktaki bağımsızlık türküleri di
ye •kurumları ve devlet 'kuvvetlerimin görevleri
ni yasa dışı çevrelere devreden sözler imalı da 
olsa, Ata türkçü lük ve 27 Alayiş a ley ta rhğından 
kaynağın ı alan tahr ikler , silâhlı ayaklanma. 
alarmları veren beyanları ve gençlik örgüt
lerini özel ç ıkar la ra alet etimde isteyen tcrtüpUri 
plânlı yan hareketler toplumda ancak anarşi ya
ratabilir . Hele, Devlet gücünü korumayı kendi 
meşru kuvvet ve kurumları yerine yasa dışı çevre
lerle is imliğinde a ramak romanlara bile konu 
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olamıyacak, sağduyu dışı bir davranıştır. Dev
let yönetiminde anarşiydi felsefeleştirnıeyc heves
lenen bu tutum tek kelime ile, korkunçtur. 
Ve huzursuzluğumuzun başlıca kaynağı bu an
layıştır. 

İhtilâlleri önlemenin yolu ise, bu tip bir anar
şik tutum olamaz, elbette. Tam tersine böyle bir 
tutumun 'korkulu rüyaları gerçekleştirmeyi sağ
lamakta başarılı okluğuna bütün ulusların ta
rihi tanıklık etmektedir. Önlemenin yolu bu de
ğildir. Önlemeyi hepimiz istiyorsak ki, mutlaka 
istemiyen yoktur; anarşik bir •ortam yarat
mak suretiyle önlenmez. Tersine anarşikleri de 
olhtilâl önler. 

Şimdiye değin bizi haklı çıkaran sayısız 
uyarmalarımızdan birisini daha; yapmış olmanın 
vicdan huzuru içersinde Yüce Senatoyu say-
gıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

3. — Devlet Bakanı Refet Sezin; Tabiî Üye 
Ahmet Yıldız'in bahis konusu yaptığı Başba
kanın devam etmekte bulunan serî konuşmaları
nın Millet Meclisinde bir genel görüşme konusu 
yapıldığını ve bunu kendisinin cevaphyacağma 
beyanla, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Se
natosunda açıklamada bulunacağına dair demeci 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınız adına mı? 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) — Hükümet adına. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Devlet 

Bakanı Refet Sezgin, buyurun. 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

REFET SEZGİN (Çanakkale Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhte
rem üyeleri; Sayın Başbakanın Adalet Partisi 
Genel Başkanı sı f atiyi e yurdun çeşitli vilâyetle
rinde Bursa'da, İzmir'de, Adana'da, Samsun'da, 
Gaziantep'te, İstanbul'da yapmış olduğu parti 
kongrelerindeki konuşmaların Millet Meclisinde 
Y.T.P. Grupu adına Hakkâri Milletvekili Sayın 
Ali Karahan tarafından bir genel görüşme 
konusu yapıldığı yüksek malûmlarıdır. 

Sayın Yıl diz'a konuyu Cumhuriyet Senato
suna gündem dışı bir konuşmayla getirmiş ol
duklarından dolayı Hükümet olarak şükran
larımı arz ederim. Ancak Sayın Yıl dizin bu 
celse vâki konuşmalarını mebdeinden itiba
ren takibetmek imkânını bulamadığım cihetle, 

mütaakıp celselerde kendilerine arzı cevap ede
ceğim. Esasen Millet Meclisinde de Hükümet 
adına genel görüşme takririne gerekli izahatı 
vermek üzere bendeniz tavzif edilmiş bulun
maktayım. Bu celse şu kadarını arz etmek 
isterim ki, Sayın Başbakanın yurdun çeşitli 
yerlerinde yapmış olduğu konuşmalar bir par
tinin, Adalet Partisinin felsefesini, Adalet 
Partisinin iktisadi felsefesini, Anayasa anla
yışını, 27 Mayıs Anayasasının anlayışını vu
zuhla ortaya koyan; ancak, konuşmanın bir 
cümlesini veya bir kongrede yapılan bir konuş
masını ele almak suretiyle yanlış mânalandırı-
lan ve bu suretle hüküm vermek istiyenin di
lediği şekilde bir netice çıkardığı konuşmalar 
haline girmiş bulunmaktadır. Meselenin çe
şitli maksatlarla ifade ve kastın dışında bir 
manavı vatan sathına yayması muvacehesinde 
bizzat beyan sahibinin yani Sayın Başbakanın 
konuşmaların akabinde basına muhtelif yol
larla yaptığı açıklamaları ve hanei maksat
larla bu sözleri sarf etmiş olduğunu yine de-
lillerivle huzurunuza mütaakıp celselerde getir
miş olacağız. 

Bu konuşmalarda ifade edildiği gibi, ne bir 
anarşinin yaratılması, ne bir ihtilâl teşebbü
sünün varlığı sureti kafiyede bahis konusu de
ğildir. Ve Başbakan konuşmasında ben bir seri 
konuşmayla, yurdun çeşitli yerlerinde yapa
cağım bir seri konuşmayla fikirlerimi ifade 
edeceğim demiş ve henüz bu konudaki fikirle
rinin tamamını da ifade etmiş değildir. Bunu 
da arz edecektir. Biz Adalet Partisi olarak, 
Hükümet olarak daima meşru nizamın müda-
fiiviz. Meşruiyetin müdafiiviz. Bu meşrui
yet kaynağını Anavasadan almaktadır. 27 Ma
yıs Anayasasından almaktadır. Bu Anayasa
nın müesseseleri vardır. Sayın Başbakanın ifa
delerinde, huzurunuza getireceğim ifadele
rinde bevanl arında sarahatle bunlar tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Üniversiteleri, Silâhlı 
Kuvvetleri, gençliği Anavasanm meşru müesse
seleri olarak daima derpiş edilmiştir. Savın 
Başbakanın ifade etmek istediği husus şudur: 
Bütün şu meşru nizamın, bu meşru müessese
lerin Devletin kuvveti ile beraber eğer önliye-
miveceği bir anarşi bahis mevzuu olursa, o za
man -böyle bir anarşiyi bir avuç sergüzeştçinin 
veya- isyancının meydana getirebileceği bir 
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anarşiyi ortadan kaldırmak için iktisaden 
kuvvetli bir orta sınıfın varlığı lâzımgelir, 
bu husustaki beyanlarını da Yüce Senatoya 
konuşmalarının tamamını metin halinde mü-
taakıp celselerde arz edeceğim. 

Sakarya kongresinde vukuu beyan edilen 
olaylar hakkında da önümüzdeki celselerde İç
işleri Bakanının Yüce Senatoya malûmat arz 
edeceğini ifade eder, hürmetlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

4. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Sadi Koçaş; 
Suriye'nin Türklere ait emlâk hakkında aldığı 
ve Türkiye'nin mukabelei bilmisil olarak ittihaz 
ettiği kararlara dair demeci. 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti ile Suri
ye Cumhuriyeti tarafından alman son kararlar 
ve tatbikatı hakkında Sayın Koçaş gündem dışı 
söz istemiştir. Buvurun Sayın Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; bir süre evvel Suriye Hükümetinin 
Türk uyruklu kişilerin mallarını devletleştir
mesi üzerine Türkiye Cumhuriyetinin de mu
kabelei bilmisil yaparak Surive uvrukluların 
Türkiye'deki mallarını dcvletleştird:ğini gazete
lerde okuduğum zaman sevinmiştim. Zira dev
letlerarası münasebetlerde ne bâzı devletlere 
karşı küçüklük, ne bâzı devletlere karşı büvük-
lük psikozuna düşmeden devlet hukukna 
tam riayet ve mukabelei bilmisil kaidesini ye
rinde ve zamanında kullanmanın lüzumuna ve 
hattâ zaruretine kaaniim. Fakat kısa bir süre 
içinde Güney - Doğu illerimizde yasıvan ve 
Suriye'de arazisi bulunan bâzı vatandaşlarımı
zın, onu takiben de Türkiye'de yasıvan bâzı 
Suriye uvruklu kişilerin müracaativle karşı
laştım. Menfaatleri ayrı ayrı istikamette olan 
bu kişilerin her iki tarafın söyledikleri birbi
rine tamamen uvduğu için durumu incelemek 
ve inceletmek lüzumunu hissettim. 

Bugün çok kısa olarak bu inceleme ve ir en
letmenin sonuçlarını Savın Hükümete ve Yü
ce Senatoya huzurun urda kısaca arz etmo1-
istiyorum. Suriye Hükümeti 1958 scnesWl~ 
çıkarılan 161 savılı Kanunu 23 Haziran 196? 
te tadil etmiş ve bu karara davanarak kısa lur 
süre evvel toprak reformu yapmıştır. Bu top 
rak reformum rö^o. toprak sahipleri topra
ğın evsafına göre 15 ilâ 300 hektar araziye sa-

hibolabilecek, arazi sahibi arazisinin istediği 
kısmını, yerini seçebilecek, ayrıca kendisine 
kalan arazinin yüzde sekizi nisbetinde eşle
rine - Suriye'de mütaaddit eşleri olduğu için -
ve çocuklarına da arazi verebilecektir.. Ayrıca 
bütün mahsul ve araçların verimi zirai sene 
sonuna kadar sahiplerine aidolacaktır. Bize 
müracaat eden bâzı Türk vatandaşı kişiler bu 
kanunun aynen kendilerine de uygulandığını, 
bâzı Türk vatandaşı kişiler do kendi mallarına, 
hiç dokunulmadığını söylemişlerdir. Bunun 
teferruatını tetkik ve tahkik etmek bizim im
kânlarımızın dışındadır, dışında kalmıştır. 

Bu tatbikat üzerine Bakanlar Kurulumuzun 
1.10.1966 gün ve 7104 sayılı kararı ile Suriye 
uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait zati ve ev 
cşvası lıaricolmak üzere taşınır ve taşınmaz 
mallarla bütün hak ve menfaatlere 28.5.1927 
tarih ve 1062 sayılı Kanun hükümleri gerecin 
ce el konulmuştur. Bidayette memnun oldu
ğumuz bu karar ve tatbikat ş'mdi sizlere arz 
edeceğim incelemeler sonunda benim için bir 
üzüntü konusu o l u ş t u r . Evvelâ bahis konu
su 1927 tarihli 1062 savılı Kanunu bulduk. Bu 
kamına göre Türk vatandaşlarının haklarını 
+îihd:deden yabancı devletlere tabi kişilerin, 
Türkivc'deki hakları da, Bakanlar Kurulu ka-
ra.r'vlc, Hükümet tarafından mukabelei bil-
mis'l olmak ü^ere kısmen veva tamamen tah-
d'ded'lebilir. Menkul veva gavrimenkull erine 
vpzi^cdolunabil;r. Kanunun avron o kısmını 
okudum. Kanunun bu sarahatine rağmen Ba
kanlar KnT-nlnmu^un kararı ve tatbikatı mu 
ka.be1 eı b'l.m.is'1 obnaktan ednrns ve Surive'nin 
tatbikatı sınırlı bir devletleştirme o7mnsına 
rağmen. IvVm, tam mânasnde b1-r devletleştir
me hal>ni almıştır. Surive zirai sere sonuna 
Vadm- mahsullerini sahibine bıraktığı halde biz 
bu imkânı da vermemişizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir hususu 
dnıha belirtmek istiyorum. Bâzı arkadaşlarımız 
bu konuyu işlerken ve hattâ bize müracaat 
eden hâzı Suriyeliler, «hiç olmazsa insaf edin, 
si'z de Suriye'deki derecede bir dev^tleştirme-
ye gidin» dediler. Fakat bâzı hukukçu arka-
daşlanmıız da,ha da üzerinde durdular ve şöyle 
bir neticeye vardılar. Suriye'de bir toprak re
formu yapulmıştır, bütün Suriye uyrukluların 
mallariyle beraber ve aynı nisbotte Türklerin 
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mallarına da el konmuştur. Buna Türkiye'de 
mukabele etmek imkânı yoktur. Ve bir de gü
zel bir misal gösterdiler: Allah saklasın, bir 
komşu devlet yarm bir komünist idarenin altı
na girer de kendi vatandaşlariyle birlikte bü
tün Türk uyrukluların mallarına p1 konursa 
biz Türkiye'de bu zavallıların mvülctkotlerin-
(de uğradıkları felâket yetmiyormuş gibi, bir de 
mallarına el mi koyacağız? Eu hukukî görüş 
'benim düşünceme de uygun geldi, belirtmekte 
fayda göndüm. 

Biraz sonra arz edecğim başka neticeleri da
hi olmasaydı biz büyük devlet, hukuk devleti 
olarak tanınan memleketimizin böyle bir tatbi
kata sahne olmasına üzülürdük. Kaldı ki, bu 
fevrî kararın neticeleri, hakikaten üzücü ol
muştur. Evvelâ, Suriye Hükümeti yeni bir ka
rarla Suriye'deki Türk mallarının tamamına ve 
mahsullerine de al koymuştur. Kendi vatanda
şının kısmen olduğu halde bu defa bu karar 
üzerine Türk uyraklularm bütün mallarına el 
koymuştur. Ve mahsullerine el koymuştur. Bu 
hal binlerce Türk vatandaşının büyi:k zararını 
mucibolmuştur. Suriye uyruklu olup Türkiye'
de yaşıyan kişilere ait mallara tamamen el kon
duğundan varlıklı insanlar bir gecede muhtaç 
hale gelmişlerdir. Masraf ve emek sarfiyle yap
mış oldukları mahsuller dahi kendilerine ve
rilmediği için, bunlar devet tarafından da za
manında tedbir alınamadığından çarçur olmuş
tur. Hattâ yine tahkik edemediğimiz. Hüküme
tin tahkik etmesini istiyeceğimlz bir ihbara gö
re, bâzı istismarcılar sahte senetlerle yetkili 
bakanlara müracaat etmiş ve daha evvel biz bu 
araziyi kiralamıştık, parasını sahibine ödemiş
tik, işte belgemiz diye sahte belgeler göstere
rek mahsullere ve arazi üzerindeki diğer hakla
ra da el koymuşlardır. Mülkiyet hakkına ve 
hukuk prensiplerine inanan, bel bağlıyan bir 
ülkede bu tatbikatı mazur göremedik. Türkiye'
de bulunan Suriye uyruklulara ait arazileri 
•daha evvel kiraladıklarını iddia eden bu şahıs
ların mutlak surette Hükümet tarafından bir 
tetkik konusu yapılmasını bilhassa istirham 
ediyoruz. Mallarına el konan Suriye uyruklular 
arasında senelerce evvel Türk uyruğuna geç
mek için müracaat etmiş, yeni değil, ama sene
lerce evvel müracaat etmiş; fakat tugüne ka
dar henüz neticesi alınamamış olan kişiler de 

vardır. Bunların büyüık bir kısmı Türktür. 
Türkiye'de okumuştur, Türkiye'de yerleşmiş
tir. Bunların durumunu da dikkat nazara al
mak lâzımdır kanaatindeyiz. Suriye uyruklu 
Türkiye^de okuyan talebelerin bankalara tahsil 
masrafları için gelmiş olan paralarına da el 
konmuştur. Bunu da biz hukuk görüşüyle izah 
edemiyoruz. 

Biz incelememiz sonunda bu kararın, bu 
tatbikata mesnot olan 1927 tarih1 i ve 1062 sayı
lı Kanun ve hukuk kurallarına aykırı olduğu 
sonucuna vardık. Sayın Hükümetin bizi ve umu
mi efkârı bu hususta aydınlatmasını ve alınmış 
yanlış bir karar var ise, hatadan dönmek fazi
lettir kaidesine uyarak, düzeltilmesini istirham 
ediyoruz. Kanaatimizce bu gibi kararların alın
masında ve tatbikatında ilgili devlet yetkili-
lerinin karşı karşıya oturup meseleleri en hu« 
kukî şekilde Devletlerarası kaidelere göre hal-
letmesi esas olmalıdır. 

İki sene evvel bir başka dâva için, o defa 
da Suriyelilerin haksız oldukları bir dâva için 
Suriye Hükümeti yetkililerine tavsiye ettiğimiz 
bu prensipleri, bu defa da yanlış olduğunu san
dığımız bir tatbikattan dolayı kendi Hükümeti
mize de tavsiye etmek mecburiyetinde kaldığım 
için cidden üzgünüm. Fakat bu mâruzâtımın 
yegâne sebebi, Hükümetin yaptığı bir hata 
varsa, tetkik sonunda düzeltilmesi ve efkârı 
umumiyeyi aydınlatmasıdır. Hükümetin de 
böyle bir ikazdan memnun olacağı kanaatiyle 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

5. — İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine; Türk 
Vatandaşlığı Kanununun tatbikatı hakkında de
meci. 

BAŞKAN — Türk Vatandaşlık Kanunu 
hakkında Sayın öztürkçine gündem dışı söz 
istemiştir. Buyurunuz Sayın Öztürkçine. 

RİFAT üZTÜKKCİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 22 Şubat 1964 
tarihli 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 
6 ncı maddesi gereğince vatandaşlığa alınmasını 
istiyen kişi kendi millî kanununa, vatansızsa 
Türk kanununa göre reşit olmalıdır. Müracaat 
tarihinden geriye doğru Türkiye'de beş yıl ikamet 
etmiş olmalıdır. Türkiye'de yerleşmeye karar ver
diğini davranışiyle teyidetmiş olmalıdır. İyi 
ahlâk sahibi olmalıdır gibi vasıfları haiz olan^ 
lar Türk Vatandaşı olarak kabul edilebilir, diye 
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kesin bir hüküm olmasına rağmen bu kürsüden 
üzüntü ile tekrarlamak isterim ki, J950 yılından 
beri anavatana gelmiş olan kişilerin Türk vatan
daşlığına alınması için yapmış olduğu müracaat
lar şu ana kadar kesin bir sonuca bağlanamamış
tır. Bu aslı Türk kanından gelen, Türk asıllı olan 
bu kişilerin çocukları okul çağma geldiği halde 
ortaokula, liseye ve yüksek okullara devam etme 
imkânlarım bulamamaktadır lar . İstedikleri yer
lerde çalışmak imkânlarını bulamamaktadır lar . 
Çünkü mer'i kanunlar bu gibi şahısların ne gi
bi işlerde çalışacağını tadadetm ektedir. Sene
lerden beri Türkiye'de kalmalarına rağmen bun
ların çocuklarının da askere alınması imkânı bu
lunamamaktadır . Görülüyor ki, bu gibi müşkül 
durumlarda bulunan bu Türk asıllı vatandaşları
mızın Türk vatandaşlığına alınmasını ve bu gibi 
tedbirlerin alınmasını Hükümet ten âcil olarak di
lemek en tabiî hakkımızdır. 

Diğer bir husus da Türkiye'ye gelmiş olan, 
Türk. asıllı bulunan kişiler tekrar Yunanistan'a 
gönderildiği zaman da, bunlar ın Türk okulların
da öğretmen olabilmeleri için evvelâ Rumca im
tihana tabi tutulmaktadır . Yani Türk okulların
da öğretmenlik yapacak olan bu kişilerin fevka
lâde güzel rumca bilmeleri icabetmektedir. Ya
pılan bu zor imtihanlai'i bunlar da kazanamadık
ları için ne yazık ki, bu Türk okullarında da öğ
retmenlik yapamamaktadır lar . Hükümet ten di-

5. — B A Ş K A N L I K D İ V A N I N I N 

1. — 193 saıtılı Gelir Vergisi Kanununun 
29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilme
si hakkında kanun teklifinin, Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân, Mali ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/94; Cumhuriyet Sena
tosu 2/198) (S. Sayısı : 838) (1) 

B A Ş K A N — Bu kanun tekrar açık oylarınıza 
arz ediliyor. Açık oylama için, küreleri gezdiri
niz. 

2. — Komisyon üye adedlerinin tesbit edil
mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Danışma 
Kurulu kararı 

(1) 838 S. Sayılı basmayazı 22.11.1966 tarih
li 7 nci birleşim tutanağı sonundadır. 
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leğimiz odur ki, Yunan Hükümet i ile anlaşmalı, 
Türk okullarında, öğretmenlik yapacak olan bu 
kişilerin durumunda hafifletici tedbirler alınma
lıdır. Zira Türkiye'de bulunan ekalliyet okulla
rındaki ritmi a rm dahi rahatlıkla Türkçe bilme
diklerini, eğer bu durum devam ettiği müddetçe 
de aynı muamelenin Kum okullarında tatbikini 
Hükümetten istemek en tabiî hakkımızdır, teşek
kür ederim. 

B A Ş K A N — (Umdem dışı görüşmeler bitmiş
t i r efendim. Gündeme geçiyoruz. 

R İ F A T Ö Z T F R K G İ N F (İstanbul) — Tutu
munuz baklanda, söz istiyorum. 

B A Ş K A N — Daha henüz şu dakikada gün
deme geçtik. Biraz gündemimizi yürütelim, bir 
tutum ortaya çıksın, o zaman... 

R İ F A T ÖZTrRlvCİNU f İstanbul) — Gün
dem. dışı tu tumunuz baklanda, konuşmak istiyo
rum. 

B A Ş K A N — Gündem dışı tutum yoktur. 
Başkan söz verme veya vermeme durumundadı r . 
Verirse konuşursunuz. Zaptı sabık hakkında ko
nuşacaksanız, gelecek birleşim, yani filân üye 
şu deyimi kullanmıştır, o Başkan tutumu değil
dir, zaptı sabık hakkında ögrüşerek, bir nokta
nın hatalı olduğunu burada, tescil edersiniz Sayın 
Öztürkçine. Şurada söylediğinizden bunu anla
dım. 

G E N E L K U R U L A ST7NUŞLA&I 

B A Ş K A N — Komisyonların tesbit i hakkın
daki dağıtım cetvellerinin okutulması Yüksek 
Heyetinizde iki celsedir talike uğradı . Adalet 
Part is i Grupu ile Gumhuriyet Halk Partisi Grıı-
pu arasında bir anlaşmanın bahis konusu olduğu 
Başkanlığa, verilen takrirlerle beyan edilmişti. 
Buyurunuz Sayın Alpaslan. 

F E H M İ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, değerli a rkadaş lar ım. Komisyonlara 

ka t ı l acak Sayın Cumhuriyet Senatosu üyesi 

arkadaşlar ımızın oranlar ı üzerinde Danışma Ku

ru lunun bâzı muhalefet şerhlerine rağmen al

mış olduğu k a r a r karşıs ında Adale t Par t i s i 

Grupu ile temasa, geçilerek daha salim bir .neti

ceye varabileceğimiz ümidini arz ve ıs har et

miş, o i t ibarla da'mehil rica eti niştik. 
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Muhterem Genel Kurulunuz lütfetti iki 
Oturum bize mehil verdi. Belki de Sayın Ada
let Partisi Grupu Başkanlariyle kâfi derecede 
temas imkânını bulamadığımız için olacak son 
dakikada bu mevzuda yeni bir vaziyet ihdas 
etmeye mahal görülmemiştir. Danışma Kurulu
nun kararın] arkadaşlarımız aynen benimsemiş 
bulunuyorlar diye pek Mulhterem Adalet Par
tisi Grupu Başkanı arkadaşımdan bir bilgi al
dım. Mesele şu: Adalet Partisi Cumhuriyet 
Senatosunda haiz olduğu ekseriyete uygun_ ci
hetteki komisyonlarda da mevkiini alacaktır. 
Bizim güttüğümüz maksat Cumhuriyet Senato
sunun pek sayın üyelerinin her birinin behema-
hal bir 'komisyonda vazife almalarını mümkün 
kılmak ve Anayasamızla, İçtüzüğümüzün öngör
düğü şekilde oranlara göre komisyonlara katıl
malarını sağlamak için karşılıklı bir temas yap
ma yoluna gitmiştik. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Adalet Partisinin 
95 üyesi vardır. 98 üyelik yer ayrılmıştır. Tak
dir ^buyurursunuz ki, Divan Başkanlığına katı
lan arkadaşlarımı BaŞkanvekilleri, İdare Âmir
leri ve Kâtip üyeler komisyonlarda vazlife ala
mazlar. Adalet Partisinin 'beş sayın üyesi Di
vanda vazifelidir. O halde 95 den beş tane çı
kardığımız zaman 90 kalır. Bütçe ve Plân Ko
misyonuna Anayasanın verdiği imkânlarla bir 
fazla katılma hakları vardır, iktidar olarak. 
O halde tabiî haliyle 91 üyelik işgal etmeleri 
düşünülür, eğer Divana katılan arkadaşlarımı
zın vazife almıyacakları esasını dikkate alır
sak. Mutlaka oranı dikkate alınırsa o zaman 
95 bir de fazlası ile alırsak 96. Hal'buiki 98 yer 
ayrılmaktadır, iki kişilik fazla yere sahib olu
yorlar. Cumhuriyet Halk Partisi 48 üyelik iş
gal eder Cumhuriyet Senatosunda 47 yer veril
miştir. Bir noksandır, bunun üzerinde fazla 
durmuyorum, eğer Divana katılan arkadaşla
rımızı da hesaba (katarsak, bizim de 4 üye arka
daşımız Divana katılmıştır, bu haliyle bize 
43 yer verilmesi lâzım, ona rağmen 47 veril
mek: suretiyle dört tane fazlasını almış bulunu
yoruz. Bizim de durumumuz bu. 

Kontenjan üyeleri normal olarak .13 kişi
lik yer işgal etmek mevkiinde oldukları halde 
onlara 15 kişilik yer verilmiştir. Tabiî Senatör
lere 12 verilmiş; 16 tane bağımsız üye vardır, 

onlara 10 yer ayrılmış, 6 tanesi, 6 muhterem 
üye arkadaşımız açıkta kalmışlardır. 

