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havale edildiği komisyonlardan dörder 
üye alınarak teşkil edilecek geçici bir 
komisyonda görüşülmesine dair imar ve 
iskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'nun 
imergesi 914 

2. — Cuınhurbaşkanınca Seçilen üye 
Tayfur Sökmen'in, Kontenjan Grupu 
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su Başkanlığı tezkeresi (3/750, 753) 914 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 915 
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ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanu
nun 3 ncü ve 7 nci maddelerinin değiş
tirilmesine, bu kanuna bir madde eklen
mesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin imar ve iskân Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/518; Cumhuriyet Senatosu 1/954) (S. 
Sayısı: 1199) 915:916 

2. — 2262 sayılı Sümerbank Kanunu
nun 6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu (Millet Meölsi 1/553; 
Cumhuriyet Senatosu 1/949) (S. Sayısı : 
1201) 916:923,952:953 
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3. — Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 
tarih ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/510; 
Cumhuriyet Senatosu 1/939) (S. Sayısı: 
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ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaaJUik 
Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek And-
laşmanın Protokollerin ve Nihai Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - İskân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/423; 
Cumhuriyet Senatosu 1/938) (S. Sayısı: 
1204) 944:945,960:961 

Sayfa 
6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/604; Cumhuriyet 
Senatosu 1/950) (S. Sayısı : 1205) 945: 

946,962:963 
7. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/611, Cum
huriyet Senatosu 1/981) (S. Sayısı : 
1206) 946:947,964:965 

8. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi; 1/613, Cumhuriyet Senatosu 
1/982) (S. Sayısı : 1207) 947:949,966:967 

7. v— SORULAR VE CEVAPLAR 949 

B) Yazılı sorular ve cevapları 949 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep 
Üyesi Salih Tanyeri'nin, Hirfanlı Santra
linden Hacıbektaş ilçesine elektrik veril
mesine dair yazılı soru önergesi ve İmar 
ve îskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu ile 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin.'in cevapları (7/525) 949:950 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mucip Ataklı'nm emekliye sevk edilen 
i. Azmi Sorgun hakkında yazılı soru 
önergesi ve Başkanlık cevabı (7/534) 950:951 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Kars Üyesi Sırrı Atalay; Anayasa'nm 84 
ncii maddesinin ikinci fıkrasında delâlet ettiği 
mâna ve Başkanın tutumu hakkında konuştu 
ve Başkan, Başkanvekili Mehmet Ünaldı ce
vap verdi. 

1939 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindelri 
görüşmelere devam olunarak; 

Maliye Bakanlığı ve, 
Gelir Bütçesi görüşüldü ve kabul olundu. 
1969 yılı Bütçe Kanunu görüşmeden müna

sebetiyle 10 gündür aralıksız çalışan Genel Ku
rul toplantılarına 13 Şubat 1969 Perşembe gü
nüne kadar ara verilmesine dair Adalet ve 

C. H. P. si ile Millî Birlik grupları Başkanları
nın müşterek imzalı önerge okundu, kabul 
edildi. 

13 Şubat 1&89 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşime saat 23,15 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkan Başkanvekili 

İbrahim Şevki Atasağun Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer TJcuzal 

Kâtip 
Mardin 

Abdülkerim Saraçoğlu 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu

cip Ataklı'nm, Temsilciler Meclisi Genel Sek

reteri Azmi İ. Sorgun hakkında Senato Başka
nından yazıüı sorusu (7/534) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
Tasarılar 

1. — Arsa Ofisi kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/157; Cumhuriyet Senatosu 1/972) (İçişleri, 
Maliye ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştır
ma ve İmar ve İskân, Bütçe ve Plân komisyon
larına) (Müddet : 18 er gün) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletler
arası Atom Enerji Ajansı arasında Emniyet 
Kontrolünün Uygulanması Hususunda Anlaş
ma ve işbu Anlaşma ile ilgili olarak Dışişleri 
Bakanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Bü
yükelçiliği arasında teati edilen mektupların 
onaylanmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (Millet Meclisi 
1/584; Cumhuriyet Senatosu 1/973) ( Dışişleri 
Turizm ve Tanıtma Komisyonuna) (Müddet : 
25 gün) 

3. — Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri 
hakkında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni. (Millet Meclisi 1/412; Cum
huriyet Senatosu 1/974) (Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma, Tarım ve Sosyal işler komisyonları
na) (Müddet :22,5 er gün) 

4. — 20 Nisan 1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Kültür Anlaşması» nın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni. (Millet Mec
lisi 1/544; Cumhuriyet Senatosu 1/975) (Millî 
Eğitim ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komis
yonlarına) (Müddet : 30 ar gün) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Hükümeti arasında Sosyal Güven
lik hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni. (Mil
let Meclisi 1/530; Cumhuriyet Senatosu 1/976) 
(Sosyal İşler ve Dışişleri, Turizm, ve Tanıt
ma komisyonlarına) (Müddet : 30 ar gün) 

6. — Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasası 
ile son protokolü ve bunlara bağlı Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı ile Dünya Posta Birliği 
arasındaki anlaşmaların onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni. (Millet 
Meclisi 1/545; Cumhuriyet Senatosu 1/977) 
(Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve İskân komisyonlarına) 
(Müddet : 30 ar gün) 
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7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Haşimi Ürdün Kırallığı arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni. (Millet 
Meclisi 1/531; Cumhuriyet Senatosu 1/978) 
(Millî Eğitim ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
komisyonlarına) (Müddet : 30 ar gün) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudi Arabistan Kırallığı Hükümeti arasında 
hava ulaştırmasına dair 12 . 6 . 1968 tarihli 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni. (Millet Meclisi 1/543; 
Cumhuriyet Senatosu 1/979) (Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar ve iskân ve Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma komisyonlarına) (Müddet 30 
ar gün) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 28 Aralık 1967 tarihinde Ankara'da im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti arasında hudut olayları
nın önlenmesi ve halli ile hudut işaretlerinin 
bakımı hakkında Anlaşma» ile bu anlaşmanın 
ekleri olan «Türk - Bulgar Karma Hudut 
komisyonlarındaki heyetlerin faaliyet bölge 
ve kısımlarının ve bu heyet başkanları daimî 
ikamet yerlerinin tesbiti haîkkmda (1) nu
maralı protokol» ve «Türk - Bulgar hududu 
üzerindeki hudut işaretlerinin muhafazası, ba
kımı, onarımı ve yenilenmesi ile kontrolü hak
kında (2) numaralı protokol» ün onaylanmasına 
dair kanun tasarısı. (Millet Meclisi 1/484; 
Cumhuriyet Senatosu 1/980) (içişleri ve Millî 
Savunma ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ko
misyonlarına) (Müddet : 22.5 er gün.) 
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10. — Tütün ve Tütün Tekeli kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/205; Cumhuriyet Senatosu 
1/983) (Tarım, Malî ve İktisadi işler, içişleri. 
Anayasa ve Adalet, Bütçe ve Plân komisyon
larına) (Müddet : 15 er gün) 

Teklifler 
11. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvaz

zaf yüksek mühendis ve mühendis subaylara 
tazminat verilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 2/496; Cumhuriyet Senatosu 2/261) 
(Millî Savunma, Bütçe ve Plân komisyonları
na) (Müddet 30 ar gün) 

12. — 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun geçici 18 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 2/631; Cumhuriyet Senatosu 2/262) 
(Millî Savunma Komisyonuna) (Müddet 45 er 
gün) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın Cumhuriyet Senatosu içtü
züğünün 87 ve 88 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair tüzük teklifi (2/263) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

'Raporlar 
14. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/611, Cumhuriyet Senatosu 
1/981) (S. Sayısı : 1206) 

15. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi ;1/613, Cum
huriyet Senatosu 1/982) (S. Sayısı : 1207) 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehnıet Ünaldı 
KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Samsun Üyesi Refet Rendeci; Bayazıt 
Kulesine çekilen kırmızı bayrak hâdisesine dair 
demeci. 

BAŞKAN — Samsun Senatörü Sayın Refet 
Rendeci îstanbul^da Bayazıt Kulesine çekilen 
bayrak hâdisesi ile ilgili olarak gündem dışı söz 
talebinde bulunmaktadır, buyurun Sayın Ren
deci. 

Kısa olsun Sayın Rendeci rica ediyorum. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, hepimizi üzen bir 
hâdiseyi bu kürsüye getirmeyi vazife saydım. 
Evet hürriyet için, bir fikir için mücadele ola
bilir, Anayasamız herkese hürriyet hudutları 
içerisinde inandığını söylemek ve kanunlara gö
re suç olmıyacak şekilde hareket etmek imkân
larını vermiştir. Bu demek değildir ki; Devletin 
birliğini, bütünlüğünü, Devletin varlığını orta
dan kaldıracak hareketleri hürriyet perdesi al
tında Devleti, milleti inciltecek hâdiselere ve 
yollara gidilsin, hürriyet bu demek değil. Bir 
bayrağı, Ulubatlı Hasan'm, Fatih'in, Atatürk'
ün kuvai milliye ruhunun, şehitlerimizin kanı 
ile rengini almış bayrağımızı yerinden indirip, 
yerine kızıl bayrak dikenlerin düşüncelerini, 
hareketlerini anlamak mümkün değil, hürriyet 
de bu değil. 

Muhterem arkadaşlarım, evet Millî Mücade
le şehitlerimizi bir defa daha mezarlarında öl
dürdük. Atatürk'ü bir defa daha rahatsız ettik. 
Onlar bu şekilde bir bayrağın yerinden indiril-

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakerelere 
başlıyoruz. 

meşini, bayrağa karşı bu şekilde hareket edil
mesini her halde ruhlarında bir defa daha ıstı
rapla seyretmiş olacaklar. Bize düşen vazife 
bu değil. Atatürk Cumhuriyeti, Türk bayrağını 
indirsinler de yerine kızıl bayrak çeksinler diyen 
gençlere emanet etmedi. (Bravo sesleri) Hürri
yeti bu derece ileri, müsamahayı bu derece ileri 
götürenlere artık müsamaha etmemek lâzımge-
lir. Memleketteki partilerimiz, Meclislerimiz, 
Hükümetimiz, hâkimlerimiz, savcılarımız, genç
lerimiz bu hâdise karşısında harekete gelmelidir
ler. Partilerimiz böyle meselelerde birleşmelidir
ler. Meseleyi olduğu gibi sadece bir âdi zabıta 
vakası gibi kabul edip savcılara veya polise bı
rakmamak lâzım. Bu nevi mücadelenin usulleri
ni bu şekildeki hareketlere verilecek cezaları 
faille tesbit etmek lâzım. Bu cüretin içerisinde 
bulunanlar cezalandırılmaz, bayrağa uzanan el
ler kırılmaz, o şekilde düşünen kafalardan o fi
kirler atılmazsa arkadaşlarım, cesaret bu mu? 
Yarın millî hâkimiyetin temsilcisi olan Meclise 
de o bayrağı dikmeye teşebbüs ederler. O zaman 
mı harekete geçeceğiz? (Bravo sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım, ben fazla konuşmıya-
cağım, duyduğum ıstırabı, üzüntüyü, ecdadımı
za karşı yaptığımız saygısızlığı 15 Türk devleti
nin ve 16 ncı Türkiye Cumhuriyetinin sembolü 
olan bayrağ"a karşı yapılmış olan bu hareketi 
yüksek huzurlarınızda dile getirmeyi vazife say
dım ve bu nevi düşünenleri de huzurunuzda pro
testo ederim, saygılarımla. (Alkışlar) 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

i. — Arsa Ofisi Kanunu tasarısının, havale 
edildiği komisyonlardan dörder üye alınarak teş
kil edilecek geçici bir komisyonda görüşülmesine 
dair İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşeoğlu'-
nun önergesi. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Konusu sanayi ve turizm endüstrisi yönün
den büyük bir önem arz eden arsa probleminin 
halli hususunda hazırlanmış bulunan Arsa Ofisi 
kanun tasarısı Millet Meclisince kabul olunarak 
Yüce Senatoya sunulmuş bulunmaktadır. Birinci 
ve ikinci kalkınma plânında kurulması öngörü
len Hükümet programında gerekli dayanağı bu
lan bu büyük bir ihtiyaca cevap verecek olan 
kanun tasarısının havale edilmiş olduğu komis
yonlardan seçilecek dörder üyeden teşkil olu
nacak bir Geçici Komisyonda incelenmesini arz 
ve teklif ederim. 

îmar ve İskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — Dört komisyona havale edilmiş
tir tasarı, bu dört komisyondan seçilecek dörder 
üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyon kurul
ması talebedilmektedir. Bu hususu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2. — Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye Tayfur 
Sökmen'in, Kontenjan Grupu üyeliğinden istifa 
ettiğine dair Grup Genel Sekreterliği tezkeresi 

BAŞKAN — Bir tezkere var, okutuyorum. 
I 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Sayın Tayfur Sökmen Grupumuz üyeliğin

den 10 . 2 . 1969 tarihinde istifa etmiştir, 
Arz olunur. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grup 
Genel Sekreteri 

Âdil Ünlü 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine su

nulur. 
3. — Kırşehir Üyesi Halil özmen'in, Cumhu

riyet Senatosu araştırması açılması ile ilgili bir 
önergesi 

BAŞKAN — Sayın Özmen'in bir Cumhuriyet 
Senatosu araştırması takriri var, fakat kendile-
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GENEL KURULA SUNUŞLARI 

rini aradım, bulamadım, şimdi Umumi Heyette 
de kendileri yoklar, tüzüğümüze göre Cumhuri
yet Senatosu araştırması belli bir konu üzerinde 
olması iktiza eder. Halbuki takrir de dağınık ve 
çok geniş bir kapsamı ihtiva etmektedir mevzu. 
Bu itibarla kendileri ile görüşmek üzere Başkan
lığın kanaati tüzüğe uygun olmadığı için oku-
tulmamaktadır, bilâhara kendileri ile görüşüle
cektir. 

Gündeme geçiyoruz efendim. 
4. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Cemal 

Tarlan ve Hüsnü Dikeçligil'e izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/750, 753) 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı sunuşu 
var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri Başkanlık Divanının 10 . 2 . 1969 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştı. 

Keyfiyet yüce tasviplerinize arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

ibrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri üyesi Hüsnü 

Dikeçligil'e, mazeretine binaen, 10 . 2 . 1969 
tarihinden itibaren, 30 gün. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan, hastalığına binaen, 26 . 12 . 1968 
tarihinden itimaren, 36 gün. 

BAŞKAN — Tekrar teker teker okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil'e, mazeretine binaen 10 . 2 . 1969 
tarihinden itibaren, 30 gün. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil'e, 
10 . 2 . 1969 tarihinden itibaren, mazeretine 
binaen, 30 gün izin verilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi Ce
mal Tarlan'a, hastalığına binaen, 26 . 12 . 1968 
tarihinden itibaren, 36 gün. 

BAŞKAN — Sayın Cemal Tarlan'a, 
26 . 12 . 1969 tarihinden itibaren, hastalığına 
binaen, 36 gün izin çerilmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve va
zifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve 
7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna 
bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/518; Cumhuriyet Sena
tosu 1/954) (S. Sayısı : 1199) (1) 

BAŞKAN — Takrirler var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler hakkında bulunan ilişik 1199 sıra sayılı ka
nun tasarısının müstaceliyeti sebebiyle bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

imar ve iskân Bakanı 
Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet ve Komisyon? Buradalar. Ko
misyon raporunun okunup okunmamasını oyla
rınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci 
maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir 
madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin imar ve iskân Bakanlığı kıs

mında değişiklik yapılmasına dair Kanun 
Madde 1. — 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 

ve 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

(1) 1199 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Madde 3. — imar ve iskân Bakanlığı : 
Merkezde; 
A) Müsteşarlık, 
B) özel Kalem Müdürlüğü, 
C) Tetkik Kurulu Başkanlığı, 
D) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
E) Hukuk Müşavirliği, 
F) Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü, 
G) Mesken Genel Müdürlüğü, 
H) Âfet işleri Genel Müdürlüğü, 
i) Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, 
J) Zatişleri Dairesi Başkanlığı, 
K) Levazım ve Evrak işleri Müdürlüğü, 
L) Daire Müdürlüğü, 

ve bakanlıkça lüzum görülen hallerde, ku
rulacak diğer müdürlüklerden, taşrada : Böl
ge müdürlükleri, il imar müdürlükleri ve imar 
şefliklerinden terekkübeder. 

Madde 7. — Teştiş Kurulu Başkanlığı; 
Müfettiş sıfat ve salâhiyetini haiz bir baş

kanın idaresi altında bakanlığın emir, idare 
ve denetiminde ve bakanlığa bağlı bulunan 
bütün teşekkül, müessese, şirket ve tesislerle, 
iller Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasının her türlü muamele ve işlerini Bakan 
adına tetkik, teftiş ve tahkik eder. Müfettiş
lerin görev ve yetkileri tüzükte belirtilir. 

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

Madde 2. — 7116 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

Ek Madde — Âfet işleri Genel Müdür-

7116, 7269 sayılı kanunlarla, bu kanunların 
ek ve değişiklikleriyle ve diğer kanunlarla imar 
ve iskân Bakanlığına verilmiş olan âfetlerle 
ilgili işleri yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylannza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İmar ve iskân Bakanlığı kısmı
na, ilişik cetvelde derece, unvan, aded ve aylık 
tutarları gösterilen memuriyetlere ait kadrolar 
eklenmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde" 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiş, tasan kanunlaşmıştır. 

2. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/553; Cumhuriyet Senatosu 
1/949) (S. Sayısı : 1201) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ilişik 1201 sıra sayılı ka
nun tasarısının müstaceliyeti sebebiyle bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
İlyas Karaöz 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması
nı kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Sayın Gündoğan. 

Sayın Gündoğan Grup adına mı, şahsınız 
adına mı? 

(1) 1201 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Grup 
adına. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun. 
C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO

ĞAN (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; müzakeresini yapmakta olduğumuz 
kanun üzerinde görüşlerimizi arz etmek mak-
sadiyle huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Ko
nu bizim açımızdan önemlidir, bu önemi belirt
mek maksadiyle birkaç cümle etmeme müsaade 
edeceğinizi umarım. 

Değerli arkadaşlarım, önce şu hususu belirte
yim ki, Sümerbank, Etibank ve buna benzer 
Devlet kuruluşlarının Türkiye ekonomisinde 
- tarihi içinde ve bugün - önemli yeri inkâr edil
mez ve hiçbir başka kuruluşla doldurulamaz, 
bu bir vakıadır. Öyle bir ekonomik vakıadır 
ki, bize öyle gelir, Sümerbank ve Etibank mi-
süllû müesseseler bugün memlekette vaktiyle 
kurulmamış olsalardı, Türkiye bugün bundan 
da daha beter bir durumda olabilirdi. Çünkü, 
Türkiye'de kalkınma pisti olma görevini gör
müş olan bu kuruluşlar Türk ekonomisine 
çok önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ama, 
her dalda olduğu gibi, 1950 den sonra bu mem
lekette iktidarda bulunanlar tarafından tarih 
içinde çok önemli görev ifa eden bu müessese
ler, amaçlarından saptırılmış, ekonominin kay
nak yaratıcı ve belli bir kalkınma seviyesine 
ulaştırıcı, itici güçlerini maalesef birtakım gay-
riiktisadi tutum ve davranışlarla, rayından çı
karmışlar ve bu müesseseler kuruluş gayeleri 
dışında çalışmaya başlamışlardır. O gün bun
lara arız olan illet, yirmi seneye yakın bir za
mandan beri devam edegeldiğinden, işte bu
gün huzurunuza bu kanun gelmiş bulunmakta
dır. 