Şİ'mdi bir başka mahzur dalha vardır, arka
daşlarım. Meselâ komisyonlardan birisine bu 
defa fazla miktarı 'ele alma'k suretiyle Muhte
rem Adalet Partisi Grupu tarafından gösterile
cek bir üyeyi yerleştirmek için o komisyonda
ki hâlen mevcut vazifeli ve gruplardan birisi
ni temsil eden bir arkadaşımızın istifası lâzrm-
gelecektir. İstifa ötmeden oraya yenli bir üye 
göstermiş olmak o komisyonun İçtüzükte tesbit 
edilen sayısını artırmak gibi bir netice verecek
tir. Yani onbeş kişilik bir komisyon ise, ev
velce farzı mahal ;bir grup fkerid'i oranına göre 
8 kişi veriyor ise bu sefer onu 10 a çıkardığı 
zaman diğer üyeler de istifa etmediği takdirde 
bu 17 kişiye çıkmış olacaktır. Nitekim böyle 
bir durum da vardır. Bu da bir çelişmezlik 
meydana getirecek, bir ahenksizlik meydana 
getirecektir. Bizim bütün zorlanışımız bun-, 
dadır. Yoksa C. II. P. Grupu olarak 48 kişiyiz, 
'bize 47 kişilik yer verilmiş. İtimat buyurulsun 
ki, lıunu bir mescel olaraik ele almadık. Yani 
hem karşılıklf anlaşma içinde meselelerimizi 
halledelim, hem bütün üyelerin mutlaika bir ko
misyonda vazife alması imkânını sağlamış ola
lım, hem de komisyon sayılarını artırıcı mahi
yette 'bir zorlamaya tabi tutmuş olmaik için üye
lerin sayısına göre yine çoğunlukta olan siyasi 
teşekkülün komisyondaki çoğunluğu da kendi 
oranı çerçevesinde muhafaza etmek kaydiyle 
bu işe bir veçhe verelim diye düşünmüşdük. 
Tekrar arz edeyim ki, biraz da kusur bizde 
oldu, daha evvel Adalet Partisi Grup Başkanı 
ile bu mevzuda geniş görüşmek imkânı bulama
dık. Vaziyet müsaidolmadı, onların grup top
lantıları oldu, bizim grup toplantımız oldu. 
Ama son dakikada aldığımız bilgi bizi mütees
sir etti. Bu itibarla bendeniz bir ahenkli çalış
mayı temin etmek maksadiyle arz ettiğim mah
zuru da bertaraf etmek üzere Yüksek Başkan
lığa bir önerge takdim ettim. Ve 'bu önergem
de bu noksanlıklardan ötürü Danışma Kurulu
nun 'kararma bağlanmış olan cetvelde yeniden 
düzeltmeler yapılabilmesini sağlamak için bu 
cetvelin Danışma Kuruluna iadesini arz ve ta-
Idbediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Tuna, buyuran efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Pek muhterem arkadaşlari'm, komisyonlardaiki 
üye sayısını, partilerin 'kuvvet oranlarına göre 
ayarlanmasını tomin ctm.dk üzere bir ta'krir 
vermiştik:. Bu takririn icabı olarak, her par
tinin üye sayısı Genel Kurulun üye t a m s a y ı 
na oran edilme suretiyle rakam1 ar tesbit edildi. 
geçen celsede okutulmuş olan her parti grupu-
na düşen üye adedini gösteren cetvel riyazi 
bir ifadenin muhassalası olan bir cetveldir. Bu
na muhterem arkadaşımız da hiçbir suretle iti
raz etmemektedir. Danışma Kurulunun hazır
ladığı cetvel Anayasanın 84 ncü ve İçtüzüğü
müzün 8 nci maddesine uymak suretiyle riyazi 
bir ameliye yapılmıştır. Her partive düşen kon
tenjan üye miktarı bu raporda tesbit olun
muştur., 

»Şimdi muhterem arkadaşlarımız, tuttular 
bâzı grup kuramıyan ve müstakil vaziyette gö
züken arkadaşlarımızın komisyonlarda vazife 
alamadıklarını bildirdiler. Biz Adalet Partisi 
olarak her arkadaşımızın bir komisyonda çalış
ma imkânının sağlanmasına imkân hazırlamak 
va'dinde bulunduk. Ve bu yolda çaba sarf et
tik. Bizim yaptığımız tetkikte komisyonlar 
için 182 üyelik vardır ve Başkanlık Divanı 
üyeleri, grup başkan ve başkanvekillcri çıkarıl
dığı zama.n bundan çok daha az miktarda üye
mizin bulunduğu ve 5 - ]0 arkadaşa iki yerde 
vazife verme mecburiyeti gibi bir halin de 
mevcudolduğunu müşahede ettik. Biz yapılacak 
ufak bir feragatle bir teşekkül içerisinde Ana
yasanın 84 ncü maddesinin bahşettiği ekseri
yette bulunma halini bertaraf eder bir durum 
yaratmaktadır. Şunu hemen ifade edeyim ki, 
grupumuz, Anayasa Komisyonunda komisyon 
üyeleri adedinin ayarlanmasiyle ilgili Millî 
Birlik Grupu arkadaşlarımız tarafından veril
miş bir takrir vardır. Böyle bir mesai içerisin
dedirler. Vaktiyle üyelerimizin sayısı kâfi gel
mediği için 15 kişilik komisyonları 13 e indir
dik, 9 a indirdik. Burada Yüksek Heyetinizin 
malûmudur; ilk komisyonu kurduğumuz za
man 15 kişilik birkaç komisyonu 13 e kadar, 
9 a kadar indirmeye mecbur kaldık. Böyle bir 
ayarlama da yapılmaktadır. Halihazırda bizim 
yaptığımız tetkikatta komisyonu olmıyan, ben 
bir komisyonda vazife almadım, diyen bir ar

kadaşımızı da tesbit edemedik. Böyle bir ayar
lama da mevcuttur. Biz de çalışmak istiyen bir 
arkadaşın mutlaka bir komisyonda çalışmasını 
temin etmek üzere gerekli yardımı yapmaya 
ve elimizdeki Tüzüğün buna göre tadil edil
mesi için gerekli gayretin içinde bulunmaya ka
rarlıyız. Bunu huzurunuzda arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüz yalnız 
bu dağıtım cetvelleri üzerinde... 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Bu beyan
larından sonra, bu çalışma taahhüdünden son
ra takdim etmiş olduğum önergemi geri alıyo
rum Başkanım. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüzün 8 nci maddesi
ne göre sayın üyelere bu dağıtım cetvelleri üze
rinde söz verilmez. Yalnız siyasi parti grupla
rı ile grupların sözcülerine 10 ar dakikayı geç
memek üzere ve bir defaya mahsus olmak üze
re söz verilir, der. Diğer gruplar adına da mü
racaat talebi olmamıştır. Bu sebeple daha evvel 
okunan ve Yüksek Heyetinizin ıttılaınıza arz 
edilen dağıtım cetvellerini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

KUDRET BAYHAN (Niğde) — Sayın Baş
kan, bizim talebimiz vardı. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğün 8 nci mad
desi sarihtir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyüreh'iii yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/15) (X) 

i. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın y atama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/23) (X) 

5. —- Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ü naldı'nm yasama dokunulmazlığı 
halckında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/54) (X) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/92) (X) 

(X) 3/15, 3/23, 3/5 i, 3/92 sayılı tezkerelere 
ait raporlar tutanağın sonundadır. 
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7. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi C. 
T ev f ih Okyayuz'un, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/195) (X) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersaıv'ın yasama dokunıdmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu rporu 
(3/197) (X) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürck'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/200) (X) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/209) (X) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın yasama dokunıdmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/325) (X) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/228) (X) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürhçine'nin yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/278) (X) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Rahmi Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/279) (X) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Diheçligil'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/290) (X) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürck'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/291) (X) 

(X) 3/ 195, 3/197, 3/200, 3/209, 3/322, 
3/228, 3/278, 3/279, 3/290, 3/291 sayılı tezke
relere ait raporlar tutanağın sonundadır. 
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17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/298) (X) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'ın yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/311) (X) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersii'nün yasama dokunıdmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/319) (X) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tekin Arıburnn'un yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/326) (X) ' 

21. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler'in yasama, dokunulmazlığı hak-
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporcu 
(3/327) (X) 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tekin Arıburun'un yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(3/329) (X) 

23- — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Emanullah Çelebi'nin yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/330) (X) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/331) (X) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/332) (X) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/333) (X) 

(X) 3/298, 3/311, 3/319, 3/326, 3/327, 
3/329, 3/330, 3/331, 3/332, 3/333, sayılı tezke
relere ait raporlar tutanağın sonundadır. 
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C. Senatosu B : 8 24 . 11 . 1966 O : 1 

27.— Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin yasama, dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/334) (X) 

. 28. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Ycdçuk'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/346) (X) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında (Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/357) (X) 

30. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkcine'nin yasama, dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/358) (X) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun, yasama doku
nulmazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko

misyonu raporu (3/371) (X) 

32. -— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un yasama dokunulmazlığı hakkın
da Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/372) (X) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan S iler s an'm yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/381) (X) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
I. Sabri ÇağlayangiVin yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Aelalet Komisyonu raporu 
(3/385) (X) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun yaseıma dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/388) (X) 

36- —• Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Osman Gümüşoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/403) (X) 

(X) 3/334, 3/346, 3/357, 3/358, 3/371, 
3/372, 3/381,-3/385, 3/388, 3/403, sayılı tezke
relere ait. raporlar tutanağın sonundadır. 

37. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un yasama dokunulmazlığı hakkın
da Anayasa ve Aelalet Komisyonu raporu 

(3/408) '(X) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nadir 
Nadi'nin yasama dokunulmazlığı hakkında Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/410) (X) 

39. —- Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'in yasama dokunulmazlığı hakkında 
Anayasa ve Adrdet Komisyonu raporu (3/429) 
(X) 

40. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yaseıma dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/436) (X) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Er-
gün'iln, yasama dokunulmazlığı hakkında Ana
yasa ve Aelalet Komisyonu raporu (3/447) (X) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Saim Seırıgöllü'nün yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adeılet Komisyonu raporu 
(3/457) (X) 

43. — Cumhuriyet Senatosu . Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligirin yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adeılet Komisyonu raporu 
(3/477) (X) 

44. — Cumhuriyet Senatosu İsparta Üyesi 
Mustafa. Gülcügil'in yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/32 i) (X) 

BAŞKAN — G! ündemiımizin sunuş la r 'kıs
mının 2,45 sır ala,™ ula, kay ı t l ı husus la r ıs ay m 
üyelerin yasama dokunulmazl ık lar ı ile ilgili ko
nulard ı r . 

Anayasa ve Ada]et 'Komisyonunun bu isayın 
üyelere ait tanzim ett iği r apo r l a r bir 'birinin ay
nıdır. Bu sebeple bun la rdan 'bir s ay un. üyeye ait 
ka ra r ı 'okuduktan sonra diğer üyelere ait liste
yi okumak suret iy le tasviplerinizi alacağım. 
Çünkü hepsinin okunmiaısı çok zaman 'allacıak-
t ı r . 

(X) 3/408, 3/410, 3/429, 3/436, 3/447, 
3/457, 3/477, 3/324 sayılı tezkerelere ait ra-
porlar tutanağın sonundadır. 
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Bu hususu tasviplerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporlardan ilkini okutuyorum. 
(3/15) 

Yiikstek [Başkanlığa 
Kendisine görevini (kötüye kullanmak fiili 

isnadedildiği için Başkanlığın özlük ve yazı 
işleri ifadeli 19 . 12 . 1961 'tarihli ve 6/2 - 5650 
sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılanil-
mesi için yasama dokunulmazlığına dair bir 
karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu 
İstanlbul Üyesi Şevket Akyürek'e isnededilen 
fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk .muvacehe-

Şevfcet Akyürök (İstanbul) 3/15 
Mehmet Ünaldı (Adana) 3/2(3 
•Mehmet Ünaldı (Adana) 3/54 
Sabahattin Orhıon (Giresun) 3/92 

C. Tevflk ökyaıyuz (İçel) 3/195 
Orhan Süersan (Manisa) 3/107 

Şevket Akyürek (İstanbul) 3/200 
Orhan Süerisan (Manisa) 3/209 

Mdhmet Ünaldı (Adana) 3/225 
Talât Oran (Bilecik) 3/228 

Rifat Öztürikçine (istanbul) 3/278 
Rahmi Arıkan (Bolu) 3/279 

Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) 3/290 

Şevket Akyürek (İstanbul) 3/291 
Şevket Akyürek (İstanbul) 3/298 
Şeref Kayalar (Bursa) 3/311 

Vehbi Ersü (Tabiî Üye) 3/319 

Telkin Arıfourun (İstanıbui) 3/386 
Mehmet Güler (Balıkesir) 3/327 
Telkin Arıfburun (İstanbul) 3/329 
Emanullajh Çelebi (!Tabiî Üye) 3/330 

; sinde bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 
i sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konu

sunun tetkik olunması için yukarıda sözü edi
len Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili 
mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa ia
desine komisyonumuzun 16 Kasım 1966 tarihli 
toplantısında karar verilmiştir, 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa say-
'gı ile 'arz 'olunur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkan ve üyeleri 

BAŞKAN — Tasvipleriniz 'gereğince listeyi 
okutuyorum; 

Görevini kötüye kul]anmaktan 
Memuriyet görevini kötüye kullanmaktan 
Melmuriyet görevini kötüye kullanmaktan 
Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 14 
.sayılı Kararın 72 nci maddesine aykırı hareket
ten 
38 sayılı Kanunu mulhalefetten 
38 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (D) bendine 
muhalefetten 
Görevini kötüye kullanmaktan 
38 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (D) bendi ve 
T. C, K. nun 149/1 maddesi delaletiyle aynı ka
nunun 1712 nci maddesine giren fiilden 
Memuriyet görevini kötüye kullanmaktan 
Telsiz Kanununun 38 nci maddesine uygunsuz fi
ilden! 
38 sayılı Kanuna muhalefetten 
ıSıfat ve hizmetimden dolayı Devlet memurunu 
tahdit ve suç işlemeye tahrik fiillerinden 
Vicdan ve Toplantı Hürriyetinin korunması hak
kındaki 6187 sayılı Kanuna muhalefetten 
Görevini kötüye kullanmaktan 
Görevini kötüye kullanmaktan 
Cezaevi müdürüne huzurunda ve ifa ettiği vazife
den dolayı vakar ve haysiyetine kavi en ve fiilen 
taarruz ve hakaretten 
Şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek 
tarzda vasıta sevk ve idare etmekten 
38 sayılı Kanuna muhalefetten 
298 sayılı Kanuna muhalefetten 
38 sayılı Kanuna muhalefetten 
Tedbirsizlik ve dikkatsizlik neticesinde bir kişi
nin Ölümüne ve üç kişinin yaralanmasına seıbelbi-
vet vermekten 
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Safa Yalçuk (Çorum) 3/331 
Safa Yalçuık (Çorum) 3/332 
Safa Yalçuık (Çorum) * 3/333 
Mustafa Deliveli (Hatay) 3/334 
Safa Yalçulk (Çorum) 3/346 
Fethi Tevetoğlu (Samsun) 3/357 
Rifat Öztürkçine (istanbul) 3/358 

Nuri Âdemoğlu (Adana) 3/371 
Celâl Ertuğ (Elâzığ) 3/372 

Orhan Süersan (Manisa) 3/381 
î. Sabri Çağlayangil (Bursa) 3/385 
Fethi Tevetoğlu (Samsun) 3/388 

Emin Durul (Denizli) 3/393 

Osman Grünrüşoğlu (istanbul) 3/403 
Celâl Ertuğ (Elâzığ) 3/408 

Nadir Nadi (C. Bşk. Kontenjanı) 3/410 
Talât Oran (Bilecik) 3/429 
Şevket Akyürelk (istanbul) 3/436 
Ömer Ergün (C. Bşk. Kontenjanı) 3/447 

Sakı Sarıgöllü (Aydın) 3/457 
Hüsnü Dikeçligil (Kayseri) 3/477 

Mustafa (Mcügil (İsparta) 3/324 

BAŞKAN — Bu husustaki dosyaların ilgili 
makamlara gönderilmesi için Başvekâlete iadesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Mehmet Emin 
Durul Senatör olmadığı için diğerlerinden ayrı 
olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Suçu işlediği zaman... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Diğerlerinin Af 

Kanununun kapsamına girip girmediği tetkik 
için gönderilecek. Ama Mehmet Emin Durul 
halen Senatör olmadığı için onun dosyası doğ
rudan doğruya gönderilecek. Böyle olması lâzım 
dır. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ AHMET NUSRET TUNA (Kasta-
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Memuriyet görevini kötüye kullanmaktan 
Görevini kötüye kullanmaktan 
Memuriyet görevini kötüye kullanım aktan 
298 sayılı Kanuna muhalefetten 
Memuriyet görevini kötüye kullanmaktan 
38 sayılı Kanuna muhalefetten 
38 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin (B) ve (D) 
ıbendlerini ihlâlden. 
Karayolları Trafik Kanununa muhalefetten 
38 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin A, D ve E 
ıbendlerine aykırı hareketten. 
38 sayılı Kanunun l /D maddesini ihlâlden. 
Karayolları Trafik Kanununa muhalefetten 
6187 saydı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fık
rasını ihlâlden. 
Otomobilini şahısların ve eşyanın emniyetine teh
like verecek tarzda sevk ve idare etmekten. 
Tehlikeli vasıta kullanmaktan. 
38 sayılı Kanunun 1 nei maddesinin (A) ve (B) 
ıbcndlcrini ihlâlden. 
Neşren halkaret etmekten. 
Memura mukavemet fiilinden. 
Telsiz Kanununa muhalefetten. 
Siyaai Partiler Kanununun 37 ve 122 nei madde
lerine aykırı hareketten. 
38 sayılı Kanuna muhalefetten. 
G187 sayılı Kanunun 1 nci T. C. K. nun 163/4-5 
nei 5-680 sayılı Kanunun 16/4 ncü maddelerine 
aykırı hareketten. 
38 sayılı Kanuna muhalefetten. 

monu) — Anayasa ve Adalet Komisyonu Sözcüsü 
olarak arz ediyorum. Esasen bunların Af Kanu
nuna girip girmedikleri sorulacak. Mehmet Emin 
Durul'un durumu ise diğerlerinden farklıdır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet diğerlerin
den farklı. 

BAŞKAN — Emin Durul müstesna diğer 
dosyaların gönderilmesi hususunu oylarınıza, arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul 
edilmiştir. 

45. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Emin Dururun yasama dokunulmazlığı hakkın
da Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/393) (X) 

(X) 3/393 sayılı tezkereye dair rapor tu
tanağın sonundadır. 
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BAŞKAN — Emin Durul'a ait dosyanın tez
keresi de diğerlerine uygun yazılmıştır. Bu ba
kımdan evvelâ Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
gönderelim, onlar halletsinler. Anayasa ve Ada
let Komisyonuna gönderilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

46. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onafm yasama dokunulmazlığı hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/152) 
(x) 

BAŞKAN — Sayın Onat hakkındaki tezke
reyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Başbakanlık özlük ve yazı işleri ifadeli 

28 Kasım 1962 tarihli ve 6/2-5229 sayılı yazıya 
ekli olarak gönderilen Cumhuriyet Senatosu 
îzmir ili Üyesi Hilmi Onat'm yasama do
kunulmazlığına ilişkin dosya Komisyonumuzun 
16 Kasım 1966 tarihli Birleşiminde tetkik ve mü
zakere olunmuş ve dosyada isnadolunan madde
nin belirtilmemiş olması sebebiyle tesbiti için 
ilgili mercie iadesine karar verilmiştir. Gereğine 
arz olunur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkan ve üyeleri 

BAŞKAN — Dosyanın ilgili mercie iadesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» 
Muaddel Sözleşmesinin uygun bulunduğuna 
dair kanun 'tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İsler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/189 
Cumhuriyet Senatosu 1/676) (S. Sayısı : 823) 
(1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan (823) 
Sıra Sayılı kanun tasarısının gündemde mevcut 
bütün işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Kanunun ismi : 
«Adeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel 

Sözleşmesinin uygunf bulunduğuna dair kanun 
tasarısı (1/676) 

Dışişleri Komisyonu Sözcüsü 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Akdeniz Balıkçılık Genel Kon
seyi muaddel Sözleşmesinin uygun bulunmasına 

(X) 3/152 sayılı tezkereye dair rapor tu
tanağın sonundadır. 

(1) 823 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 

dair kanun tasarısının gündemde mevcut bütün 
işlere takdimen görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Öncelikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Komisyon ra
porunun okunmasını kabul edenler... Okunmama
sını kabul edenler... Komisyon raporunun okun
maması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
Sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

«Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulundu

ğuna dair Kanun 

MADDE 1. — 24 Eylül 1949 tarihinde dü
zenlenen ve 22 Mayıs 1963 tarihinde değiştirilen 
«Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Sözleşme
sinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul ctmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyeııler.. 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üyel . Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyeıı
ler... Kabul edilmiştir. 

Acık oylarınıza arz edilecektir. 

2. — Birleşmiş Milletler Andl aşmasının 
109 ncu maddesinin Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun 20 Aralık 1965 tarihli ve 2101 
(XX) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şekli
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun -tasarısının Millet M e dişice kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/198; Cumhuriyet Senatosu 1/678) (S. 
Sayısı : 824) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(824) -sıra sayılı kanun tasarısının gündemde 
mevcut bütün işlere takdimen (incelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kain unun ismi : 
Birleşmiş Milletler An di aş masının 109 ncu 

maddesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
nun 20 Aralık 1965 tarihli ve 2.101 (XX) sayılı 
Karariyle değiştirilmiş olan şeklinin onaylan
ması (1/678) 

Dışişleri. Komisyonu Sözcüsü 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Takrirde bahis konusu kanun 
t asara mm gündemde mevcut bütün işlere tak
dimen görüşülmesi hususunu oylarınıza arz edi-

(1)..,824. S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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yorum.. Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul 
edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oyla<rm.tza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etımiyeııler... Kabul 
edilmiştir-. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını ka.hu 1 edenler... 
(Hummam as ı ka r a r gi r ol m us tu r. 

Kanunim tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye yok. Maddelere geçihııesini oylarını
za arz ediyorum. Kahul edenler... Ktmiyenler... 
Kabul «lilmi'KJtir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Ktmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 109 ncu mad
desinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
20 Aralık 1965 tarihli ve 2101 (XX) sayılı Ka
rariyle değiştirilmiş olan (şeklinin onaylanması

nın uygun bulunduğuna dair Kanun 

MADDE .1. — 1.5.8. 194f> tarihli ve -Î801 
sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Birleşmiş 
Mil!otler Andlaşma'smm 109 ncu maddesinin 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulum:':; 20 Aralık 
1905 tarihli ve 2101 (XX) sayılı Karariyle de
ğiştirilmiş olan şeklinin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye, yok. .Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kahul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

M ADİ) h) 2. — Bu kanun yay uru tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Oylarınıza sunuyorum. Ka'oul edenler... Id-
'miyenler... Kahul edilmiştir. 

MADDİ] 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — M.adde üzerinde söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Bbmiyonier... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüş incik istiyen, 
yok. Kanun açık oylarınıza arz edilecektir. 

193 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin bir 
bendini değiştiren kanun tasarısının açık oyla
masına oy kullanmıyan. sayın üye var mı? (Yar, 
sesi) Lütfen kullanınız. 
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3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cum
huriyeti arasında 25 Şubat 1964 tarihinde An
kara'da imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince, kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim re Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonları raporları 
(Millet Meclisi 1/168, Cumhuriyet Senatosu 
1/680) (S. Sayısı : 825) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Oündomin. birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(825) sıra sayılı kanun tasarısının gündemde 
mevcut bütün işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve tefklif ederim. 

Kanunun ismi : 
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 

arasında 25 Şubat 1964 tarihinde Ankara'da im
zalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
.(J/680) 

Dışişleri Komisyonu 'Sözcüsü 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — Takrirde bahis konusu olan ka
nunun gündemde mevcut bütün işlere takdimen 
görüşülmesi talebedilinektedir. Bu husustaki ta
lebi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenin-... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Okunmamasını kabul edenler... Ra
porun okunmaması karargir olmuştur. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye?. Sayın Ata lav buyurun. 

SIRIM A T AL AY (Kars) — İçtüzüğün 85 nci 
maddesine göre onaylanması yasama organları
nın bir kanun yapımına bağlı olan andlaşmala-

(1) 825 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

rın ihtiva ettiği kanun-maddeleri üzerinde onay
lama yapılamaz, fakat itiraz edilir ve bunlar üze
rinde görüşme açılır. 

İçtüzüğün bu maddesinin işlemesi bakımın
dan söz almış bulunuyorum. Bir noktanın tesbi-
ti gerekmektedir. Kurucu Mecliste Anayasanın 
65 nci maddesi yapılırken kanunla onanması 
mümkün görülen, ister bir milletlerarası andlaş-
maya dayansın, veyahut yeni yapımı gerekli bu
lunan milletlerarası ilişkiler andlasnıa tabiriy
le bir kanunla yapılanları vardır, 65 nci madde
ye göre bir kanunla onanması mümkün olmayan 
ve Hükümet tarafından Ilesmî Gazetede ilân edil
mek üzere hukukî hüviyet kazananlar mümkün
dür. Yasama organlarına gelen bu hukukî me
tinlerin antlaşma olarak tesbitini Anayasa ön
görmüştür. Elimizdeki metin anlaşmadır. Şim
di madem ki, yasama organları huzuruna geliyor, 
bu nitelikle ki, bütün münasebetleri tanzim eden 
hukuk kaidelerinin Anayasanın bu hükmüne uy
ması lâzımgelir. Andlasnıa olması lâzım, tâbir bu 
şekilde kullanılmıştır, Anayasamızda. Eski Ana
yasamızda andlasnıa idi, ama yeni Anayasada 
ilanıza Eroğlu'nun itirazı üzerine tesbit edilen 
husus andlaşmadır. Binaenaleyh gelen metinle
rin bir nitelikte ve bir hüviyette olması lâzım. 
Şimdi sözcünün veya Hükümetin bâzılarında an
laşma, bâzılarında andlaşma, bâzılarında sözleş
me tâbirleri ayrı bir hukukî netice midir ki, bu 
şekilde geliyor, yoksa Anayasanın 65 nci mad
desine ııyulmamaktadır. Bu hususun tesbit edil
mesi lâzımdır. Sözleşme geliyor, anlaşma geliyor, 
andlaşma geliyor. Anayasa münhasıran andlaşma 
olarak tesbit etmiş bulunmaktadır. Ne olacaktır 
şimdi? Niçin bu farklar geliyor? Acaba bir kül
tür anlaşmasıdır diye yani bir mukavele, bir 
ahitnamenin daha zayıfı, daha hafifi diye mi 
anlaşma olarak geliyor, ki, bu mümkün değil de 
Anayasa görüşmelerinde kanunla onanması lâ-
zımgelen bütün ilişkiler andlaşma olarak tesbit 
edildiğine göre, niçin bu şekilde gelmiyor? Bir 
birliği temin bakımından acaba Komisyon bizi 
tenvir eder mi? 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında akdedilen kültür andlaş-
masınm 12 nci maddesine göre bir komisyon ku
rulacak, bu komisyon daimî olacak, 8 kişiden iba
ret bulunacaktır. Bu heyetin 4 kişiliği Tunus'ta, 
dört kişiliği de Türkiye'de olacaktır. Türkiye'-
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deki komisyonun şubesinin 3 tanesi münhasıran 
memur olma vasfı aranmadan yani memur olma
dan da 3 kişi, bir kişi de Tunus'un Türkiye'de
ki Büyükelçiliğinin mümessilliğinden meydana 
gelecektir. 

Türkiye'deki eşit şartlara göre yapılan bu 
andlaşmada daimî komisyonun üyeleri için Dev
let memuru vasfı aranmıyor da fakat Tunus için 
bu şart koşulmuyor. Neden acaba? Aynı şart
lar dâhilinde olmasına rağmen madde içerisinde 
Türkiye'de daimî komisyonu teşkil edenler için 
münhasıran memur olma. şartı konmuyor, memur 
olmıyanlar da alınabilecektir, yani hiçbir nite
lik gözetilmiyecektir, bu daimî komisyona. Fa
kat Tunus için böyle bir şart yoktur. Niçin kar
şılıklı yapmıyoruz. Bütün bu gibi anlaşmalarda 
ve onlara bağlı olan metinlerde karşılıklı ve eşit 
şartlar arandığı halde 12 ne i maddede bizim için 
Karma Komisyon üyelerinde Devlet memuru ol
ma vasfı ve niteliği aranmıyor? Her hangi bir 
şahıs olabilecek. Bunun mahzurlu olup olmadı
ğı, yani bu niteliğin hukukî mahiyeti ne olacak
tır? Zira taraflar bunu, karşı tarafın akitlerini 
diğeri ona haber vermek üzere değiştirebilecek
lerdir. Bunun müddeti ne olacaktır? Bir de 
12 nci maddede, sekiz kişilik bu Karma Komis
yonun toplanmasını taraflardan her hangi bi
risi istiyebilecektir ve bunun üzerine toplanabi
lecektir. Nerede toplanacaktır ve bunu ne tan
zim edecektir? 13 ncü maddede «bu Karma Ko
misyonca alınacak tedbirler derken, bunun için
de mi anlamak lâzımgclir, yoksa buhir boşluk mu
dur? 

Bu hususlarda komisyon bizi tenvir ederse 
memnun kalırız 

BAŞKAN — Sayın Atalay, bu hususlar Mec
lisleri ilgil.endirm.iyen hususlardır. Biz anlaşma
yı yalnız uygulamakla, tasdik etmekle mükelle
fiz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır, İçtü
züğün 85 nci maddesini tetkik edersek 2 nci fık
ra açıkça ifade eder. Maddelerin bağlı olduğu 
metinler oya konmaz ve fakat itiraz edilir, Sayın 
Başkan ve bu itiraz üzerine şayet ben bir öner
ge verirsem, yeniden gözden geçirme, değiştirme 
teklif edemem. Değiştirme teklif etmeye hakkım 
yoktur, sadece itiraz edilebilir, yani maddelerin 

ihtiva ettiği metinler ayrı ayrı oya konmaz, Baş
kanın müdahalesi burada haklı ve fakat itiraz 
edilir, itiraz üzerine komisyona gider, komisyon 
orada kabul veya reddettiğine dair sarih bir me
tin getirir. Ben bunları yapmıyorum, ben sade
ce bu hususta Komisyondan ve Hükümetten iza
hat rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesi teklifini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Komisyon izahat 
vermedi. 

BAŞKAN — O takdir onlara aittir, mutlaka 
izahat verir diye bir hüküm yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 
arasında 25 Şubat 1964 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış olan Kültür Anlatmasının onaylan

malının uygun bulunduğana dair Kanun 

MADDE 1. —• 25 Şubat 1964 tarihinde im
zalanmış olan «Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşması» nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye ! Yok. Kabul edenler... Etmiyen
ler.,. Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir, 

— 264 — 
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4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro

manya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arazında 
22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/99; Cumhu
riyet Senatosu 1/631) (S. Sayısı: 826) (1) 

— Başkan Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi; yapılacak 

işler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıka
rılan (826) sıra sayılı kanun tasarısının gün
demde mevcut bütün işlere takdlaıen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz vetoklif ede
rim. 

Kanunun usmi : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya halk Cumhuriyeti arasında 
22 Haziran 19G5 farilimde İmzalanan 
Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
'bulunduğuna dair kanun tasarısı. 
(1/681) 

Dışişleri Komisyon 
Sözcüsü 

Tabiî Üye 
Ahmet Yıildız 

BAŞKAN — Takrirde bahse konu kamın 
tasarısının gündemde mevcut bütün ıVjlere 
itaikdimen görüşülmesini kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup ckunmaması 
hususunu da oylarınıza arz edeceğim : Okun
masını kabul edenler... Okunmamasını kabul 
edenler... Okunması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok?. Maddelerin görüşülmesine geçiıl-
mesinj oylarmza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş tir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifini oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

(1) 826 S. Sayılı basmayazı 
Kundadır. 

tutanağın so-

Tarkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti Hükümetti arasında 22 Ha
ziran 1935 tarihinde imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

Kanun. 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 22 Haziran 1965 tan'ıhinde Bük
reş'de imzalanan «Askıda olan malî meselele
rin halledilmesi için Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ıjle Romanya Halk Cumuhriycti ara
sında Anlaşma.» nın onaylanması uygun bulun
muş tuı\ 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmılyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmişti1;-. 

MADDE 3. — Bu ^kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kuralu yürütür. 

BAŞKAN —• Madde üzen'nde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbini edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmtiycnler... Kabul 
cd'l'lnıişti.':'. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Acık oylarını kullanmıyan sayın üyeler,? 
Lütfen kullansınlar. 

4 kanun teklifimiz vardır, kanuniyet kes-
betaıerı'ı açık oy ile mümkün olacaktır. Oyla
rını kullanmalarını sayın üyelerden rica ede
rim. 

5. — 1961 büttee yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/29, Cumhuriyet 
Senatosu 1/671) (S. Sayısı : 827) (1) 

(1) 827 S. Sayılı 
nundadır. 

basmayazı tutanağın so-
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BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini 'oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyeni er... 
ivedilikle görüşülmesi kalbul edilmiştir. 

1961 büttçe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — 1961 bütçe yılı genel giderle
ri (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetve^erde gösteril
diği üzere; 

a) 5 918 587 847,31 Mirası car-:, bütçe gi-
.derlerine, 2 706 640 249,38 lirası da yatırım 
giderlerine; 

b) 118 282 261,86 lira özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen mdbaliğden yapılan 
cari bütçe giderlerine, 2 646 837 190,57 lirası 
'da yatırım giderlerine, 

c) 234 633 342,08 lirası nâzım giderlere 
ajiıdölmaik üzere toplam olaralk 11 623 980 891,20 
liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler". . Etmtiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1961 bütçe yılı genel tahsi
latı bağlı (B) işaretli cetvelde gösteıili'dği üze
re 8 168 141 771,28 lirası normal gelirden ya
pılan tahsilata, 2 765 758 797,69 lirası özel ka
nunlar gereğince elde edilen gelir tahsilâtına, 
234 633 342,08 lirası da nâzım gelir tahsilâtına 
aidolmak üzere toplam olarak 11 168 533 911,05 
liradır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmr'iy enler... Kabul 
edilmiutir. 

MADDE 3. — 1 ve 2 nci maddelerde yazılı 
gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
455 446 980,15 lira 'bütçe açığı Hazine imkân
ları ile karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye?. Yok. Maddeyi] kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. —- 1961 bütçe yılı içinde ödenek 

dışı harcanan ve bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
1 672 928,83 liralık giderden 1 636 123,64 lira
sı için tamamlayıcı ödenek kalbul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gö'i üşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etimiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —• 3040 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllara mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerinin 
tertiplerinden 55 126 242,65 lira avans veril
miştir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etimiyenler... Kahul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1961 bütçe yılı içinde harcan-
nıryan ve bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli, cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen 527 739 975,90 
liralık ödene'k yokeditmiştlr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir". 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etuıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler... 
Etmlyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?. Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenlc... 
Kabul edilmiştir. Kanunun tümü açık oyla
rınıza arz edilmiştir. 

6. —• 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanım 
tasarısının Mîllet Meclisince, kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/32, Cumhuriyet 
Senatosu 1/662) (S. Sayısı : 828) (1) 

(1) 828 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
rumdadır. 
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BAŞKAN — Baporun okunmaması hususu
nu oylarımıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Okunmaması karar-
gir olmuştur. 

Kanunun 'tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyla-
rmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edllmöştir. 

1962 bütçe yılı Kesinh^sap Kanunu 

MADDE J. — 1962 bütçe yılının genel gi
derleri (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
gösterildiği üzere : 

a) 6 259 346 587,61 lirası cani bütçe gi
derlerine, 2 776 462 825,04 lirası da yabiKîi 
giderlerine, 

b) 37 431 454,01 lira, özel kanunlar ge
reğince ödenek -kaydedilen mcbaliğd' n yapılan 
cari bütçe giderlerine, 41 092 500,02 lirası da 
yatırım giderlerine, 

c) 244 549 305,04 lirası nâzım giderlere 
aidolmak üzere toplam olarak 9 358 882 671,72 
liradır: 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek ift-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1962 bütçe yılı genel tahsi
latı bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 8 038 421 024,68 lira normal gelirden yapı
lan tahsilata, 79 332 626,15 lirası özel kanunlar 
.gereğince elde edilen gelir tahsilâtına, 
244 549 305,04 lirası da nâzımı gelir tahsilâtına 
aidolmak üzere toplam olarak 9 262 302 955,87 
liradır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yıdk. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

MADDE 3. — 1 nci ve 2 nci maddelerde 
yazılı gider ve gelir toplamları arasındaki farkı 
teşkil eden 96 579 715,85 lira bütçe açığı Hafi
ne imkânları ile karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek isti-

yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

MADDE 4. — 1962 bütçe yılı içlinde öde
nek dışı harcanan ve bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen 573 657,28 
liradan 573 538,40 lirası için tamamlayıcı öde
nek kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Ydk. Maddeyii oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

MADDE 5. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere bütçe
nin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerinin tertip
lerinden 57 222 987,13 lira avans verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Ydk. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

MADDE 6. — 1962 bütçe yılı içinde harcan-
mıyan ve bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen 1 228 748 681,09 
liralık ödenek yokediMiştiir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maidde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Ydk. Maddeyi oylarınıza, sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istdyen 
sayın üye? Ydk. Tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun açık oyl arınıza sunulacaktır. 

7. — Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt-
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çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/25, Cumhuriyet Senatosu 1/669) (S. Sayısı: 
829) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmatması 
(hususunu oylarınıza arz ©diyorum. Okunmasını 
ıarzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istüyen sa
yın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... E etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... İvedilik
le görüşülmesi kalbul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesin-
hesap Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1960 
ıbütçe yılı gideri ilişik (A/l ) ve (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, 87 806 389 lira 49 
'kuruşu âdi bütçe giderine, 8 045 099 lira 98 ka
rtuşu yatırım giderine ve .1.48 9.17 lira 56 kuruşu 
üzel kanunlar gereğince bağışlar bölümüne 
»ödenek kaydedileni (miktardan yapılan âdi büt
çe giderine aidolmak üzere cem'an 40 500 407 
lira 03 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın Üye?. Yo!k. Maddeyi kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDK 2. — Ankara Üniversitesinin 1960 
bütçe yılı gelir tahsilatı ilişik (il') işaretli cet
velde gösterildiği üzene 40 İ32 856 Una 56 ku
ruştur. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
teyen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

M J A D D E 8. — Yukarıdaki maddelerde yazı
lı giderle gelir arasındaki farkı teşkil eden 
868 050 lira 47 kuruş gider fazlası eski yıllar
dan devreden nakitten karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ödenekten 1960 bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve ilişik (A/l ) vee (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
3 016 808 lira 58 kuruş yok edilmiş ve bağış
lardan harcanmıyan 852 001 lira 70 kuruş er
tem yıla ödenek olarak devredilmişti.". 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyem sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

(1) 829 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

MADDE 5. 
yürürlüğe girer. 

.BAŞKAN — Madde1 üzerinde görüşmek isti-
yen sayım üye? Yıok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Mil
lî Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
t iyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edonler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok.. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. Açık oylarınıza .arz edilecek
tir. 

Keslnhcsap bütçe kanun tasarılarının dışın
da bulunan anlaşmalara mütedair kanunların 
kanun tasarılarımın açık oylamasına oyunu kul-
lanmıyam sayın üye var mı? Yok. Kutulardan 
dört tanesi kaldırılmıştır. 

8. — Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının, Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/28, Cumhuriyet Senatosu 1/668) (S. Sa
yısı : 830) (1) 

BAŞKAN — Kaporun okunup okunmamalı 
hususunu oylarımıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler... Okunmasını arzu etmiyenler... 
Okunmaması karargir olmuştur. 

(1) 830 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 
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Kanunun tümü üzerinde görüşmek ist iyen 
sayım üye? Yok. maddelere geçilmesi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu 

MADDE i. — Ankara Üniversitesiınin i9(il. 
'bütçe yılı gideri ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere 45 44;] 506 lira 
93 kuruşu âdi bütçe giderine, 3 936 491 lira 
87 kuruşu yatırım giderine, 441 738 lira 24 ku
ruşu özel kanunlar gereğince ödenek kaydedi
len bağışlardan yapılan âdi bütçe giderine ve 
928 230 lira 31 kuruşu bağışlardan yapı
lan yatırım giderine aidolmak üzere cem'an 
50 749 967 lira 35 kuruştur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is ti
yen .sayını üye? Yok. Maddeyi oyunuza arz 
.ediyorum. Kalbul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1961 
bütçe yılı gelir tahsilatı, ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 56 051 780 lira 72 ku
ruştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye'?. Yok. Maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler.. Modele 
kaıbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yukarıdaki maddelerde yazı
lı gelir ile gider arasındaki farkı teşkil eden 
5 301 813 lira. 37 kuruş gelir fazlası olarak er
tesi yıla devredilmiştir. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Ödenekten 1962 bütçe yılı 
içinde hareaıımıyaın ve ilişik (A/l) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
5 031 001 lira 20 kuruş yok edilmiş ve bağış
lardan harcanmıyan 914 288 lira 15 kuruş er
tesi yıla ödenek olaıJk devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
liye n sayın üye? Yok. Maddeyi oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyeıı sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 

Kanuınuıiı tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kanunun tümü kabul edilmiştir. Açık oylarını
za arz edilecektir. 

9. — Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yı
lı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/33, Cumhuriyet Senatosu 1/667) 
(S. Sayısı : 831) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını] 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması karangir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oyları
nıza arz 'ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylaraırza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. Madde biri okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1902 
bütçe yılı gideri ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere 52 188 147 lira 
97 kuruşu âdi bütçe giderine, 5 795 394 lira 
83 kuruşu yatırını giderine 430 080 lira 03 ku-

(1) 831 S. Sayılı basmayazı tutanağın sa
nandadır. 
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rıışıı özel kanunlar gereğince ödenek kaydedi
len bağışl-ardaın yapılan âdi bütçe giderine ve 
942 994 lira 88 kurusu bağışlardan yapı
lan yatırım giderine aidolınak üzere cem'an 
59 356 617 lira 71 k u n t t u r . 

BAŞKAN — Madde üzerinde girüşme isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza arz 
ediyorum. Kaıbul edenler... Kaıbııl etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1962 
bütçe yılı gelir tafsilâtı ilişik (>B) işaretli cet
velde göisterildiği üzere ,1!) 895 086 liı*a 91 ku
ruştur. 

BAŞKAN7 — Madde üzerimle görüşmek isti-
yeu sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler...-
Ka'lml edilmiştir. 

MADDE 3. — Yukarıdaki maddelerde yazı
lı gelir tahsilatı ile gider arasındaki farkı teş
kil eden 538 409 lira 20 kuruş tahsilat fazlası 
olarak ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Maddi1 üzer Mide görüşmek is
liye n sayın üye? Yo:k. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 .— () [enekten 4962 bütçe yılı 
içimle harcanrmyan ve ilişik (A/ i ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
7 808 927 lira 20 kuruş yok edilmiş ve bağış
lardan hareanmıyan 686 21'> lira 24 kuruş er
tesi yıla ödenek olaık devredilmiştir. 

•BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyeııı sayın üye? Ydk. Maddeyi oylarınıza arz 
e-diyorum. Kalbul edenler... Etımiyenler... Kıa'bul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is-
tiyeın sayın üye? Yok. Maddeyi kaimi edim
ler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerimde görüşmek is
liyim sayın üye? Yok. M'addeyi kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul .eılilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek' istiyeıı 
sayın üye? Yok. Kanunun tümünü oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. Açı'k oylamaya arz edilecektir. 

10. — Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/51; Cumhuriyet Senatosu 1/666) (S. Sa
yısı :832) (1) 

.BAŞKAN — .Raporun okunup okunmama
sını oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ar
zu edenler... Okunmamasın] arzu edenler... 
Okunmaması karargir olmuştur. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyeıı 
sayın üye? Yok... Maddelere geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe yılı Kesin-
hesap Kanunu 

MADDE İ. — Ankara Üniversitemin 1963 
bütçe yılı genel giderleri (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde gösterildiği üzere-, 

a) 64 737 468,81 lirası cari bütçe güderleri
ne, 9 888 199,10 lirası da yatırım giderlerine, 

b) 72 211,60 lira özel kanunlar gereğince 
ödenek kaydedilen mebaliğden yapılan cari 
bütçe giderlerine, 1 680 883,28 lirası da ya
tırım giderlerine aidolmak üzere cem'an 
76 378 762,79 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yeıı sayın üye?. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Ka'lml edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1963 
bütçe yılı genel tahsilatı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 70 299 523,05 liraısı normal 
gelirden yapılan tahsilata, 1 753 094,86 lirası 
özel .kanunlar gereğince elde edilen gelir 
tahsilâtına. 457 030,55 lirası da gecen yıllar
dan devreden nakde aidolmak üzere cem'an 
72 509 648,46 liradır. 

(1) 832 S. Sayılı basmayazı tutanağın su
nunda dır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?. Yok.. Maiddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE — 3. — 1 ve 2 nci maddelerde ya
zılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
3 869 114,33 lira gider fazlası Üniversitenin Ha
zinedeki eski yıllara ait alacaklar iyi e karşılan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — 1963 bütçe yılı içinde harean-
mıyan ve bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen 9 053 788,09 
lira iptal edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
ödenek kaydolunan miktarlardan harcanmıyau 
ve bağlı (özel A/ l ) ve (özel A/2) işaretli cet
vellerin ayrı sütunlarında gösterilen 159 546,82 
liralık ödenek de 1964 yılma devrolummuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDİ1! 5. •-— Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğ"e girer. 

BAŞKAN — Madde1 üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde görüşmek is'ti-
yen sayın üye?. Yok.. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? Yok... Kanunun tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
Acık oylama neticelerini arz ediyorum. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu 

maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hak

kındaki kanun teklifine 109 saym üye katıl
mış 106 kabul 3 çekinser oy çıkmış salt çoğun
luk sağlanmış, teklif kanuniyeJt keslb etmiştir. 

Bhieşimiş Milletler Andlaşmasının 109 ncu 
maddesinin Birleşmiş, Milletler Genel Kurulu
nun 20 Aralık 1965 tarihli ve 2101 sayılı Kara-
riyle değiştirilmiş olan şeklinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
oylanmasına 93 sayın üye katılmış 93 kabul oy 
çıkmış. Salt çoğunluk sağlanmış, tasarı kanun
laşmıştır. 

Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi Muaddel 
Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısının oylamasına 99 sayın üye katılmış, 
99 kabul, salt çoğunluk sağlanmış, tasarı ka
nunlaşmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 
arasında 25 Şubat 1964 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının oylamasına 90 sayın üye katılmış 89 ka
bul bir çekinser oy çıkmış. Salt çoğunluk sağ
lanmamıştır. 

Bu kanun ve bundan sonraki anlaşma ta
sarı kanunu ile şu ana kadar müzakere edilen 
ve açık oylamaya arz edilen kanun tasarıları 
çoğunluğumuz bulunmadığı cihetle gelecek bir
leşimde yeniden oylanacaktır. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, bir dakika efendim. 

BAŞKAN — Bir emriniz mi var Sayın Öz-
türkçine ? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim bir kanunda ekseriyet olmıya'biilr anı a di
ğer kanunda olabilir. 

BAŞKAN — Başkanlık her hangi bir oyla
mada çoğunluk bulunmadığını açık oy netice
si görürse bundan ileri gidemez. Müsaade bu
yurun Sayın Öztürkçine... 

Esasen vaktin gelmiş bulunması ve bu ara
da çoğunluğumuzun bulunmadığı görülmüş bu
lunmakla 29 .11 . 1966 Salı ^rnıü saat 15.00 de 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 
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7. ,_ SORULAR 

B) YAZILI HORUL, 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üye
si Nejat Sarhcalı'nın, Yemeklik zeytinyağı stan-
dardizasyonu Nizamnamesinin tadiline dair so
rusuna Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın yazılı ce
vabı (7/303) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına tavassutu
nuzu saygılarında rica ederim. 

] > a 11 keşi r Sen at ö r ü 
Nejat Sarlıea'lı 

Pek çok resmî ve gayri resmî müesseseler 
ile TSE tarafından senelerden beri büyük 
emcikler .sarf edilerelk meydana getirilmiş bulu
nan Yemeklik zeytinyağı standatdizasyonu Ni
zamnamesinin iç piyasalarda da tatbiki ile alâ
kalı olarak Ticaret Bakanlığının hazırladığı ka
rarname ile gıda maddeleri tüzüğünde buna 
muvazi değişiklik yapm'a'k üzere Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının Sağlıik Şûrasından 
karar alarak hazırladığı tüzük tadilâtına Tarım 
Bakanlığı neden muvafalkat etmemekte ve bu 
suretle standardın biran evvel •tatbikine ve bu 
yoldan zeytinyağı imalât ve satışlarında hilele
rin önlenmesine neden imkân vermemektedir. 

T. c. 
Tarım Bakanlığı 22 . 1 1 . . 1966 

Özel Kaleni Müdürlüğü 
Şb. Md. : Müşavirlik 

Konu : Önerge 
1105/102132 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 18 . 11 . 1966 gün Kanunlar Müdürlü

ğü 6629-6/390/2782-7/303 sayılı yazı. 

24 . 11 . 1966 O : 1 

VE CEVAPLAR 

İR VE CEVAPLARI 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın Yemeklik zeytinyağı standardizas--
yon ıı Nizamnamesi irin tadiline dair sözlü soru 
önergesine, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
124 ncü madem uyarınca yazılı cevabımız aşa
ğıdadır. 

Gıda maddeleri Tüzüğünün yemelklifk zeytin
yağları ile ilgili bölümlerinde Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca yapılması istenen tadil
ler üzerinde Bakanlığımızca, önceden, (iıda Ko
deksi Komitesince Milletlerarası zeytinyağı 
standartlarının henüz (kesin olarak tesbit edil
memiş ve aynı zamanda TSE tarafından yemek
lik zeytinyağı standardı henüz ,kabul edilmemiş 
olması muvacehesinde, tüzüğün yeniden değiş
tirilmesi gerekeceği gibi bâzı tereddütler dola-
yısiyle tam olumlu mütalâa verilememiş olmak
la beraber, sonradan adı geçen Bakanlığın 
verdiği tamamlayıcı bilgiler göz önünde tutu
larak yeniden yapılan incelemede bahis konu
su tadillere ait tüzük tasarısının uygun olduğu 
sonucuna varılmış ve keyfiyet o yolda Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirilmiştir. 

Mezkûr standartların mecburi tatbikata ko
nulabilmesi ile; teklif olunan kararname tasarı
sının Başbakanlığa şevkinin uygun olacağı Ti
caret Bakanlığına bildirilmiş bulun maktadır. 
Arz ederim. 

Tarım Bakam 
Bahri Bağdaş 

t>a<i 
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8. — DÜZELTİŞLER 

24 . 11 . 1966 tarihli 8 nci Birleşim tutanağı sonuna ekli basmayazıda aşağıdaki düzeltîşler 
yapılmıştır : 

S. Sayısı 823 : 

Sayfa Madde Sütun Satır Yanlış 

5 
6 
6 

IV 
VII 
VII 

— 
— 
— 

5 
2 

yönetimlerin 
giderler 
lir. Ortaklaşa 

6 
7 

S. 