Peşinen şunu söyliyeyim ki, Sümerbank gi
bi bir müessesenin sermayesinin tezyidine dair 
kanun elbetteki bize ferahlık verir, hattâ ümit 
verir. Ama, bu tatlı ümidin, pek kısa aman son
ra, bundan evvelki devirlerde olduğu gibi der
hal yok olması ihtimali de üzüntü verir, vere
cektir. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Sümer
bank yirmi yıl içerisinde biraz evvel de ifade et
tiğim gibi, kendi gayesinden saptırılmış ve özel
likle birtakım iştiraklere sermaye koymak ve 
onların finansman ihtiyaçlarını sağlamak, kredi 
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ihtiyaçlannı sağlamak gibi, önemli sapmalara 
mâruz bırakılmıştır. Ve Sümerbank bu yüzden 
kendi işini yapamaz hale gelmiş, birtakım çıkar
cı çevrelerin Devlet sermayesinden istifade et
mesini sağlamak için bu müesseseye kurduru
lan iştirakler, müesseseyi güçsüz hale getirmiş 
ve bugün huzurunuza bu kanunla sermaye tez
yidi zorunluluğu ile karşıkrşıya kalmış za
yıf bir müessese olarak getirmişlerdir. 

Şimdi arkadaşlarım, 500 milyon itibari ser
mayesi olan Sümerbankm bakanız nasıl bir sap
maya mâruz kaldığı, nasıl mihverinden çıkarı
lıp başka dairelere alet edildiği Millet Meclisi 
metninde ve bilhassa gerekçede gayet açıkça 
okunmaktadır. Bu 500 milyon itibari sermayesi 
olan teşekkülün iştiraklerine bağlı sermaye top
lamı 521 milyon 700 bin lira ve bunlara ver
diği kredilerin toplamı da 594 milyon 200 bin 
liraya baliğ olmaktadır. Ve 500 milyon serma
yeli olan bu teşekkül müessese ve iştiraklerine 
2 milyar 97 milyon 900 bin lira tahsis etmiştir. 
Şimdi 500 milyon lira itibari sermayesi olan 
ve maksadı belli olan bir iktisadi kuruluş sa
dece siyasal iktidarların birtakım kimseleri, bir
takım çevreleri Devlet eliyle âbadetme maksa
dına kurban edilmesi neticesinde 500 milyon 
sermayeli müessese 2 milyar gibi büyük bir eko
nomik açılmaya mecbur bırakılmıştır. Diyecek
siniz ki, belki bu iştiraklerle müesseselerin ku
rulması Türk ekonomisi için faydalı olmuştur. 
Şurasını hemen belirteyim ki, Türk ekonomi
sine en zararlı gidiş bu olmuştur. Şundan belli
dir ki, bu müesseselerin kurduğu iştiraklerin 
yüzde 99 unun hatalı olduğu, ekonomiye kat
kıda bulunmadığı, birtakım kimseleri zengin 
etmekten başka hiçbir amaca yönelmiyen bir 
gidiş olduğu, Yeniden Düzenleme Komisyonu 
raporlarında yazılıdır. Ama, maalesef, iktidar
da bulunanlar Yeniden Düzenleme Komisyonu 
raporlarının 6 ay evvelinden beri bu meseleleri 
ortaya koymuş olmasına rağmen bunları or
taya çıkarıp, yeniden düzenlemeye gitmedikleri 
ve şimdi böyle sermaye yükseltmek yolu ile 
yaptıkları gayriiktisadi hareketleri âdeta ça
resiz kalarak bir nevi örtmeye doğru yöneldik
leri anlaşılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Yeniden Düzenleme 
Komisyonunun raporlarının ve bu müesseseler 
hakkında Düzenleme Komisyonun öngördüğü 

tedbirlerin alınmasına el atmıyan Hükümeti, 
Yeniden Düzenleme Komisyonunun raporunu iş-
letmiyen Hükümeti bu kürsüden murakabe or
ganı olarak kontrol etmek, eleştirmek hepimizin 
hakkıdır. 

Bu itibarla Sümerbankm sermayesinin tez
yidi. için getirilen bu kanun vesilesiyle Hükü
metten yasama organı olarak, murakabe or
ganı olarak Yeniden Düzenleme Komisyonu 
raporlarının biran evvel meydana çıkarılmasını 
ve raporlar gereğince âmel edilmesini parti adı
na istirham ederim. 

Şimdi 1,5 milyar liraya yükselecek olan ser
mayeden yine biraz evvel arz ettiğim gibi bir
takım iştirakler istifade edeceklerdir. Yani 
eski oyun devam edecektir. Yine Sümerbankm 
kendisi bu sermaye tezyidinden umarım ve kor
karım ki, istifade edemiyecektir. Onun için Sü
merbankm ve buna benzer iktisadi Devlet Te
şekküllerinin en mâkul ve en rasyonel bir şekil
de işlemesini temin edecek Düzenleme Komis
yonu görüşlerinin kamu oyuna ve su yüzüne 
çıkarılması zorunludur. Biz Sümerbankm ser
mayesinin tezyidifie taraftarız, ancak bu serma
yenin Sümerbankm gayelerine hadim olmasma 
şiddetle taraftarız. Onun takibçisi olduğumu
zu arz etmek isteriz. 

Bu itibarla Sümerbankm daha birçok nok
talardan tenkidi mümkün ise de sadece bu önemli 
iki noktadan ele alınması ve yeniden düzenle
me için harekete geçilmesi zorunludur, kanı
sındayım. Bu va'din hiç değilse tahakkuku şar
tı ile bu kanuna olumlu rey verebiliriz. Aksi 
takdirde, bunun da bundan evelki dönemlerde 
olduğu gibi hayu, huya gideceğine eminiz. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, C. H. P. Gru-
pu. adına konuşmuştur. 

Sayın Melen, G. P. Grupu adına, buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FERİD 
MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, Sümerbankm sermayesinin 1,5 mil
yara çıkarılmasına ait olan bu tasarıyı gru-
pumuz müsbet karşılıyacaktır. Bu bir ihtiya
cın karşılığıdır. Birçok müesseselerimiz gibi, 
iktisadi Devlet Teşekküllerimiz gibi Sümerban
km da mevcut iş hacmına göre bugünkü ser
mayesi yetersizdir. Bundan her vesile ile Se
natomuzda birçok arkadaşlar şikâyet etmişler-
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dir. Ancak, bu 1,5 milyar rakamı nasıl tesbit 
edilmiştir? Bu vesile ile bunu öğrenmek istiyo
rum, bir. Belki Hükümet gerekçesinde bunlar 
yer almıştır. Ama, zaman zaman şikâyet et
tik. Biz kanunları müzakere ederken bu vesi
kaları bir arada maalesef edinemiyoruz. Mil
let Meclisinde uzunca bir zaman evvel bunlar 
tetkik edilmiş oluyor,, dağılmış oluyor, ondan 
sonra buraya sadece komisyonun mazbatası ge
liyor, birkaç satından ibaret. Gerekçesinden 
evveliyatından bahseden her hangi bir şey yok
tur. Böyle bir çıplak ve birkaç satırdan iba
ret mazbatalarla mühim meselelerin esasına ve 
mahiyetine nüfuz etmeye maalesef imkân ol
muyor. Bu sebeple bunların mütemmim iza
hat almak suretiyle bu boşluğu tamamlamak 
zaruretinde kalıyoruz. 

Bir defa ihtiyaç nedir? Çünkü, benim bildi
ğime göre Sümerbankın yalnız iştiraklerine ver
miş olduğu sermaye bugünkü sermayesinden 
daha yüksektir. Bu sebeple acaba 1,5 milyar 
kâfi gelecek mi? Nasıl bir hesaba dayanıyor? 
Yakın zamanda yeniden bir sermaye tezyidi 
mecburiyeti ile karşı karşıya gelecek miyiz? 

İkincisi, Düzenleme Komisyonu ne demiştir? 
Arkadaşımız temas etti, bu mevzuları birer bi
rer incelediler. Dört sene müddetle çalışan Dü
zenleme Komisyonu inceledi. Düzenleme Ko
misyonu bu mevzuda ne demiştir? Sümerbankın 
sermayesinin artırılmasını mı istemiş, yoksa Sü-
merbanka bağlı iştiraklerden bâzılarının baş
ka müesseselere bağlanması suretiyle yükünün. 
azaltılmasını mı istemiş? Bunları bilmeye ihti
yaç vardır. Mümkündür ki, Düzenleme Komis
yonu bir ilmi heyettir, uzun zaman çalışmışlar
dır, bir başka şey tavsiye etmiş olsun. Bu hu
sus hakkında da yine bizi tenvir ederlerse min
nettar olacağım. 

Bir üçüncü nokta, bu sermaye ne zaman ta
mamlanacaktır? Buradaki bir hükme göre bu 
sermayenin ödenmiyen kısmı diğer kaynaklara 
ilâveten genel bütçeye her yıl konulacak öde
neklerle karşılanır, diyor. Kaynak olarak Sü
merbankın, işte, kârlarından her sene tahas-
süleden miktarlar, iştiraklerinden aldığı kâr
lar, ve sairedir, başka kaynağı. Buna ilâveten 
ayrıca Bütçeye koyacağımız ödenekle karşılı-
yacağız. Bu Şüphesiz doğru bir hükümdür. 
Çünkü sermayesini nominal olarak artırmanın 

bir şeye ciddî bir faydası yoktur. Hattâ bunun 
bir zararı vardır. Zararı da şudur, bizim Mer
kez Bankasını biraz daha fazla zorlamanın yol
larını açmış oluyoruz. Çünkü, bunların Merkez 
Bankasındaki kredileri nominal sermayeleri
ne göre kredi miktarları taayyün eder, nominal 
sermayeyi artırmak Merkez Bankası kapısını 
Î3İraz daha zorlamaya imkân verir. Ama, fiilen 
tabiî. Bu sermayeyi fiilen ödemiş olursak o va
kit Merkez Bankasının kapısını çalmaya ihti
yaç az olunur ve o nisbette azalır. Bu sebeple 
bu sermayeyi 1,5 milyara çıkaracağımız bu ser
mayeyi ne vakit tamamhyacaklardır ve niçin 
Mtçeye bunun için bir miktar koymadılar. Fa
raza, senede 100 milyon, 200 milyon gibi bir 
.miktar. Süratle tamamlamayı belki bu şekilde 
kolaylaştırmış olurduk. Bu hususlar hakkında 
malûmat arz ederlerse oylarımızı daha rahat
lıkla kullanmış oluruz. Başında da arz ettim, 
/yrupumuz esas itibariyle bu tasarıya müsbet oy 
verecektir. Ve bu tasarıyı yerinde bir teklif 
olarak karşılamaktadır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurunuz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, 2262 sayılı Kanunla 
Sümerbankın sermayesi 1933 yılında 20 milyon 
olarak tesis edilmiş, 1933 yılından 1955 yılına 
kadar geçen müddet zarfında sermaye sıkıntısı, 
müessesenin inkişafı, yapılacak yatırımlar mev
zuunda 1955 yılına kadar bir sermaye tezyidi
ne gidilmediğini görmekteyiz. 1955 yılında, Sü
merbankın sermayesi 500 milyon liraya çıkarıl
mış. 1959 - 1963 - 1964 ve 1966 yılları kati he
sap ve bilançolarını incelediğimiz zaman gördü
ğümüz gibi, Sümerbank müesseseler ve iştirak
leri olarak hakikaten büyük bir sermaye sıkın
tısı içine düşmüştür. Bu sıkıntı sebebiyle, gerek 
müessese, gerekse iştiraklerinde istenilen za
manda istenilen yatırımlar yapılamaJdığı için 
çalışma verimli olmamış, öz kaynaklarının kifa
yetsizliği sebebiyle de yabancı kaynaklara baş
vurulması neticesi müessese büyük bir faiz öde
me mecburiyetinde kalmıştır. Aslında Sümer
bankın kuruluşundan hiç kimse şikâyetçi değil
dir. Aslında Sümerbank müessesesi memleketi
mizin kendi sahasında sanayiine büyük hizmet 
ettiğine inanmaktayız. 

Benden evvel konuşan muhterem arkadaşı
mız G-ündoğan bu sermayenin tezyidi ile de yi-
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ne eski oyunların oynanmasından korkuyoruz 
buyurdular. 

Değerli arkadaşlarım, müessesesinin sıkın
tısı 1960 dan itibaren başlamıştır. Kendilerinin 
düşündüğü şekilde bir oyun oynanmaması için 
biz de beklerdik M, 1961 den sonra C. H. P. 
olarak, büyük hizmetler yapan Sümerbankı bü
yük sıkıntıdan kurtarmak için hiç olmazsa 440 
sayılı Kanunla birlikte sermayesinin artırılma
sını temin ederler ve her fırsatta birtakım oyun 
lâfiyle yapılan hizmetleri gölgeleme zahmetin
den de kurtulmuş olurlardı, kanaatindeyim. 

iki milyarı geçen sermaye ile çalışan Sümer
bankın elfbette bugün hakikaten sıkıntıları var. 
Bir Defterdar Fabrikası, bir Hereke Fabrikası 
kurulduğu yıllara nazaran şimdi verimli ola
mıyor. Bu fabrikalara yeni tezgâhların konma
sı için eldeki kaynaklar imkân vermiyor, fabri
kayı kapatmak mümkün değil, müesseseyi ya
şatmak şart. O halde böyle bir sermaye artır
mak için Hükümetin yaptığı bu tasarı için, ge
tirdiği bu tasarı için evvelâ Hükümete teşekkür 
etmek mecburiyetindeyiz, iştirakler de bu mem
leketin malı, müesseseler de bu memleketin ma
lı, sermaye de bu milletin malı olduğuna göre 
burada oynanan oyunlar tâbirini bir türlü ben 
anihyamıyorum. 

Sayın hatip de zaten şudur, budur diye müs
pet bir delil de buraya koymadı, sadece müp
hem bir cümle ile kanunun lehinde oy kullana
caklarını beyan buyurdular. Tasarının üzerinde 
daha fazla konuşmıyacağım. Bendeniz de tasa
rının lehinde oy kullanacağımı arz ederim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. C. H. P. adına 
bu kanuna ne suretle oy vereceğimizi belirt
mek maksadiylede durumu biraz aydınlatmak 
için buraya geldiğim zaman, konuştuklarım he
nüz hafızalarınızdadır. Gerekmez gibiydi de 
geliyor ama, Sayın Ucuzal arkadaşımın sözleri
mi anlamamasından üzüldüm. Çünkü artık Se
nato seviyesinde konuşma yapıyoruz. Biz ne 
diyorsak lütfen o seviyede anlaşılması gerekir 
kanaatindeyim. Bu memleketin Sümerbank de
nilen msessesesinin kurduğu iştiraklerin kendi 
çalışma mevzuu ile alâkalı olmıyan konulara 
yöneldiği ve bu yüzden müessesenin yozlaşıtığı 
kendi rayından çıktığı ve bugünkü iştiraklere 
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ve müesseselere sermayesinin 4 misli fazla pa
ra verdiği veya kredi verdiği, bu yüzden müza
yaka haline düştüğü ve sermayesinin tezyidine 
bundan dolayı gidildiğini ifade ediyoruz. Şim
di siz bir müesseseyi kendi konusu dışında işti
raklere, siyasal güce dayandığınız veya o gücü 
elinizde bulundurduğunuz içjin iterseniz, o mü
essese günün birinde bugünküne değil, bundan 
çok daha fazla miktarlarda sermayeye muhta-
colur. Bizim arzumuz, isteğimiz, düşüncemiz o 
ki, bu gibi müesseseler, kendi dallarında, kendi 
konularında ihtisas yaptıkları sahalarda, kendi 
sermayeleri ile çalışırlarsa işte o zaman doğru 
bir ekonomi politikası takibedilmis olur. 440 
sayılı Kanunu getiren bir partinin mensubuyum 
bendeniz. 440 sayılı Kanun bu müesseselerin 
içinde bulundukları durumdan kurtulmaları 
için bizim getirdiğimiz ekonomi politikasını 
kapsıyan bir kanundur. Bizim 1961 den sonra 
iktidarda bulunmamızdan bahis ederek, ondan 
sonra şunu veya bunu yapmamış olmamızı kı-
nayamazsınız, çünkü, biz hakikaten 440 sayılı 
Kanunla bu müesseseye yenliden bir şekil ver
meyi, bu müesseseyi yeniden düzenlemeyi ön
görmüş bir partiyiz. Ve biz bu müesseselerin 
1955 - 1964 arasında sermayelerini çoğaltmama-
ya gitmemek taraflısı olmaktan ziyade, bu mü
esseselerin kaynak yaratıcı müesseseler olma
dığını öngördüğümüz için, bizzat kendilerinin 
kaynak yaratmasını doğru gördüğümüz için 
böyle hareket etmişizdir. Ama, biz 126 tane işti
rake sevk edilen Sümerbankın bugün sermaye
sinin 1,5 milyara tezyidinden sonra da aynı du
rumu muhafaza edeceği, aynı buhranlı yolar
dan geçeceği ve hiçbir zaman Sümerbankın be
lini doğrultamıyacağına kanaatimiz var. Bu ka
naatimizi 440 sayılı Kanunda izhar etmişiz, ye
tişmemiş yeniden düzenleme komisyonu, bu mü
esseseyi iştiraklerinden arındırmak için, lâzım-
gelen bütün tedbirlerin alınmasını öngörmüş
tür. iddiamız aynı zamanda bir komisyonun in
celemesine ve görüşüne dayanıyor. Bu itibarla 
lütfen sözlerimizi iyi anlamak çaresi araştırıl
sın. Bu konu, yalnız siyasi konu değildir, önem
li bir konudur. Sayın Hükümetten yeniden 
Düzenleme Komisyonu ve 440 sayılı Kanun 
amaçları içinde bu sermaye tezyidinden istifade 
etmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, burada yapılan 
konuşmaların mutlaka delillere, gerekçelere is-
İimadetmesi lâzım. Yoksa burada yapılan ko
nuşmalar şu veya bu seviyede Senato seviyesin
de, falan seviyede filân seviyede diye burada 
bir konuşma seviyesi tesbit edemezsiniz. Siz 
geldiniz, eski oyunlar yine oynanmasın tâbirini 
kullandınız. Eski oyunların, altında yatan ne
lerse, ben onu sordum. Ama, sermayenin tezyi
di ile de bir neticeye vanlamıyacağını, 440 sa
yılı Kanunun çıkarıldığım. Evet bunları in
kâr ©demeyiz, etmemize de imkân yoktur. 440 
sayılı Kanun elbetteki bir zaruretin ifadesidir. 
Ama, 440 sayılı Kanunu getirmek kâfi değil. 
440 sayılı Kanunla bir imkân da getirmek mut
laka şarttır. Her türlü teknik elemandan mah
rum, her türlü maddi imkândan mahrum bir 
müesseseyi kanunla kuracaksınız, ondan sonra 
kârlılık, verimlilik bekliyeeeksiniz. Bu müm
kün değil. Nitekim hesaplarını tetkik ettiğimiz 
zaman gördük. 1961, 1962, 1963, 1964 yılların
daki durumunu gördük Sümerbankm, 1965, 
1966 yi da gördük. Yarın nasibolursa 1967, 
1968 i de göreceğiz. Müessese büyük bir gay
retin içerisinde, çalışmanın içerisinde. Mües
sesenin gerek Düzenleme Komisyonunun, gerek
se yıllık murakabelerin neticesinde Hükümet sı
kıntılarını tesbit etmiş, önümüze bu kanun ta
sarısını getirmiş. Bu tasarının getireceği imkân
ları oturup müzakere edelim. Geçmize geri 
dönmiyelim demek istedim ben. Hürmetler 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın ismen. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, bu elimizdeki kanun ta
sarısı Sümerbankm sermaye tezyidini öngörü
yor, biz bunu peşinen söyliyelim olumlu kar
şılıyoruz. Ancak bu sermaye tezyidinin Sü
merbankm içinde bulunduğu malî sıkıntıyı da 
kökünden halledeceğine kaani değiliz. 

Gerekçeye bir göz atarsak Sümerbank mü
essese ve iştiraklerine 2 092 milyon lira tahsis 
edilmiş. Ama, sermayenin 982 milyonu mües
seselere ve yandan fazlası da iştiraklere verili
yor görülüyor. Ayrıca Sümerbank kendi ma-
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mullerinin önemli kısmını toptan usulle satıyor 
ama kârının önemli kısmını ise perakende sa
tışlarla sağlıyor. 

Bu öne sürdüğümüz iki örnek, itibari serma
yenin tezyidinin Sümerbankm içinde bulundu
ğu vâki buhrana çare teşkil etmiyeceğini göste
riyor. Bu 440 sayılı Kanunun öngördüğü kâr
lılık ve verimlilik ilkelerinin gerçekleşmesi Sü
merbank bünyesinde yapılacak rasyonel bir 
ıslahatla ancak mümkün olur. Sümerbank et
rafında kümeleşmiş ve Sümerbank aleyhinde 
gittikçe yoğunlaşan bu menfaat bağlarını biraz 
çözmek lâzım, itibari sermayenin tezyidinde 
diğer kaynaklara ilâveten genel bütçeden bu 
yıl konacak ödenekte gösterilmektedir. Bunu 
ciddî bir kaynak telâkki etmek de mümkün de
ğildir. Çünkü gerek Ziraat Bankasına ve gerek
se Azot Sanayiine yapılan buna benzer vaitlerin 
iktidar tarafından tutulmadığını da bir yandan 
görüyoruz. Meseleye gerçekten ciddî bir çözüm 
getirmek gerekir. Eğer bu isteniyorsa genel 
bütçeye her yıl konulacaik ödenek miktarının 
kesin bir şekilde belirtilmesi gerekir. Bu da ya
ni, 700 milyon, yahut bilmiyorum dalha büyük 
bir miktar icabettirir zannediyorum, biraz ace
le oldu, hazırlığımı iyi yapamadım, ancak Sü
merbankm gerçekten iyi bir çalışma düzenine 
sokulması mutlaka lâzımdır. Ekim ayındaki 
bu İktisadi Devlet Teşekküllerinin üzerindeki 
yaptığımız konuşmada da bunu belirtmiştik. 
Birçok müesseseleri sebeplerini bilemediğimiz 
şekilde, veyahutta bildiğimiz şekilde mütemadi
yen ve âdeta âdet edinilmiş halde mütemadiyen 
sarar etmektedir. Bu zararların da nereden 
geldiğini, niçin geldiğini ortaya çıkarıp bunla
rı da düzeltmek gerekir. Tabiî bu tedbirler 
arasında dış pazarlar kazanmak da lâzım, kali
telerin yükseltilmesi lâzım. Acaba bu çalışma, 
bu faaliyet, yani bugün bu kanunla kabul edi
lecek olan bu şey bu tedbirlerin tümünü, ya-
hutta yarısını bile hazırlamaya imkân verecek 
mi? Bize kalırsa büyük bir reorganizasyona gi
dip, Sümerbankm gözden geçirilip artık bun
dan böyle şimdiye kadar olmuş olan zararlarını 
mutlaka önlemek lâzımıdır. Çünkü zararların 
nerelerden geldiği kamu oyunca da, hepimizce 
de bellidir, saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Haaerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

senatörler, bu kanun münasebetiyle C. H. P., 



C. Senatosu B : 35 13 . 2 . 1969 0 : 1 

A. P. konuları burada mevzuubahsedilmese da
ha iyi olacaktı. Ama arkadaşlarımız, benim 
partime mensup bir arkadaş eski oyunlar oy
nanmasın şeklinde bir söz söyledi diye bu ka
nun âdeta iki parti arasında bir mesele konusu 
yapıldı. Şimdi muhterem arkadaşlar, bu ka
nun esasen... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı şu hususu be
lirteyim, parti grupları karşılıklı konuşmadı
lar, şahsi görüşünü belirtti arkadaşımız. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben, 
parti gruplarını mevzuubahsSttiler diye ben de 
mevzuubahsettim. 

BAŞKAN — Yok efendim, gruplar karşı 
karşıya gelmedi. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Ben şahsım 
adına konuştum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Ben
deniz de aynı şeyi söylüyorum, ben de şahsım 
aidına arz ediyorum. 

Bu kanun iktidar için, bir A. P. nin iktida
rı için iftihar vesilesi olamaz. Halktan alınan 
vergilerle sermaye tezyidi yapıyoruz. Bütçe
den para ödüyoruz. Yani köylüden vergi ala
cağız, halktan vergi alacağız, getireceğiz Sü-
merbankın sermayesine koyacağız. Demek ki 
Sünıerbank kendi kaynaklariyle idare, iyi ida
re edilememiş de yeniden sermaye istiyor. Gö
nül arzu ederdi ki, kendi kaynaklariyle serma
yesini çoğaltsın, bugün gelip de bütçeden pa
ra istemesin. O halde Halk Partisi niçin yap
mamış, ben de Halk Partisi mensubuyum, ni
çin yapmamış efendim 440 sayılı Kanunu geti
rirken niçin bımu yapmamış, demek değil, lü
zumu yok burada arkadaşlar. Bilâkis iktidarı
nız zamanında, iyi idare edilememesi yüzünden 
sıkıntılar olmuş oluyor, 4 seneden beri iktidar
dasınız. Yapamamışsınız bu işi, gelmişsiniz 
sermaye tezyidi istiyorsunuz. 20 milyon ser
maye ile bu iş kurulmuş, iftihar vesilesidir bu. 

Şimdi eski oyunlar... Birtakım tesirler ol
muştu zamanında da, şu fabrika zarar etmiş, 
şahıslara ait fabrikalar, Sümerbank bunu al
sın tazyikler olmuştur, alınmıştır, alınma
mıştır, birtakım zararlar olmuştur, eski oyun
lar bunlar. Bunlar yapılmasın, bu müessese, 
bu millî müessese, yozlaşmasın, idare edilsin, 
bu temenni edilmiştir burada. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, o halde Sü
merbank gibi millî bir müessese, iftiharımız 

olan bir müessese için bu sermaye tezyidi yapı
lırken A. P. iftihar edemez. Üstelik ne yapa
lım mecbur kaldık geldik milletin parasından 
bu bütçeye para katmak istiyoruz diye sızlan
ması lâzımgelirken üstelik de iftihar ©dip, Halk 
Partisi şunu yapmamış demesi garip bir söz. 
Ben temenni ederdim ki Sümerbank kendi kay
naklariyle yapsın, bütçeden para alıp da, ver-
gilarle alıp da Sümerbank Müessesesine ilâve 
etmesin. Bunları arz etmek için kürsüye gel
dim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen başka sayın üye?.. Yok. Sayın Sanayi 
Balkanı Mehmet Turgut, buyurunuz. 

SANAYİ BAKANI METHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Ferid Melen ar
kadaşımın suallerine cevap arz ediyorum: Sü-
merbankm öz kaynaklarının yabancı kaynakla
ra oranı yüzde 62 dır. Yine Sümerbank yalnız 
kendi müessselerine 613,5 milyon lira, iştirakle
rine de 530 milyon lira sermaye yatırmış bu
lunmaktadır. Bu rakamlar zaten 1,5 milyar li
ranın nereden hesabedildiğini gösteriyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan biraz daha yük
sek sesle konuşmanız mümkün mü? 

SANAYİ BAKANI METHMET TURGUT 
(Devamla) — Yeniden düzenleme mevzuunda
ki fikrimi sordular. Yeniden düzenleme hem 
sermaye artırılmasını, hem de Sümerbankm 
içinde bulunan bâzı müessselerin ayrı bir umum 
müdürlük olarak kurulmasını derpiş edip et
memektedir. Sümerbank'm ve diğer müesse
sesinin kanununun çıkması uzun zaman isti-
yeceğinden sayılarının artırılması mevzuunu 
halletmek istedik. Bunun ödenmesi meselesi ta
biî imkânlar nisbetinde ödenecektir. Nitekim 
bu sene ek bir kanunla 200 milyon lira ödeme 
durumuna gelmiştir. Arkadaşım tahmin ediyo
rum, üç sual sormuşlardı, üçünü de cevaplan
dırmış oldum. 

İşçi Partisi Senato Üyesi arkadaşımızın Sü
merbank'm kârlarının perakende satıştan gel
diği, toptancı satıştan gelmediği iddiası ya
landır. Sümerbank'm zarar ettiği de yalandır. 
Bizim iktidarımız zamanında.. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Yan
lış diyeceksiniz her halde. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Yanlış demiyorum efendim, çün-
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kü daha evvel burada müzakere edildi ve bu
nun üzerinde ısrarla durduk. Bizim iktidarımız 
zamanında Sümerbank hiçbir gün zarar etme
miştir. 

Hazerdağlı arkadaşımın iddialarında da 
daha evvel ifade ettiğimiz gibi bir yanlışlık ol
sa gerek, Sümerbank 1961 yılında 14 milyon li
ra, 1962 yılında 16 milyon lira, 1963 yılında 
60 küsur milyon lira, 1964 yılında 38 milyon 
lira, 1965 yılında 65 milyon lira, 1966 yılında 
122 milyon lira, 1967 yılında 167 milyon lira 
para kazanmıştır, saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın îşmen bir şey mi isti
yorsunuz? 

HİKMET ÎŞMEN (Kocaeli) — Konuşmak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİKMET ÎŞMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, Sayın Bakanın burada 
benim konuşmama verdiği cevabı gerçekten 
kınıyorum. Çünkü gerçekten ben yalan söyle
miş değilim. Elimizdeki dokümana göre konu
şuyorum, hatırlanacağı üzere 1968 senesi Ekim 
ayında Kamu İktisadi Teşekküllerinin denet
leme raporları üzerinde burada uzun uzun gö
rüşmeler yaptık. Ve burada Sümerbank için 
gayet uzun bilgi veriliyor. Ve her müessesenin 
yılda ne kadar zarar ne kadar kâr ettiği söy
leniyor. Şimdi hatırımda yok. 

BAŞKAN — Sayın îşmen, elinizdeki birin
ci cilt ise, onun bir cetveli vardır. Bütün İk
tisadi Devlee Teşekküllerinin kâr mı ettiği, za
rar mı ettiği gösterilmiştir orada. 

HİKMET ÎŞMEN (Devamla) — Ben Yal
nız, Sümerbanktan bahsetmek istiyorum, Sü
merbank üzerinde görüştüğümüz için. Sümer
bank müesseselerinden Yıldız Porselen Sana
yii ve bir kendir Sanayii bir başka fanayiin 
bilmem kaç milyar lira zarar ettiği, (A. P. sıra
larından gülüşmeler) bu kitaplarda görüyoruz. 
Özür dilerim milyon lira, çok mühim değil. Mü
him olan burada benim yalan söylemediğim, 
Bakanın bana yalan söylemesi ve gerçekten de 
bu müessesenin zarar ettiğini hükümetin bize 
verdiği denetleme raporlarında bulunduğudur. 
(A. P. sıralarından «gösterin» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, Sayın 
îşmen ben size kolaylık olsun diye bâzı malû
mat arz edeyim. Şöyle ki, Sümerbank bir ana-

teşekküldür. Bunun birtakım iştirakleri ve 
müesseseleri vardır. Bunlar ayrı ayrı kendi he-
sabatı olmakla beraber Sümerbank teşekkülü 
umumi olarak bir hesap içerisinde neticelenir. 
ve Sümerbank'm netice hesabı da odur. Sümer
bank şu kadar zarar etmiş, şu kadar kâr et
miş şeklinde bir neticeye bağlanır. Siz bunu 
mu demek istiyorsunuz, yoksa münferit bâzı 
iştirak veya şirket halindeki kuruluşların za
rar ettiğini mi söylemek istiyorsunuz? 

HİKMET ÎŞMEN (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben genel olarak teşekkür ederim, daha 
nazik olsamz, daha iyi olur, zannedersem bir 
senatöre daha lâyık olur. (A. P. sıralarından 
Allah Allah sesleri) 

BAŞKAN — Rica derim müdahale etme
yin. 

HİKMET ÎŞMEN (Devamla) — Bir ara 
Sümerbank'm zarar ettiğini ve genel olarak 
zarar ettiğini, biz Ekim ayındaki denetim ra
porlarından inceledik ve buralarını görüştük 
ve bunlar kabul edilmiştir. (A. P. sıralarından 
«rakam gösterin» sesleri) Burada zarar etme
diğini gösteren bâzı başka yerlerden tahak
kuk ettirmek suretiyle zararları kârlara çe
virdiğini de bu arada biliyoruz. (A. P. sırala
rından yalan söylüyorsun, hazırlan da gel ses
leri) Bu konuda uzun uzun konuşmak imkâ
nında değilim, çünkü, (A. P. sıralarından doğ
ruyu söyle sesleri) Teşekkür ederim, siz de 
ömrünüzde bir kere konuşun bari. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

HÎKMET ÎŞMEN (Devamla) — Sümer
bank'm zarar ettiğine dair sunduğum şey ya
lan değildir, Sayın Bakan. Bunu lütfen tashih 
ediniz. Yanlış da değildir, yalan olmadığını bir 
tarafa bırakın, yanlış değildir çünkü bizim 
elimizdeki denetim raporları bunları söylüyor. 
Saygılarımla. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKA N— Bir dakika efendim, Sayın Ege 
müzakere bitti, Sayın Bakan konuştu, son söz 
senatöre verildi. Bu itibarla özür diliyorum. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı 
Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 2262 sayılı Sümerbank Kanu
nunun, 20 . 5 . 1955 tarih ve 6606 sayılı Kanun
la değiştirilen 4 ncü madesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Madde 4. — Sümerbankm itibari sermaye
si 1 500 000 000 liradır. 

Bu sermayenin ödenmiyen kısmı, diğer kay
naklara ilâveten çmai bütçeye her yıl konula
cak ödeneklerle karşılanır. 

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

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

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanalr Kurulu 
yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. Tasarı açık oyunuza sunulacaktır. 

3. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyonu raporu (Mîllet Meclisi 
1/510; Cumhuriyet Senatosu 1/939) (S. Sayı
sı : 1202) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ilişik 1202 sıra sayılı kanun 
tasarısının müstaceliyetinin sebebiyle bütün iş

lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
ilyas Karaöz 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet?.. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tem

silciler var efendim. 
BAŞKAN — Tezkereleri var mı efendim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydm) — Yok 

efendim. 
BAŞKAN — Temsile yetkili olduğuna dair 

tezkere var mı efendim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yok 

efendim. 
BAŞKAN — Bakan yok. Bakanın gelme

sine talik edeceğiz efendim. 
4. — Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 

21 ve 25 nci maddelerini değiştiren metinlerinin 
onayı hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Sosyal İşler 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/404; 
Cumhuriyet Senatosu 1/937) (S. Sayısı : 
1203) (1) 

BAŞKAN — Diğer bir takrir var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ilişik 1203 sıra sayılı 
kanun tasarısının müstaceliyeti sebebiyle bütün 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Sosyal İşler Komisyonu Sözcüsü 
Muğla 

İlyas Karaöz 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hükümet? Burada. Komisyon? Burada. 
Komisyonun raporunun okunup okunmama

sını oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? 
Yok... 

(1) 1203 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan Yol
cuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde De
miryollarının sorumluluğu ile ilgili 26 Şubat 
1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul edilen 
Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına 
mütaallik Milletlerarası Ândlaşmaya (CIV) Ek 
Andlaşmanın Protokollerin ve Nihai Andlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın 

da kanun 

Madde 1. — 25 Şubat 1961 tarihli Demiryolu 
ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Mil
letlerarası Ândlaşmaya (CIV) ek, 25 Şubat 
1966 tarihinde Bern'de imzalanan yolcuların öl
meleri ve yaralanmaları halinde demiryolları
nın sorumluluğu ile ilgili Andlaşmanın, pro
tokollerin ve Nihai Andlaşmanın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sâ  
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok.. Maddeyi oylarınza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Tasarı açık oya sunulacaktır. 

3. — Türkiye Halk Bankası ve Halk San
dıkları Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının Millet 'Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena

tosu Geçici Komisyonu raporu (MüUt Meclisi 
1/510; Cumhuriyet Senatosu 1/939) (S. Sayı
sı : 1202) (1) 

SABAHATTİN OSHON (Giresun) — Biraz 
evvel talik ettiğiniz kanun tasarısı ile ilgili bakan 
geldi, efendim. 

BAŞKAN — Oya arz edeyim efendim. Sayın 
Bakanın gelmesine talik etmiştim; 1202 sıra sa
yılı tasarıyı. Sayın Bakan teşrif ettiler. Sıraya 
alınarak görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN —Hükümet? Burada. Geçici Ko
misyon? Burada. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? 

C. H. P. Grupu adına Sayın Gündoğan. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bundan 
evvelki kanun tasarılarının müzakeresi müna
sebetiyle de belirttiğim gibi kanunların komis
yonlardan geldikten sonra bilhassa raporları
nın okunması kanaatimizce mutlak bir zorun
luluk arz eder. Çünkü hiçbir rapor okunmamak 
suretiyle kanunların mahiyetine vukuf peyda 
etmek mümkün değil. Biraz evvel geçen kanun
la WHA veya WHA rumuzu ile ifade edilen bir 
metin vardı. Bu metnin neye delâlet ettiğini 
tahmin ediyorum ki, ben dâhil bir çoklarımız 
bilmiyorduk. Ama rapor okunsaydı orada o 
WEA harflerinden terekküp etmiş kelimenin 
ne olduğunu da öğrenecektik. Böyle bir duru
ma düşmemek bilmediğimiz şeyi bilmiş gibi 
göstermek suretiyle buradan geçirmemek için 
lütfen tüzüğümüzde yazılı olduğu gibi raporla
rın okunup okunmaması bahis konusu değildir. 
Raporların okunması zaruridir. Onu okuyalım. 
Şimdi bu kanunda da raporların okunup okun
mamasını oya koydu Sayın Başkan okunmaması 
kabul edildi. Bu tüzük dışı bir harekettir. Bunu 
tekrar ediyoruz. 

(1) 1202 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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BAŞKAN — Sayın Gündoğan, tüzüğümüzde 
biliyorsunuz bu madde var. Zatıâliniz bu madde
yi kürsüye getirdiniz. Yalnız orada iddianız ge
rekçe mi, rapor mu iddiası bu meselede Divana 
gitti. Oradan yani ihtilaflı bir mesele olarak hal
line kadar bu mevzuu münakaşa etmiyelim hu
susunda birleştik. Yoksa tüzüğümüzde raporun 
okunup okunmaması yani orada gerekçe diyor. 
Fakat gerekçeden anlaşılan mâna üzerinde ihti
lâf ortaya koydunuz. Bu ihtilâfta hal yoluna gi
diliyor. Şimdi gerekçenin okunup okunmaması 
hususunun oylanması tüzüğümüzde yazılıdır ve 
o tüzük maddesine göre işlem yapılmaktadır. 
Ama sizin iddianız rapor değil de gerekçe diyor
sunuz. O ihtilâf da inşallah yakında halledile
cektir. Yani bu hususu tesbit edelim. Tüzükte 
yoktur demiydim de tüzükte şöyle diyor şeklin
de eski iddianızı tekrarlarsanız daha faydalı 
olur. 

C. H. P. GRUPU ADINA FİKRET GÜNDO
ĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım, ben zaten 
eski iddiamı tekrarladım, dikkat buyurdunuzsa. 
Ben komisyon raporlarının okunmamasını kına
dım ve bunun oya konmıyacağinı arz ettim. Bi
zim tüzüğümüzde gerekçenin okunup okunma
masını oya koymak imkânı vardır. Ama rapor
ların okunup okunmamasını oya koyma imkânı 
yoktur. Bu itibarla tatbikat yanlıştır. Israr edi
yorum. Bu Başkanlık Divanına gitmiş olsa dahi 
ihtilaflı konularda tüzüğün sarahatma uygun 
hareket etmek daha hukukî olur. Onun için yan
lış yapıyoruz kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, huzurunuzda bulunan 
kanun, tetkikinize arz edilen kanun, önce hemen 
belirteyim ki, fevkalâde olumlu netice vermesi 
mümkün olan bir kanundur. Ama bir esaslı şart
la. Eğer Bu kanun ile Halk Bankası ismi ile anı
lan kredi müessesesinin münasebette bulunduğu 
sosyal sınıflar, esnaf ve küçük sanat erbabı yeni 
bir ekonomi politikası gereği önceden yeni bir 
düzene tabi tutulmazsa bugün yapılacak hareket 
olumlu olmak yerine olumsuz neticelere varabi
lir. Şimdi Halk Bankası ismiyle anılan kuruluş, 
esnaf ve sanatkârlara, birtakım sistemler içinde 
kredi veren bir kuruluştur. Şimdi, müzakeresini 
yaptığımız kanun bu müessesenin sermayesine 
daha fazla bir tahsis yapmak, sermayesini yük
seltmek ve bu suretle esnaf ve sanatkâr sınıfla
rına daha çok imkân sağlamak. Öyle sanıyorum 
ki kanunun amacı bu. Bu amaca yönelmiş kanun 
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| mücerret olarak, soyut olarak hakikaten olum
lu bir yönelişe iyice varmış bulunmaktadır, hiç 
şüphemiz yoktur ve Türkiye'de esnaf ve sanat
kâr zümresine birtakım yardımların bundan da
ha iyi yapılması için kanun getirmek hakikaten 

I takdire şayan bir harekettir, ama mutlaka bir 
şartla. Türkiye'de küçük esnaf ve sanatkâra kre
di vermek için kaynaklarını çoğaltan müessese
nin bugün verdiği kredilerin esnaf ve sanatkâra 
tam mânasiyle yaradığını iddia etmek çok güç
tür. Hele Türk ekonomisini genel olarak ele al
dığınız takdirde, bu tarzda bu düzen içinde ve
rilen kredinin esnaf ve sanatkâra yararlı oldu
ğunu iddia etmek, o daha çok güç bir iddiadır. 
Önce esnaf ve sanatkârdan ne anladığımızı bir
kaç kelime ile ifade etmek isteriz ve esnaf ve sa
natkârın Türk ekonomisinde oynadığı rolü de 
ifade etmek zorundayız. 