3 
3 

S. 

4 
5 
5 
5 

IX 
X I 

Sayısı 824 

— 

Sayısı 825 

— 
9 

12 
13 

sondan 

1 Teşkilât 
4 XIII 

6 kabul edilmesini 
9 alarak; 

4 Tekmil alanlarda 
1 tarafın sanata 
2 temsilcisi 
1 Komisyon Âkıd 

Doğru 

yöntemlerin 
giderlerle 
lir. Ortaklaşa yürütülen proje
ler uygulanmadan önce teşkilât 
konseyine tevdi olunur. Or
taklaşa... 
Teşkilâta 
XII 

kabul edilmelerini 
alarak, 

tekmil alanlarında 
tarafın, sanata 
temsilcileri 
Komisyon, Âkıd 
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifine verilen oyların sonucu 

(Teklif kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tımçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR' 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

Üyo sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

184 
109 
106 

0 
3 

75 
0 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreMoğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Lîcuzal 
Gıavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
/Vbbas Cilâra 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
Ö. Zeki Gümüşoğlu 
Rîfat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Biraııd 
Ömer Lûtfi Bozca! ı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akçe 

MANİSA 
Emin Acar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

Ahmet Tevfik Paksu 
MARDİN 

A •, durrahman Bayar 
MUĞLA 

Haldun Menteışeoğlu 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
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ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 

Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 

Enver Kök 
Cemal Madanoğhı 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 

BURSA 

Cahit Ortaç 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş, 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Osman Koksal 

[Oya katilmıyanlar] 

N. Zerin Tüzün 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Enis Kansu 

KARS 
Y. Ziya Aynın 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
0. Mecdi Aguıı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (t.) 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi 'Koç-aş 
Nadir Nadi 
Suad Hayri Ürgüplü 

>>«-
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Birleşmiş Milletler Andlaşmasmm 109 ncu maddesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
20 Aralık 1965 tarihli ve 2101 (XX) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şeklinin onaylanmasınır 

uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Unaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç, 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 0 

Çckinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 91 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler/ 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğiu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi U'çagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil! 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etcm Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylcmczoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmcr 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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[Oya katılmıyanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 

' Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emamıllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet üz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAK 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Mercii 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALK 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlıı (B.) 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğhı 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARDİN 
Abdülkerim. Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Ivurnrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
0. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Eıern Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açıkalın 
Lûtfi Akadlı 
Amil Artus 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

• * * * • 
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«Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaklı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Uraf 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Üye sayısı : .184 
Oy ver enler : 99 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 85 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Valçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer UcuzaL 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rıfat Öztürkçine | 
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İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer 01 mz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendcr 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Baksa 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

B — 

1 NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOB 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyh?mezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Rornzi Baltan 
AkiL! Eyidoğnu 
Tevfik İnci 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 

Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somuoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

IZMlR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

* RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (t.) 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 1964 tarihinde Ankara'da imza
lanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Salt yoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveüoğlu 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğkı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Üye ssayısı : 184 
Oy verenler : 86 

Kabul edenlıer : 85 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 98 

Açık üyelikler : 0 

/Kabul edenler I 

Saffet Ural 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalcuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞ ANE 
Abbas Oilâra 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi. Bozealı 

Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat üzerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna, 

KAYSERİ; 
Hüsnü Dikeeligil! 

KOCAELİ". 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuınrah 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç, 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etern. Erdinç 

MANİSA 
Emin Acar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersaıı 
Refik Ulusoy 

M AR AŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdu rra.hra an Bay ar 

MUĞLA 
Haki un Menteşeoğl u 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Esre I' Ayhan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu. 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
I ful ûsl Söylem ezoğlu 

TEKİRDAĞ 
İfayri Mumcuoğlu 
('emal Tarlan 

TRABZON 
AH Şakır Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Ata yurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

O UMHURBA ŞKAN1N -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydın er 
Sadi Koçaşı 
Enver Kök 
Ragıp Üncr 
Âdil Ünlü 
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[ÇekinserJ 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

[Oya kat ılmıy anlar] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem. Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüne^ 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçılı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zercn 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit A İtan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreldoğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza LTlusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDB 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûti'i Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat. Açıkalın 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzüri 
Suad Hayri Ürgüplü 
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C. Senatosu B : 8 24 . 11 . 1966 O : 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 22 Haziran 
1965 tarihinde imzalanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

BURDUR 
O. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 81 

Kabul edenler : 81 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 103 

Acık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamcttin Özgül 

HATAY 
Mustafa Dcliveli 

İÇEL 
(1 Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürck 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Rifat Öztürkcine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Forid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmeı* 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

0. Senatosu B : 8 

BlLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu (B.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

24 . 11 . 1966 0 : 1 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç (B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Pak su 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Ali Altuntaş . 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (İ.) 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya kahlmıyanlar] 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMI 
8 NCI BİRLEŞİM 

24 .11 . 1966 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Komisyon üye adedlcrinin tesbi't edil

mesi hakkında Cumhuriyet Senatosu Damışma 
Kurulu kararı 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/15) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm yasama dokunulamzlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/23) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'ınm Yasama Dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/54) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığı 
'hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/92) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi 
C. Tevfik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/195) 

7. •— Cuımlhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/197) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/200) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/209) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Möhmet Ünaldı'nm yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/225) 

11. —• Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'ın yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/228) 

12. — Cumhuriyet' Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra 
poru (3/278) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Rahmi Arıkan'ın yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/279) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/290) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/291) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/298) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'm yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(.3/311) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü'nün yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/319) 

19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tekin Ariburun'un yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/326) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Mehmet Güler'in yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/327) 



'21. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tekin Arıburun'un yasama dokunulmazlığı 
'hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/329) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Emanullah Çelebi'ınin yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/330) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yalçuik'un yasama dokunulmazlığı hak-
Ikında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/331) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
'Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığı hak-
Ikında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/332) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
'Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(•3/333) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin yasama dokunulmazı! ığı 
•hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/334) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Safa Yalçuk'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/346) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Saımsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/357) 

29. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/358) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Nuri Âdemoğlu'nun, yasama doku
nulmazlığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/371) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi 
Celâl Artuğ'un yasama dokunulmazlığı hakkın
da Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(3/372) 
32. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 

Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/381) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi" 
İ. Salbri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/385) 

34. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/388) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Emin Durul'un yasama dokunulmazlığı hakkın
da Anayasa ve Adalet Komisyonu 'raporu 
(3/393) 

36. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Osman Güımüşoğlu'nun yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/403) 

37. — Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi 
Celâl Ertuğ'un yasama dokunulmazlığı hak
kında Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/408) 

38. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nadir 
Nadi'nin yasama doikuııulıma'zhğı hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/410) 

39. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'ın yasama dokunulmazlığı hakkında 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/429) 

40. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığı 
'hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/436) 

41. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ömer Er-
gün'ün yasama dokunulmazlığı hakkında Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/447) 

42. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Saim Sarıgöllü'«n ün yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/457) 

43. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçltgil'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/477) 

44. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'm yasama dokunulmazlığı hakkın
da Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/152) 

45. — Cumhuriyet Senatosu İsparta Üyesi 
Mustafa Gülcügil'in yasama dokunulmazlığı 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/324) 



B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . —• 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
29 ncu maddesinin 2 nei fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/94; Cumhuriyet Se
natosu 2/]98) (S. Sayısı : 838 [Dağıtma tari
hi : 21.11.1966] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1961 bütçe yılı Kesinhasap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütç ve Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/29, Cumhuriyet 
Senatosu 1/671) (S. Sayısı : 827) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 11 . 1966] 

X 2. — 1962 bütçe yılı Kesinhasap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Milİt Meclisi 1/32, Cumhuriyet 
Senatosu 1/662) (S. Sayısı : 828) [Dağıtma ta
rihi : 21.11.1966] 

X 3. —• Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/25, Cumhuriyet Senatosu 1/669) (S. Sayı
sı : 829) [Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1966] 

X 4. —• Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/28, Cumhuriyet Senatosu 1/668) (S. Sa
yısı : 830) [Dağıtma arihi : 21 . 11 . 1966] 

X 5. —• Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 

3 — 
J kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato-
I su Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/33, Cumhuriyet Senatosu 1/667) 
(S. Sayısı : 831) [Dağıtma tarihi : 21.11.1966] 

X 6. — Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 

I kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/51, Cumhuriyet Senatosu 1/666) (S. Sa
yısı : 832) [Dağıtma tarihi : 22 . 11 . 1966] 

X 7. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 

I Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/67, Cumhuriyet Senatosu 
1/665) (S. Sayısı : 833) [Dağıtma tarihi : 
22 . 11 . 1966] 

X 8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 

I Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/38, Cumhuriyet Senatosu 
1/664) (S. Sayısı : 834) [Dağıtma tarihi : 
22 . 11 . 3966] 

X 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/30, Cumhuriyet Senato
su 1/663) (S. Sayısı : 835) [Dağıtma tarihi : 
22 . 11 . 1966] 

X 10. — Declet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
MilletMeclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/36, Cumhuriyet Senato
su 1/670) (S. Sayısı : 836) [Dağıtma tarihi : 
22 .11 . 1966] 

X 11. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Ke
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/44, Cumhuriyet Senatosu 1/661) (S, Sa
yısı : 837) [Dağıtma tarihi : 22 . 11 . 1966] 

X 12. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 

I 1963 yılları bilançolarının onanmasına dair ka
nun tasar ımın Millet Meclisince kabul olunan 

I metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 



Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/132, 3/133, 
3/152, 3/156; Cumhuriyet Senatosu 1/660) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 22 . 11 . 1966] 

V 
İKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNOÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

X 1. — «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» 
Muaddel Sözleşmesinin uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıt
ma Komisyonları raporları (M. Meclisi 1/189 
C. Senatosu 1/676) (S. Sayısı : 823) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 11 . 1966] 

X 2. — Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 
109 ncu maddesinin Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun 20 Aralık 1965 tarihi ve 2101 
(XX) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şek
linin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/198; C. Senatosu 1/678) (S. Sayısı : 
824) [Dağıtma tarihi : 18 . 11 . 1966] 

X 3. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 1964 tarihinde 
Ankara'da imzalanmış olan Kültür Anlaşması
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/168; C. Senatosu 
1/680) (S. Sayısı : 825) [Dağıtma tarihi : 
18 . 11 . 1966] 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/99; Cumhu
riyet Senatosu 1/681) (S. Sayısı: 826) [Da
ğıtma tarihi: 18 . 11 . 1966] 

5. — Türkiye Büyük Millet Meclisi memur
larının teşkilâtına dair 5509 sayılı Kanuna ek 
6341 sayılı Kanunun birinci maddesini değişti
ren 695 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec-
1İSİ2/287; Cumhuriyet Senatosu 2/197) (S. Sa
yısı: 839) [Dağıtma tarihi: 22 . 11 . 1966] 

...*.- >>*<< ...... 



RAPORLAR 
Tezkere No. : îî/'L") 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, görevini kötüye kullanmak fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın üzlük ve Yazı 
İşleri ifadeli 19.12.190.1 tarih ve G/2 - 5G50 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi 
iein yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cıımihuriyet Senatosu İstanbul ili 
Üyesi Şovtket Akyürek'e- isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bazı Suç 
ve Cezaların Affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olun
ması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere 
Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11 . 1960 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası iein Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmae M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Bay han R. Rendeci II. Mumcuoğlu 

Teskere \ o . : ;.Î/2;J 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, memuriyet görevini kötüye kullanmak fiili isnadedildiği iein, Başbakanlığın özlük 
ve Yazı İşleri ifadeli 29 . 12 . 1961 tarih ve G/2 - 5834 sayılı yazıları ile ha'kkında takibat yapılabil
mesi iein yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Ada
na ili Üyesi Mehmet Ünaldı'ya isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, 
Bâzı Suç 've Cezaların Affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği •konusunun 
tetkik olunması iein, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gön
derilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1906 tarihli toplantısında karar 
verilmişti]'. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmae M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus 8. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Rendeci II. Mumcuoğlu 



— 2 — 
Tezkere No. : 3/54 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, memuriyet görevini kötüye kullanmak fiili isnadedildiği iein, Başbakanlığın Özlük 
ve Yazı İşleri ifadeli .17.3.1962 tarih ve 6/2-1074 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabil
mesi iein yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Ada
na ili Üyesi Mehmet Ünaldı'ya isnadcdilen fiilin işi emdiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, 
Bâzı Suç ve Cezaların Affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun 
tetkik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gön
derilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1966 tarihli toplantısında karar 
verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Ataklı 

('umhurbaşkanmca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Rendeci II. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/92 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki 14 sayılı Kararın 72 nci maddesine 
aykırı hareket, fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı işleri ifadeli 6.6.1962 tarih 
ve 6/2-2289 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına 
dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Giresun tli Üyesi Sabahattin Orhon'a 
isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç ve cezaların affı hak
kındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olunması için, yukarda 
sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa 
iadesine Komisyonumuzun 16 Kasım 1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
A. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Rendeci II. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : 3/195 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 38 sayılı Kanuna muhalefet fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı 
İşleri ifadeli 25.5.1963 tarih ve 6/2-2385 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu İçel İli Üyesi 
Cavit Tevfik Okyayuz'a isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı 
suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tet
kik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönde
rilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16 Kasım 1966 tarihli toplantısında karar 
verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır 
Â. Artus S. Kayalar S. Cizrelioğlu 

İstanbul Niğde Samsun 
E. Özden K. Baykan R. Bendeci 

Teskere No. : 3/197 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 38 sayılı Kanunun i nci maddesinin (D) bendine muhalefet fiili isnadedildiği için, 
Başbakanlığın Özlük ve Yazı İşleri ifadeli 25 . 5 . 1963 tarih ve 6/2 - 2387 sayılı yazıları ile hakkın
da takibat yapılaibilımesi için yasama dokunulmazlığına dair 'bir karar alınması istenilen Cumhuri
yet Senatosu Manisa ili Üyesi Orhan Süersan'a isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk 
muvacehesinde, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği 
konusunun tetkik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mer
cilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1966 tarihli toplantı
sında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç 

Cumhurbaşkanınca S Ü. Bursa Diyarbakır 
Â. Artus §. Kayalar S. Cizrelioğlu 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

İstanbul 
E. Özden 

Niğde 
K. Baykan 

Samsun 
R. Rendeci 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : 3/200 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, g'örevini kötüye kullanmak fiili isnadediidiği için, Başbakanlığın Özlük ve Vazı İş
leri ifadeli 28. 5..1963 tarih ve 6/2-2408 sayılı yazdan ile hakkında takibat yapılabilmesi iein 
yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu İstanbul ili Üyesi 
»Şevket A.kyürek'e isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk .muvacehesinde, Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip sinmediği konusunun tetkik olunması 
için, yukarda sözü edilen Buş'Imkanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere 
Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

(İçreğinin itası için Yüksek Başkanlığa saygı ile 'arz 'olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. 8. Sangöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
A. Artus Ş. Kayalar 8. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Bay han R. Rendeci II. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/209 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 38 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (D) bendi ve T.C.K. nıııı 149/1 maddesi de
laletiyle aynı kanunun 172 nci maddesine giren fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın Özlük ve 
Yazı İşleri ifadeli 12.6.1963 tarih ve 6/2-2655 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi 
iein yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Manisa 
İli Üyesi Orhan Süersan'a isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk 'muvacehesinde, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun 
tetkik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere 
gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1966 tarihli toplantısında 
karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Hanrjöllü A. N. Tuna 8. Artukmaç M. Ataklı 

Cnrahıırbaşkarnnca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus Ş. Kayalar 8. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Bayhan R. Rendeci II. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : H/225 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, memuriyet görevini kötüye kullanmak fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın üzlük 
ve Yazı İşleri ifadeli 1.8.1963 tarih ve 6/2-3513 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabil
mesi için yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu 
Adana ili Üyesi Mehmet Ünaldı'ya isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, 
Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun 
tetkik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazışma ek dosyanın ilgili mercilere 
• gönderilmek-üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1966 tarihli toplantısında 
karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. *Sf.. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmar M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. (\ Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artv.fi Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Ben/han R. Renderi II. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/228 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Telsiz Kanununun 38 nci maddesine uygun fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın 
üzlük ve Y;azı İşleri ifadeli 1 9 . 1 . 1963 tarih ve 6/2-376 sayılı yazıları ile hakkında takibat ya
pılabilmesi için yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu 
Bilecik İli Üyesi Talât Oran'a isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı 
suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik 
olunması için,- yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek 
üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 1.6. 11 . 1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmar M. Ataklı 

Cnnıhurbaşkanınea S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
A. Artufi Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Renderi II. Mumcuoğlu 

http://Artv.fi
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Tezkere No. : 3/278 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 38 sayılı Kanuna muhalefet, fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı 
İşleri ifadeli 18 .12 . 1963 tarih ve 6/2 - 5695 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu İstanbul İli 
Üyesi Rifat Öztürkçinetyc isnadedilcn fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olun
ması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere 
Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16 . I I . 1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur*. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Atakh 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Burisa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelîoğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Renderi II. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/279 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, sıfat ve hizmetinden dolayı Devlet memurunu tehdit ve suç. iş'lemeye tahrik fiil

leri fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı İşleri ifadeli 24.12.1963 tarih ve 6/2-
5780 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına dair bir 
karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Bolu İli Üyesi Rahmi Arı'kan'a isnadedilen fiilin 
işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç. ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Ka
nun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik 'olunması için, yukarda sözü edilen Baş'bakanlık 
yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 
16 . 11 . 1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus §. Kayalar S. Cizrelîoğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğıde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Rendeci II. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : 3/290 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Vicdan ve Toplantı Hürriyetinin Korunması hakkındaki 6187 sayılı Kanuna .muha
lefet fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı İşleri ifadeli 11 12.1964 tarih ve 6/2 - 588 
sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için . yasama dokunulmazlığına dair bir karar 
alınması isteriilon Cumhuriyet Senatosu Kayseri İli Üyesi Hüsnü Dikeçligil'e isnaded'ilen fiilin 
işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Ka
nun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık 
yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 
16.11.1966 tarihi! i toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. 8. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. özden K. Baykan R. Rendeci II. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/29 L 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Keındisine, görevini kötüye kullanmak fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın üzlük ve Yazı 
İşleri ifadeli 11 . 12 . 1964 tarih ve 6/2 - 590 sayılı yazıları ile hakkımda takibat yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumihuriyet Senatosu İstanbul İli Üyesi 
Şevket Akyürek'e isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsanıma girip girmediği konusunun tetkik olunması 
için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Baş-
bakanllığa iadesine Komisyonumuzun 16 . 11 . 1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz -olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Rendeci H. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : 3/298 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, görevini kötüye kullanmak fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın Özlük ve YIV/A 
İşleri ifadeli 16 . 3 . 1964 tarih ve 6/2 - 1144 sayılı yazıları ile hakkm'da takibat yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu İstanbul İli Üye-
si Şevket Akyürek'e isnadedilcn fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı SIK; ve 
cezaların affı hakkımdaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olun
ması için, yukarda sözü cdil'en Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üze
ri1 Başbakanlığa iadesine Kounisyo.nu.im uzun 16.11.1966 tarihli toplantısunda karar verilmiştir. 

({ereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz •olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî tiye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğıde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Rendeci II. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/311 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine^ ceza evi müdürüne huzurunda ve ifa ettiği vazifeden dolayı vakar ve haysiyetine 
kavlen ve fiilen taarruz ve hakaret fiili isnad edildiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı İşleri 
ifadeli 21.1.1964 tarih ve 6/2-21.78 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için yasama 
dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Bursa İli Üyesi Şeref 
Kavalar'a isnadedilcn fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç ve cezaların 
affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olunması için, 
yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başba
kanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

({ereğinin il'ası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus S. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Rendeci II. Mumcuoğlu 

http://Kounisyo.nu.im
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Tezkere No. : 3/319 

Anayasa ve Adalet Komisyon:1, raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek tarzda vasıta sevk ve idare etmek 
fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı İşleri ifadeli 17.6.1964 tarih ve G/2-2642 sa
yılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmei için yasama dokunulmazlığına dair bir karar 
alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Vehbi Ersü'ye isnadedilen fiilin işlendiği 
tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı SIK; ve ezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kap
samına girip girmediği konusunun tetkik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına 
ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.in.196G 
tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı i!*1 arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. fl. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmac M. Ataldı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artım Ş. Kayalar S. (^izrelioğlu M. Delirdi 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Bayhan H. llendeci II. Mumcııoğlv-

Tezkere No. : 3/326 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 38 sayılı Kanuna muhalefet fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı 
İşleri ifadeli 8.7.1964 tarih ve 6/2-2996 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu İstanbul İli 
Üyesi Tekin Arıburun'a isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik 
olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderil
mek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1966 tarihli toplantısında karar veril
miştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artuhnae M. Afaldı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa, Diyarbakır Hatay 
A. Artua S. Kayalar S. C-hreHoğlu M. DeUvcli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baultan R. Rnıtffci II. Murnnıo^hı 

http://16.in.196G
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Tezkere No. : 3/327 

Anayasa ve .A.:'<:üo'i E'o-,.i-y/onu rapovu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 298 sayılı K a n u n a muhalefet fiili isnadedildiği için, .Başbakanlığın Özlük ve 
Yazı İsleri ifadeli 8.7.1964 t a r ih ve 6/2-2998 sayılı yazıları ile hakk ında t ak iba t yapılabilmesi 
için. yasama dokunulmazl ığına dair bir k a r a r alnı ması islenilen Cumhur iye t Senatosu Balıkesir 
İli Üyesi Mehmet (lüler 'e isnadedilen fiilin işlendiği tar ih ve suret i sevk muvacehesinle. Bâzı 
suç. ve cezaların affı hakk ındak i 780 sayılı Kanını kapsamımı girip girmediği konusunun tetkik 
olunması için, y u k a r d a sözü edilen Başbakanl ık yazısına ek dosyanın, ilgili mercilere gönderil
mek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonu muzun. 16.11.1966 tarihli toplant ıs ında karar ve
rilmiştir. 

Hereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa, saygı ile arz ulunur. 

Başkan. Sözcü Kâ t ip 
Aydın Kas tamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artulnnac 71/. A talih 

(V; ! jh ı ı rbaşkamnca S. Ü. Bursa Diya rbak ı r H a t a y 
Â. Artvs S. Kayalar S. Ci::rrlio{jlu M. DrliveU 

İstanbul Niğde Samsun Teki rdağ 
E. Özden K. Baykan R. h'cndccı II. Mumoıoğlu 

Tezkere No. : 3/329 
Anayasa ve Adalet Komisyonu r aporu 

Yüksek Başkanl ığa 

•Kendisine, 38 sayılı K a n u n a muhalefet fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın özlük ve Yazı 
İşleri ifadeli 4.8.1964 ta r ih ve 6/2-3394 sayılı yazıları ile hakkında tak iba t yapılabilmesi için 
yasama, dokunulmazlığına dai r bir k a r a r al ınması istenilen. Cumhur iye t Senatosu İs tanbul İli 
Üyesi Tekin Arıburun 'a isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureli sevk muvacehesinde, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakk ındak i 780 sayılı Kanun kapsamına girip ^irmediği konusunun tetkik 
olunması için, y u k a r d a sözü edilen Başbakanl ık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderil
mek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1966 tarihli toplant ıs ında k a r a r veril
miştir. 

(içreğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâ t ip 
Aydın Kas tamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. ArtuJnnac M. AtaMı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbak ı r H a t a y 
Â. Artus Ş. Kayalar S. Cfcrclicijhı M. Belirdi 

İ s tanbul Niğde Samsun Teki rdağ 
E. Özden K. Baykan 1>. Rcnd>ci II. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : 3/330 

ıvam Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, tedbirsizlik neticesinde bir kişinin ölü.nüm- ye üç kişinin yaralanmasına sebebiyet 

vermek fiili isnadediidiği ien, Başbakanlığın özlük ve Yazı İsleri ifadeli 4 .8 .1904 tarih ve 
b/2 - 33% sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi irin yasama, dokunulmazlığına .dair bir 
karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Bmanullah Çelebiye isnadedilrn fiilin 
islendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı SUÇ ve cezaların affı hakkındaki 780 saydı Ka
nun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık 
yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Kondisyonumuzun 
10.11.1960 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

(İçreğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

İstanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Niğde 
K. Baykan 

Kâtip 
Yozgat 

-S'. Artukmaç 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
/ / . Mumcuoğlu 

Tezkere No. 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, [memuriyet görevini kötüye kullanmak fiili ismadedikliği için, Başbakanlığın Özlük 
ve Yazı İşleri ifadeli 4 . 8 . 1904 tarih ve 0/2 - 3393 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi 
için yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Çorum İli 
Üyesd Safa Yalo.uk'a isnadedilen fiilin islendiği tarih ve sureti sevk muvac(diesinde, Bâzı suç ve ce
zaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olunması 
için, yukarda sözü edilen Başbakanlık, yazışımı ek dosyanın ilgili mereJİlere gönderilmek üzere 'Baş
bakanlığa iadesine Komisyonumuzun 10.11 .19(50 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

(»ereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa savgı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

İstanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Niğde 
K. Baykan 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
II. Mumcuoğlu 

http://Yalo.uk
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Tezkere No. : 3/332 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, görevini kötüye kullanmak ikil Lmıdcdiidigi için, Başbakanlığın Özlük ve Yii'/.\ İş
leri il'adeli 5.8.1904: tarih ve (i/2 - 341.7 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için yasa
ma dokunulmazlığına dair bir kara»' alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Çorum İli Üyesi Safa 
Yaleuk'a isııadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, "Bâzı SIK; ve cezaların a I'ti 
hakkındaki 780 sayılı Kanun kaplamına, girip girmediği konusunun tetkik olunması iein, yukarda 
sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa 
iadesine Komisyonumuzun 1 0 . 1 1 . İflOO tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

('i ereğinin, ii'ası iein Yüksek Başkanlığa, s ay,yi ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Cin n 1 i ur başkanınca S. Ü. 
Â. Art us 

İstanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
S. Kayalar 

Niğde 
K. Baykan 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmac 

Diyarbakır 
S. (lizrelioğlu 

Samsun 
7ı'. Rcndcci 

Tabiî Üye 
31. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
II. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/333 
Anayasa ve Adale" Koınisyonvı ı-aporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, memuriyet görevini kötüye I allanmak fiili isruc.h'dildiğ'i iein, Başbakandığın Özlük 
ve Yazı İşleri il'adeli 5 .8 .1904 tarih, ve (i/2-3418 saydı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi 
.iein yasama 'dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Çorum İli 
fy,.si Safa Yaleuk'a isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı SIK; ve ce
zaların a i.'si hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olunması 
için, yukarda sözü edilen Bashakankk yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Baş
bakanlığa iadesine Komisyonumuzun 10.11.1900 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

({ereğinin ilası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

ö. S. Sarıgöllü 

('umhurbaşkanınea S. Ü. 
Â. Artus 

İstanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Niğde 
K. Baykan 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Samsun 
E. Rendeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
İI7. Deliveli 

Tekirdağ 
II. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : 3/334 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 298 sayılı Kainin a nıahaielVt i'illi isnadedihüği iein, Bnfkakafnhğın Özlük v<ı Yazı 
İsleri ifadeli 25.8..HHİ4 tarih ve (i/2 - 3710 saydı yazdan ile hakkında takibat yapılabilmesi iein 
yasama dokunulmazlığına dair bir kara1.' alınması "istenilen Cumhuriyet Senatosu Hatay İli Üyesi 
Mustafa Deliveli'ye isnadedüen fiilıin islendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç ve ce-
zalarm affı hakkındaki 780 -sayılı Kamun kapsamıma girip gütmediği konusunun tetkik olunması 
iein, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Baş
bakanlığa ia'desiııe Komisyonumuz mı Ki . 1 i . HKİG tarihli toplantısında karar verilmişi'ir. 