Sanatkâr denildiği zaman artık, eskiden ol
duğu gibi bir küçücük dükkân içinde kısmet 
bekliyen ve basit aletlerle bâzı işleri gören kim
seler anlaşılmaz, anlaşılmamaktadır. Bu tür es
nafın, bu tür zanaatkânn bu tür esnafın yavaş 
yavaş yerini daha modernleşmiş, daha gelişmiş 
istihsal usulleri düzelmiş, üretim araçları geliş
miş bir düzeye eriştiği bir dünyada yaşıyoruz. 
Onun için bir kredi müessesesini esnaf veya za
naatkar sınıfına daha bol bir finansman sağlan
ması, veya kredi sağlanması için bir ameliyeye 
tabi tutarken, işi yalnız o müessesenin sermaye
sini artırmakla bırakmamalıyız, o müessese
nin veya o sınıfa benzer sınıfların içinde burun
lukları ekonomik ve sosyal düzeni ve bu düze-

| nin Türk ekonomisine olan menfi etkilerini he-
j saplamaya mecburuz. Böyle yapmadığımız tak

dirde çıplak olarak söyliyeyim, bir 'kaynak is
rafı yolunda bulunduğumuzu hiç kimsenin gö
zünden saklıyamayız, Şayet, Türkiye'de sanat
kârın elinde mevcut üretim aracı tam mânasiy
le tam gün ve seri halinle imalât yapar bir dü
zen içinde çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Esnaf 
ve sanatkârın elindeki üretim araçları kapasi
teler âtıl mıdır, değil midir? Bu büyük bir so
rundur. Bu hususu tesbit etmek, Türk sanatkâ
rının elindeki araçların bir kısmının âtıl kapa
site halinde bulunduğu bir gerçekse ki, İkinci 
Beş Yıllık Plân da hükümet programları da 
muhtelif tetkikler de ifade eder, isbat eder ki, 
Türkiye'de sanatkârın elindeki kapasitenin bir 

I kısmı âtıldır. Bu neden böyledir? Önce sanat-

925 — 



C. Senatosu B : 35 13 . 2 . 1969 0 : 1 

kârın çalışma düzeni bu âtıl kapasiteyi icabet-
tirir. Sanatkâr tamamen müstakil hareket eden, 
ne üretimde ne de ticaretinde iş bakımından 
hiçbir kurala tabi değildir. Daha doğrusu, üre
time de çıkardığı mamulü satmaya da tama
men içinde yaşadığı düzen icabı hiçbir sistem, 
hiçbir uygulama düzeni hâkim değildir. Meselâ 
bir örnek alalım, diyelim ki, demiri ısıtıp iste
diği şekle sokan aracı olan bir esnaf, diyelim 
ki demiri torna eden bir esnaf, aynı yerde de
miri frezeden geçiren bir esnaf, demiri, kaynak-
lıyan bir esnaf, bir sanatkâr ele alalım. Bu şa
hıs diyelim M, traktör arkasında çekilen rö
morku yapar. Bu şahıs bu mamulü imal eder
ken, önceden ne miktar mamul imal edeceğini 
bilmediği gibi o mamulü nasıl imal edeceğini 
bilemediği gibi o mamulün ne miktar imal 
ederse ne miktarını bir dönemde satabileceğini 
bilememektedir. Velhasıl bir rastgele üretim 
usulü içindedir, rastgele bir satış usulü içinde
dir. Böyle olunca da sanatkâr kendisine tevdi 
edilen, ısmarlanan bir işi yapan üretici duru
mundadır. Kendisine ısmarlanan bir işi yapan 
üretici durumunda bulunan sanatkârın elinde
ki kaynak hiç şüphe yok ki bir sipariş anında 
işler. Sipariş biter bitmez üretim aracı muattal 
hale gelir. Ve ta ikinci bir sipariş gelinceye 
kadar aradan geçen zaman sanatkâr elindeki 
makmanm alet ve edevatın âtıl kalmasını ica-
bettirir. Böylesine bir düzen içinde yaşar sa
natkâr. Ve sanatkâr büyük paralarla edindiği 
üretim aracını büyük miktarda borçlandığı 
bankaya zamanında taksitlerini veremez hale 
geldiğinde günah sanatkârın iyi karar vereme
diği veya iyi hesaplamadığında toplanır, ama 
hükümetler o sanatkârı hangi sistem içinde 
çalıştırmak gerektiğine dair, plâna rağmen bir 
politika uygulamazlar. Sanatkâra rastgele ya 
kısmet müşteri bekleten bir üretici durumunda 
bırakırlar, hem kendilerinin çalışmalarından 
edindikleri mamulleri satarak kazandıkları 
paralardan doğru yere tahsisine imkân bırak
mazlar, hem de eldeki makina âtıl kapasite ha
line dönüşür. Öyle ise hükümet önce bir kredi 
kaynağı aramakla birlikte önce bu sanatkârın 
içinde yaşadığı düzenin gerek kendisine gerek 
memleket ekonomisine olan zararını izale ede
cek bir politika içine, bir düzen içine girmeye 
mecburdur. Eğer Türkiye'de sanatkâr yüzbin-
lerce lira verip borçlanarak edindiği makina 

1 alet ve edevatını bugüne kadar gelen düzen 
içinde olduğu gibi rastgele bir üretim usulü 
ile ve müşteri bekliyerek kullanacaksa, Türk 
ekonomisi bu iki önemli illetden kurtulamaya
cak demektir. Birincisi kaynakların lüzumsuz 
tahsisi, ikincisi âtıl kapasite. E, böyle çalışan 
ekonominin kârlılığı ve verimliliği iddia oluna
maz. Onun için Türkiye'de sanatkârın behema-
hal bu iki illetten korunması gerekir. Âtıl ka
pasiteden korunması gerekir, sermaye, kay
nak israfından korunması gerekir. Onun için 
çok hudutları belirli, amaçları güzel tesbit edil
miş, bütün sanatkârı canlandıracak Türk sa
natkârını gittikçe sanayici sınıfına doğru yük
seltecek bir programa, kesin bir programa ih
tiyaç vardır. Hemen söyliyeyim, faydalı olmak
la beraber, küçük sanatlar sitesi kurmak kâfi 
değildir. 

Ama eğer ekonomi politikası olarak bu sını
fa bir siyasi iktidar yön verirse, veçhe verirse 
o zaman bunun Türkiye ekonomisini ve sanatkâ
rı korumak mümkündür. Sanatkârın bir iş da-
lmda iş yapanların birleştirilerek seri halinde 
imalâta, bilhassa büyük endüstrinin yan ürün
lerinin imalâtına yönelecek bir programa sokul
ması zorunludur. O takdirde âtıl kapasiteden, 
o illetten ekonomiyi kurtarmış olursunuz aynı 
samanda kaynak israfından da ekonomiyi kur
tarmış olursunuz. Böyle bir yöne yönelmediği
niz takdirde şimdilik yaşayan sanatkârın kısa 
dönem sonunda aynı mamulü imal eden fabrika
lar tarafından yere serileceği bir daha belini 
doğrultamayacağı başka memleketlerde yapılan 
tecrübelerden bilinen bir hakikattir. Eğer sanat
kârın büyük sanayiin yan ürünlerini üreten 
fabrikayla küçük dükkân arası bir manifatür 
gibi ihtisaslaşmış, iş bölümüne varmış bir işlet
meye sahip kılınması imkânı yaratılmazsa Halk 
Bankası kaynaklarının değil daha birçok banka 
kaynaklarının kendisine kredi olarak veya sair 
suretlerle tahsisinde ne sanatkârın faydası var
dır, ne ekonominin faydası vardır. 

Bu gerçeği böyle belirttikten sonra yine ik
tidarlara düşen büyük bir görevi hatırlatmak zo
rundayım. Sanatkârın alet ve edevat seçerken, 
makina seçerken teknik bilgiden yoksun olma
sı hasebiyle gerekli teknolojiyi getiremediği bel
ki kendi işi için çok daha pahalı teknolojiye ve
ya yetersiz bir teknolojiye yöneldiği bir gerçek-
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tir. Eğer iktidarda bulunanlar sanatkârlar için, 
o sınıf için biraz evvel arz ettiğim gibi belli bir 
amaç tâyin ederler o amaca yönelecek bütün ted
birleri getirirlerse bu illetten de sanatkârı kur
tarmak mümkündür. Yani sanatkârın teknik 
bilgisinin zarfından dolayı sarf edilen kaynak
ların, israf edilen kaynakların fena teknolojide 
çalışma yerine iyi teknolojiye geçmenin şartları 
hazırlanabilir. Bunun için de iktidarların sanat
kârları teknoloji seçmede bilgili kılmak için bir 
katı, açık programları olması zorunludur. Ama 
bugüne kadar böyle bir program içinde çalışıldı
ğım görmedik, duymadık. Bilhassa araştırma ve 
yol gösterme için eğitime benzer bir faaliyette 
bulunursa siyasi iktidarlar sanatkârlar bu fa
aliyetten yararlanabilirler. 

Plânda çabuk dönemde, kısa dönemde büyük 
sanayiler veyahut sanat dışındaki işletmeler 
tarafından yok edilmesi melhuz olan sanat dal
larının gereksiz yere risikmemenin lüzumuna 
işaret edilmiştir. O tür sanatla meşgul olanların 
derhal birleştirilmesi şart koşulmuştur. Bu iti
barla piânm da çizdiği hedeflere uymak şartiy-
le ve Türk ekonomisinin gereklerine ve gerçek
lerine uygun düşmek kaydiyle bu bankanın ser
mayesinin yükseltilmesi veya çoğaltılması, daha 
doğrusu sanatkâra ve esnafa verilecek malî im
kânların daha yüksek bir seviyeye çıkarılması 
öngörülürken bununla ystinilmemeli, biraz ev
vel arz ettiğim gibi Türk esnaf ve sanatkârına 
mâkul bir politika ve bir program içinde hareket 
etme olanağı sağlanmalıdır. Âtıl kapasiteden 
kurtarılmalıdır, kaynak israfından sanat
kârlar ve esnaf mutlaka kurtarılmalıdır. 
Yoksa vereceğiniz paralar bugünkü gibi, 
plânın da yazdığı gibi bâzı alanlarda 
yüzde 60 a yakın âtıl kapasiteyi doğuran 
ve ekonomiyi çok zarara sokan bir istikamette 
yürür ve gider. Yaptığınız iş hayırlı gibi gözü
kür, aslında ekonomi sonunda bunalıma doğru 
yönelir. Bundan en çok zarar görecekler de 
şimdi hayırlı bir hareketle kendilerine yardım 
ettiğini sandığınız sınıflar zarar görür. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Efendim, şahısları adına söz 
istiyen arkadaşlarımdan bir arkadaşımı tesbit 
edemedim, sonra yanlışlık olmasın. Sayın İş-
men'den sonra bir arkadaş söz istemişti... 

MEHMET EAZER (Kars) — Ben istemiş
tim. 

i BAŞKAN — Sayın Haser sisi kaydettim ama 
i sizden evve l , 
| ENVEE BAHADIRLI (Hatay) — Grup adı

na ben söz istemiştim. 
| BAŞKAN — Sayın Bahadırlı, Güven Parti-
j si Grupu adına. 
j GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA ENVER 

BAHADIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muh-
j terem arkadaşlar; Türldye Halk Bankası ve 

Halk Sandıkları Kanununun bâzı maddeleri
nin. değiştirilmesine ve bankanın sermayesinin 
bir milyar liraya çıkarılmasına dair bu tasa
rıyı grup olarak müspet karşılamaktayız. 

Bilindiği veçhile Halk Bankası esnaf ve 
I sanatkârın kredi ihtiyacını karşılamakta 

ve bunların meseleleriyle doğrudan doğruya il-
j gilenmektedir. Esnaf ve sanatkârlarımızın ih-
! tiyaçlan ve meseleleri yükselmiş ve bu itibarla 
I da kredi ihtiyaçları bugün daha yükselmiş 
j bulunmaktadır. Cemiyetimizin büyük bir kiit-
i leşini teşkil eden esnaf ve sanatkârlarımızın 

ihtiyaçlarına kısmen olsun cevap verebilecek 
bu tasarı ile elbetteki memnuniyet duymakta-

\ yız. Ancak bugün yekûnu Türkiye'de 500 bi-
i riin. üzerine çıkan esnaf ve sanatkârlanmı-
! zın hakiki ihtiyaçlarının ve meselelerinin çö-
| ziilmesinde bu sermaye tezyidinin de krfayet 
ş etmiyeceği inancını taşımaktayız. Şüphesiz 
i sermaye tezyidi suretiyle bankanın imkânla

rını genişletecği tabiîdir. Yalnız kredinin sa
dece sermayeye dayanmaması icabetmektedir. 

; Bu itibarladır ki, biz bankanın mevduat top-
İ lama hususunda yeni imkânlar ve tedbirler 
i araması lüzumuna işaret etmek isteriz. Banka-
| nm kredileri kısmen sosyal mahiyette kredi-
I 1er teşkil etmektedir. Kredi donması ihtimali 
i kuvvetlidir. Buna karşı ne gibi tedbirler alın-
! dığını öğrenmek isteriz. Bu kanunun esnaf 
| ve sanatkârlarımıza ve bankaya hayırlı olması-
| m temenni ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 

I İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben 
A. P. Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege, A. P, 
Grupu adına. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İS
KENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 

\ Başkan, sayın senatörler müzakeresini yap-
î makta bulunduğumuz tasan, memleketimizin 
i büyük bir dâvasına hassasiyetle eğilen ve 
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aşağı - yukarı yekûnu 2 milyonu bulan esnaf 
ve küçük sanatkârı içine alan ve onların 
dertlerine eğilen bir mevzuun, sermaye artı
rımı şeklinde karşımıza gelmiş olan tasarıdır. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa Türkiye gibi 
az gelişmiş memleketlerde esnaf ve küçük sa
natkârın dikkatle üzerinde durmak, titizlikle 
üzerine eğilmek, rejim dâvası olarak mühim 
bir meseledir. Bizde günlük kazancını çoluğu-
nun çocuğunun nafakasını ufacık dükkâ
nından altelyesinden veya işyerinden temin 
eden küçük sanat erbabı ve esnaf, gereken 
ilgiyi tam mânasiyle bugüne kadar görme
miştir. Yavaş yavaş son yıllarda bu mesele
nin üzerine eğilmekte bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye ekonomik ve 
teknolojik bakımından hattâ sosyolojik ba
lomdan bir geçiş devresi içindedir. Bu ba
kımdan, bu teknolojik geçiş, ekonomik ge
çiş Türkiye'nin ağır sanayie doğru yavaş 
yavaş yol alması ve imkân sağlıyabilmesidir. 
Kalkınma plânlarımız bilhassa İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânımız bu noktayı hassasiyetle 
ele almış Türkiye "nin sanayileşmesi üzerinde 
birçok esasları tesbit etmiş, hedefleri gös
termiştir. Benden önce konuşan sayın arka
daşlarımdan Sayın Fikret Güdoğan'm bir nok
tada sözlerine katılacağım. O da şudur. Ağır 
sanayie geçmekte olduğumuz ve geçmeye ça
lıştığımız bir devrede küçük sanat üzerinde 
ve o sanatın gelişmesi, inkişaf etmesi, yaşa
ması için göstereceğimiz hassasiyeti çok iyi 
plânlamak, programlamak mecburiyetindeyiz. 
Eğer o iş, bir fabrikasyon vaziyetine geçirile
cek bir mesele ise üzerinde başka türlü dur
mak lâzım. Ağır sanayi haline getirilmesi daha 
uzun bir devreyi icaıbettiriyorsa o zaman daha 
başka bir anlayışla meseleyi ele almak lâzım-
geldiği kanısındayız. Bizim parlömanterler ola
rak yurt sathında yaptığımız gezilerde küçük 
esnaf ve küçük sanatkârla temaslarımız A. P. si 
iktidarı devrinde tatbik etmekte olduğumuz 
bu yöndeki politikanın müsbet olduğu kanaa
tini uyandırmaktadır. Esnaf ve küçük sanatkâr 
memnundur hayatından. Ancak bu memnuniyet 
halledilmesi gereken bâzı hususların bulunma
dığını söylememizi de gerektirmez. Halledilme
si muhakkak olan birçok noktalar daha bugün 
vardır ve meselenin üzerine hassasiyetle eğilin-
miştir. Halk Bankasının sermayesini artırarak 

esnafa küçük sanatkâra yapılacak kredi yardım
larının şekil ve miktar olarak değiştirilmesi, 
daha kolay, daha uzun vadeli, az faizli kredi
lerin verilebilmesi imkânını sağlamakla büyük 
ilerleme bu yolda kaydedeceğimize inanıyorum. 
Hatta bir iki sene içerisinde bu artırdığımız ser
maye de yetmiyecektir muhterem arkadaşlar. 
Birkaç yıl içinde bu sermaye iki üç misline dâ-
îıa çıkarılmak mecburiyeti hâsıl olacaktır. 