([ereğinin ifası iein .Yüksek Başkanlığa, saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydm Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmac M. Ataklı 

<kınıhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Rendeci II. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/34Cİ 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, -memuriyet görevini kötüye kullanmak fiili ismnledüdiği iğin, Başbakanlığın, özlük: 
ve Yazı İsleri ifadeli 25 . 8 . 19G4 tarih ve G/2-37.12 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılaıbil-
mesi iein yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınmadı istenilen Cumhuriyet Senatosu Co
rum. İli Üyesi Safa Yalçuk'a isnadedüen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı 
sııe ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun 'kapsamıma girip girmediği /konusunun tetkik 
olunması iein, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek. dosyamın ilgili mercilere gönderilmek' 
üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 1G . II . 19G(i tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

(-lereğimiu ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz •olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydm Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmac M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus §. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Rendeci 11. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : H/357 

Anayasa ve Adale t Komisyonu r apo ru 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 68 sayıb Kanuna muhalen.'! iYdi i.>;..nk d.i!'d*ğl k /n , Başbakanlığın öz lük ve Yazı i 
leri ifadeli 2 5 . 9 . 1 . 9 6 4 tar ih l i ve 6 /2 -4286 saydı y a z d a n ile hakkında. t ak iba t yapılabilmesi iç 
yasama. dokunulmazlığına, da i r bir ka ra r alınması istenilen Uumhuriyet. Senatosu Hamsim İli Üy< 
Fe th i Tevotoğiu'na isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureta sevk m m aeehosindc, Bâzı suç ve e 
zalarm affı hakk ındak i 780 saydı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun te tk ik olunma 
için, y u k a r d a sözü edilen başbakanl ık yazısına, ek dosyanın İlgili mercilere gönderilnı.ek üzere Ba 
bakanl ığa iadesine Komisyonumuzun 16. 11 .1966 tarihli toplam t ısında karar verilmiştir. 

({ereğinin ifası iein Yüksek Başkanlığa. saygı ile arz 'olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

(hunhurbaşkanmea, S. Ü. 
Â. Artus 

i s t anbu l 
E. Özden 

Sözcü 
Kas tamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
8. Kayalar 

Niğde 
K. Baykan 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmac 

Diyarbak ı r 
S. (ttzrdiofjh 

Samsun 
A*. Rcndeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

H a t a y 
M. Deliveli 

Teki rdağ 
II. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 8/858 
Anayasa ve Adale t Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 88 sayılı Kanunun 1 ne i 'maddesinin ; ! ' ) w (:)) beiıdleriui ihlâl Fiili isuadedildiği 
iein, Başbakanl ığın Özlük ve Yazı İşleri ifadeli 7 . 9 . .1964 tanih ve 6/2-1)928 sayılı yazdan ile 
hakk ında t ak iba t yapılabilmesi iein yasama dokunulmazlığına dair bir ka ra r almnıaısı istenilen 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul. İli Üyesi Rifat Öztürkçine 'ye isnadedilen fiilin işlendiği tar ih ve su
reti sievk muvacehesinde. Bâzı suç ve cezaların a iti hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip 
girmediği konusunun te tk ik olunması iein, yukarda, sözü. edilen Baş'bakauhk yazısına ek dosyanın 
ilgili mereilere gönderi lmek üzere Başba'kanlığa iadesine Komisyonu muzun 1 6 . 1 1 . 19 61! tarihli 
toplant ıs ında ka ra r verilmiştir. 

({ereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

(h ımhı ı rbaşkamnca H. Ü 
Â. Artus 

İs tanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
S. Kayalar 

Niğde 
K. Baykan 

K ât ip 
Yozgat 

S. Artukmac 

Diyarbak ı r 
S. CizrcMoglu 

Hamsim 
R. Rendeci 

Tabiî Üyo 
M. Ataklı 

H a t a y 
M. Deliveli 

Teki rdağ 
II. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : 3/371 

Anayasa ve AdrUst Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Karayolları Trafik Kanununa muhalefet fiili isnadediklıiği için, Başbakanlığın Öz
lük ve Yazı İşleri ifadeli .10 . 11 . 1964 tarih ve 6/2-5100 sayılı yazıları ile hakkında takibat ya
pılabilmesi için yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cuimhuıuyet Senatosu 
Adana İli Üyesi Nuri Ademoğlu'na isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, 
Bâzı sın; ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tet
kik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderil
mek üzere Başbakanlığa inüesine Komisyonu'muzun .16 . 11 . .1.966 tarihli toplantısında karar veril
miştir. 

([ereğinin ila^i teni '!'i:k:-:ek IJaskanhii'a savgı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Art us 

İstanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Niğıde 
K. Baykan 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

! )iyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
TL Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/372 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisini', 38 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin A, D ve E beudlerine aykırı hareket fiili 

isnaideidiMiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı İşleri ifaideM 10 . 11 . 1964: tarih ve 6/2 - 5096 
sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için yaisama dolkunulmazlığına dan- bir karar 
alınması istenilen Cumburiyet Senatosu Elâzığ İli Üyesi .Celâl Ertıığ'a isnadedilen fiilin işlendiği 
tarih ve sureti sevk muvacehesinde, IKVZI SUÇ ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kap
samına girip girmediği konusunun tetkik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazı
sına ök dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 
16 . 11 . 1964 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

("[ereğinin ifası i"in Yük 'kanii"-a savın ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Cumhurbaşkanmeu S Ü. 
Â. Artus 

İstanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Niğde 
K. Baykan 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
/ / . Mumcuoğlu 
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Tezkere N'O. : 3/381 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 38 sayılı Kanunun 1 'D maddesini ihlâl fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın üzlük 
ve Yazı İşleri ifadeli 30 . 11 . 1964 tarih ve 6/2 -5489 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapıla
bilmesi için yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Mani
sa İli Üyesi Orhan Süersan'a isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, bâ
zı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun .kapsamına girip girim ediği konusunun tetkik 
olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazışma ek dosyanın ilgili mercilere gönderil-
ımdk üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16 . 11 . 1966 tarihli toplantısında karar ve
rilmiştir. 

Gereğinin ifası içi 

Başkan 
Aydın 

0. 8. HaruıölİM 

Cumhurbaşkanınca S. 
Â. Avlu s 

istanbul 
E. Özden 

M YiH-

Ü. 

:••••:(•!•. Brikanhfrı M\yı/\ 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
8. Kayalar 

Niğde 
K. Baykan 

i!c ar/. olunur. 

Kâtip 
Yozgat 

8. Artukmaç 

Diyarbakır 
8. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Renderi ir 

Tabiî Üye 
M. Atakh 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/385 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Kendisine, Karayolları Trafik Kanununa muhalefet fiili is n ad edildiği için, Başbakanlığın Öz

lük ve Yazı İşleri ifadeli 10 . 12 . 1964 tarih ve 6/2 - 5750 sayılı yazıları ile hakkında takibat ya
pılabilmesi için yasama dokunulmazlığına dair Ibir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu 
Bursa İli Üyesi İhsan Sabin Çağlayangil'e isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvace
hesinde, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği ko
nusunun tetiklik olunması için, yukarda sözü edilen Başibalkanlı'k yazısına ek dosyanın ilgili merci
lere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16 . 11 . 1966 tarihli toplantı
sında karar verilmiştir. 

Çöreğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Ba§kan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. 8. Sarıgöllü A. N. Tuna 8. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
A. Artus 8. Kayalar 8. Cizrelioğlu M. Deliveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Rendeci İT. Mumcuoğlu 
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Tezkere No: 3/388 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 6187 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasını ihılâl fiili isnadediMiği için, 
Başbakanlığın Öztük ve Yazı İşleri ifadeli 19 . 12 . 1964 tarih ve 6/2 - 5911 sayılı yazıları ile hak
kında talkibat yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Gutu-
hur-iyet Senatosu Samsun İli Üyesi Fethi Tevetjğlu'na isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti 
sevk muvacehesinde, bâzı suç ve cezaların affı haıkkındaıki 780 sayılı Kanun kapsamına girip gir
mediği konusunun tetkik olunması için, yu'kanda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın 
ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16 . 11 . 1966 taırihK 
toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Atakh 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M.DeUveli 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. özden K. Baykan R. Rendeci H. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/393 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, otomobilini şahısların ve eşyanın emniyetine tehlike verecek tarzda sevk ve idare 
etmek fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın özlük ve Yazı İşleri ifadeli 6.1.1965 tarih ve 6/2461 
sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına dair bir karar 
alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Denizli İli eski Üyesi Emin Durul'a isnadedilen fiilin 
işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Ka
nun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık 
yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 
16.11.1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Atakh 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır' Hatay 
Â. Artus §. Kayalar S. Cizrelioğlu M.DeliveM 

İstanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Bayhan R. Rendeci H. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : 3/403 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, tehlikeli vasıta kullanmak fiili isnadcdildiği için, Başbakanlığın özlük ve Yazı 
işleri ifadeli 9.2.1965 tarih ve 6/2-756 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için ya
sama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu İstanbul İli Üye» 
Osman Gümüşoğlu'na isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç ve 
cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olun
ması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere 
Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11 1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. 8. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
A. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

istanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Bayhan R. Rendeci E. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/408 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 38 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (A) ve (B) bendlerini ihlâl fiili isnadedildiği 
için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı İşleri ifadeli 16.3.1965 tarih ve 6/2-1704 sayılı yazıları ile hak
kında takibat yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhu
riyet Senatosu Elâzığ ili Üyesi Celâl Ertuğ'a isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk 
muvacehesinde, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girme
diği konusunun tetkik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili 
mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1966 tarihli toplantısın
da karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydm Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
A. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

istanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
#. özoZen K. Bayhan R. Rendeci H. Mumcuoğlu 
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Tezkere No: 3/410 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, neşren hakaret etmek fiili isnadedildiği dçin, Başbakanlığın Özlük ve Yazı İşleri ifa
deli 20. 3.1965 tarih ve 6/2-1800 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için yasama 
"dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumlhur'iyet Senatosu ÇumhurbaşkâMığı Kon
tenjan Üyesi'Nadir Nadi'ye isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bizi 
suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik 
olunması içiin, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercdlefre gönderilmek 
üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1966 tarihli toplantısında kara/r verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

0. S. Sangöllü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

istanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
§. Kayalar 

Niğde 
K. Baykan 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Tezkere No: 3/429 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, memura mukavomeıt fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın özlük ve Yazı İşleri ifa
deli 12 . 6.1965 tarih ve 6/2-3362 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için yasama 
dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Bilecik İli Üyesi Talât 
Oran'a isnadedilen fiilin işlendiği ta:ı"jh ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç ve cezaların affı 
hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olunması için, yukarda 
sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iade
sine Komisyonumuzun 16 .11.1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Â. Artus 

İstanbul 
E. özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Niğde 
K. Baykan 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artuhnaç 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 
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Tezkere No: 3/436 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Telsiz Kanununa muhalefet fiili hnadodldiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı İş
leri ifadeli 26 .6 .1965 tarih ve 6/2-3811 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınmam iotenl'len Cumhuriyet Senatosu İstanbul İli Üyesi 
Şevlkot Akyürek'e isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç ve ceza
ların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olunması 
için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyan n ilg!llii ıinercülere gönderilmek üzere Baş
bakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1983 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı İlle arz dlunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. Artus 

istanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Niğde 
K. Bayhan 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 

Tezkere No: 3/447 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Siyasi Partiler Kanununun 37 ve 122 nçi maddelerime aykırı hareket fiili isnadedil-
diği için, Başbakanlığın Özlülk ve Yazı İşleri ifadeli 11 . 9 .1965 tarih ve 6/2 - 7644 sayılı yazıları 
ile hakkında takibat yapılabilmesi için yasama dokunulmadı gına dair bir karar alınması istenilen 
Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı Üyesi Ömer Ergün'e isnadedilen fiiMn işlendiği 
tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kap
samına girip girmediği konusunun tetkik olunması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına 
ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.19-66 
tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz dlunur. 

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
A. Artus 

İstanbul 
E. Özden 

Sözcü 
Kastamonu 

A. N. Tuna 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Niğde 
K. Bayhan 

Kâtip 
Yozgat 

S. Artukmaç 

Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Samsun 
R. Rendeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
H. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : 3/457 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 38 sayılı Kanuna muhalefet fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın özlük ve Yazı 
işleri ifadeli 17.11.1965 tarih ve 6/2-10158 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Aydın ili 
Üyesi Saim Sarıgöllü'ye isnadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olun
ması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek 
üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16 11.1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabii Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus §. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

istanbul Niğde Samsun: Tekirdağ 
E. Özden K. Bayîıan R. Rendeci H. Mumcuoğlu 

Tezkere No. : 3/477 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 6187 sayılı Kanunun 1 nci. T.C.K. nun 163/4-5 nci, 5680 sayılı Kanunun 16/4 ncü 
maddelerine aykırı hareket fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın Özlük ve Yazı işleri ifadeli 7.3.1964 
tarih ve 6/2-1886 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için yasama dokunulmazlığına 
dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu Kayseri ili Üyesi Hüsnü Dikeçligil'e is
nadedilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki 
780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olunması için, yukarda sözü edilen 
Başbakanlık yazısına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek üzere Başbakanlığa iadesine Ko
misyonumuzun 16.lî. 1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir. 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat Tabiî Üye 

O. 8. Sarıgöllü A. N. Tuna 8. Artukmaç M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca -S. Ü. Bursa Diyarbakır Hatay 
Â. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu M. Deliveli 

istanbul Niğde Samsun Tekirdağ 
E. Özden K. Baykan R. Rendeci II. Mumcuoğlu 
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Tezkere No. : 3/457 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 38 sayılı Kanuna muhalefet fiili isnadedildiği için, Başbakanlığın özlük ve Yazı 
işleri ifadeli 11.1.1964 tarih ve 6/2-118 sayılı yazıları ile hakkında takibat yapılabilmesi için 
yasama dokunulmazlığına dair bir karar alınması istenilen Cumhuriyet Senatosu İsparta İli 
Üyesi Mustafa Gülcügil'e isnededilen fiilin işlendiği tarih ve sureti sevk muvacehesinde, Bâzı suç 
ve cezaların affı hakkındaki 780 sayılı Kanun kapsamına girip girmediği konusunun tetkik olun
ması için, yukarda sözü edilen Başbakanlık yaznına ek dosyanın ilgili mercilere gönderilmek 
üzere Başbakanlığa iadesine Komisyonumuzun 16.11.1966 tarihli toplantısında karar verilmiştir 

Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Gereğinin ifası için Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Yozgat 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna S. Artukmaç 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bursa Diyarbakır 
Â. Artus Ş. Kayalar S. Cizrelioğlu 

İstanbul Niğde Samsun 
E. özden K. Baykan R. Bendeci 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Hatay 
M. Deliveli 

Tekirdağ 
//. Mumcuoğlu 

...>... >&< ...<.... 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

«Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel Sözleşmesinin uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/189; 

Cumhuriyet Senatosu 1/676) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 120) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği . 26 .. 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1759/8728 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 25.7.1966 tarihli 118 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy 
ile kabul edilen, «Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel Sözleşmesinin onaylanmasuım uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 13.4.1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
22 ve 25.7.1966 tarihli 117 ve 118 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 120) 

Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 29 . 7 . 1966 

Esas : 1/676 
Karar : 12 

Yüksek Başkanlığa 

«Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı, Komisyonumuzun 29.7.1966 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de 
iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair ilgili bakanlık temsilcilerinin 
verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun 
tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
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Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi edil

mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

H. A. Türker 

Balıkesir 
M. Güler 

A. IKarahisar 
A. Karayiğit 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Sivas 
A. Çekemoğlu 

Artvin 
F. Alpaslan 

Bağımsız 
E. Celebi 

Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 

• İstanbul 
S. Akyürek 

Giresun 
İ. Topaloğlu 

Antalya 
A. Tekin 

A. Karalıisar 
M. K. Karaağaclıoğlu 

İzmir 
E. Kansu 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Komisyonu 
Esas No. : 1/676 

Karar No. : 7 

16 . 11 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

«Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyi» Muaddel Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Gerekçede arz ve izah edilen lııısuslar uygun mütalâa edilerek, tasarı Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca 

H. İT. Ürgüplü 

Manisa 
F. Alpiskender 

S.Ü. 
Sözcü 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

İstanbul 
T. Arıburun 

Konya 
M. Obuz 

Kâtip 
Tekirdağ 
C. Tarlan 

Sinop 
S. Batur 

Sanısını 
F. T ev et oğlu 

Balıkesir 
E. Aka 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Çorum 
M. Yalçuh 

C. Senatosu S. Sayısı : 82.'r 
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MİLLET MECLİSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

«Akdeniz Balıkçılık Genel Kon
seyi» Muaddel Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 Eylül 1949 
tarihinde düzenlenen ve 22 Ma
yıs 1963 tarihinde değiştirilen 
«Akdeniz Balıkçılık Genel Kon
seyi» Sözleşmesinin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
vürütür. 

.MALİ VE İKTİSADİ İŞLEK 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

«Akdeniz Balıkçılık Genel Kon
seyi» Muaddel Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

«Akdeniz Balıkçılık Genel Kon
seyi» Muaddel Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulun

duğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

('•. Senatosu (S. Sayısı : 823) 
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Akdeniz ve komşu sulardaki ürünlerin gereği gibi geliştirilmesi ve kullanılmasında karşılıklı men
faati olan ve bundan ötede, bir Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin kurulması suretiyle teşvik 
edilen uluslararası işbirliği yardımiyle amaçlarına erişmeyi arzulıyan Âkıd Devletler aşağıdaki 

hususlarda uyuşmuşlardır. 

Madde — I. 

KONSEY 

.1. Âkıd Devletler, Bir]eşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı bumdan sonra «Teşkilât» diye 
anlılae afeti r.) çerçevesinde «Akdeniz Balıkçılık Genel Komseyli» ('bumdan sonra «'Konsey» diye 
anılacaktır) adında ve aşağıdaki IV maddede öngörülen işlerin ifası ve görevlerin yerine getiril-
.ın pisi için bir Konsey kurarlar. 

2. Teşkilâta üye ve ortaik üye ve Teşkilâta üye olmayıp Birleşmiş Milletlere üye olan devlet
ler, aşağıdaki IX madde (hükümleri uyarınca Konseye üye olurlar. Bununla beraber, Birleşmiş 
Milletlere üye bulımmıyan ve bu Anlaşmaya 22 . 5 . 1963 ten önce taraf olmuş bir devletlin Kon
sey üyeliği sıfatını işbu hüküm halel geıtirımıiyeeektir. Ortak üyeler hakkında bu Anlaşma, Teşki
lâtın kurucu yasasının XIV. 5 maddesi ve Yönetmeliğinin XXI. .3 maddesi hükümleri uyarınca, 
Teşkilât tarafından, ilgili ortaik üyelerin uluslararası ilişkilerinin yönetiminden sorumlu mercie 
tevdi edilecektir. 

Ma'dde — II. 

TEŞKİLÂT 

1. Her üye Konsey toplantılarında bir delege ile temsil edilir. Delegeye bir yardımcı, uzman-
lar ve danışmanlar eşlik edebilir. 

Yardımcı delegelerin, uzmanların ve danışmanların Konsey oturumlarına katılması, delegenin 
yokluğunda yardımcının ona vekâlet etmesi dışında, kendilerine oy hakkı tanımmasını gerektir
mez. 

2. Her üyenin bir oyu vardır. Konsey kararları, ıbıı anlaşmanın öngördüğü aksine hükümler 
dışında, kullanılan oyların çokluğu ile alınır. Konsey üyelerinin çoğunluğu nıısalbı meydana getirir. 

3. Konsey bir başkan vo ilki başkan yardımcısı seçer. 
4. Konsey Başkanı, üyelerin çoğunluğu başka yolda kanar vermedikçe, Konseyi en az iki 

yılda bir mutadolarak toplamlıya çağırır. Her toplantının yeri ve tarihi, Teşkilât Genel Müdü
rüne danışılarak Başkan tarafından teshit edilir. 

5. Konsey merkezi, Teşkilâtın Roma'daki merkezidir. 
6. Teşkilât, Konsey S ek ret erliğini kurar vo Genel Müdür kendisine idari bakımdan sorumlu 

bir sekreter tâyin eder. 
7. iKonsey, Teşkilât İçtüzüğü ile hemahenk olması gereken içyönotm eliğini üyelerin üçte iki 

çoğunluğu ile kabul ve tasdik edebilir. Konseyin İçtüzüğü ve bu tüzükte yapılacak değişiklik
ler (Teşkilât Konseyinin onayı kaydiyle) Teşkilât Genel Müdürünün tasvibi tarihimde yürürlü
ğe girer. 

(Madde — III. 

KOMİTELER - ÇALIŞMA GRUPLARI VL UZMANLAR 

•1. Konsey, yetki alanına giren meseleleri incelemek ve bunlar hakkında rapor vermek için, 
geçici veya sürekli özel komiteler ve teknik nitelikte meseleleri inceleımok ve bunlarla ilgili 
tavsiyelerde bulunmak üzere çalışma grupları kurabilir. 

2. Bu komiteler ve çalışma grupları Konsey Başkanı tarafından toplantıya çağrılır ve top
lantıların yer ve tarihleri Konsey Başkanınea. Teşkilât Genel Müdürüne danışıl arak tesbiıt edi
lir. 

* C. Senatosu (S. Sayısı : 823) 
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o. Konsey, belirli konuların veya meselelerin iııcc:]enme,si için, giderleri teşkilâta aidoimaık 

üzere, uzananlar istihdamını veya güre\4endirilmesdni teşkilâta teklif edebilir. 
4. Yukarıdaki birdıiöi paragrafta anılan komiteler ve; e alışına gruplarının kumılnıası ve 

üçüncü paragrafta öngörülen uzmanların istihdam edilmesi veya görevlendirilnıeısi, teşkilâtın 
tası vib edilmiş bütçesinin ilgıiıli bölümünde gerekli ödeneklerin m eve udiye tin e bağlıdır; söz konn-
su ödeneklerin tahsisinin mümkün olup olmadığını tâyin keyfiyeti Teşkilât Genel Müdürüne dü
şer. Komiteler ve çalışma grupları kurulması ve uzmanların istdıhdanı edilmesi veya görevlendi
rilmesine ilişkin masrafa yolaçan bir karar alınmadan önce Teşkilât Genel Müdürü bu kararın 
idari ve malî inikasları hakkında konseye bir rapor sunar. 

Madde — IV. 

GÖREVLER, 

Konseyin görevleri ve işleri şunlardır : 
a) Bütün oseanografdk meseleleri ve su ürünlerinin gereği gibi geliştirilmesi ve kullanılması 

ile ilgili teknik cihetleri ortaya koymak; 
b) iSu muinlerinden yararlanma maksalddyle balıkçılık ve bununla ilgili sanayi alanlarında 

kullanılan mütekâmil yönetimlerin araştırılması ve uygulanmasını teşvik ve koıordlne etmelk; 
c) 'Sıı ürünlerine ilişkin her türlü oseano'grafik ve teknik bilgileri toplamak ve yayınlamak 

veya yaymak; 
d) Bıı bilgiler alanındaki eksiklikleri tamamlamak için üyelere lüzuimlu veya temenniye şayan 

ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme projelerini tavsiye etmek; 
e). Uygun görüldüğü zaman ortaklaşa araştırmalarda bulunmak ve bu maksatla geliştirme 

projeleri hazırlamak; 
f) Bilimsel alet ve teçhizatın, tekniklerin ve isimlendirmenin standartlaşmasını sağlıyabilc-

cek tedbirleri teklif ve gerektiği zaman kabul etmek; 
g) Balıkçılıkla ilgili mevzuatı, bunları imkân ölçüsünde ahenkleştirmek üzere üyelere tavsiye

de bulunmak amaciylc karşılaştırmalı olarak incelemek; 
h) Balıkçıların mesleklerinden ileri gelen hastalıklardan korunmasına ve hıfzıssıhhaya iliş

kin etütleri teşvik etmek; 
i) Zaruri malzeme ve teçhizatı sağlamaları için üyelere tavassutta bulunma suretiyle yardım 

etmek; 
j) Üyeler ve teşkilât tarafından ve lüzumlu gördüğü takdirde, benzer menfaatleri olan di

ğer uluslararası, ulusal veya özel kuruluşların tavsiye edebilecekleri oseanografdk ve teknik ko
nularla ilgili bütün meseleler hakkında raporlar hazırlamak; 

k) İki yılda bir kanaatlerini, tavsiyelerini ve kararlarını ihtiva eden bir raporu ve lüzumlu 
veya temenniye şayan görülebilecek diğer raporları Teşkilât Genel Müdürüne sunar. İşbu An
laşmanın üçüncü maddesinde öngörülen Konseye bağlı komiteler ve çalışma gruplarının rapor
ları, konsey tarafından Teşkilat Genel Müdürüne intikal ettirıilir. 