Benim yine hassasiyetle üzerinde durduğum 
nokta şudur, aşağı - yukarı iki milyon bir nü
fuslu, aile topluluğu olarak hesaplarsak Türki
ye'de 10 milyona yakın bir nüfusu içine alan 
geniş Türkiye nüfusunun aşağı - yukarı 1/3 ine 
yakın insan topluluğuna hizmet götürmek, de
mokratik ve sosyal adalet anlayışını benimse
miş olan bir iktidar için vazifelerin başında gel
mesi gerekir. O bakımdan bu tasarı takdire şa
yandır. Müspet oy kullanılması gereken bir ta
sarıdır. Bu tasarı Türk esnaf ve küçük sanat
kârlarına inşaallah daha hayırlı imkânlar sağ-
lıyacak ve onları daha rahat ve müreffeh yaşar 
hale getirmesi için yardımcı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, burada bir noktayı 
ifade ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu 
belki biraz usule mütaallik bir husus olacak. 
Peşinen özür dileyeceğim. Belki benim bulun
madığım zamanda alınmış bir karar olabilir. Ben 
elimize gelen tasarılara ve tekliflere bakıyorum. 
Gerekçeler, tasarı ve tekliflerde yok. Benim ha-
tırlıyabildiğita eski tasarı ve tekiflerde gerek
çeler gayet geniş olarak tasarıda veya teklifte 
yer bulurdu. Şimdi şu elimizdeki tasarıda ge
rekçe diye bir şey yok muhterem arkadaşlar. 
Bunun faydası olmaz, zararı olur. Elimizdeki 
tasarı ve tekliflerin gerekçeleri ne kadar mu
fassal olabilirse birçok meseleler de daha aydın
lanır. O tasarı ve gerekçenin tasan veya tekli
fin gerekçesi okunsun veya okunmasın mesele 
değildir o, ama tetkik etmek istiyen bunu ko
laylıkla tetkik edebilir. Bendeniz Karma Bütçe 
Komisyonunda vazifeli olduğum için Meclis
ten geldim ve tasarıyı istedim ve tasarı olarak 
bana verilen şu metinde gerekçe olarak 4 satır
lık bir ibare var. Bu 4 satırla ne anlatılır ve 
okuyan ne anlar ayrıdır. Her arkadaşımız, her 
an her meseleyi rakamlariyle kafasında tutma
ya imkânı yoktur. Meselâ ben Halk Bankasının 
sermayesinin ne kadar olduğunu muhterem bir 
arkadaşıma sorarak hatırladım. Unutabilir in-
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san. O balomdan "bu gerekçeler daiha esası olarak 
geçmelidir. Belki Meclisten gelen gerekçede 
vardır, zaten burada da Meclisten gelen kâğıt
lara atıf yapılmaktadır, o metne atıf yapılma
maktadır ama bunun bilhassa bizim kendi ko
misyonlarımızda geçen müzakereler neticesin
de gerekçelerinin yazılması ve bu usulün devam 
ettirilmesi çok çok faydalıdır. Şurada oyladığı
mız birçok kanun tasarı ve teklifleri hakkında 
Meclisi terk ettiğimiz anda bize birisi sorarsa 
neyi ne şekilde oyladınız diye, o zaman kolay
lıkla vermiş olduğumuz oyun hangi istikamete, 
niçin verdiğimizi pek kolay izah edemeyiz, güç
lükle karşılaşırız, bu noktayı ifade etmeyi, be
nim yanıldığım bir husus varsa bunun da açık
lanmasını arzu ederim. Onun için ifade ettim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ege; ikinci usule müta-
allik husus şahsi fikriniz olacak galiba? Evet 
bu çok eski tarihlerde tasarruf olsun diye alın
mış bir karar gereğince nasıl olsa tasarı ve tek
liflerin Millet Meclisinde görüşülmeden evvel 
bastırılıp, gerekçeleri ile bastırılıp Cumhuriyet 
Senatosu üyelerine de dağıtılmış olması göz 
önünde ulundurularak tasarruf mahiyetinde 
Cumhuriyet Senatosu basılı kâğıtlarına gerek
çe geçirilmiyor, ancak, bir kenarına bir işaret 
konuyor, bunun da üzerinde vardır, dikkatle 
bakarsanız başlığın altında not; Millet Meclisi 
sıra sayısı 720, bunu koymak suretiyle iktifa 
ediliyor, bu hususu tesbiten arz ederim. 

Sayın işmsn. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, elimizdeki bu kanun ta
sarısı büyük bir emekçi kütlesinin yararına ol 
duğu görülüyor ve tabiatiyle bunu benimse
memek mümkün değildir. Bugün Türkiyede ça
lışanların çalışmalarını biraz daha genişletebıi-
melerini, yahut da imkânlar sağlamasını el-
bettaki hepimiz arzu ederiz. Ancak bugünkü ha
liyle ve bugünkü kredi politikasını asla tasvi-
betmiyornz. Çünkü her yıl dağıttığı kredi hac-
ımnda esnaf ve sanatkârlara isabet eden kredi 
oranı düşmektedir ve buna karşılık da büyük 
lüccar ve sanayie daha büyük bir artışla veril
mektedir. 

Ayrıca esnaf ve sanatkârlara dağıtılan bu 
kredilerin hacim bakımından az olduğu gibi üs
telikte kredi oldukça partizanca dağıtılmakta

dır. Bunu söylüyorum, çünkü kendim de şa-
hıidoldum, bir çok hallerde. Bu gayet yanlış 
bir şeydir. Esnaf ve sanatkârlar arasında böyle 
politik bakımdan ayrım yapmak elbetteki tas-
vibedilemez ve yapılmaması lâzımdır. Bu de
mektir ki bir kısım esnaf ve sanatkârın kal
kınmasına candan katılıyoruz, diğer kısmı ne 
olursa olsun. Bu hiç iyi değildir. Bu esnaf ve 
sanatkârlar arasında da birbirlerine karşı da, 
yönetenlere karşı da hiçte olumlu fikirler ta
şımayacağı ve ona göre de hareket edeceğini işa
ret eder. Hem de birçok esnaf ve sanatkârlar bu 
bilgisizlik yüzünden, yani eşit muamele görme
dikleri için de hepimizin de çok iyi bildiği gibi 
faizcilerin ve tefecilerin ellerinde ziyan olmak
tadırlar. Onlara bırakmamalıyız bu arkadaşla
rımızı. Ve hiç değilse bu tasvibettiğimiz Halk 
Bankasının sermaye artırmasının, yükseltilmesi
ni hiç değilse önümüzde daha eşit bir şekilde 
düşünerek hareket edilmesini öngörürüz ve bu
nu mutlaka kesinlikle de talebederiz. Bunun 
dışında hiçte yararlı olmaz. Yani bütün esnaf ve 
sanatkârlara yararlı olmıyacaJktır, olmaması da 
bizim burada kabul ettiğimiz bir kanunun tüm 
Türk halkına yararlı olmıyan bir kanun kabul 
etmiş oluyoruz. Ben oyumu olumlu kullana
cağım, fakat illede bu bankanın kredi politika
sının değiştirilmesinde İsrarla tatefoediyorum, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, Halk Bankası gelişen ilerliyen ve git
tikçe esnafa, küçük tüccara hayli hizmetler gö
ren bir bankadır, sağlam kurulmuştur, temiz 
işliyor ve bu hüviyeti ile desteklenmeye lâyık 
görüyorum, ben şahsan. Kendi bölgemde, yur
dun diğer kesimlerinde yaptığım incelemeler
de, tetkiklerde bu bankanın ciddî çalıştığını 
gördüm. O itibarla bu sermaye artırılışmı olum
lu karşılyorum ve müteşebbislerini de, yani 
Hükümeti de takdir ediyorum. Teşekkür ediyo
rum. Yalnız bu bankanın konusu, bankanın im
kânlarından faydalanan sınıfı bâzı arkadaşla
rımız sadece emeğe dayanan, emekçi gibi telâk
ki ediyorlar. Bunların bir kısmı küçük esnaf, 
küçük tüccardır. Gerçi sanatkârın, yani Fran
sızca tâbiri Artisan'm sanat kabiliyeti ile bera
ber, emeği ile beraber sermayesi de vardır ve 
nitekim Halk Bankası bâzı kredileri bu istika-
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mette genişletmiş, inşallah sanayi gelişiyor, ağır 
sanayi memlekete daha da yayılacak ama ağır 
sanayi ne kadar yayılırsa yayılsın bu küçük sa
nayi, esnafın sınırı içinde kalan bir sanayi ko
lu daha olacaktır. Bâzı sanayi kolları esnaf ara
cılığı ile gelişmektedir, işte bilhassa Sanat Ens
titülerinden mezun olanlar, bâzı kasabalarda 
aşağı - yukarı bâzı konularda küçük bir fabri
ka halinde, bir dizi halinde çalışmakta ve bâzı 
imalât yapmaktadırlar. Benim bu konuda istir
hamım, bunlar hakkında tespit olunan limitin, 
25 bin galiba şimdiki limit, onun ihtiyaç nisbe-
tinde arttırılması ve bâzı bölgelerde seri ima
lât yapan, yani seri dediğim fabrikasyon değil, 
yine elle imalât yapan bâzı esnaf var, meselâ 
Kars'ta batöz hizmeti gören bir alet yapıyor, 
bir kısım esnaf. Batözden daha elverişli, daha 
ucuz, daha sağlam ve tamamiyle hemen hemen 
yerli bütün şeyi ile bunlar az kredi aldıkları 
için imalâtlarını geliştiremiyoıiar. Esnaftırlar, 
tüccar değil, fabrika değil. Bunların bu imkân
ları, dar imkânları yaptıkları hizmete yetişmi
yor. Arabacılar vardır, Adapazarı arabasından 
daha ucuz, daha sağlam araba yapıyorlar, te
kerleği ile ve saire ile. Fakat kredi limiti bir 
noktada donduğu için, 25 bin benim bildiğim, 
yeni değişmişse bilmiyorum, az olduğu isin 
inkişaf edemiyorlar. Bunların bu yeni imkân
lardan faydalandırılarak biraz daha genişletil
mesi lâzım. 

Birde esnaf Kefalet Kooperatifleri bâzı yer
lerde yeni kurulmuştur bâzı banka olmıyan 
yerlerimiz var, meselâ nahiyelerimiz var bu
caklar var, banka yok, esnaf Kefalet Koopera
tifi kurmak için yeter esnaf var, fakat onlara 
ayrıca plasman verilmediği için istifade edemi
yorlar, ancak bir başka kazada, banka olan yere 
gitmek ve ora ile temas kurmak durumundadır
lar, bu işte onların işlerini aksatıyor. 

İkincisi gelen plasman daha çok merkezlerde 
viljyet merkezlerinde veya bankanın bulundu
ğu merkezlerde tevzi olunuyor. Bu arz ettiğim 
hevesli, ihtiyaçlı yeni kefalet kooperatifi kurmuş 
bucaklardaki esnaf ve küçük sanatkârlar bun
dan yeteri kadar faydalanamamakta ve hattâ 
bâzıları biç yaralanamanıaktaduiar. Müra
caatlar olduğunu biliyorum, banka genel mü 
dürlüğü bunların bir kısmına işte filân yerden 
gelin alın diyor; onlar geliyor alamıyorlar. 
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Yani, Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin genişle
mesi için, bu krediyi biraz daha geniş tutmak 
lâzımgeldiğine inanıyorum. Sözlerimin başın
da da arz ettim. Banka sağlam kurulmuş ve 
iyi çalışmaktadır. Gelişen ihtiyaçlarına göre 
de takviye edilmesi lâzımdır. FaJkat, arz etti
ğim bu tatbikat aksaklıklarının ve eksiklikle
rinin giderilmesi için de bu Vesileden faydalan
mak lâzımg'eldiği inancındayım. 

Bu teşebbüsün hayırlı olacağına inanıyorum, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
Sırada olan arkadaşların isimlerini okuyo

rum : 
Sayın Bingöl, Sayın Atayurt, Sayın Yeşil

yurt, Sayın Artukmaç. 
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlanm; son yıllarda büyük 
bir gayretin içerisinde, memlekete büyük hiz
met eden bir bankanın sermayesinin artırılma
sını temmen getirilmiş olan bu tasarıya peşi
nen müspet oy vereceğimi, bu tasarıyı getiren 
Muhterem Hükümete de şükranlarımı arz ede
rim. 

Memleketimizin orta sınıfını teşkil eden va
tandaşlarımızın aşağı - yukarı bugün 200 bini
ne ynkın küçük sanat erbabı ile esnafına mev
cut imkânları genişletmek suretiyle kredi temin 
elen bu banka, hakikaten mazisinde bakacak 
olursak, bir Halk Sandığı ve sonra da Türki
ye Halk Bankası olarak memleketteki hizmeti 
düne nazaran bugün çok büyük olmuştur. 1950 
yılında sermayesi 13 milyon olan bu Banka
nın, ikinci defadır Yüce Senatoda sermayesi ar
tırılmakta, 699 sayılı Kanunla 600 milyona, 
bugün ise, bir milyar liraya yükseltilmektedir. 
Hesaplarına baktığımız zaman, 1984 te öz kay
nağı 105 milyon lira, 1968 de ise, 288 milyona; 
hemen hemen % 180 nisbetmde bir artış sağ
lamış. 

Yabancı kaynaklara baktığımız zaman 1964 
te 300 küsur milyon lira imkâna sahibolan ban
ka, 1968 yılında 2 milyara yakın bir kaynakla 
çalışmaya başlamıştır. Ümidederiz ki, bu ser
maye tezyidinden sonra da imkânları daha da 
artıracak, hakikaten orta sınıf vatandaşa bü
yük destek olan bu banka, büyük hizmetler 
yapmaktadır. Son dört yıllık icraatına göz 
atarsak; Türkiye'de Halk Sandığı ve bilâhara 
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Türkiye Halk Bankası olan bu Banka, diğer 
bankaların yanında ismi geçmez bir hale gel
mişti. Ama, şunu şükranla arz eder ve başın
daki yöneticilere cidden teşekkür ederim ki, 
Türkiye Halk Bankası bugün büyük bankalar 
arasına girmiş büyük hizmetler yapan bir ban
ka halinde çalışmaktadır. Şubelerini 64 ten 
68 e kadar dört yılda, geçmiş yılların hemen 
hemen üç misline çıkartmış, personel o nisbet-
te artırılmış, vatan sathında eğitimden tut, 
kredinin her türlü imkânlarını sağlamakta da 
her gün daha fazla gayret içerisinde çalışma
sına da şahidolmaktayız. Bu bakımdan değer
li arkadaşlarım, sadece kanun tasarısı üzerinde 
durup, 200 bine yakın esnaf ve sanatkâr vatan
daşa imkân sağlıyacak bu kanunun üzerinde 
görüşülürken meseleyi, başka yönden ele alıp, 
ekonomi politikası yönünden şöyle olsaydı, 
böyle olsaydı gibi bir sürü bankanın hiç işine 
yaramıyacak sözlerle bu tasarıya gölge düşür
meye gönlümüz razı değil. Kaldı ki, bir kısım 
arkadaşların iddia ettiği gibi, eşitsizlik devam 
ediyormuş kredi tevziatında. 

Değerli arkadaşlarım, banka doğrudan doğ
ruya esnafa ve sanatkâra kredi vermiyor. Ko
operatifler vasıtasiyle intikal ediyor, koopera
tifleri kuran ve onların üyesi olan vatandaşlar 
da bir partiye mensubolan kimseler olmadıkla
rına göre, eşit muamele yapılmadığı iddiası da 
tamamen yalandır. Krediler, siyasi kanaati ne 
olursa olsun, kooperatife üye olan vatandaş
lara ralhat rahat ödenmektedir. Bu bakımdan 
bu yolda bankaya gölge düşürmeye benim şah
san gönlüm razı değil. 

Ayrıca kurslar açmış, sanatkârları yetiştir
mekte, eğitimde büyük hizmetleri var. Elbette, 
sermayenin sağladığı imkânlar nispetinde bu
gün Halk Bankasını yöneten değerli arkadaşla
rımızın Hükümetin politikası yönünden ve ikin
ci Bes Yıllık Plânın çizdiği istikamette daha ge
lişeceğine inanır, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — 1201 ve 1203 sıra sayılı tasa
rılara açık oylarını kullanmayan sayın üye var 
mı? («Var» sesleri) Varsa, lütfen oylarım kul
lansınlar. 

Sayın Bingöl, buyurun. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; sevinçle ve takdirle karşıladı

ğım bir tasarıyı getirenlere teşekkürle sözlerime 
başlamak isterim. 

Anadolu'nun geçmişine kısaca bir göz gez
dirdiğimiz zaman, bir grup vardı ki, yalnız 
malsandığmı tanırdı ve yanında da başka para 
ile oynayabilen hiçbir müessese yoktu. Mal
landıklarının hizmetini görmek üzere Ziraat 
Bankasının şubeleri bir aralık yer almış oldu. 
Fakat, yakın mazide bilhassa hizmet etmek 
kasdı ile, bilhassa el tutmak kasdı ile ve yar
dım etmek kasdı ile Halk Bankasının şubeleri
ni ve dolayısiyle bunların organize ettiği esnaf 
kefalet kooperatiflerini görmekle geri kalmış 
bölgelerin sakinleri olarak burada sevinçle ve 
takdirle sözüme başlamamı mâkul karşılıyaca-
ğmızı da tahmin ederim. 

Yine beni takdire sevk eden sebep de henüz 
uyanmakta bulunan kütlede muhtaç bulunduğu 
krediyi temin edebilmek için muhtelif kay
nakları zorlıyan kütlenin arzuları üzerine bu 
müessesenin çeşitli tedbirleri temin ederek, 
halktan gelen bu duyguyu, halktan gelen bu 
arzuyu en kısa zamanda kıymetlendirmek ve 
kendilerine hizmet götürebilmek çabalarını da 
bilhassa takdirle karşılamak istiyoruz. Bu sa
mimî, takdirkâr beyanımız yanında da sözü faz
la uzatmadan kısaca bir iki temennimi de be
yan etmek isterim. 

Halk Bankasının ve dolayısiyle esnaf kefa
let kooperatiflerinin birbirlerine yardım sure
tiyle temin etmiş oldukları kredi limitinin ar
tırılması en samimî temennimizdir. Bu arada 
gayrimenkul ipoteği yanında, menkul rehni 
çalışmaları ve bu konunun inkişafı da bize ha
kikaten ümit ve cesaret vermektedir. Kısa za
manda tahakkukunu temenni etmekteyiz. Bu 
çalışmaların küçük esnafın ihtiyacını karşıla
ma, mahallî hizmetleri tahakkuk ettirebilme 
duygusu içerisinde teşvik etmekte, her gün 
biraz daha başarıya götürmekte ve dolayısiyle 
küçük küçük teşekküllerin bir araya gelmesi 
ile büyük fabrikasyona Türkiye'nin sanayileş
mesine doğru teşvik etmenin en güzel unsuru 
olduğu inancımızı da ifade etmek istiyoruz. 

Sayın Hazsr'in biraz evvel burada ifade et
tikleri gibi el ile yapılan Adapazarı fabrikas
yon tipi arabalar, çayır biçme makinaları gibi 
el yapısı olup sanatkârın kıymetlendirdiği ve 
yavaş yavaş bunları fabrikasyona doğru ittiği 
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teşebbüsler bugün hiçbir sanatkârın bulunma
dığı ve her şeyi mamul halde temin etmiş olan 
geri kalmış bölgelerde ümit ve cesaret unsuru 
olmaktadır. Bu tip çalışmaların hakikaten bü
yük sanayie doğru bir geçişin en güzel teşvik
çisi oluşunu da Doğuda ve Güney - Doğuda bu
gün gittikçe inkişaf etmekte olan iki sanayi 
merkezini, Gaziantep ve Elâzığ'ı en canlı bir 
misal olarak göstermek isterim. Bundan 20 
sene evvel Elâzığ'da 1942 de büyük çapta hiç
bir sanayi müessesesini bulabilmek mümkün de
ğildi. Bugün artık fabrikalar birbirinin ya
nında yer almaktadır. Bütün küçük sanatkârın 
iyi niyetle çalışan gayretli Elazığlı sanatkâr
ların bugünkü sanayii hazırladıklarım rahat
lıkla ifade edebilmek mümkündür. 

Bu arada bâzı sayın arkadaşlarımızın be
yanlarına kısaca temas etmek ve çok samimî 
bir temennide bulunmama izninizi istirham 
edeceğim. Bu kürsüyü bilhassa ve bilhassa 
okumuşluğun, tecrübeli olmanın bize verdiği 
imkân içerisinde kıymetlendirmenin zaruret ol
duğunu telkinime izin veriniz. Anayasanın hiç
bir kimseye bir sınıf ve imtiyaz tanımadığını 
burada defaatle beyan eder, fakat arkasından 
gelir, şu tip, bu tip bölücü beyanlardan da 
kendimizi alamayız, istirham ederim, yaşımı
za, başımıza uygun, Anayasanın bize sarahatle 
telkin etmiş olduğu bu bölücülük fikrini, bö
lücülük beyanını ve zikrini bir müddet için, 
hiç olmazsa kendimizi itiyat haline getirir, 
alışkanlık haline getirir bir meleke kazanmca-
ya kadar burada tekrardan içtinabedelim. 