Madde — V. 

BÖLGE 

Konsey, başlangıç bölümünde belirtilen bölgede, IV ncü maddede ifade edilen görevleri yerine 
getirir ve işleri yapar. 

Madde — VI. 

ULUSLARARASI KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ 

Konsey, karşılıklı menfaati ilgilendiren konularda uluslararası kuruluşlarla sıkı işbirliğinde 
bulunur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 823) 
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Madde — Vil 

GİDERLER 

J. Konsey toplantılarına katılım ala rından ötürü, delegelerin, yardımcılarının ihtiyar ettikleri 
giderler, işbu Anlaşmıanm III ncü maddesi hükmü gereğince kurulan komitelerde veya çalışma 
gruplarında görev 'alan temsilcilerin giderleri mensubolduklan Hükümetlerce tâyin ve tediye edi
lir. 

2. Yayınlar ve yakışmalara ilişkin giderler dâhil olmak üzere sekreterliğin ve toplantılar ama-
sıııda Konsey Başkanı ve başkan yardımcılarının Konsey namına yaptıkları işler dolayi'slyle ihti
yar ettikleri güderler, teşkilât bütçesinde öngörülen ilgili ödeneklerin sınırları çerçevesinde Teş
kilât tarafından tesbit ve deruhde edilir. 

3. Konsey üyelerinin ister kendi istekleri ister Konsey tavsiyeleri uyarınca münferiden giriş
tikleri araştırmalar veya geliştirme programlarından ileri gelen gideri en ilgili Hüküm eti erce tesbit 
ve deruhde edilir. 

4. IV" neü maddenin (d) ve (e) paragrafları hükümleri uyarınca ortaklaşa yürütülen araştır-
ıinalar ve geliştirime projelerinden doğan giderler, baş'ka ödeme imkânları bulunam'atdığı takdirde, 
karşılıklı olarak üzerinde uyuşulacak şekil ve orantıda üyeler tarafından tesbit ve deruhde edi
lir. Ortaklaşa yürütülen projelere ilişkin katılma payları teşkilâtça kurulan ve teşkilâtın 'malî yö
netmeliği hükümleri ve malî idare kurallarına göre yönetilen bir fona yatırılır. 

5. Genel Müdürün tasvibi ile Konsey, komiteler veya çalışma grupları toplantılarına şahısları 
adına katılmaya davet edilen uzmanların gideri eni teşkilâtça üstlenilir. 

Madde — VIII. 

DEĞİŞTİRİLER 

Akideniz Balıkçılık Genel Konseyi üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile işıbu Anlaşmayı değiştirme
ye karar verebilir; değiştirirler. Teşkilât Konseyince uygun bulunmalarından sonra yürürlüğe 
girer, Konsey lüzum görünse değiştirilen Teşkilât Konferansının onayına sunabilir. Bir değiştiri, 
duruma göre Teşkilât Konseyi veya Konferansının kararı tarihinıden itibaren hüküm ifade eder. 
Bununla beralber, üyeler için yeni yüklemler doğuran bütün değiştirdi er, üyelerin her bini için ka
bulünden itibarıen yürürlüğe girer. 

Yeni yüklemler doğuran değiştirilenin kabul belgeleri Teşkilât Genel Müdürüne tavdı edilin. 
Genel Müdür, Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin bütün üyelerine ve B. M. Genel Sekreterine 
kabul belgelerinin alındığını ve değiştirilcmin yürürlüğe girdiğini haber verir. 

Munzam yüklemler doğuran bir değiştiriyi kabul etmiyen Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin 
•her üyesinin hak ve vecibeleri Anlaşmanın değiştiriden önceki hükümlerine göre düzenlenir. 

Madde — IX. 

KATILMA 

1. Bu Anlaşma, Teşkilât üye ve ortak üye devletlerin katılmasına açıktır. 
2. Konsey, Birleşmiş Milleti en üyesi olan ve kalbul sırasında yürürlükteki Anlaşmaya resmen 

katilindığına dair bir belge teşkil eden bir bildiriyi kabıul talep mektubuna iliştiren diğer devlet
leri üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile üyeliğe kabul edebilin. 

o. Teşkilâtın üyesi veya ortak üyesi olmayan Konsey üyeleri, Teşkilâtın malî yönetmeliğinde-
ki ilgili hükümlerin ışığında tesbit edilen sekreterlik lıarcarmalarıuda orantılı bir pay üstlenme
leri kaydıyla, Konsey faaliyetlerine katılabilirler. 

4. Teşkilâta üye veya ortak üye olan her hangi bir devletin Anlaşmaya katılması, katılma bel
gesinin Teşkilât Genel Müdürüne tevdii suretiyle ulun ve bu 'belgenin Genel Müdür tarafından 
alındığı tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 828) 



— 7 — 
5. Teşkilâta üye olmıyan devletlerin Anlaşmaya katılması, Teşkilât Genel Müdürüne katılma 

belgesinin tevdii suretiyle olur. Üyelik sıfatı, bu maddenin 2 ned paragrafı hükümlerine göne Kon
seyin bunu tasviıbcttlği tarihte kesinleşir. 

6. T eşildi ât Genel Müdürü, yürürlüğe giren bütün katılmaları, Konseyin bütün üyelerine, 
Teşkilâtın bütün üyelerine ve Birleşımiş Milletler Genel Sekreterine bildirir. 

7. Bıı Anlaşmaya katılan bir devletin ileri »sürdüğü ihtira.zi kayıtlar Konsey üyelerinin oy
birliği il o tasvibinden geçtikten sonra büküm ifade eder. Teşkilât Genel Müdürü ileri sürülen her 
ihtirazî kaydı Konseyin bütün üyelerine derhal bildirir. Bildiri tarihinden itibaren üç ay içinde 
cevap vermiyen Konsey üyclcıi söz konusu ihtirazî kaydı kabul etmiş sayılır. İhtirazî kayııt ka
bul olunmazsa, bunu ileri süren Devlet Anlaşmaya taraf olmaz. 

.Madde — X. 

YÜRÜRLÜd'E GİRİŞ 

Bıı Anlaşma, beşinci katılma belgesinin alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Madde — XI. 

UYGULAMA ALANİ 

Bu Anlaşmaya katılan üyeler katılmalarının hangi topraklar için hüküm ifade ettiğini özel 
surette belirtirler. Böyle bir beyanda bulunulmadığı takdirde, Anlaşmanın, ilgili Devletin uluslar
arası ilişkilerinin yürütülmesinden sorumlu okluğu bütün topraklara uygulandığı kabul edilir. 
Aşağıdaki XIII ncü madde hükümleri saklı kalmak kaydiyle, uygulama alanı ilerde yapılacak 
bir beyanla değiştirilebilir. 

Madde. — XII. 

ÇEKILMELER 

1. Her üye, bu Anlaşmanın kendi bakımımdan yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıllık 
bir sürenin bitiminde, yazılı olarak Teşkilât Genel Müdürüne haber vermek suretiyle Konseyden 
çekilebilir. Genel Müdür keyfiyetten derhal Konseyin bütün üyelerini ve Teşkilât üye devletlerini 
haberdar eder. Çekilme, tebliğin Genel Müdür tarafından alınmasından üç ay sonra hüküm ifade 
eder. 

2. Üyelerden biri, uluslararası ilişkileri sorumluluğu altında olan bir veya birkaç ülkenin 
çekilmesini tebliğ edebilir. Bir üye Konseyden çekildiğini bildirdiği zaman, bu kararın uygulan
dığı toprak veya toprakları belirtir. Böyle bir beyanda bulunulmadığı takdirde, çekilmemin 
uluslararası ilişkileri ilgili devletin - ortak üyeler hariç - sorumluluğu altında bulunan bütün top
raklar için uygulandığı kabul edilir. 

?>. Teşkilâttan ayrıldığını bildiren her üye aynı zamanda Konseyden de çekilmiş sayılır ve 
bu çekilme uluslararası ilişkileri kendi sorumluluğu altında olan bütün topraklar için geçerli sayı
lır, fakat Teşkilâtın ortak üyelerini kapsamaz. 

Madde — XIII. 

ANLAŞMANIN YORUMU VE UYUŞMAZLIKLARIN GÜZÜMÜ 

Bu Anlaşmanın uygulanması veya yorumlanmasına ilişkin her hangi bir uyuşmazlık Konsey 
tarafından çözülmediği takdirde, anlaşmazlığa taraf: olanlar tarafından atanan üyelerden ve ko
mite üyeleri tarafından seçilen bağımsız bir başkandan meydana gelen bir komiteye sunulur. Ko
mitenin karar değeri taşımıyaıı tavsiyeleri, anlaşmaızlığın menşeindeki meselenin ilgili taraflarca 
yeniden incelenmesine temel teşkil eder. Bu usul, uyuşmazlığın çözülmesi somıeuııu vermediği tafc-

G. Senatosu (S. Sayısı : 82l>) 
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dirdo ve tarafların başka bir çözüm şekli üzerinde uyuşmaya var-maımaları halinde, konu, Millet
lerarası Adalet Divanı statüsüne göre, anılan Divana getirilir. 

'Madde — XIV. 

ANLAŞMANIN SON BULMASI 

Çekilmeler sonucunda, Konsey üyelerinin sayısı besin altına düştüğü andan itibaren, kalan dev
letlerin oybirliği ile başka yolda karar vermeleri hali dışında, Anlaşma yürürlükten düşer. 

lMadde — XV. 

ONAY VE KAYIT 

Bu Anlaşmanın ilk metni Fransızca dilinde İjandekuzyüzkırksekiz yılı Eylül ayının 24 ünde 
Boma'da kaleme alının ısıtır. Duruma göre, Teşkilât Konseyi veya Konferansı tarafından tasvibe-
dlldikten 'sonra, Anlaşmanın 22 Mayıs 1963 te Akdeniz Balıkçılık Genel Konseyinin ilk olağanüstü 
toplantısında değiştirilen § elidinden İngilizce, Fransızca ve İspanyolca iki nüshası, Konferans Baş
kanı veya Teşkilât Konsey Başkanı ve Genel Müdürün imzalarını koyması ile onay! anın ıştır. Bu 
nüshalardan biri, Teşkilât arşivine konulmuş, diğeri kaydolmak için Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine ulaştırılmıştır. Diğer yandan, Genel Müdür bu Anlaşmanın suretlerini onaylar ve Teş
kilâta. üye olmayı]), Anlaşmaya taraf olan veya olabilecek devletlere ulaştırır. 

~^t>t£SS >*&< TÛ**1 < • • • 

O. Senatosu (S. Sayısı : 823) 



Dönem : 1 4 r f% S% ğ 
Toplantı : 6 C U M H U R İ Y E T S E N A . C J U S. Sayısı : O 2 4 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 109 ncu maddesinin Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunun 20 Aralık 1965 tarihli ve 2101 ( X X ) sayılı 
Karariyle değiştirilmiş olan şeklinin onayl rmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisiıace kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1 /198; Cumhuriyet Senatosu 1 /678) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 137) 

Millet Meclisi 
(rCMcl Sekreterliği 28 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2111 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 26 . 7 . 1966 tarihli 1.19 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 109 nen maddesinin Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulunun 20 Aralık 1965 tarihli ve 2101 (XX) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şokliın:ı 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Kavkılarımla. 

Millet Meclisi Başkan? V. 
Nurettin Ok 

Not : Bu tasan 11 . 1 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona ha rai e edilmiş re (lenel 
Kurulun 22, 25 re 26 . 7 . 1966 tarihli. 117, 118 re 119 ncu birleşimlerinde öncelik re iredilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 137) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm re Tanıtma Komisyonu 16 ..11. 1966 

Esas No. : 1/678 
Kara)1 No. : 9 

Yüksek Başkanlığa 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasının 1.09 ncu maddesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
20 Aralık 1965 tarihli ve 2101 (XX) sayılı Karariyle değiştirilmiş olan şeklinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde 
incelendi ve görüşüldü. 



Cierekeedc arz ve izah edilen hu asla* • uygun m itabın. edilerek, tasarı Komisyonumuzca d; 
Millet Meclisinden »'elen sekliyle aynen kabul, edibi \ştir. 

(îencl Kurulun tasviplerine arz~edilınek üzere Yük °k Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başlkan Sözcü Kâtip 
(Jnııı'lıurbaişikauıııca. S. 0. Tabiî Üye Teikirdağ Balıkesir 

S. llayri Üryüplü Ahmet Yûdız Cemal Tarlan Enver Aka 

Manâsa istanbul Sinop Elâzığ 
Ferid Alpiskender Teki», Anburun Suphi Batar Celâl E Huy 

Konya. Samsun Uorımı 
Muammer O buz Fethi Tevetoğlu Safa Yolcuk 

MİLLET MİNELİSİNİN KABUL LTTÎOÎ 
METİN 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasınm 109 ncu mad
desinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
20 Aralık 1965 tarihli ve 2101 (XX) sayılı Ka-
rariyle değiştirilmiş olan şeklinin onaylanması

nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE .1. — 15 . i\ . 1945 tarihli ve 480! 
sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Birleşmiş 
Milletler Andlaşmasımn 100 nen maddesinin 
Birleşmiş Milletler Oeuel Kurulunun 20 Aralık 
10'i") tarihli ve 2101 (XX) sayılı Karariyle de-
ğjştiıilmiş olan şeklinin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDİ1] 2. —- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe jdrer. 

MADDİ1] '.]. •— Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütül'. 

D1ŞİŞLEEİ, TURİZM VL TANITMA 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİOÎ METİN 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasımn 100 ncu mad
desinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
20 Aralık 1965 tarihli ve 2101 (XX) sayılı Ka
rariyle değiştirilmiş olan şeklinin onaylanması

nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDL 2. — Millet .Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDL :i. —• Millet Meclisince kabul edilen 
'•} ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 824) 
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<!LXKL KURUL KARAİM 

2101 ( X X ) Birleşmiş Milletler Yasasının 109 nen maddesinde değişiklik. 

(icnel Kurul 

Birleşmiş .Milletler Yasasının, 2:î ncü maddesinde tesbit edilmiş olan Güvenlik Konseyi üye ade
dinin onbirden onbeşe yükselti lmesini ve ( lüvenl ik Konseyi karar la r ın ın , 27 nei maddeye göre, 
yedi ^verine dokuz üyenin müspet oyu ile kabul e dilmesini sağlıyaeak tarzda değiştiri lmiş oldu
ğunu göz (»nünde bu lundura rak , 

I»M değişikliklerin Yasanın 109 nen maddesinin de değiştiri lmesini gerekli kıldığını göz önüne 
alarak ; 

1. Yasada, Birleşmiş Milletler Yasasının 108 nei maddesi uyar ınca aşağıdaki değişikliğin ya
pılmasını kabule ve bu değişikliği Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Üyesi Devletlerin onayına sunma
ya k a r a r verir. 

109 ncu maddenin 1 nei fıkrasında, birinci cümledeki «yedi» kelimesi «dokuz» kelimesi ile de
ğiş t i r i lecekt i r ; 

2. Yukardak i değişikliği kendi Anayasa usulleri uyarınca' mümkün olan en yakın tarihte. 
onaylamalarını bütün t iye Devletlerden talebeder. 

1404. (lenel Oturum 
20 Aralık 1965 

109 ncu maddenin tadil edilmiş şekli : 

«1. (Jenel Kurulun üçte iki çoğunluğu ve (.lüvenlik Meclisinin her hangi dokuz üyesinin oyları 
ile tesbit edilecek tar ih ve mahalde işbu Andlaşıaanı ı ı yeniden gözden geçirilmesi ıaaksadiyle 
Birleşmiş Milletler üyelerinin bir (ieııel Konferansı toplanabilecektir . Konferansta Teşkilâtın her 
üyesi bir oya sahibolacaktır .» 

O. Senatosu (S. Sayısı : 824) 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 1964 
tarihinde Ankara'da imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları (Millet Meclisi î 

Cumhuriyet Senatosu 1/680) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 136) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 16-11 

28 . "i . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 26 . 7 . 1966 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 1964 tari
hinde Ankara'da imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Millet Meclisi Başkanı V. 
Xürettin Ol; 

Xot : Bu tasarı 22 . 3 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 22, 25 ve 26 . 7 . 1966 tarihli 117, 118 ve 119 ncu birleşimlerinde önceli!; ve ivedilikle aö-
rüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 136) 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 1/680 
Karar No. : 17 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

1966 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26 . 7 . 1966 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 1964 tari
hinde Ankara'da imzalanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
olunda. 



Tasarı gerekçesinde de izah olunduğu üzere, Devle t le raras ındaki dost luklar ın kül türe l temas 
ve mübadelelerle kuvvet lendi rildiği vakıas ından hareket eden Hükümetimiz , Tunus ile memleketi
miz a ras ında A n k a r a ' d a 25 Şubat 1964 ta r ih inde bir Kül tü r Anlaşması imzalamış bu lunmaktad ı r . 

Şimdi, Hükümetçe sevk edilmiş olan k a n u n tasarısı , işbu Anlsmamn, Meclislerce onaylan m ası
nın uygun bulunmasını sağlamaya matuf bu lunduğundan , Komisyonumuz, Millet Meclisi Genel Ku
ru lunca tasvip gören metni aynen kabule k a r a r vermiştir . 

Dışişleri, Turizm ve Tanı tma Komisyonuna tevd i buyurulnıak üzere Vüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
İzmir 

C. OL-urer 

Denizli 
/ / . Atmaca 

Sözcü 
Ankara 

' T. i1 ebe 

İzmir 
N. Özerdendi 

İmzada bul un anı ad ı. 

Tabiî ü y e 
S. Özgür 

İz ini r 
Ö. L. Bozcah. 

Hm gol 
A. H. Yurtsever 

imzada bulunamadı . 
Kastamonu 
M. Camlıca 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : l/(>80 
Karar No. : 10 

16 . 11 . 196(1 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyet i arasında 25 Şubat 1964 tar ih inde Ankara 'da 
zalanmış 'olan Kül tü r Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna da i r kanun tasarısı , i 
Bakanlık temsilcileri de hazır bulunduklar ı hadde incelendi ve görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar uyg u n müta lâa edilerek, tasarı Komisyonumuzca 
Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir . 

Genel Kuru lun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur . 

1111-

giü 

da 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca, S. (v. 

S. Ilayri Ürgüplü 

Manisa 
Fc riel Al pisken de r 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

İs tanbul 
Telan Arıburun 

Kâ'tip 
Tekirdağ 

Cemal Tarlan 

Sinop 
Suphi lîatur 

Balıkesir 
Enver Ala 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Konya. 
Muammer Obnz 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

Çorum 
Safa Yedeni, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 825) 



MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 
1964 tarihinde Ankara'da im
zalanmış olan Kültür Anlaş
masının onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

MADDE L — 2 5 Şubat 1.964 
tarihinde imzalanmış olan «Tür
kiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında Kültür 
Anlaşması» mıı onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayınlandığı tarihte yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükmünü Bakanlar Kurulu yü
rütül'. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus | 
Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 
1964 tarihinde Ankara'da im
zalanmış olan Kültür Anlaş
masının onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair Kanun 

MADDE i. — Millet Mec
lisi metninin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisi metninin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MAHDE 3. — Millet Mec
lisi metninin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

I DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

I Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında 25 Şubat 
1964 tarihinde Ankara'da im
zalanmış olan Kültür Anlaş
masının onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 825) 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşması 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Diğer taraftan Tunus Cumhuriyeti Hükümeti, 
Edebî ve ilmî alanlarda okluğu kadar sanat ve teknik alanlarda da dostane işbirliğini daha 

fazla teşvik edecek şekilde, kültürel münasebetlerini kuvvetlendirmek gayesi ile işbu Kültür An
laşması akdini kararlaştırmışlardır ve bu maksatla, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Dışişleri Bakanı, Feridun Cemal Erkin'i, 
Tunus Cumhuriyeti Hükümeti, 
Tunus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jilani Sıar'ı, 
Tam yetkili temsilcileri olarak tâyin etmişlerdir. Temsilciler yetki belgelerini teati edip bu 

belgelerinin usulüne uygun olduğunu gördükten sonra aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır. 

Madde — 1. 

Âkıd Taraflardan her biri, memleketleri arasında üniversite, okul, ilim, teknik, sanat, kültür ve 
spor alanlarında mevcut bağları birbirlerinin kültürlerini ve İm alanlardaki faaliyetlerinin daha, iyi 
tanınmasını sağlıyacak şekilde bütün imkânları dâhilinde korumayı ve geliştirmeyi taahhüdeder. 

Madde — 2. 

Âl£ıd Tarafları memleketleri arasında, çeşitli eğitim kademelerinde öğretmen, araştırıcı, öğrenci 
ve stajyer, uzmanı teknisyen veya bu Anlaşmada tesbit edilen alanların birinde faaliyette bulunan 
şahısların mübadelesini kolaylaştırmayı ve geliştirmeyi teşvik edeceklerdir. 

Madde — :}. 

Âkıd Taraflardan her biri burs, inceleme ödeneği vermek veya malî yardımda bulunmak sure
tiyle kendi ülkesinde diğer ülke uyruklarının inceleme ve staj yapmalarını teşvik edecektir. 

Madde — 4. 

Âkıd Taraflardan her biri, diğer Âkıd Tarafın vatandaşlarına ve teknisyenlerine Devlet kontro
lü altında bulunan âbide, ilmî müessese, araştırma merkezleri ile umumi kütüphane ve arşiv ko
leksiyonlarına, stadyumlara ve diğer kültür ve spor tesislerine1, en elverişli şartlar içinde giriş 
imkânları sağlanması hususunda kolaylık gösterecektir. 

Madde — 5. 

Âkıd Taraflardan her biri, iki memleketin pedagojik teşekkülleri arasında olduğu gibi kültür 
ve spor toplulukları arasında da sıkı bir işbirliğini teşvik edecektir. 

Madde — 6. 

Âkıd Taraflar, her iki memlekette verilen diploma ve üniversite unvanlarının üniversitelere ka
imi bakımından eşitliği şartlarını ineeliyeceklerdir. 

Madde — 7. 

Âkıd Taraflar, radyo ve televizyon istasyonları arasında kültür ve sanat programlan teatisi ile 
teknik işbirliğini teşvik edeceklerdir. 

C. Senatosu (H. Sayısı : 825) 
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Madde — 8. 

Âkıd Taraflar, mevzuatlarının sınırları içinde, edebiyata, sanata, ilme ve tekniğe dair kitap ve 
mevkute, banda alınmış müzik ve öğretici film teatisi ve yayımını teşvik edeceklerdir. 

Madde — 9. 

Âkıd Taraflar, kendi ülkelerinde diğer Tarafın sanata ve ilme ait sergiler, konferanslar, kon
serler, tiyatro ve foklor temsilleri tertibetmcsini, öğretici film göstermesini ve spor müsabakaları 
düzenlemesini kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 10. 

Âkıd Taraflar, memleketleri arasında spor grupları mübadelesini teşvik edecekler ve imkânları 
nisbetindc, bunların kenli ülkelerinde ikamet ve seyahatini kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 11. 

Âkıd Taraflar, kendi okul ve üniversitelerinde uygulanan tarih ve coğrafya programlarının, 
mümkün olduğu kadarı Diğer Tarafın ülkesinin uygarlığı hakkında doğru ve yeteri kadar sarih 
bilgi ihtiva etmesini sağlıyacaklardır. 

Madde — 12. 

Bu Anlaşmanın hükümlerini uygulamak üzere, behcmahal Devlet memuru olması icabetmiyen, 
sekiz üyeden müteşekkil Daimî bir Karma Komisyon teşkil edilecektir. Bu Komisyon, biri üç Türk 
üye ve Tunus Büyükelçiliğinin bir temsilcisinden teşekkül eden ve Ankara'da toplanan, diğeri de 
üç Tunuslu üye ve Türkiye Büyükelçiliğinin bir temsilcisinden terekkübeden ve Tunus'ta toplanan 
iki şubeden meydana gelecektir. Her şube dört üyeden terekkübedecektir. Üye listesi, mutaba
katı alınmak üzere, diplomatik kanalla diğer Âkıd Tarafa gönderilecektir. 

Bu Komisyon lüzum hâsıl oldukça, Âkıd Taraflardan birinin talebi üzerine toplanabilecektir. 
Âkıd Taraflardan her birinin temsilcisi, her komisyon için, müşavir sıfatiyle munzam üyeler 

seçebileceklerdir. 

Madde — 13. 

Daimî Komisyon Âkıd Tarafların tasvibine sunulmak üzere işbu Anlaşmanın tatbiki için uygun 
göreceği tedbirleri incelemek ve teklif etmekle görevlendirilmiştir. 