Hürmetlerimi sunarım. 
BAŞKAN — 1201 ve 1203 sıra sayılı tasarı

ların açık oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Atayurt, buyurunuz. 
MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Muh

terem Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiye 
Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanununun 
bu kere bâzı maddelerinin değiştirilmesini mu-
tazammın bulunan ve sermayenin bir milyar 
liraya tezyidini öngören kanun tasarısı üzerin
de şahsi görüş ve mütalâlarımı kısaca arz ve 
beyan etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de bilhassa 
bucak merkezlerinde ve tekâmül etmiş kasaba
larda, ilçe merkezlerinde ve büyük şehirleri
mizde mühim bir topluluğu teşkil etmekte bu
lunan esnaf ve küçük sanatkârların kendi ara-

I larında teşkil etmiş bulundukları kooperatifler 
vasıtasiyle malî bakımdan desteklenmek sure
tiyle onların daha güçlü hale getirilmeleri ve 
Türk ekonomisinin özellikle plânlı devrede da
ha başarılı bir hale ulaşmasını temin sadedin
de Halk Bankası sermayesinin böylece tezyi
dine mütedair kanunun hakikaten iyi bir te
şebbüs olduğuna inanmaktayım. Esasen 440 sa
yılı Kanunun ilkelerinin tatbikatı cümlesinden 
olan böyle bir davranışı ileride daha yeni ser
maye tezyitlerinin takibetmesi suretiyle cemi
yetin bünye değişikliğinin ve strüktürünün ıs
lahı bakımından atılmış olan bu yerinde ve 

I fevkalâde iyi tedbirleri şükranla karşılamak is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, yurdumuzda esnaf ve 
sanatkârlara kredi veren Türkiye Halk Banka
sının umumi faaliyetleri son yıllarda bilhassa 
büyük bir inkişaf göstermiş bulunmaktadır. 
Banka, plân hedeflerine, programlara ve Hü
kümet programlarına göre Türkiye'nin gelişen 
ekonomisinde orta sınıfı temsil eden bu zümre
nin teşkilâtlandırılması ve kalkınması hususun
da mevcut malî imkânları ölçüsünde başarılı 
hizmet ve faaliyetlerde bulunmaktadır. Büyük 
sanayie de kredi veren banka, küçük sanayi
cinin bilhassa meslekî ve teknik bilgilerini ge
liştirme ve mamullerini pazarlama konuların
da da faydalı çalışmalar yapmış bulunmakta
dır ve bu faaliyetlerini şüphesiz gittikçe daha 
geliştirme imkânına kavuşmuş olacaktır. Ba
kanın rehberliği ile kurulan Esnaf Kefalet 
Kooperatifleri ve bankanın yeni açılan şubele
ri memleketimizin her köşesine yayılmakta ve 

I bu teşkilâtlanma hareketleri banka hizmet 
I ve faaliyetlerinin gelişmesinde de son derecede 

faydalı tesirler icra etmektedir. 
I Teşkilâtlanmaya paralel olarak bankaca uy

gulanan kredi programlan tetkik edildiği za
man sarahatle görüleceği veçhile yıldan yıla 
daha genişlemekte, finansman imkânları ha-
cımlanmakta ve bunun yanında bankanın mü
tevazı özkaynaklarını besliyen yabancı kay
nakların iştirakine rağmen mevcut malî im
kânları umumi ihtiyaçlara tam mânasiyle cevap 
verecek bir seviyeye de ulaşmamış mahiyette
dir. Bu artışlar daha arzu edilen seviyeye ula
şılacağını tam mânasiyle kabul etmek imkânsız
dır. Şüphesiz bunu daha yakın bir gelecekte 

I önemli tezyidlerin kanunlaşması ile daha mü-
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kemmel bir finansman imkânının meydana ge
tirilmesi daha faydalı sonuçlar verebilecektir. 

669 sayılı en son kanun gereğince sermaye
si 300 milyon liraya yükselmiş bulunan banka, 
anonim şirket bulunması dolayısiyle ancak 188 
milyon lirasını tescil ettirebilmiş bulunmak
tadır. Bu kere sermaye tezyidinin yüzde 65 i 
Hazineye, yüzde 5 i iktisadi Devlet Teşekkülle
rine ve yüzde 30 u da gerçek ve tüzel kişilere 
aidolmak üzere teşekkül edecektir ki, doğru
dan doğruya ekonomik bünyeye de tevafuk eden 
davranış kendiliğinden meydana çıkmış bu
lunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Halk Bankasının mev
duat artışları da bankaca yayınlanan muhasebe 
kayıtlarına uygun, istatistiklere göre hakikaten 
gelişmiş bulunmaktadır. Meselâ 1958 - 1967 
devresi mütalâa edilecek olursa, gtirülür M, 63 
milyon liradan ibaret olan mevduat, 1967 yı
lında 354 milyon liraya ulaşmış ve 1968 yılı 
sonu itibariyle de 464 milyon liraya baliğ ol
muştur. Bundan anlaşılacağı üzere, halkımızın 
Halk Bankasına karşı göstermiş olduğu itimat 
ve teveccüh gittikçe çoğalmakta ve millî ban
kacılığımızda gittikçe tesirli roller ifa edeceği 
anlaşılan Halk Bankasının her veçhile destek
lenmeye değer bir mahiyet arz eden fonksiyon
larının geliştirilmesi ve teşkilâtlarının taazuvu-
na himmet edilmesi icabetmektedir. 

Bu itibarla kanun tasarısı her bakımdan di
ğer arkadaşlarımızın da ehemmiyetle işaret et
tikleri veçhile, desteklenmeye değer bir mahi
yet arz etmektedir. Kanunun millî bankacılığı
mıza, Türk küçük sanat ve esnaflarına, millî 
ekonomimize hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ederim. 

Hepinizi şükranla selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, Halk Banka
sının sermayesinin 1 milyara çıkarılmasına mü
tedair bu kanunun getirilişinde emeği geçen 
bütün arkadaşlara teşekkür etmeyi bir vazife 
biliyorum. Bunu, şu bakımdan ifade etmek iste
rim. Hattâ geç kalınmış diyebilirim bence. Se
bebi de, bugün küçük esnaflar ve sanatkârla
rımızın tek ihtiyacı bulunan krediyi temin eden 
bir banka vardır. O da Halk Bankasıdır. Halk 
Bankası 440 sayılı Kanunun öngördüğü, verim

lilik, yine öngördüğü kârlılık ve kaynak yarat
mayı becermiş ve muvaffak olmuş bir bankadır. 
Esnaflarımıza ve sanakârlarımıza ihtiyacı bu
lunan krediyi yerinde ve zamanında temin et
menin gayreti içinde bulunmaktadırlar. Bunu 
şu bakımdan ifade etmek isterim. Türkiye'miz-
deki bulunan küçük esnaf ve sanatkârların aile
leri ile birlikte adedini ifade etmek istersek. 
32 milyon kişiden, 5 milyon kişi bugün küçük 
sanatkâr ve esnaf olarak ailesinin ihtiyacını ve 
geçimini temin etmektedir. Bu bakımdan banka
nın sermayesinin arttırılmış olmasında mutla
ka ihtiyaç vardır. Dedilerki burada konuşan 
arkadaşlarımdan birisi, banka bâzı vazifeleri 
ifa etmiyor. Esnaf ve sanatkârları eğitmiyor 
dediler. Bankanın yapmış bulunduğu işleri tet
kik ettiğimiz zaman göreceğimiz veçhile, banka 
bir defa küçük esnafları tamamen eğitmektedir. 
Bunun için kurslar tertip etmektedir. Yine bu
nun için geçici ekipler teşkil etmektedir. Yine 
bunun için filimler göstermekte ve konferanslar 
vermektedir. Esnaf ve küçük sanatkârın el eme
ğinin mahsulü bulunan mamullerinin değerlendi
rilmesi için, banka küçük sanayi ile büyük sa
nayi arasında bir ahenk temin edebilmekte ve 
bunun için gerek küçük sanatkârların ve esna
fın gözünün ve emeğinin mahsulü bulunan mal
ların hariçte ve dâhilde satışını temin edebil
mek için de şirket kurmaktadır. Ama bugünkü 
mevcut bulunan 440 sayılı Kanuna göre, mev
cut bulunan mevzuata göre, bu şirketlerin ku
rulması mümkün bulunması sebebiyle bankanın 
hazırlanmış bulunan yeni teşkilât kanununda 
kurulmuş bulunan ve kurulacak şirketlere, hu
kuken imkân vermek imkânı sağlanmış bulun
maktadır. 

Sevgili arkdaşlanm, banka mevduat politi
kasına 1965 yılında başlamıştır. 1965 yılında 
mevduatının 115 milyon lira iken, 1966 yılın
da 227 milyon liraya çıkarmış. Yine küçük sa-
nakâr ve esnafa hizmet için 1967 yılında 
bunu 357 milyon liraya çıkarmış, 1968 yılında 
ise 484 milyon liıaya çıkarmıştır. Plasmana 
gelince, 1965 yılında 411 milyondan, 1966 yı
lında 616 milyon 1967 yılında 843 miilyon 
1968 yılında ise 1 milyar 105 milyon. Şu hale 
göre bankanın çalışmış bulunduğu ve ihtiyacı 
bulunan küçük esnaf ve sanatkâr krediyi 
de vaktinde temin edebilmesi de, yine bu ser-
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nıayesinin artırılmasının bir zarureti olduğunu 
ifade etmektedir. 

Sevgili arkadaşlarını, benim gönlüm, şöyle 
arzu ediyor. Nasıl ki, Ziraat Bankasının bü
tün kazalarda bir şubesi varsa, benim küçük 
sanatkârım ile esnafıma, ihtiyacı bulunan kre
diyi temin edebilmek için gönül arzu ediyor 
ki, Halk Bankası bütün imkânlarını kullan
sın da, yalnız kooperatifler yoliyle değil, koo
peratiflerin istediği krediyi alabilmek için, 
yine halka hizmet edebilmek için mutlaka 
mutlaka her kasabada bir Halk Bankası şu
besi açabilsin. Halk Bankası şubesinin açıl
mış bulunduğu kazalarda bir bayram havası 
olduğunu bizzat Halk Bankasının açılışında 
gördük. Bunun sebebi de, halkın ihtiyacı bu
lunan krediyi vaktinde ve zamanında temin 
edebilmesidir. 

Sevgili arkadaşlarım, ben konuşmamı rad
yodan işittiğim bir haberi ifade ederek bitir
mek istiyorum. Hepiniz biliyorsunuz. Yakın za
manda hepimizin bildiği gibi Çukurovamız-
da büyük bir âfet oldu. Bu âfette gerek 
Tarsus'ta, gerek Mersin'de hakikaten çok dük
kânlar su altında kaldı ve küçük esnaf ve 
sanatkârının el emeği, göz nuru bulunan, al
mış bulunduğu alet ve edevatı bir anda seller 
arasında kaldı. Ve kendisi sabah dükkânına 
döndüğü zaman, evet yarın yiyeceğini temin 
edemiyecek bir vaziyette seller altında kaldı
ğını gördü. İşte o zaman radyodan aldığımız 
bir haberi sevinçle duyduk. Halk Bankası 
bu yerlere bizzat eksper göndererek, küçük sa
natkâr ve esnafların ne kadar zararı vardır, 
tesbit ettirmiştir. Evet ne kadar zararı varsa 
bunu, kendi kredisini almadığı g-i'bi, yeniden 
yardım etmiştir. Bu şunu ifade ediyor. Ar
tık benim küçük esnafım ve sanatkârım di
yor ki, baıma yarın bir kaza geldiği zaman, 
Halk Bankasının feyizli eli, Halk Banka
sının bizi okşıyan eli hakikaten bizim sırtı
mızda diyor. Bu bakımdan kendilerini tebrik 
eder. Bundan böyle de çalışmalarında, bil
hassa bu plasmanları iktisaden geri kalmış 
bulunan yerlerimize getirmede gayret göster
melerini rica eder. Kanunun Halk Bankasına 
ve küçük sanatkâr ve esnafımıza hayırlı olma
sını gönülden temenni eder, saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sırada bir arkadaş vardır. 
Başka söz istiyen sayın üye yok. Sayın Ba
kan konuştuktan sonra son sözü de o arkadaşa 
vereceğim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkanım, son söz benim idi. 

BAŞKAN — Son sözü Sayın Artukmaç is
tedi. Kifayet takriri verdiler. Dedim ki, sırada 
•bir arkadaş vardır. Son sözü de o konuşur. Ti
caret Bakanı Sayın Türkel. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler, Halk Bankasının sermayesini 
artıran tasarı dolayısiyle, değerli konuşmacı
ların bizi teşvik eden ve tasarının mahiyetini 
kabullenen konuşmalarından dolayı teşekkür 
ederim. Bütçe vesilesi ile huzurunuzda Halk 
Bankasının faaliyetleri, esnaf ve küçük sanat
kâr kred'lerine ait izahatımı geniş şekilde 
yaptığım için huzurunuzda aynı noktalara 
dönmiyeceğlm. Ama, bâzı hatip arkadaşlarımı
zın konuşmalarında temas ettikleri birkaç hu
susa sanıyorum ki, tekrar cevap vermek lü
zumu hâsıl olmuştur. Bunlardan Sayın Gün-
doğan'm konuşmasında, bilhassa, sosyal sınıf
larla Halk Bankasının münasebetlerini ye
niden düzenleme konusunda sayın arkadaşı
mızın sarih, vazıh fikirlerini beklerdik. Bu 
düzenlemeden neyi kasdediyorlar, bunların 
ne olması lâzımgeld;ğini vazıh şekilde buraya 
dökmeli idiler. Buradaki fikirlerinden şunu 
tesbit ediyorum ki, müsaade ederlerse Halk 
Bankasının çalışmaları hakkında kendileri dahi 
sarih fikre bugün için sahip değiller. 

Şimdi Sayın Gündoğan Halk Bankasının ça
lışmalarında tahsilat nisbetinin, kaynakların is
rafına ait fikirlerinde, Halk Bankasının dağıttı
ğı kredilerdeki tahsilat oranının yüzde 98 den 
aşağı düşmediğini bilse idiler zannediyorum ki, 
kaynak israfı hususunda burada bir tezi taşı
yan fikri izhar etmiyeceklerdi. 

Bir diğer husus; esnaf elindeki araçların, 
âtıl kapasite ile kullanıldığına ait fikri bizim 
anladığımız mânada ve verdiğimiz kıymetle iş
tirak edeceğimiz bir hüküm değildir. Bugün 
Türk esnaf ve sanatkârlarının kredi ihtiyacını, 
1964 ten itibaren rakamları tetkik ettiğimizde 
esnaf ihtiyacına yetecek şekilde gayret göster
memize rağmen, henüz esnaf için kâfi krediye 
ulaştığımız iddiasında değiliz. Taleplere tama-
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men cevap veremediğimiz bir devrede âtıl ka
pasiteden bahsetmek kanaatimce kredisizlikten 
doğma mânasına değil, fakat her hal ve kârda 
elindekini çalıştıramıyan bir müessese tarzında 
vasıflamaya katılamayız. 

Sayın İsmen'in kredilerin partizanca dağı
tıldığına ait hükmüne de katılmıyoruz. Burada 
tamamen kooperatif teşekküllerinin yönetimine 
katılmış kimselerin tasarruflarına, Banka ken
di bankacılık hizmeti anlayışı içinde meseleye 
girer ama idare hiçbir zaman bu tasarrufların 
içinde değildir. O sebepledir ki, Sayın Fatma 
İsmen'in bu partizanca kredi dağıtımı iddiasına 
da katılamayız. 

Esnaf kredilerinin umumi kredi hacmmdaki, 
yerindeki görüşüne de, sadece bunları bir temen
ni mânasında olarak kabullenirim ama, gerçek 
şudur ki; şu tasarı ile dahi esnaf ve sanatkârın 
hizmetine girmiş bir banka için onun imkânları
nı genişletme mânasına getirdiğimiz 1 milyar li
ralık sermaye ile dahi bu hizmete katıldığımızı 
ve bu anlayışın bir ölçüsünü vermiş oluyoruz. 
O sebepledir M, esnaf ve küçük sanatkâr mese
lesinde Hükümetimiz bilhassa lüzumlu hassasi
yeti işte bu güzel tasarı ile ki, Yüce Senatonun 
bütün partilerine mensup değerli üyelerinin de 
tasvipkâr konuşmasiyle bu hizmetimizi, bu fik
rimizi ortaya getirmiş bulunuyoruz. 

Esnaf ve sanatkârın yalnız kredi voliyle de
ğil, fakat etğitim programlariyle de geliştiril
me hizmetine Sayın G-ündoğan'm ortaya attığı 
fikirlere cevap mânasına bâzı rakamlar verece
ğim: 1963 ilâ 1965 yılları arasında pilot belge 
eğitim çalışmalarında, sadece iki yer bu hizmete 
tahsis edilmiştir, iki il. Bunlardan birisi Ga
ziantep, diğeri Kayseri'dir. 1966 da bu iki ile 
izmir, Adana ilâve edilmiştir, 1967 de sekiz il 
buna ilâve edilmiştir. 1963 de yine sekiz il bu 
programın içinde yürütülmüştür. 1963 ilâ 1965 
yılları arasında pilot bölge eğitim çalışmaları
na esnaf ve sanatkârların yetiştirilmesine ait 
bu eğitim çalışmalarına 574 esnaf iştirak etmiş, 
1967 de bu 1170 e çıkmış, 1968 de yine, bu aynı 
eğitim hizmetine iştirak edenlerin sayısı 2 777 ye 
çıkmıştır. Demek ki, bu hizmeti en az beş katı
na, kendi devrelerinden daha öteye götürmek 
suretiyle bu anlayışımızı ortaya koymuş bulu
nuyoruz. Bu sebepledir ki, Sayın Gündoğan'm 
bu husustaki görüşlerini, işte demin arz ettiğim 
şekilde tetkik fırsatını bulamamasından dolayı 
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kabul ediyorum. Meseleye sadece umumi şekil
de temas etmenin burada kanaatimce bir sena
tör için kâfi derecede müdellel olmadıkça bu id
diayı ortaya koymak haksızlık olur. 

Şimdi Sayın Hazer'in temas ettiği bir husus: 
Pazarlama meselelerinde küçük esnafın durumu
na gelince. Bu hizmetlere geniş şekilde girdik 
ve hazırlık da yapmaktayız daha büyüğüne gi
rebilmek için. Huzurunuzda iki misal vereyim; 
bunlardan birisi, küçük esnaf ve sanatkârın ter-
tibedilen yurt içi fuar ve sergilerde iştirakini 
sağlamak, imal ettiklerini bu fuar iştirakçilerine 
tanıtmak, yolunu hazırladık ve buna Hükümet 
bütçesinden de malî yardımda bulunmak sure
tiyle bu hizmetleri daha müessir hale getirmek 
için çalışmalarda bulunduk. Bunu, 1969 büt
çesinin Yüce Senatoda görüşülmesi sırasında 
ifade etmiştim. Şimdi buna bir yenisini ilâve 
etmiş bulunuyoruz. Bu da küçük esnaf ve sa
natkârın imal ettiği sınai ürünlerin yurt dışın
daki fuarlarda da yabancı memleketlerde de 
tanıtılması hizmetine girmiş bulunuyoruz. Bu 
hizmeti de demin arz ettiğim usûl içinde yine 
bütçe imkânlarımız nisbetinde onları takviye 
etmek suretiyle yürüteceğiz. Böylece esnaf ve 
sanatkârın pazarlama hizmetlerini kendi ölçü
müz içinde götürmemiz yanında, onların birleşe
rek daha müessir bir pazarlama düzenine kavuş
ması hizmeti içinde ayrıca çalışmaktayız. 

Değerli senatörler, Halk Bankasının serma
yesinin 1 milyara çıkarılmasına ait bu tasarının 
sizlerin de tasvibinizle Türk esnaf ve sanatkârı
na olan büyük faydası ve önemi içinde Yüce Se
natonun bu hizmete katılacağına inanıyorum. 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) . 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye ol
madığı. için son sözü Sayın Artukmaç'a veriyo
rum. Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) —Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, bu memleketin 
ekonomik hayatta iki büyük dayanağı vardır. 
Bunlardan birisi Türk köylüsü, diğeri Türk es
nafı ve sanatkârıdır. Türk köylüsünü kalkın
dırma babında birçok tedbirler alınmış ve bu
nun en başında kredi müessesesi olan Ziraat 
Bankasından son derece istifade edebilecek şe
kilde krediye kavuşturulmuş bulunmaktadr. 
Ama, bunun yanında esnaf ve sanatkârlar son 
senelere kadar böyle bir kredi temini imkânın-
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dan mahrum bulunmakta ve dolayısiyle kalkm-
maz hale gelmiş idiler. 