Madde — 14. 

işbu Anlaşma, tasdiknamelerin Tunus'ta teatisinden sonra yürrülüğe girecek ve Âkıd Taraf
lardan biri tarafından tamamen veya kısmen feshi halinde altı ay daha yürürlükte kalacaktır. 

Fesih halinde, Anlaşmadan faydalanan muhtelif kimselerin durumu cari yıl sonuna kadar de
vam edecek ve bursiyeler ise feshin yapıldığı tarihteki öğretim yılının sonuna kadar bu durumla
rını muhafaza edeceklerdir. 

Yukarıdaki hususları tasdik etmek üzere aşağıda imzası bulunan yetkili temsilciler işbu Anlaş
mayı imzalayıp mühürlerini koymuşlardır. 1964 yılı Şubat ayının 25 nci günü Ankarada iki nüs
ha halinde Fransızca yazılmış olup, ihtilâf halinde her iki metin de muteberdir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Tunus Cumhuriyeti adına 
Dışişleri Bakanı Tunus'un Ankara Büyükelçisi 

Feridun Cemal Erkin Jilani Sfar 

C. Senatosu (S. Sayısı : 825) 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 826 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında 22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları 

Meclisî 1 /99; Cumhuriyet Senatosu 1 /681) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 92) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1014 

28 . 7 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

• Millet Meclisinin 20 . 7 . 1966 tarihli 119 nen Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 22 Haziran 1965 tarihinde imzalanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

»Saygılarımla. 

Millet Meclisi Başkanı Y. 
Nurettin Ok 

Not : Bu tasarı 14 . 1 . 1966 tarikinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 22, 25 ve 26 . 7 . 1966 tarihli 117, 118 ve 119 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle u.'o-
rüşülerek kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 92) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No. : 1/681 
Karar No. : 13 

29 . 7 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 22 Hazi
ran 1965 tarihinde imzalanan Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 
Komisyonumuzun 29.7.1966 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle 
tetkik ve müzakere edilmiştir. 
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Tasar ın ın genel gerekçesinde belir t i len husus lar ve bunla ra müteda i r ilgili bakanl ık temsilci

lerinin verdikler i tamamlayıc ı bilgiler Komisyonumuzca da uygun müta lâa edi ldiğinden bahis ko
nusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel K u r u l u n c a kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince; Cumhur iye t Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanı tma Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanl ığa sunulur . 

Başkan 
Balıkesir 

/ / . Â. T ürker 

Balıkesir 
M. Güler 

A. Karah i sa r 
A. Karayiğit 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Sivas 
.1. Çekenıoğlu 

Artvin 
F. Alpaslan 

Katip 
Ha tay 

E. Bahadırlı 

İstanbul 
S. Akyürek 

Giresun 
/. T opal oğlu 

Bağımsız 
E. Çelebi 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Antalya 
A. Tekin 

A. Karah i sa r 
M. K. Karaağaclîoğlu 

İzmir 
E. Kansu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtına. Komisyonu 

Karar No. : 11 
Esas No. : 1/681 

11 . 19(1(1 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ile Romanya Halk Cuımhuriyeti Hükümet i arasında 22 Haziran 
.1 ()()'.") tar iMnde imzalanan Anlasiraanın onaylanmasının uygun bu lunduğuna dair kanun tasarısı , 
ilgili l îakanlık temsilcileri de hazır bulunduklar ı ha İtle incelendi ve görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar uygun mütalâa, edilerek, tasarı Komisyonumuzca da 
Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir . 

Genel Kuru lun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur . 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. V. 

S. llayri Ürgüplü 

Manisa 
Ferid Alpiskender 

Sözcü 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

İstanbul 
Tekin Arıburun 

Kât ip 
Teikirdağ 

Ceıned. Tarlan 

Sinop 
Suphi Hatur 

Balıkesir 
Enver Aka 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

Konya 
Muammer O buz 

Samsun 
Ecthi Tevetoğlu 

Corum 
Safa Yalcuk 

C. Senatosu (S. Sayısı : S2(İ) 
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MİLLET MECLİSİNİN" 

KABUL ETTİĞİ .METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 22 Haziran 
1965 tarihinde imzalanan An
laşmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile llomaıı-
ya Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında 22 Haziran 19C5 
tarihinde Bükreş'de imzala-
nan«Askıda olan malî mesele
lerin halledilmesi için Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti arasında Anlaşma» ııın 
onaylanması uy^un bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE :>. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 22 Haziran 
1965 tarihinde imzalanan An
laşmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE J. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 ııci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mee-
' •'; Genel Kurulunca kabul edi

len 2 ııci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE :•]. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len <°> ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ, TUBİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında 22 Haziran 
1965 tarihinde imzalanan An
laşmanın onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 ııci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kaimi edilen 2 ııci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE '.]. — Millet .Mec
lisince kabul edilen o ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 826) 
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ASKİDA OLAN MALÎ MESELELERİN HALLEDİLMESİ İÇİN TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ÎLE ROMANYA HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti' askıda o'lan malî 
meselem kesin surette halletmek ve ekonomik ilişkileri geliştirmek isteğiyle aşağıda'ki hususlar üze
rinde mutabık kalmışlardır : 

Madde : .1. 

Romanya HaıLk Cumhuriyeti, Hükümeti, Türk Devletinin ve Türk uyruklu hakiki ve hükmi 
şahısların, Romen Hükümetince alınmış olan millîleştirme tedbirleri veya buna benzer kanuni ve 
idari diğer tedbirlerden işbu Anlaşmanın imzalandığı tarihe kadar zarar görmüş mal, hak ve 
menfaatleri için Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 275 000 (iki yüz yetmıişjbeş bin) Amerikan 
dolarlık götürü bir meblağı kesin ve toptan bir tazminat olarak ödiyecektir. 

Yukarıda kullanılan «Türk uyruklu hakiki ve hükmi şahıslar» deyimi ile, bahis :konusu tedbir
lerin alındığı anıda Türk vatandaşı olup işbu Anlaşmanın imzalandığı tarihte de Türk vatandaşı 
'bulunan hakiki ve hükmi şahıslar kasdedilmelkt'edir. 

Yukarıdaki hükümler, birinci fıkrada öngörülen şahısların mirasçıları işbu Anlaşmanın imzası 
tarihinde Türk vatandaşlığında bulundukları takdirde onlara da uygulanır. 

Madde : 2. 

Götürü meblâğın tamamının ödenmesi, Romanya Halk. Cumhuriyet ve Romen uyruklu hakiki 
ve hükmi şahısları 1 nci maddenin hal suretine bağladığı talepler nev'ıinden iddialar bakımından 
Türkiye Cumhuriyetine ve T ürik uyruklu hakiki ve hükmi şahıslara karşı ibra etmiş olacaktır. 
Bu ibra sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ! nci maddenin hal suretine bağladığı talep
leri kesin surette tasfiye edilmiş sayacaktır. 

İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu Anlaşına 
aile hal suretine ^bağlanan talepler nev'inden her hangi bir talepte bulımmıyacak, ne de böyle bir 
talebi destekliyecelktir. 

Madde : -'i. 

1 nci maddede öngörülen götürü meblâğın dağıtım, münhasıran Türkiye Cumhuriyeti Hükü
metinin yetkisi dâhilinde olup Romanya Cumhuriyeti Hükümetine lıiçbir şekilde sorumluluk yiik-
lem'ez. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra iki yıl içinde, 
1 nci madde gereğince bal suretine bağlanan mal, hak ve menfaatlerle ilgili Türk vatandaşlarına 
ait mülkiyet belgelerini veya diğer belgeleri, imkân nisbetinde, Romanya Halk Cumhuriyeti Hü
küm etine tevdi edecektir. 

Madde : 4. 

Birinci maddede öngörülen meblâğın ödenmesinin yapılabilmesi için Türkiye Cümhuıtiyeti Mer
kez Bankası, - işbu anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 30 ncu günden itibaren - Romanya 
Halk Cumhuriyeti Millî Bankası adına, <-22 Haziran 1965 tarihli Türk - Romen Malî Anlaşması» 
isimli, faiz getirmiyen ve Amerikan doları üzerinden tutulacak özel bir hesap açacaktır. 

1 nci maddede öngörülen götürü meblâğın tamamlanıncaya kadar, doğrudan doğruya Türki
ye'ye teslim edilen Romen malları için lehdarlarına transfer edilecek UOB kıymetler üzerinden 
hesaplanan möbaliğdeu % 8 nisbetinde bir kesinti yapılarak yukarıdaki fıkrada zikri geçen 
özel hesaba yatırılacaktır. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 826) 
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Madde : 5. 

«22 Haziran 1965 tarihli Türk - Romen Malî Anlaşması» hesabındaki ödeme imkânları 1 nci 
maddede öngörülen tazminat tamamlanıncaya kadar her üç ayda bir Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinin tasamıfuna bırakılacaktır. 

Madde : 0. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, işbu anlaşmanın yürürlüğe girdiği andan itibaren, Rnmen 
uyruklulara veya bunların Romen mevzuatına göre tesbit edilen mirasçılarına aidolup Türkiye'
de bulunan mal, hak ve menfaatleriyle ilgili bütün özel tedbirlerin kaldırılmasına tevessül ede
cektir. 

Yukarıdaki fıkrada öngörülen mal, hak ve menfaatler sözü geçen tedbirlerin kaldırılmasın
dan, sonra, Türkiye'de yabancılar için uygulanan genel rejime tabi tutulacaktır. 

Madde : 7. 

4 ncü maddede öngörülen kesintilerin bir hesaptan diğerine aktarılmasdyle ilgili teknik te
ferruat Türkiye Cıırahııriyetıi Merkez Bankası ile Romanya Halk Cumhuriyeti Millî Bankası ara
sında müştereken varılacak bir mutabakatla tesbit edilecektir. 

Madde : 8. 

Türkiye - Romanya Ticaret Anlaşmasından doğan mükellefiyetler işbu anlaşmanın hükümlerin
den haleldar olmıyacaktır. 

Madde : 9. 

İşbu anlaşma en kısa zaman zarfında tasdik olunacak ve Ankara'da tasdiknameler teati 
edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

Bükreş'te, Fransızca ve Romence olarak ve her ilki metin aynı değerde olmate üzere, 22 Ha
ziran 1965 tarihinde im z>a tanımıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Romanya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

Romen Delegasyonu Başkam 
Bükreş, 22 Haziran 1965 

Sayın Başkan, 

Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Iı.omanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Anla-s/mayla ilgili müzakereler vesilesiyle 'aşağıdaki hu
susları size bildirmekle şeref duyarım. 

Anlaşmanın 4 ncü maddesinde öngörülen şart ter tahtında özel. hesaba yatırılacak nıeba ligin 
yatırılmasına Anlaşmanın imzalanmasından s>onra :>0 ııeu günden itibaren başlanacaktır. 

Bu hesapta birikecek paralar, 22 Haziran .1965 tarihinde Bükreş'de imzalanan Anlaşmaya 
ait tasdiknamelerin teati edileceği tarihe kadar Romanya. Halik Cumhuriyeti Hükümetinin tasar
rufunda kalacak, bu tarihten sonra Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinim emrine bırakılacaktır. 

İşbu Anlaşmada öngörülen götürü genel mobaJiğin tamamı ödenene kadar yapılacak kesin
tiler, askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Romanya Halk Cumhuriyeti ile Türkiye 

O. Senatosu (S. Sayısı : 826) 
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( 'umhuriyet i arasmdaıkıi Anlaşmaya ait ta.sdikııa melerin tı-ati olıındıuğu tarihimi it ibaren de 
yukarda. sözü geçen Anlaşmanın 4 ve ö nci man del-n lnd'• belirtilen rejime dibi olmayı de-, a m 
edecektir . 

i HM in ;-aygılan,mın kakülünü rica ederim S:ı\ m Başkan. 

Sayın Türk Delegasyonu Başkanına Komen. Delegasyonu Başkanı 
Bükreş 

Türk Delegasyonu İBa-skam 

Sayın Başkan, I>üUrcş. 22 i l a / i ran !!)(>."> 

Bugünkü tarihli ve aşağıda, muhtevası müudeıriç mektubunuzu aldığımı bildirmekte Ş.M I' 
duyar ım : 

«Askıda (-.lan malî meselelerin halledilmesi irin Rıomanya Halk (.ıtırılir.riyoti Hükümeti ile 
Türkiye (hımhuriyet i Hükümeti aras ındaki Anlaşmayla ilgili müzakereler vesilesiyle aşağıdaki 
hususlar ı :size bildirıtKvkl'o sevc\' duyarım. 

Anlaşmanın 4 neü maddesinde öngörülen şar t la r takt ında özel lre.saka yattırılacak moba ligin 
yat ı r ı lmasına Anlaşmanın imzalanmasından sonra ;•>(). ncu gündem Uibron haşlanacaktrr . 

Bu hesapta birikecek ı>;ırakır, 22 İlazir.an 19(55 tarihimle Bükıvş'do imza! man Anlaşmaya 
ait tasdiknamolemu teati edileceği tar ihe k,adar Romanya. Halk ( 'umhuriyet i Hükümetinin 1a-
saınrui'unda kalacak', bu tar ih ten sonra Türkiye (Vvm'haı riyot i Hükümetinin emrine bira.kılacak
tır . 

İşbu An lası turda öngörü hm götürü g'cmel meta l iğ in tamamı ödenene .kadar yapı lacak kesin-
ıtiiler, a.skıda olan malî meselelerin haliedilmeıd için Romanya Halik Cumhuriyet i ile Türkiye 
(hımhuniyeti. a ras ındaki Anlaşmaya ait tasd iknameler in teat i (olunduğu ta r ih ten i t ibaren de yu
karda sözü gereni Anlaşmanın 4 ve ~> nci maddeler inde indirtilen rejiime tabi olmaya (kovanı ede
cektir . 

Derin saygılarımın ka'butünü rica ederim S ayın 4>a.şka,u.» 
Bu mektubun mıubt.cYası ile mutabık o lduğumu bilginize sunmakla ş,(M'ei' duyarını . 

Derin saygılarınım kabulünü rica öderini Sayın Başkan. 

Sayın Romen Delegasyonu .Başkanına Türk Delegasyonu Başkanı 
Bükreş 

Türk Delegasyonu Baska'in Bükreş, 22 Haziran lîHiö 

Sayın Başkan, 

Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için. Türkiye (hımhuri.yeti Hükümet i ile Roman
ya Halk Cum'huriyotl •Ilükünıoti aras ındaki Anlaşmayla ilgili müzakereler vesilesiyle aşağıdaki 
husaısları size bildir'meklo şeref duyarım : 

T ü r k Tara l ı , yukarda sözü geçen Anlaşmanın imzalanmasından itibaren bir yıllık sime 
içinde, yetkil i makamlarea alınmış olan idari ve kazai ka ra r la rdan doğan meblâğlar da dâhil 

(A Senatosu (S. Sayısı : 82(i) 
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olmak üzere ek listede yvv alan mebalimiti t esintini teminen araş t ı rmalara devam "etmeyi taahhü-
d ey ler. 

Derin saygılarımın kaıbulünü rica ederim Sayın Başkan. 

Sayın Romen Delegasyonu Başkanına Türk Delegasyonu Başkanı 
Bükreş 

.Romen Delegasyonu Başkam Bükreş , 22 Hazi ran 1905 

Sayın Başkan, 

Bugünkü tarihli ve aşağıda muhtevası münderiç mektubunuzu aldığımı bildirmekle şerefc' 
duyanım : 

«Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Türkiye Cumhuriyet i ILükümti i'e Roman
ya Halk Cumhuriyet i Hükümet i aras ındaki Anlaşmayla ilgili müzakereler vesilesiyle aşağıdaki 
hususları size •bildirmekle şeref duyarım : 

Türk Tarafı , yukarda sözü gceen Anlaşmanın imzalanmasından itibaren bir yıllık süre içinde, 
yetkili makamlarca alınmış olan idari ve kazai ka r a r l a rdan doğan melblağlar da dâhil olmak 
üzere ek listede ycv alan mebaliğiu tosbitini teminen araş t ı rmalara devam etmeyi taah.hüdeyler. 

Derin saygılarımın kalbulünü rica ederim Sayın .Başkan.» 
Bu mektubun muhtevası ile mutabık' o lduğumu bilginize sunmakla şeref duyarını. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkam. 

Sayın Türk Delegasyonu Başkanına Romen Delegasyonu Başkanı 
Bükreş 

A S K I D A KALMİŞ. ROMBN T A L L P L L R İ LİSTKSİ 

.1. 7 nei kalemde yer alan 27 427,57 Tl. lık meblâğ Pötrolifera Muntenia Şirketinin Türk 
Petrol Ltd. Şirket inden talebi olup, bu şirketin tasfiye bilançosunda da görülmektedi r ( Tasfiye 
bilânç'o'sunun bir sureti T ü r k Delegasyonuna tevdi edilmiştir.) 

12 000 Tl. lık diğer bir meblâğ da, Prahova Şirketinin Delege İdarecisi M. Baısil P. Cardomat i 
için teminat olarak yu'karda adı geçen şirkete verilmiş olan Türk Petrol ve Madenî Yağlar Şirke
t inin beheri 200 Tl. lık (50 aded hisse senedinin bedelini teşkil e tmektedir . 

2. 6 ncı kalemin 8 nei bölümünde yer alan 12 750 İsveç Kuron tu t a r ındak i meblâğ, «Lete 
Bacau» Müessesesini Mehmet Niyazi Fi rmasına pamuk ar t ık lar ı için peşin olarak ödemiş olduğu 
150 000 İsveç kuronundan bakiye kalan alacağıdır . Bu işlem 1941 yılında yapılmıştır . 

3. 6 ncı kalemin 13 nen bölümünde yer alan 4 951,62 Tl. sı, zeytinyağı için peşin ödenmiş 
76 000 Tl. dan bakiye a lacak olarak Bel la Hagivasi l iu firmasının İs tanbul Via Sezai Madra firmasın
dan talebet t iği meblâğdır . 

4. Romen mutalobatı listesinin 7 nei kaleminin 3 ncü bölümünde yer alan 2 200 Tl. lık meb
lâğ, Osmanlı Grene! Sigorta Şirket inin 80 aded hisse senedi bedeli karşıl ığıdır . 

5. 13 ncü kalemin 6 ncı bölümünde yer alan 1 565,75 Tl. lık meblâğ, «Lâ Konkord» Sigorta 
Kumpanyasmca ödenecek bir avarya şahadetnamesi tu tar ını teşkil e tmektedir . Bu şahadetname 
tahsil odilmek üzere S O R I M P L N firması t a r a l ı n d a n İstainhuTda 2 nei Vakıf Plan No. 2 de mukim 
M. L. Benna'hmias firmasına tevdi olunmuştur . 

( \ Senatosu (S. Sayısı : 826) 
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6. 13 ncü kalemin 5 nci bölümünde yer alan 1 051,76 Tl. lık meblâğ, Milletlerarası Ticaret 

Kumpanyasının avarya iyin tazminat hakkı olup 73 669 No. lu sigorta poliçesine konu teşkil etmek
tedir. Mezkûr hakkın tahsiline tevessül olunmak üzere bütün evrak İstanbul'da «Lâ Konkord» Si
gorta Şirketine tevdi edilmiştir; adı geçen Şirket de, 30 Ağustos 1954 tarihli mektubuyla Millet
lerarası Ticaret Kumpanyasını döviz permisi almak üzere Kambiyo Müdürlüğüne müracaatta bu
lunduğundan haberdar etmiştir. 

7. Türk Delegasyonuna tevdi olunan Romen mutalebatı listesinin 2 nci kaleminde yer alan 
425 Tl. lık .meblâğ, 1 094,81 Tl. bir meblâğın cüzüdür. Bahis konusu meblâğ 360887/381 No. lu 
1 610 Tl. lık vesaik mukabili ithalât dolayısiyle Köstence'den ihracatçı «Sterle Dailla el C'ie» fir
masının İstanbul'dan Ali Akyıldi'z firmasından bakiye alacağını teşkil etmektedir. 

Tasfiye halinde olan Romanya Kredi Bankası A. ()., 14 Mart 1950 tarihli ve 2977 sayılı mek
tupla T. C. Merkez Bankasına müracaat ederek, bu meblâğı Romanya Halk Cumhuriyeti Millî 
Bankası adma nezdinde açılmış olan ve muvakkaten bloke edilmiş bulunan Türk lirası hesabına 
yatırmasını rica etmiştir. 

Romanya Halk Cumhuriyeti Millî Bankası da, bu mesele hakkında, T. C. Merkez Bankasına 
30 Mart ve 4 Nisan 1950 tarihi erimde 45415 ve 54352/27590 sayılı iki mektup göndormlşse de hiç
bir cevap alamamıştır. 

Bu alacak tasfiye halinde olan Romanya Kredi Bankası tarafından Romanya Halk Cumhuri
yeti Millî Bankasına devredilmiş bulunmaktadır. 

8. 13 ncü kalemin 8 nci bölümümde yer alan 102,25 dolarlık meblâğ, bir vagon kakaonun ithali 
sırasındaki ihmalden mütevellit zarar, ziyan için «Corso» firanasmın İstanbul'da «Lâ Konkord» 
firmasından talebet'tiği miktardır. Gerekli belgeler usulüne göre tanzim edilmiş olarak 1947 yılın
da ismi geçen şirkete tevdi edilmiştir. 

9. Roımen talepleri listesinin 11 nci kaleminde yer alan 1 225,79 altın franklık meblâğ, 1940 yılı
nın 4 ncü üç aylık devresi ile 1941 yılının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü üç aylık devreleri telefon konuşma
ları için 3 329,53 altın franklık meblâğın borç hesabına iki defa yatırılimış olmasından dolayı PTT 
Genel Müdürlüğünün alacak talebini teşkil etmektedir. 

1 446,16 Tl. sı karşılığı 3 329,53 altın frank, Aukara'daki PTT Genci Müdürlüğünün 11 Mart 
İ 957 ve 2181 D/90/361 sayılı mektubuna uygun olarak, 315,58 Tl. sı kliring hesabından bakiye 
1 131,58 Tl. ise 1950 yılı ilk üç aylık devresi telefon görüşmelerinden doğan borçtan tenzil edilmek 
suretiyle tediye olunmuştur. 

1950 yılı ilk üç aylık devresi telefon muhavereleri için Ankara'daki PTT Genel Müdürlüğünce 
yapılan mahsup işleminin bir neticesi olarak 1 225,79 Tl. lık bir meblâğ tahsil olunmamıştır. 

İki memleket PTT idareleri arasında bu konuda teati olunan mektupların suretleri Türk Dele
gasyonuna tevdi edilmiştir. 

10. İstaribul'da Türk - Romen Hakem Mahkemesinin 19 Ocak 1928 yılındaki celsesinde aldığı 
karara tevfikan amcası Mihai Macri'nin kanuni mirasçısı olan Romen uyruklu Anastasiadis Ma-
ria'nın Türk Devletinden alacağı, 27 Mayıs 1926 'tarihinden alacağının tamamının ödeneceği tari
he kadar °/c 5 faizi de ayrıca hesaplanmak kaydiyle 16 567,74 Fransız frangına baliğ olmaktadır. 

11. Romen uyruklu Abagiu Constantin, Abagiu Oheorghe, Abagiu Mihai, Abagiu Boris, İonita 
Valisilica, Albu Mariea ve Calustian Alexandre'in 1922 de Türkiye'den ayrılmalarından sonra ba
baları Abagiu Raicu Oheorghe (Zanoff) un servetine Türk Devletince 1923 te el konulmuş olması 
dolayısiyle Türkiye Başkonsolosluğunca 22 Kasım 1922 tarihinde verilmiş olan 10197 sayılı hudut 
şahadetnamesine dayanan tazminat talepleri. 

Talep sahiplerinin Romen tâbiiyetinde olduklarını belirten şahadetname bil âhara tevdi edile
cektir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 826) 
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Romen Delegasyonu Başkanı 

Bükreş, 22 Haziran 1965 
Sayın Başkan, 

Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Romanya Halk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti arasındaki Anlaşmayla ilgili müzakereler vesilesiyle, Türk vatandaşlarının Ro
manya Halk Cumhuriyeti toprakları üzerinde bulunan şahsi mülkiyetlerindeki gayrimenkulleri 
bakımından, Romen mevzuatına göre, diğer vatandaşlarla aynı haklara sahibolduklarından sizi ma-
lûmattar kılmakla şeref duymaktayım. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan. 

Sayın Türk Delegasyonu Başkanına 
Bükreş Romen Delegasyonu Başkanı 

Türk Delegasyonu Başkam 
Bükreş, 22 Haziran 1965 

Sayın Başkan, 

Muhtevası aşağıda münderiç bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duy
maktayım : 

«Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Anlaşmayla ilgili müzakereler vesilesiyle, Türk vatan
daşlarının Romanya Halk Cumhuriyeti toprakları üzerinde bulunan şahsi mülkiyetlerindeki gayri
menkulleri bakımından, Romen mevzuatına göre, diğer vatandaşlarla aynı haklara sahiboldukların
dan sizi malûmatta r kılmakla şeref duymaktayım. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan.» 
Bu mektubun muhtevası ile mutabık olduğumu bilginize sunmakla şeref duymaktayım. 
Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan. 

Türk Delegasyonu Başkanı 
Sayın Romen Delegasyonu Başkanına 

Bükreş 

Türk Delegasyonu Başkanı 
Bükreş, 22 Haziran 1965 

Sayın Başkan, 
Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya 

Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Anlaşmayla ilgili müzakereler vesilesiyle, aşağıdaki husu
su size bildirmekle şeref duymaktayım : 

«Steaua Romana İstanbul» Şubesinin tasfiyesinden doğan meblâğın Türkiye Cumhuriyetinde ca
ri mevzuat muvacehesinde Romanya Halk Cumhuriyetine transferine imkân olmıyan kısmı, yeni bir 
sefaret binası inşası için kullanılmak üzere Ankara'daki Romanya Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
emrine tahsis olunacaktır. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan. 