Şimdi huzurunuza gelmiş bulunan ve müza
kere ettiğimiz bu tasarı ile Türkiye Halk Ban
kasının sermayesi 1 milyar liraya artırılmak 
suretiyle esnaf ve sanatkârlarımızın da kredi 
müesesesinden son derece istifadeleri sağlanmış 
duruma gelecektir. Burada şunu arz etmek is
tiyorum : Ziraat Bankası tarihî tekâmül içerisin
de bugün dev bir müessese haline gelmiş ve köy
lümüze hakikaten büyük yararlar sağlamıştır. 
Türkiye Halk Bankası ise kuruluşundan bu yana 
epey zaman geçmiş olmasına rağmen Ziraat Ban
kası kadar sanatkârlara ve esnafa yararlı ola
mamıştır. Çeşitli sebeplerle olamamıştır; evve
lâ sermayesinin kıtlığı buna sebebolmuştur ve 
şahsi bir kanaatim de şudur ki, orayı sevk eden 
bâzı kimselerin dinamik bir duruma gelememe
sinden müessese maalesef biraz âtıl kalmıştır. 
Son senelerde müşahede ettiğimiz dinamizmi 
huzurlarınızda şükranla kaydetmek isterim. Se
çim bölgelerimizde görmekteyiz ki, vatandaşlar 
Türkiye Halk Bankasının hizmetlerinden ziya
desiyle memnundurlar. Hülâsa esnaf kredi koo
peratiflerinin faaliyetlerini yakından izlemekte
dirler ve bu kooperatif çalışmaları da tam bir 
demokratik sistem içerisinde cereyan etmekte, 
herkes kendisine düşen haddi almak imkânına 
sahip bulunmaktadır. Bu bakımdan bu koope
ratifleri lâyıkı ile finanse etmek yoluna gelmiş 
olan bankayı, banka idarecilerini yüksek huzur
larınızda bilhassa tebrik ve takdirle karşılamak 
isterim. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bankası bu
gün dev malî bir müessese ise, gönül arzu eder 
ve arzu etmekteyim ki, Türkiye Halk Bankası da 
aynı duruma gelmelidir. Bugün şu tasarı evve
lâ atılmış ilk adım olarak telâkki edilebilir. Ve 
Halk Bankasının bugünkü çalışmalariyle her 
halde çok merhale katedeceği muhakkaktır. Yal
nız şunu hatırlatmak isterim. Normal bankacı
lık muamelelerini yapacağım derken, diğer bâ
zı bankalar gibi asıl kendi mevzuundan yani 
esnaftan ve sanatkârlardan ve onlara kredi te
mini hususundan uzaklaşmaması da gerekmek
tedir. Bütün bu temennilerle kanunun hayırlı, 
uğurlu olmasını ve bu tasarıyı Meclislere getir
miş olan Hükümete de teşekkürü borç bilirim, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde mü
zakereler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, ivedilikle görüşülmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıklan Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine da
ir olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Kanu
nun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine 

dair Kanun 
Madde 1. — Türkiye Halk Bankası ve Halk 

Sandıkları hakkındaki 2284 sayılı Kanunun 
699 sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci ve 2 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 1. — Merkezi Ankara'da olmak üze
re Türkiye Halk Bankası namı ile bir Anonim 
Şirket kurulmuştur. 

Bankanın sermayesi 1 milyar liradır. Bu 
sermayenin 24 208 500 lirası 6762 sayılı Tica
ret Kanununun yürürlüğe girmesinden önce 
çıkarılan ve muteber olan 100 lira değerinde 
nama yazılı 242 085 aded, 3 042 500 lirası be
heri 500 lira değerinde nama yazılı 6 085 aded, 
972 749 000 lirası beheri 1 000 liralık nama 
yazılı 972 749 aded hisse senedinden teşekkül 
eder.» 

«Madde 2. — Hisse senetleri (A), (B) ve 
(C) gruplarına ayrılmış olup, 

(A) Grupu Hazineye, 
(B) Grupu İktisadi Devlet Teşekküllerine, 
(C) Grupu diğer tüzel kişilerle gerçek kişi

lere tahsis edilmiştir. 
(A) Grupu sermayenin % 65 ini, 
(B) Grupu sermayenin % 5 ini, 
(C) Grupu sermayenin % 30 unu 
Teşkil eder. 

(A) ve (B) grupu hisse senetleri nama ya
zılı olup, bunlardan (A) grupuna dâhil olanlar 
devredilemez. (B) grupu hisse senetleri gerek
tiğinde Bakanlar Kurulu karariyle Hazineye 
veya diğer İktisadi Devlet Teşekküllerine dev-
rolunabilir. Devir esasları bu kararda belirtilir. 

(C) grupu hisse senetlerinden yalnız bir 
kısmı satıldığı takdirde, bakiyesi yine diğer 
gerçek ve tüzel kişilerden isteklisi çıktığında 
satılmak üzere Hazinece ve Teşekküllerce alı
nabilir.» 
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(A) grupu sermayesine ait reyler Ticaret 
Bakanlığınca kullanılır.» 

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

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Halk Bankası Sandıkları Kanunu
nun bâzı maddelerinin ve 699 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanuna ait hükümet tasarısının 1 nci mad
desi Millet Meclisince bankaya Ticaret Kanu
nunun sermaye tezyidindeki güçlüklerden kur
tarmak amaciyle tadil edilmiş ise de, tatbikat
ta esas mukavelenin tebdilinde ihtilâfa mahal 
verilmemek üzere bankanın bu işlemlerde Türk 
Ticaret Kanununun bu baptaki hükümleri şü
mulünden ve gelişen ekonomimizde orta sınıfı 
temsil eden esnaf ve sanatkârın teşkilâtlanma
sı ve kalkınmasında görevlendirilen bankanın 
malî yönden takviyesi zımmında, bu kanuna 
intibakını sağlamak amacıyla yapılan işlemler
de her türlü harç, vergi ve resimden muafiye
tini temin etmek üzere kanuna ekli geçici bir 
maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

O. Senatosu A. P. 
Grup BaşkanveMli 

Muğla Giresun 
Uyas Karaöz Sabahattin Orhon 

O. H. P. Grup Güven Partisi Grup 
BaşkanveMli BaşkanveMli 

Ankara Antalya 
Hıfzı Oğuz Bekata Mehmet Pırıltı 

Geçici Madde — Bu kanunun tatbikinde 
Türk Ticaret Kanununun sermayenin artırıl
ması ile alâkalı hükümleri aranmaz ve banka 
intibak işlemlerinde her türlü vergi^ resim ve 
harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz, kabul edi
len tasarı ile Bankaya malî imkân sağlanmış 
olmakla beraber, tatbikatta Türk Ticaret Ka
nunu muvacehesinde bâzı hareket serbestisi 
tanınması ve vergi resim ve harçlardan muafi
yet tanınması hususunda grup başkanvekilleri-
nin iştirakiyle tasarıya ek geçici madde eklen
mesi istenmekte. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan Maliye Bakanı bu hususa mutabık mı? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim bunu so
racağız. Hükümet bu teklife taraftar mı, işti
rak ediyor mu? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, teklif 
yüce Senato üyeleri tarafından yapılmaktadır. 
Tasarı % 25 nisbetinde bir sermaye yatırımını, 
hukukî muamelenin tekemmülünü kolaylaştır
mak için yapılmakta, bu teklif getirilmektedir. 
Hükümet olarak katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet olarak katılıyorsu
nuz. Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS 
KARAÖZ (Muğla) — Katılıyoruz, Sayın Baş
kan. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabahattin Or
hon. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Efen
dim, teklif edilen geçici maddeden maksat Tica
ret Kanununun 391 ve 392 nci maddeleri ile ser
mayesinin tamamının taahhüdedilmesi ve % 25 
nin bloke edilmesi gibi bir mükellefiyeti tatbik
te Ticaret Bakanlığında bir tereddüdün hâsıl ol
masından doğmuştur. Tescilde bir tereddüdü 
izade edebilmek için maddenin bu şekilde ted
vininde haklılık görmekteyiz. Ayrıca yalnız in
tibak işlemleri için her türlü vergi, hare ve re
simden muafiyet talebediHmektedir. Yoksa ban
kanın bütün muamelâtı için, yalnız şu intibak 
madde de öyle şey ediliyor. Banka intibak işlem 
lerinde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf
tır. İntibak muamelesi içindir, umumi değildir. 

BAŞKAN — Umumi bir hüküm değil, efen
dim, İntibak muamelesi için yalnız. 

SABAHATTİN ORHON (Devamla) — Bu
nu tavzih için söz aJlmış bulunuyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Hükümet
ten bir sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

REFET RENDECÎ (Samsun) — 1965 sene
sinde bir sermaye artışı yapılmıştı. Böyle inti
bakta muafiyet var mı idi? O zaman yapılmamış 
olmasından dolayı bir müşkülât doğdu mu? 
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BAŞKAN — Şimdi arkadaşımın sualini aça- | 
lım. Daha önce yapılmış olan sermaye tezyidinde i 
bu muameleler ikmal edilirken bir güçlüğe ras-
lanmıştır da bu defasında böyle bir hüküm ge
tirilmiştir, diye sormaktadırlar. 

TÎCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, ilgililer
den aldığım bilgiye göre 1965 te yapılan tezyidi 
sermaye muamelesinde yalnız Maliyeye ait, Ha- | 
zine hissesine ait kısım muaf olmuş. Diğer kı
sımlar için bu muafiyet hükmü uygulanmamış. 
Bundan dolayı artırılan kısım için söylüyoruz, 
bundan dolayı karşılaşılan o günkü güçlük de ve 
Bakanlığımızdaki bu işle meşgul hukukçu arka
daşların kanuni hükümler karşısındaki tereddüt
lerini izale edici bir teklif olarak gelmiş bulunu
yor. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde Sayın Tunç-
kanat, buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; şimdi bi
raz evvel görüşmekte olduğumuz tasarı hakkın
da bir ek madde teklif edildi. Bu kolaylıklar 
getirecek deniyor. Şimdi kanun taahhüdedilen 
sermayenin % 25 ini yatırılmasını öngörüyor. 
Yani temin edilmesini öngörüyor. Acaba karşı
laşılan güçlükler nedir ki, bu taahhüdedilen ser
mayenin % 25 ini dahi Hükümet bugün yatır
maktan böyle bir ek madde ile kaçınmak istiyor. 
Bu tabiî banka için, bu hususta bizim bilmemiz 
gerekli olan bir husustur. Böyle bir açıklama ya
pılmadan bunu sadece bir ek madde ile böyle 
acele ile buradan geçirilmesi uygun değildir. 
Sayın Bakandan istirham ediyoruz. Çıksın konu
yu şuradan gayet güzel bir şekilde açıklasın. 
Tatmin olalım, vicdan huzuru ile oyumuzu vere
lim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Ticaret Bakanı Sayın 
Ahmet Türkel. 

TÎCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın se
natörlerin; bir tereddütleri, haklı bir tereddüt
leri var. Bu sebeple sayın arkadaşımızın sualini 
açıklamak istiyorum. Tasan Halk Bankası ser
mayesinin 1 milyara çıkarılmasını öngörüyor. 
Bu hukukî muamelenin tamamlanması için artan 
kısmın % 25 nin bankaya ödenmesi gerekir. Kim 
ödiyecek bunu? Tasarıda A grupu, B grupu his
selerinin iştirak taahhüdü vardır. Takdir eder
siniz ki, Maliye, Ziraat Bankası kanun tasansm-
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da da kanuni vecibelerin yerine getirilmesi bakı
mından % 1 hissenin her yıl Ziraat Bankasına 
ödenmesini öngörmesine rağmen Hazine imkân
ları mümkün olmadığı takdirde bunlar diğer 
hizmetlere plân ve yıllık programlar içinde gö
türüldüğü, kaydırıldığı takdirde bu % 1 oranı 
yerine getirilemiyor. İşte bu hükmü getirdiğimiz 
takdirde Ticaret Kanununun umumi hükmü 
olan % 25 in Hazinece ödenmesi hususu yine 
Maliyenin kendi imkânları içinde bu kanuni ve
cibeye imkân verecek bir şekil alıyor. Yani % 25 
peşin ödeme hükmünü bertaraf ediyoruz, kolay
lık getiriyoruz, bir muafiyet getiriyor bu mev
zuda, bir istisna getiriyoruz. Böylece Maliyenin 
imkânları ile bu hep beraber kabul ettiğimiz 1 
milyar lira sermayenin gerçekleşmesine ona pa
ralel şekilde mümkün hale getiriyoruz. Bilmiyo
rum izah edebildim mi? Dâva Hazinenin imkân
ları ile paralel olarak geliştirileceği içindir ki, 
Ticaret Kanununun % 25 hükmünün burada bir 
istisna getirme zorunluğu var. Teklif bunu ön
görüyor. 

BAŞKAN — Bir kanun tekniği üzerinde bir 
hususu açıklamak isterler Sayın Artukmaç. Bu
yurun Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhterem 
i arkadaşlarım, ek geçici madde denilmektedir. 

Bendenizce ek kelimesine lüzum yok. Kanun tek
niği bakımından. Geçici madde demek lâzım. Ek, 
burada haşivdir. Binaenaleyh, geçici madde di
yerek tedvin edilmesi gerekir. Oylanmadan ev
vel arz ediyorum. O şekilde çıkmasın diye; say
gılarımla. 

BAŞKAN — Bu takrir bir madde mahiyeti
ni taşıdığı için müzakere açmak mecburiyetinde 
kaldım. Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar-
I kadaşlar, bankayı takviye edelim, kuvvetlendi

relim diye bir tedbir düşünülüyor. Fakat aynı 
tedbir bu yeni teklifle kanaatimce baltalanıyor. 
Yani siz burada muafiyet yahut istisna kabul 
edeceksiniz. Ama bir taraftan da bankayı tak
viye etmiş olacaksınız. Bunun sebebi ne olursa 
olsun. Mazeret ne olursa olsun. Yani sermaye 
arttırmada karşılaşılan güçlükleri Sayın Bakan 
anlattılar. Bunu kabul etsek dahi, bankayı tak
viye etmiş olmayız, bir. 

İkincisi, bir anonim şirket olan bu banka 
hakkında bir istisna kabul edildiği takdirde, ya-

I rın diğer anonim şirketlerin bir temel meselesi-
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dir bu yani dörtte biri yatırıma temel bir konu
dur. O zaman onlar içinde bu istisna genişletile-
bilir. Yani iki bakımdan mahzurlu görüyorum. 

1. Ticaret Kanunundaki anaprensibi ihlâl 
etmemeli, 

2. Bunu takviye etmek için çalışılırken, ya
ni şimdiden Hükümete mazeret veya diğer hisse
darlara bir mazeret hazırlamayalım. O zaman bu 
bankanın sermayesi tezyîdedilmez ve kendisi de 
takviye edilmemiş olur. Yani maksatla çelişik 
bir tekliftir bu. Bu bakımdan işi ciddiye almak 
lâzımgeldiği inancındayım. Ben bankanın takvi
ye edilmesi için nasıl olacak? Para yatırımsın ki, 
olsun. Hazine yaptıramaz. Diğer hissedarlar yatı
ramazsa o zaman bu tahakkuk etmiyecektir, de
mektir. Bu hali ile kalmalı ve Hükümeti tediye
ye zorlıyacak bu hal muhafaza edilmelidir. Ban
kanın aleyhine bir tedbirdir bu arkadaşlarım. 
Bu teklif bankanın aleyhinedir, maksadın aley
hinedir. O itibarla lütfen kabul buyurulmasın. 
Bilmem arz edebildim mi. Bankayı kuvvetlendi
reyim derken, vadettiğimizi bir elimizle de geri 
almış oluyoruz. Bu mahzurludur. 

BAŞKAN — Sayın Betil. 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Sayın arkadaşlar, 
yürürlükteki Türk Ticaret Kanununa göre Ano
nim şirket en az beş ortak tarafından beşyüzbin 
lira sermaye ile kurulur. Bu sermayenin dörtte 
birinin peşinen tediye edilmiş olması lâzımgelir. 
Geriye katlan dörtte üçü kurulan şirketin statü
süne göre şirket organları tarafından alınacak 
kararlarla gösterilecek usûl dahilinde tediye edi
lir. Sermaye artırımına ilk sermayenin tamamı 
ödendikten sonra ancak geçilebilir. Ve artırılan 
sermayenin dörtte birinin de peşin olarak öden
mesi lâzımdır. 

Bankalar Kanunu bankanın özelliklerini na
zara alarak Türk Ticaret Kanununun anonim 
şirketler hakkında koyduğu prensiplere bağlı 
ve sadık kalarak ayrıca istisna hükümler ihtiva 
etmektedir. Sayın arkadaşlar, sermaye artırımı 
demek ne demektir? Bir teşekkülün sermayesi
nin o teşekkül tarafından güdülen amacı gerçek
leştirmeye yetmemesi demektir. O halde adı üs
tünde bir artırma bahis konusudur. Hiç olmazsa 
hu artırmanın dörtte birinin peşinen yapılmış 
olması bir anaprensiptir, bir esastır. Eğer ortak
lar Türk Ticaret Kanununa tâbi anonim şirket
lerde ortakların bir rüçhan hakkı vardır. Artırı
lan sermayeye ilk sermayedeki iştirakleri nisbe-
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tinde iştirak etme halkları vardır. Bir şirket ku
ruldu, sermayesi yetmiyor. Amacını gerçekleş
tirmeye kâfi değil, artırılması zaruri. O şirketin 
ortakları ilk sermayeye işjtirakleri oranında artı
rılan sermayeye iştirak etme yetkisine ve hakkı
na sahiptirler. Paraları yok. Bu takdirde işlerin
den artırma imkânına sabibolan iştirak eder. 
Hiçbirisinin imkânı yok. Veya mevcutlarının im
kânı artırılan sermayeye iştiraki sağlanamıyor. 
Halka açılır. Yok artırımına gidilmez. Hem ser
maye artırımına gideceksin, hem de hiçbir şey 
koymıyaoaksın bu olmaz. 

Sermaye artırımına ne zaman gidilir. Mevcut 
sermayenin güdülen amacı gerçekleştiremiyece-
ği zaman anlaşılır. Nasıl gidilir? İmkânlar elver
diği zaman gidilir. Eğer sermaye artırımına Ha
zine anaprensip olan 1/4 ölçüsünde peşin tediye 
ile iştirak edecek imkâna sahip değilse serma
ye artırımı bekletilir. Binaenaleyh, sermaye ar
tırımına gidilsin, diğerleri iştirak taahhütlerinin 
1/4 ünü ödesinler ama Hazineye gelince o ister
se ödesin, istemezse ödemesin. İmkânı elverirse 
ödesin, imkânı elvermezse ödemesin. Böyle şey 
olmaz. Bu anonim şirketler sermaye şirketleri-

I dir. Sermaye şirketleri kuvvetlerini sermayele-
j rinden alırlar. Şahıs şirketleri gibi değil, bir 

anonim şirkettir. Limited şirket sermayesi esha
ma munkasem bir komandit şirkette esham sahi
bi ortaklar bir kolektif şirket gibi tek hakiki şa
hıs firması gibi kuvvetlerini şahıslardan almaz
lar, sermayelerinden alırlar. Sermaye konulur
ken. dörtte birinin peşinen ödenmesi, sermaye ar
tırılırken evvelce taahhüdeden sermayenin ta
mamının ödenmiş olması ve artırılan sermayenin 
dörtte birinin de peşinen ödenmesi prensibini ze-
delemiyelim. Arkadaşım Mehmet Hazer'in de 
söylediği gibi bir konuda zahiren faydalı gibi 
gözüken bu prensip değişikliğine gidilecek olur
sa bunun arkası da gelir. Bu artık önlenilemez. 
Bir istisna hüviyetini alır önlenemez istisnalar 
da anakaideleri bozan suni kaideler hüviyetini 
mahiyetin iktisaJbeder. Müesseseleri altüst eder. 
O itibarla muhterem arkadaşlar eğer bir mües
sesenin sermayesinin artırılmasına imkân yoksa 
yahut müessesenin ortaManndan Hazinenin ser
maye artırımına iştiraki o sırada müsait değilse, 
müsaidolduğu zamanı beklemek lâzım. Ben şir
ketin, müessesenin sermayesini artırıyorum ama 
artırdığım sermayeden payıma düşen kısım için 
hiçbir şey vermiyorum. Gerçekte sermayeyi ar-
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tırmamışım demektir. Bu tamamen aldatıcı bir 
artırma olur, bunu yapmıyalım arkadaşlar. 