Sayın Romen Delegasyonu Başkanına Türk Delegasyonu Başkanı 
Bükreş 

C. Senatosu (S. Sayısı : 826) 
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Romen Delegasyonu Başkanı 

Bükreş, 22 Haziran 1965 
Sayın Başkan, 

Bugünkü tarihli ve muhtevası aşağıda münderiç mektubunuzu aldığımı bildirmekle, şeref duya
rım : 

«Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya. 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Anlaşmayla ilgili müzakereler vesilesiyle, aşağıdaki husu
su size bildirmekle şeref duymaktayım: 

«Steaua Romana İstanbul» Şubesinin tasfiyesinden doğan meblâğın Türkiye Cumhuriyetinde 
cari mevzuat muvacehesinde Romanya Halk Cumhuriyetine transferine imkân olmıyan kısmı, yeni 
bir sefaret binası inşası için kullanılmak üzere Ankara'daki Romanya Halk Cumhuriyeti Büyü'kçel-
çiliği emrine tahsis olunacaktır. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan.» 
Bu mektubun muhtevası ile mutabık olduğumu bilginize sunmakla şeref duymaktayım. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan. 

Sayın Türk Delegasyonu Başkanına Romen Delegasyonu Başkanı 
Bükreş 

Türk Delegasyonu Başkanı 
Bükreş, 22 Haziran 1965 

Sayın Başkan, 

Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki anlaşmayla ilgili müzakereler vesilesiyle İkinci Dünya Sa
vaşı olayları sırasında Türk Demiryolları şebekesine girmiş ve o zamandan bu yana Türkiye'de kal
mış olan 29 aded sarnıç vagonunun iadesi konusunda aşağıdaki hususları size bildirmekle şeref du
yarım : 

1. T. C. Devlet Demiryolları İdaresi Romen Demiryolları İdaresine 29 sarnıç - vagonunu iade 
edecektir. 

2. Sarnıç vagonlar, askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki anlaşmanın imzalanmasından itibaren 
üç aylık bir süre içinde, kullanılmaya elverişli bir durumda Türk - Bulgar hududunda Romen De
miryollarına teslim edilecektir. 

Sarnıç vagonların teslimiyle ilgili olarak Türk Tarafı, işbu Anlaşmanın imzalandığı tarihten iti
baren 15 gün içinde Romen Tarafına teslimatın kati tarih ve mahallini bildirecektir. 

3. T. C. Devlet Demiryolları İdaresi ile Romen Demiryolları İdaresi, vagonların teslim - te
sellüm işleminin yapıldığı anda, Türk topraklarında kalmış oldukları devre zarfında kullanılmış ve
ya kullanılmamış olmalariyle ilgili bütün talep ve iddialarından karşılıklı olarak feragat edecekler
dir. 

4. Vagonların iadesinden sonra, T. C. Devlet, Demiryollarının bir işlem veya fiilinden doğabi
lecek olanlar hariç üçüncü şahıslar tarafından vagonların mülkiyet hakkı bakımmdan vâki olacak 
mütalebat karşısında sorumluluk Romen Demiryolları İdaresine aidolacaktır. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Saym Başkan. 

Sayın Romen Delegasyonu Başkanına 
Bükreş Türk Delegasyonu Başkanı 

C. Senatosu (S. Sayısı : 826) 
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Romen Delegasyonu Başkanı 

Bükreş, 22 Haziran 1965 
Saym Başkan 

Bugünkü tariki i ve muhtevası aşağıda münderiç mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duy
maktayım : 

«Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki anlaşmayla ilgili müzakereler vesilesiyle, İkinci Dünya 
Savaşı olayları sırasında Türk Demiryolları şebekesine girmiş ve o zamandan bu yana Türkiye'de 
kalmış olan 29 aded sarnıç - vagonun iadesi konusunda aşağıdaki hususları size bildirmekle 
şeref duyarım : 

1. T. C. Devlet Demiryolları İdaresi Romen Demiryolları idaresine 29 sarnıç vagonunu iade 
edecektir. 

2. Sarnıç vagonlar, askıda olan malî meselelerin hallledilmesi için Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki anlaşmanın imzalanmasından itibaren 
üç aylık bir süre içinde, kullanılmaya elverişli bir durumda Türk - Bulgar hududunda Romen Demir
yollarına teslim edilecektir. 

Sarnıç vagonların teslimiyle ilgili olarak Türk Tarafı, işbu anlaşmanın imzalandığı tarihten iti
baren 15 gün içinde Romen Tarafına teslimatın katı tarih ve mahllini bildirecektir. 

3. T. C. Devlet Demiryolları İdaresi, vagonların teslim - tesellüm işlerinin yapıldığı anda, Türk 
topraklarında kalmış oldukları devre zarfında kullanılmış veya kullanılmamış olmalariyle ilgili bütün 
talep ve iddialarından karşılıklı olarak feragat edeceklerdir. 

4. Vagonların iadesinden sonra, T. C. Devlet Demiryollarının bir işlem veya fiilinden doğabi
lecek olanlar hariç üçüncü şahıslar tarafmdn vagonların mülkiyet hakkı bakımından vâki olacak müta-
labat karşısında sorumluluk Romen Demiryolları idaresine aidolacaktır. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan.» 
Bu mektubun muhtevası ile mutabık olduğumu bilginize sunmakla şeref duyarım. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan. 

Saym Türde Delegasyonu Başkanına Romen Delegasyonu Başkanı 
Bükreş 

Türk Delegasyonu Başkanı 
Bükreş, 22 Haziran 1965 

Sayın Başkan, 

Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Anlaşmayla ilgili müzakereler dolayısiyle, aşağıdaki husu
su size bildirmekle şeref duyarım : 

Türkiye Cumhuriyetinin muhtelif bankalarındaki bloke hesaplarda bulunan Romen Devletine ve 
Romen uyruklu hakiki ve hükmi şahıslara ait meblâğlar, hesap sahiplerine verilecek bir vekâletname
nin ibrazı kaydiyle, bahis konusu Anlaşmanın 1 nci maddesinde ödenmesi öngörülen meblâğın âzami 
15 000 Amerikan dolarlık kısmının karşılanması için Romanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti tara
fından kullanılabilecektir. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan. 
Romen Delegasyonu Başkanına Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Bükreş 

C. Senatosu (S. Sayısı : 826) 
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uomen Delegasyonu Başkanı 

Bükreş, 22 Haziran 1965 
Rayın Baykan; 

Bugünkü tarihli \e muhtevanı aşağıda mündcriç mektubunuzu aldığımı bildirmekle şeref duya
rım : 

«Askıda olan malî meselelerin halledilmesi için Türkiye Caminin veli Hükümeti ile Romanya Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Anlaşmayla ilgili müzakereler dolay isiyle, aşağıdaki hususu size 
bildirmekle şeref duyarım : 

Türkiye Cumhuriyetinin muhtelif bankalarındaki bloke hesaplarda bulunan Romen Devletine ve 
Romen uyruklu hakiki ve hükmi şahıslara ait meblâğlar, hesap sahiplerine verilecek bir vekâletna-
menin ibrazı kaydiyle, bahis konusu Anlaşmanın i nci maddesinde ödenmesi öngörülen meblâğın 
âzami 15 000 Amerikan dolarlık kısmının karşılanması için Romanya. Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
tara fi nd a n kul la in 1 ab ilecektir. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Sayın Başkan.» 
Bu mektubun muhtevası ile mutabık olduğumu bilgin ize sunmakla şeref duyarım. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim, Sayın Başkan. 

Sayın Türk Delegasyonu Başkanına Romen Delegasyonu Başkanı 
Bükreş 

C. Senatosu (S. Sayıyı : 826) 



Dönem : 1 0 1 "7 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ol I 

1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/149, 1/29; Cumhuriyet Senatosu 1/671) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 32) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9255 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, dosyası ile birlekte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla. „ 7 _ . 7. 
b erruh Bozbeyh 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21, 22 . 7 . 1966 tarihli 116 ve 117 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 32) 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 17 . 11 . 1966 

Esas No. : 1/671 
Karar No. : 39 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 T emim uz 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde 'görüşülerek açık oy ile kabul 
edilen, 1961 bütçe yılı Kesinfhesap kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 25 Tonumuz 1966 ta
rihli ve 9255 sayılı yazıları ile 'Oumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 
16 Kasım 1966 tarihli 18 nci Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları hakle tetkik ve mü
zakere olundu. 

Komisyonumuz, 'Sayıştaym 10.7 .1963 tarihli ve 507704/1308 ısayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsomiş ve 'Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa isaygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâltip 
İstanbul İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye 

E. Adalı O. Gümüşoğlu S. Küçük M. Özgüneş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara Aydın Ordu 
R. Üner M. Vural İ. C. Ege Ş. Koksal 

Yozgat 
/. 'Yeşilyurt 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

'METİN 

1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1961 bütçe yılı genel giderle
ri (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde gösteril
diği üzere; 

;a> 6 918 587 847,31 lirası cari bütçe gider
lerine, 2 705 640 249,38 lirası da yatırım gider
lerine ; 

•b), 118 282 261,86 lira özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen melbaliğden yapılan 
cari bütçe giderlerine, 2 646 837 190,57 lirası 
da yatırım giderlerine, 

c) 234 633 342,08 lirası nâzımı giderlere 
aidolmaik üzere toplam olarak İli 623 980 891,20 
liradır. 

MADDE 2. — 1961 bütçe yılı genel tahsi
latı bağlı (ıB) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 8 108 141 771,28 lirası normal gelirden ya
pılan tahsilata, 2 765 758 797;69 lirası özel ka
nunlar gereğince elde edilen gelir tahsilâtına, 
234 633 342,08 lirası da nâzıım gelir tahsilâtına 
aidolmaik üzere toplam olarak 11 168 533 911,05 
liradır. 

MADDE 3. — 1 ve 2 nci maddelerde yazılı 
gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
455 446 980,15 lira 'bütçe açığı Haizine imikân-
ları ile karşılanmıştır. 

MADDE 4. — 1961 bütçe yılı içinde ödenelk 
dışı haneanan ve bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ayrı sütunlarında gösiteriden 
1 672 928,83 liralık giderden 1 636 123,64 lira
sı için tamıaımılayıcı ödenek kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapıılmak üz&re büt
çenin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvelierinin ter
tiplerinden 55 126 242,65 lira avans verilmişıtir. 

MADDE 6. — 1961 bütçe yılı içinde harcan-
mıyan ve bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen 527 739 975,90 
'liralık ödenelk yokedilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihimde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. •— Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kumlu yünütür. 

C. Senatosu 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kalbul edilen 
2 nai madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisinee kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmişstir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kalbul edilen 
6 nci ımadde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kalbul edilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

^~« 

(S. Sayısı : 827) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1962 bütçe'yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 3 /162; Cumhuriyet Senatosu 1/662) 

(Not : Milet Meclisi S. Sayısı : 86) 

Millet Meclisi 
Genci Sekreterliği 25 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11991 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 1962 bütçe yılı Kesinhosap kanun tasarısı, dosyası ille birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 21, 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 86) 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 17 . 11 . 1966 

Esas No. : 1/662 
Karar No. : 30 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Temmuz 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, 1962 bütçe yılı Kesinibesap kanun tasarısı, Millet Meölisi Başkanlığının 25 Temmuz 1966 tarihli 
ve 11991 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 
16 Kasım 1966 tarihli 18 nci Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştaym 1 7 . 7 . 1965 tarihli ve 523157/1175 sayılı genel uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kalbul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı- ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye 

E. Adalı O. Gümüşoğlu S. Küçük M. Özgüneş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara Aydın Ordu 
R. tiner M. Vural 1. C. Ege Ş. Koksal 

özö 

/. 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

•METİN 

1962 bütçe yılı Kesinhesap kanan tasarısı 

MADDE 1. — 1962 bütçe yılının genel gi
derleri (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde 
gösterildiği üzere : 

a) 6 259 346 587,6.1 lirası cari bütçe gi
derlerine, 2 776 462 825,04 lirası da yatıran 
giderlerine, 

b) 37 431 454,01 lira, özel kanunlar ge
reğince ödendk kayldedilen meib'aliğden yapılan 
cari bütçe giderlerine, 41 092 500,02 lirası da 
yatırını giderlerine, 

c) 244 549 305,04 lirası nâzım giderlere 
aidolmak üzere toplanı olarak 9 358 882 671,72 
liradır. 

MADDE 2. — 1962 bütçe yılı genel taikd-
lâtı bağlı (!B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 8 938 421 024,68 lira normal gelirden 
yapılan tahsilata, 79 332 626,15 lirası özel ka
nunlar gereğince elde edilen gelir tahsilâtına, 
244 549 305,04 lirası da nâzım gelir taihsllâtına 
aidolmak üzere toplam olarak 9 262 302 955,87 
liradır. 

MADDE 3. — 1 nci ve 2 nci maddelerde 
yazılı gider ve gelir topla.miları arasındaki farkı 
teşkil eden 96 579 7.15,85 lira bütçe açığı Ha
zine imkânları ile karşılanmıştır. 

ıMADDE 4. — 1962 bütçe yılı içinde öde
nek dışı harcanan ve 'bağlı (A/ l ) işaretli cet
velin ayrı bir sütununda gösterilen 573 657,28 
liradan 573 538,40 lirası için tamamlayıcı öde
nek kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda malhsubu yapılmak üzere 
bütçenin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerinin 
tertiplerinden 57 222 987,13 lira avans veril
in iştir. 

MADDE 6. — 1962 bütçe yılı içinde har-
canmıyan ve bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
eetvielllerin ayrı sütunlarında gösterilen 
1 228 748 681,09 liralık ödenek yokedilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

t <m 

C. Senatosu 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİüİ METİN 

1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul celi
den 2 nci madde aynen kadml edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde avnen kaduıl edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince 'kaıbul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisincee kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

•MADDE 8. — Millıet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kaimi edilmiştir. 

(S. Sayısı : 828) 

http://topla.mil


Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 829 
Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/25; Cumhuriyet 

Senatosu 1/669) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 29) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5293 

0.K . 1966 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Ankara üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
21, 22 . 7 . 1966 tarihli 116 ve 117 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S . Sayısı: 29) 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/669 
Karar No. : 37 

17 . 11 . 1966 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Temmuz 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde görüşülerek a cılk oy ile kabul 
edilen, Ankara "Üniversitesi 1960 ibütçe yılı Kesinhesap ıkanun 'tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
25 Temmuz 1966 tarihli ve 5293 'sayılı yazıları ile Cumhuriye't Senatosu Başkanlığına gönderilmek
le, Komisyonutmuzun 16 Kasım 1966 tarihli 18 nci Birleşiminde ilgili 'temsilciler de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştaym 22 . 4 .1963 tarihli ve 488010/571 sayılı uygunluk bildirimi »muvace
hesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen Ikalbul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz 'edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 'saygı ile 'sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adalı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

Sözcü 
İstanbul 

O. Gümüşoğlu 

Ankara 
31. Vural 

Kâltip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Aydın 
Z. C. Ege 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Ordu 
Ş. Koksal 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1960 
bütçe yılı gideri ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, 37 306 389 lira 49 
.kuruşu âdi bütçe giderine, 3 045 099 lira 98 ku
ruşu yatırım giderine ve 148 917 lira 56 kuruşu 
özel kanunlar gereğince bağışlar bölümüne 
ödenek kaydedilen miktardan yapılan âdi büt
çe giderine aidolmak üzere cem'an 4-0 500 407 
lira 03 kuruştur. 

MADDE 2. — Anikara Üniversitesinin 1960 
bütçe yılı gelir ıtabsilâtı ilişik (13) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 40 132 356 lira 56 ku
ruştur. 

MADDE 3. — Yukarıdaki madde.]erde yazı
lı gidenle gelir arasındaki farkı teşkil eden 
368 050 lira 47 kuruş gider fazlası eski yıllar
dan devreden nakitten karşılanmıştır. 

MADDE 4. — ödemekten 1960 bütçe yılı 
içimde harcarKmıyan ve ilişik (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı sütunlarımda gösterilen 
3 016 303 lira 53 kuruş yok edilmiş ve bağışlar
dan harcanmıyan 852 901 lira 70 kuruş ertesi 
yıla ödenek olaralk devredilmiştir. 

•MADDE 5. — 13u kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanun bükümlerini Mil
lî Eğitim ve Maliye Bakanları yürütür. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince ka'bul edi
len 1 ne i madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kaıbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kaıbul edilmişjtir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

- • • 

C. Senatosu (S. Sayısı : 829) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 
Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/28; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /668) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 30) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 7 . 1966 

Kanun lar Müdürlüğü 
Sayı : 7978 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi 196:1 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeylı 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21, 22 . 7 . 1966 tarihli 116 ve 117 nci birle simlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 30) 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 17 . 11 . 1966 

Esas No. : 1/668 
Karar No. : 36 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Temmuz 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde görüşülerek açıik oy ile kabul 
edilen, Ankara Üniversitesi 1961 'bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
25 Temmuz 1966 tarihli ve 7978 ısayılı yazıları ile Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 'gönderilmekle, 
Komisyonumuzun 16 Kasım 1966 'tarihli 18 nci Birleşiminde ilgili temsilciler de 'hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştayın 22 . 1.1964 tarihli ve 500519/3227 sayılı uygunluk bildirimi muvace
hesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz .edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 'saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye 

E. Adalı O. Gümüşoğlu S. Küçük M. Özgüneş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara Aydın Ordu 
R. tiner M. Vural î. C. Ege Ş. Koksal 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
MlETİN 

Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Arikara Üniversitesinin 1961 
bütçe yılı gideri ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere 45 443 506 lira 
93 kuruşu âdi bütçe giderine, 3 936 491 lira 
87 kuruşu yatınım giderine, 441 738 ilim 24 ku
ruşu özel kanunlar gereğine e ödenek kaydedi
len bağışlardan yapılan âdi bütçe giderine vo 
928 230 lira 31 kuruşu bağışlardan yapı
lan yatınım, giderine aidolmaJk üzere cem'an 
50 749 967 lirıa 35 kuruştur. 

•MADDE 2. — Ankara Üniversitesinin 1961 
bütçe yılı gelir tahsilatı, ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 56 051 780 lira 72 ku
ruştur. 

MADDE 3. — Yukarıdaki ımıaddelerde yazı
lı gelir ile gider arasındaki farlkı teşkil eden 
5 301 813 lira 37 kuruş ged ir fazlası olarak er
tesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 4. — Ödenekten 1962 bütçe yılı 
içinde hareaıimıyan ve ilişik (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı sütunla randa gösteriden 
5 031 001 lira 20 kuruş yok edilmiş ve bağış
lardan harcanimıyan 914 288 lira 15 kuruş er
tesi yıla ödenek olaralk devredilmliştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

'MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Balkanları yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi 1961 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 ne i madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kalbul edilen 
3 ncü madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü mıadde aynen kabul edilmıiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci mıadde aynen kalbul edilmiştir.. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 830) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3 /141 , 1/33; Cumhuriyet 

Senatosu 1/667) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 57) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 7 . 19(1(1 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8795 

CTMIirKİVKT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbcyh 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş re Genel Ku
rulun 21, 22 . 7 . 1966 tarihli 116 ve 117 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 57) 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 17 . 11 . 1966 

Esas No. : 1/667 
Karar No. : 35 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Temmuz 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde görüşülerek acık oy ile kabul 
edilen, Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
25 Temmuz 1966 tarihli ve 8795 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
Komisyonumuzun 16 Kasım 1966 tarihli 18 nci Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştayın 18 . 4 . 1961 tarihli ve 504099/490 sayılı uygunluk bildirimi muvace
hesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnimi aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
İstanbul İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye 

E. Adalı O. Gümüşoğlu S. Küçük M. Özgünes 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara Aydın Ordu 
R, Üner M. Vural L C. Ege S. Koksal 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ankara üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesinin 1-962 
bütee yılı gideri ilişik (A/ l ) ve (A/2) işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere 52 188 147 lira 
97 kuruşu âdi bütçe giderine, 5 795 394 lira 
83 .kuruşu yatınım giderine 480 080 lira 03 ku
ruşu özeil kanunlar gereğince ödcneik kaydedi
len bağışlardan yapılan âdi bütçe giderine ve 
942 994 lira 88 kuruşu bağışlardan yapı
lan yatırım giderine aidolmalk üzere eom'an 
59 35(i 617 lira 71 kuruştur. 

MADDİ] 2. — Anlkara Üniversitesinin 1962 
bütçe yılı gelir tahsilatı ilişik (B) işaretli cet
velde güsterildiği üzere 59 895 Ö8'6 lira 91 ku-
r ustur. 

MADDE 3. — Yukarıdalki maddelci'ide yazı
lı geılir tatısi'lâtı ile gider arasındaki farkı teş-
kil eden 538 469 lira 20 kuruş tahsilat fa'zlası 
olaralk ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 4. — Öıdemeikten 1962 bütçe yılı 
içinde barcaıiiinıiyaın ve ilişik (A/ l ) ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
7 808 927 lira 20 kuruş yok edilmiş ve bağış
lardan hareammıyau '686 213 lira 24 kuruş er
tesi yıla ödenek, olarak devredilmiştir. 

MADDE 5. — iki kanun yaylım tarikinde 
yürürlüğe giner. 

MADDE 6. — Bu kanun Milletimle rini Millî 
Eğitim ve Maliye Bakamları yürütür. 

2 — 
HÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 
I 

Ankara Üniversitesi 1962 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı 

MADDE .1. — Millet Meclisince kabul edilen 
j .1. ive i madde aynen kal bul edilmiştir. 
ı 

| 
i 
j 

MADDE 2. — Millet Meclisince^ kabul edilen 
2 ııci ümitlide aynen kalbııl edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 tıcü madde aynen kalbııl edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 ııci madde aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 ncı madde aynen kabul eı dilin iştir. 

O. Senatosu (S. Sayısı : 831) 



e-.; 

Dönem : 1 f% Q f% 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O ü Z 
Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Miîle£ Meclisi 3/159, 1 /51; Cumhurij 

Senatosu 1 666) 

(Not : Miıllet Meclisi 6. Sayısı : 58) 

'Millet Meclisi 
Genci Sekreterliği 25 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğil 
Sayı : 11397 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 7 . 1968 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Ankara üniversitesinin 1953 bütçe yılı Eesinhesap kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21, 22 . 7 . 1966 tarihli 116 ve 117 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 5H) 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Gumhuriyel Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 17 . 11 . 1966 

Esas Xo. : 1/666 
Karar No. : 3i 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Temmuz, 11)60 tarihli 117 nci Birleş/minde görüşülerek açık oy ile kabul edi
len, Ankara Üniversitesinin İ!)63 bütçe yılı Kesinhesap kainin tasarısı, Mil:!et Meclisi Başkanlığının 
27> T en unuz 11)66 tarihli ve 11397 sayılı yazıları ile Cumhur iyot Senatosu Başkanlığına gönderil inek
le, Komisyonumuzun 16 Kasını 1!)60 tarihli 18 nci Birleşiminde ilgili temsil çiler de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştay m 25.."). Ii)(i5 tarihli ve 520688/742 sayılı uygunluk bildirimi muvacelıe-
suıde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi 'metnini aynen kabul etmiştir. 

(ienel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, saygı ile sunulur. 

B a sikan Sözcü Kâtip 
İstanbul İstan hu! Tabiî Üye Tabiî Cyc 

E. Adalı O. Gümü soylu S. Küçük M. Özgüne? 

Cumhıu'başlvamnca S. C. Ankara Aydın Ordu 
R. Ener M. Vural İ. V. Ege S. Koksal 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 



2 — 
MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

•METİN 

Ankara Üniversitesinin 1983 bütçe yılı Kesin-
hesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Aıılkara üniversitesinin 1903 
'bütçe yılı genel giderleri (A/ l ) ve (A/2) işa
retli eetvclllerde gösterildiği üzere; 

a) 64 737 468,81 lirası cari bütçe giderleri
ne, 9 888 199,10 lirası da yatırını gideni erine, 

h) 72 211,60 lira özel kanunlar gereğince 
ödenek, .kaydedilen nıebaliğden yapılan cari 
bütçe giderlerine, 1 (580 883,28 lirası da ya
tırını giderlerine aidolmak üzere cem'an 
76 378 762,79 liradır. 

MADDE 2. — Anık ara Üniversitesinin 1963 
bütçe yılı genel talhsdâtı (B) işaretti i cetvelde 
gösterildiği üzere 70 299 523,05 lirası ıı ;rnıal 
gelirden yapılan tahsilata. 1 753 004,86 lirası 
öızel kanunlar gereğince ekle edilen gelir 
tah'sil âtına, 457 030,55 lirası da gecen yıllar
dan 'devreden nakile a id olmak üzere cem'an 
72 509 648,46 liradır. 

MADDE 3. — 1 ve 2 nei maddelerde yazılı 
gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
3 869 1!4,33 lira gider fazlamı Üniversitenin Ha
zinedeki eski yıllara aiit alacaklariyle karşılan
mıştır. 

MADDE 4. — 1963 bütçe yılı içinde, hareaıı-
nııyan ve bağlı (A/ i ) ve (A 2) işaretli cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen 9 053 788,0;) 
lira iptal edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
ödenek kaydolunan miktar]ardan, harcanmıyan I 
ve bağlı (özel A/ l ) ve (özel A/2) işaretli cet
vellerin ayrı sütunlarında gösterilen 159 546,82 
Kral ilk ödenek, de 1964 yılma devıvdımmuş'tur. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yünürtüğc girer. 

.MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Eğitim ve Maliye Balkanları yürütül'. 

BÜTUE VE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde avnen kabul edilmiştir. 

MADDİ'] 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul o< 
leiı 3 ncü madde avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul ed 
I en 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — M.il!eıt Meclisince kabul ed 
len (5 nci madde avnen kabul edilmiştir. 

(\ Senatosu ;S. Sayısı : 832; 