BAŞKAN — 2262 sayılı Sümerbank Kanu
nunun 6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısının açık oylamasına 99 sayın üye iştirak et
miş, 97 kabul, 2 ret, tasarı kanunlaşmıştır. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 
25 nci maddelerini değiştiren metinlerinin onayı 
hakkında kanun tasarısının açık oylamasına 104 
sayın üye iştirak etmiş, 104 kabul, tasarı kanun
laşmıştır. Ticaret Bakanı Sayın Ahmet Türkel. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Bir hususu huzurunuz
da beyan etmek istiyorum. Bu tasarı halen bütçe 
Yüce Senatodan geçmiş, Mecliste tartışıldığı bir 
devrede geldiği için ancak yeni yılda veyahut da 
yıl içinde realize edilmesi mümkündür. Bu tak
dirde meseleyi Ticaret Kanunu içinde değerlen
dirir, ama ödeme hususlarında diğer alternatif
leri Hazinenin ödemeleri hususundaki kanuni 
prosedürü bir kenara itersek, bütçe dışında bir 
tediye yapma imkânı varmış gibi meseleyi mü
talâa edersek, kanaatimce yine bir çıkmaza gi
deriz. Onun içindir M, yüce senatörlerden rica 
ediyoruz. Bu tasarının bu müsaade ile geçmesi 
halinde hiç olmazsa yıl içindeki imkânlarla bu 
olmadığı takdirde 1970 yılı içinde yıllık prog
ramlar içinde realize edilme imkânını kazanmış 
olacağız. Bu muamele tamamlanmadan maliye
den bir ödeneği ne tarzda giçereceğiz, bir taah
hüdü tazammun eden bir ödenek konacaktır. Bi
naenaleyh, bu prosedürün bu şekil içinde de
vamlılığına zaruret vardır. Onun içindir M, yüce 
senatörlerden rica ediyorum, meseleyi bu tarz 
düşünmek, kanuni imkânlara rahatlık getirecek
tir. Biz bakanlık olarak meseleyi huzurunuza sa
mimî şekilde getirdik. Hiçbir idari tasarrufa git
medik. Bîr kanun hükmünden kuvvet almakta 
fayda gördük ve böylece meseleyi 1969 yılı için
deki ek ödenek imkânları veyahut 1970 bütçesi 
içinde realize etme imkânı doğacaktır, saygılar 
sunarım. 

FÎKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir so
rum var Sayın Bakana. 

BAŞKAN — Sayın Bakan Sayın Gündoğan 
soru soracaklar. 

Buyurun Sayın Gündoğan sorunuz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 

Bakandan soruyorum, neden tasarıya böyle bir 
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madde koymadınız, bunu öğrenmek istiyorum. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De

vamla) — Bakanlığın hukuk müşavirleri tara
fından bu tarz 1965 te yapılanın tekerrür etme
mesi için bu tarz bir tereddüt izhar edilmiş, 
banka temsilcisi arkadaşlarımız bu güçlüğü, bu 
prosedür içinde halletmenin mümkün olduğu 
gerekçesi ile ilgili arkadaşlara meseleyi getir
mişlerdir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — ikinci 
sorum, taibiî bundan tatmin olmadım konuşa
cağım sonra bunun üzerinde ama, ikinci sorum 
var, bu tasarı «Merkezi Ankarada olmak üzere 
Türkiye Halk Bankası namiyle bir anonim şir
ket kurulmuştur. Bankanın sermayesi bir mil
yar liradır». Bu şekilde bir tasarı âdeta 
yeni bir banka kurulur gibi bir ifade 
taşıyor. Böyle olunca durumun Ticaret 
Kanununa tabi olduğu maddeleri aştığını görü
yoruz. Aşamazsınız, intizamı âmme mülâhaza
sı bahis konusudur. Anonim şirketlerin kurul
masını öngören anakanun Ticaret Kanunudur. 
O kanunun hükümlerine aykırı bir şekilde geti
remezsiniz. Bu intizamı âmme mülâhazasiyle ka
bili telif değildir, kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL (De

vamla) — Sayın Gündoğan bir hususu iyi in
celememiş oluyorlar. Kanunun, kuruluş kanu
nunun birinci maddesi bir, ve iki madde ilâve
siyle değiştirilmiş oluyor. Onun içindir ki eski 
madde hükmü yürütüldü. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Elbette 
öyle ama gayet müfret, gayet kati bir ifade 
var. Bankanın sermayesi bir milyar liradır. Şu
radan şuraya getirilmiştir demiyor. O bakım
dan daha çok zorunlu şekilde anonim şirketler 
statüsüne tabi olmalıdır. Kanunu biliyoruz, bu 
bankanın sermayesinin çoğaltılmasını biliyoruz 
ama ifade daha ziyade anonim şirketler statü
süne bağlı kalmamızı ifadeye mecbur ediyor di
ye size hatırlatmak istiyorum. Ama siz.. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Biti
minden sonra söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Sayın Kürümoğ-
lu tefhim ettim söz istiyen olmadığını. 
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ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — işaret et
tim ama siz duymadınız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kürümoğlu, 
duymamışım. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; biraz evvel Sa
yın Başkanlıkça okunan teklif bir gruplar tek
lifi mahiyetini taşıyor. Fakat benim hatırladığı
ma göre böyle bir konu gruplarda görüşülme
di. Evvelemirde bu hususun tavzihi gerekir. 
Grup adına mı verilmiştir bu takrir yoksa şahıs
lar adına mı? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — imza grup 
adına... 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Öyle 
fakat görüşülmediğine göre şahsan ben grup 
kararı veyahut da gruptan geçmiş bir teklif 
mahiyetinde kabul etmiyorum. 

BAŞKAN — Gruplar adına bir taahhüdü 
tazammun etmez efendim, sadece grup başkan-
vekilleri, vermişler. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Ta
mam efendim. Yani şahıslar adına verilmiş bir 
tekliftir. Gerçi Sayın Hükümet adına Ticaret 
Bakanımız müspet ve bu teklifin kabul edilmesi 
lehinde bir konuşma yaptılar. Fakat açıkçasını 
söylemek gerekir ki, biz mevzu hukukî bir mâ
na taşır ve bunu şu anda gelmiş bir takrir ola
rak tetkik imkânına sahibolamadık. Ticaret Ka
nununun maddeleri ne diyor? Ticaret Kanunu 
önümüzde olacak ki, biz bunu tetkik edebile
lim ve buna göre bir karar verme durumunda 
olalım. Fakat halihazırda şu anda gelmiş bir 
teklif olduğu için bu imkândan mahrumuz. Bel
ki müspet olabilir. Yani iyi bir teklif olabilir. 
Fakat tetkik imkânımız olmadığına göre bir 
tereddüt içerisindeyiz. Ben şahsan öyleyim. Ve 
bu sebeple de ne lehte, ne aleyhte oy kullanmak 
istemiyorum. Bunun daha etraflı şekilde ince
lenerek grup arkadaşlanmızca da, sayın Sena
to üyelerince de iyice incelenerek bir neticeye 
bağlanması mümkün olabilir kanaatindeyim. 
Eğer böyle bir zaruret var ise ileride ikinci bir 
teklif ile Sayın Hükümet bunu gene Yüce Se
natoya ve Meclislere getirebilirler. Lütfetsinler 
bunu takriri geri almalarını ben teklif ediyo
rum. Ve bu takrir geri alınmaidığı takdirde şah
san aleyhte oy kulanmak durumundayım. Çün
kü iyi bir tetkik yapmak imkânını bulamadık. 
Gerekçem budur. Hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Değerli arka
daşlarım, Sayın Bakanın ve banka ilgililerinin 
gayretini anlıyorum. Fakat şöyle bir imkân ha
zırlıyor Sayın Bakan, yani Hükümet bu hisse
yi ödememek için karar almış oluyor Senato
dan. Ödemiyecek artık, ödememek için biz bir 
yetki veriyoruz Hükümete. Halbuki kanun bi
rinci maddedeki gibi çıkarsa Hükümet bu sene 
ödiyemezse yani bugün ödiyemezse senenin or
tasında öder, elinde bâzı fonlar vardır. Meselâ 
müsaade buyurun efendim, geliştirme teşvik 
fonu vardır, Devlet Plânlama Teşkilâtına o fo
nu harekete getirmek için bu bir mekanizma 
olabilir elinizde. Bırakmayın bu fırsatı. Yani 
şimdi bu istisna ilelebet bunun tediye edilme
mesi hakkında Hükümete yetki vermek mâna
sına gelir, zararlı olur, maksada zararlı olur. 
Yok, bu haliyle kalsın Hükümet imkân bulur 
bu sene, senenin ortasında getirir, ek ödenek 
getirir, arz ettiğim fondan istifade edilir, Mali
ye Vekâletinin bâzı fonları var, ondan istifade 
edilir bu tediye olunabilir. Ama böyle bir istis
na kabul ettiğiniz takdirde bankacılar emin ol
sunlar bu yani ödenmiyecek mânasına alınacak 
Maliyece, tatbikatı var hepimiz biliyoruz. Ve 
maksat temin edilmiyecektir. Onun için mah
zurlu görüyoruz. Lütfedin meseleyi biraz da 
tetkik edelim. Sonra da burada biz kabul etsek 
de Mecise gidecek bu, buradaki teklif, iyi ha
zırlanmamış bir teklifle bu koca dâvayı kötü 
duruma sokmıyalım. Ya tehir edelim, yeniden 
bir tetkik edilsin, Maliye ile temas edilsin. Ben 
çıkmasına taraftarım bu kanunun, biran evvel 
çıkmalı. Veya acele etmiyelim, tetkik edilsin 
gelsin bakalım ne olacak ama bugünkü haliyle 
bu mahzurludur. Bankanın aleyhinedir, serma
yenin aleyhinedir, ayrıca Ticaret Kanununun 
da getirdiği âmme intimaı kaidesine aylan
dır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Takriri tekrar okutuyorum, madde halin
de. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz 
istemiştim. 

BAŞKAN — Siz tümü üzerinde son söz iste
diniz. 

(Grup Başkan vekillerinin önergesi tekrar 
okundu.) 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılı
yor. Takriri geçici madde halinde tasarıya ek
lenmek üzere oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 
Bu kabul edilmiş olan geçici madde açık oya 
sunulacaktır. 

Madde 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte iki 
arkadaş söz istemişlerdir. Sayın Refet Rendeci 
lehte buyurun. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım Halk Bankasının 
hakikaten bugünkü mevcut statüsüyle gayesine 
ulaşması mümkün değil idi. Şu tasarı ile geniş 
bir kütleye daha çok hizmet etme imkânını sağ
lamış olmaktadır. Şimdiye kadar esnafa veri
len kredi ve bankanın bu esnafa gerekli yardım
ları, esnafı doyurucu, yapacağı isi yapacak kud
reti sağlıyacak durumda değildi. Temennimiz 
şu ki sermaye artışı ile bu bankanın hakikaten 
esnafın elinden tuttuğu zaman dört başı ma
mur kaldırıp, hareket edip, gaye ve maksadına 
ulaştırabilecek bir duruma getirmiş olsun. Bu
nun şu kanunla temin edilmiş olduğu kanaatin
deyim. Başarılarına, bu kanunun hedefine ula
şabilmesi için idarecilerine de bu yolda başarı
lar dilerim. Kanunun bankaya ve küçük esna
fa iyi neticeler getireceğine inanarak hayırlı 
•ve uğurlu olması temennisiyle hepinizi saygıyla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım beni ikinci defa 
kürsüye çıkarma zorunda bırakan saik, sebep 
Sayın Bakanın birtakım noksan icraatını ört
mek üzere söylediğim sözleri şurasından bura
sından tutarak ve tamamen değiştirerek ifade
lerde bulunmasıdır, önce şurasını belirtmek is
terim efkârı umumiye önünde. Türkiye Cum

huriyeti içinde Halk Bankası adıyla anılan ban
kanın hitabettiği sınıf ki kanun gerekçesinde 
de «orta sınıf» diyor. Sınıfı, sınıfsal yetkilere 
sahip kılan bir parti adına konuşuyorum. 

699 sayılı Kanun mensubolduğum partinin 
küçük sanatkâr ve esnafı bir kanunla bu cemi
yet içinde ekonomik bir sınıf olarak örgütleme 
yapnııg bir partidir. Bu kanun da o görüşün 
eseridir. Bu itibarla küçük sanatkârlara ve es
nafa dr ha fazla kredi sağlamayı amaç bilen bu 
kainin, partim tarafından sadece memnuniyet
le karşılanır. Kaldı ki mensubolduğum parti 
bu bankanın sermayesini hatırımda yanlış kal
mamışsa iki defa zamanı iktidarında artırmış 
bir partidir. Bu itibarla bu 3 ncü defa artma
yı tazammun eden tasarıda kimseye övünme 
payı yoktur. Eğer, şayet övünme taksim edile
cek se 1/3 ü iktidara, 2/3 ü bize â.mer. 

Binaenaleyh bu tasarıda başlatılan sürenin 
devamını germek bizi sevindirmiştir. Ama ta
sarının hitabettiği sosyal sınıf, orta sınıf, sa
natkârlar ve esnaflarla bankanın münasebetle
rinin bir program dâhilinde yürütülmesi gereği
ni işaret ettiğim zaman ve bir kaynak israfı 
içinde bulunan sanatkâr sınıfının bundan kur
tulmasını icabettiren bir programının uyorula-n-
ması zaruridir dediğim zaman; Sayın Bakan 
buna cevaben dediler ki «bizim esnaftan sa
natkârdan verdiğimiz, krediyi ödeme bakımın
dan, tahdidat yönünden o kadar memnunuz ki 
hepisi geri dönüyor» dedi, Efendim dillerimiz 
ayrı galiba, maksatlarımız ayrı değilse. Biz 
kaynak israfı dediğimiz zaman Halk Bankası
nın esnafa verdiği kredinin beyhude yere veril
diğini ifade etmedik. O kredinin esnaf m eline 
geçtikten sonra âtıl kapasite haline dönüşmesi 
bir. Fe*ıa teknolojiye yatırılması iki. gibi sa-
'kmealan sebebiyle kaynak israfı olduğunu ifa
da ettik. Halk Bankası parayı veriyor. Es
naf da alıyor. Ama gidiyor ya kendi isine ge
rekli olmıyan yahut gereğinden fazla iş yapma 
kapasitesinde olan bir makin aya yatırıyor veya
hut bir birinden haberdar olmadığı için esnaf 
ve sanatkâr aynı konuda birçok kapasite üst 
üçte geliyor. Kaynak israfı budur işte. Yoksa 
kaynak israfı deyince Halk Bankasının sanat
kâra verdiği krediyi çok veya az görmek an
lamına gelmem. Tahsilat elbette mümkündür. 
Türkiye'de bir vakıa vardır. Sayın Ticaret 
Bakanı bunu bilirler sanırım. Çünkü Hükümet-
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te bulunuyorlar. Türkiye'de kredi alan zayıf 
sınıflar özellikle ziraatçiler ve esnaf ekseriya o 
kredilerden büyük fayda sağladıkları ve kâr 
ettikleri için kredilerinin bedelini sene sonunda 
vsrme yoluna gitmezler. Ekseriya o krediler 
hiçbir katkıda bulunmaz işlerine. Ama senet 
tazeleme diye bir usulle faizini ekliyerek ge
cen sene aldığını verir. Nitekim bunun böyle 
olduğu, Türkiye'de böyle bir sürecin devam 
ettiği, kredilerin tahsilinin aslında bir senet ta
zeleme olduğu, bizim Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonumuzun raporlarında ve 
bilhassa Yüksek Denetleme Kurulu raporların
da işaret edilmiş bir keyfiyettir. Diyor M dik
kat buyurunuz «senet tazelemek suretiyle tah-

. silât, yaptık» diye belki siz banka o?ar.nk bir 
şeyler yapmış oluyorsunuz ama o sınıf senedi 
tazeliyen sınıfın varlığına hukukî t amiriyle ma
melekine bir katkıda bulunup bulunm^dığmı 
ar'aym diyor. Burada 8 nci madde olarak tica
ri kredilerde daba hassas davramlması büyük 
kredilerden kaçınılması, senet yemlenmelerin
den çekmilmesi diye tavsiyelerde bulunuluyor, 
Sayın Balkan, sisin Denetleme Kurulunuz size, 

Binaenaleyh lütfen verilen kredilerin nereye 
gittiği değil, verilen kredilerle ekonomiye na
sıl katkıda bulunduğu yolunda bir programı
nız var mıdır diye ben size sual soruyorum. 
Siz de bana kalkıyor bu suale karşılık «siz ne 
teklif ediyorsunuz» diyorsunuz. Ha! Teklifimiz 
var. Teklifimizi de bütçenin tümü üzerinde 
yaptığımız konuşmada sanatkârlara ve esnafa 
tahsis ettiğimiz bölümde koyduk. Ama eğer 
müsaade ederseniz vaktinizi almıyayım. Ya 
onu okursunuz tatmin olursunuz. V°yahut 
müsaade ederseniz biz iktidara geldiğimiz za
man ne yapacağımızı size bildiririz, gösteririz 
de. Hiç şüphe etmeyin buna. Çünkü bu konu
lar bizim için artık tümlenmiş, tamamlanmış 
uyumlu ve tutarlı bir ekonomi politikası mesele
si haline gelmiştir. 

Yoksa farz edelim ki ekonominin bir dalın
da çalışanlara biran için bir ferahlık getirici 
bir hareket bu ekonomi politikası değildir. Bu 
daha doğrusu ekonomiyle ilgisi olan bir politi
ka değildir. Belki politika ekonomisidir. Onu 
anlamam, olabilir. Ama küçük sanatkâr ve 
esnaf hakkında ne düşünüyorsak, bunu parti 
adına bu kürsüden biraz evvel, yâni birkaç gün 
evvel ifade ettik. Lütfen tekrar edeyim ister

seniz ama şu kadarını size söyliyeyim. Meselâ 
programınızda sizin programınızda yazılan hu
susu ilk clefa yerine getiren biz isek kâfi değil. 
Bakın ns yazıyor programınızda «proje maliyet
lerimin yansının mahallî katkılarla finansmanı 
konusundaki uygulama başarılı olmuş fakat 
fondan yararlanma taleplerinin çokluğu kar
şısında projelerde öncelik ölçüleri tesbit edile
cek ve fonun yöntemi ile, yönetimi ile ilgili 
esasları koyacak tüzüğün üç yıldır hazırlanma
mış olması çalışmaları olumsuz yönde etkile
miştir. » Bu sizin programınız. Sizin imzanız 
var burada, iste buyurun. Küçük sanat ve es
nafın içinde bulunduğu düzen bozukluğunun 
nizm programınızın dile gelmiş sekli, Siz yaz-
"^"•smız bunu ben yazmadım. S?yet, daha ile
ri giderek s'Ay]iyeyim; sizin programınızda kü
çük sanayi ile büyük sanayi arasında işbirliği
nin sağlanması ve küçük sanayiin büyük sana
yimden iş alabilmesi için Sanayi Bakanlığınca 
gerekli çalışmalar yapılacaktır diyor. Lütfe
der misiniz çalınmalarınızı? Bitirin, gösteriniz, 
artık iktidar döneminizin sonuna geldiniz. Bun
dan sonra program yanacak haliniz kalmadı. 
O itibarla eğer Sayın Bakanın bizim sözümüze 
karşılık efendim ne istiyorlarsa söylesinler de
mesini Mraz evvel .arz ettiğim gibi parti görü
sü olarak buradan arz ettik onu okusunlar. 
nroc*rammıza baksınlar ama hiç değilse en az 
simdi kendi programlarını uygulasınlar yeter. 
"Ben iyi biliyorum ki Türkiye'de esnaf ve sanat
kar başka memleketlerde, tarih içince bın> ku
rt1 «T. yalnızlık içindedir. Tıpkı orada olduğu 
gibi rast„<rele üretim, rastgele yatırım ve rast-
n-ele naz^rlamalar. D ü ^ â n isi. dükkân isi ha-
v-kot, edilir, koskoca nres makinası saç kıvır
mak için bir yerde, dükkânınızda durur, müş
teri bekler. Gelirse o gün çalışır, gşlmezse üç 
gün çalışmaz. O pres makinasının âtıl kapasi
te olduğunu kabul etmiyecek beyin kalmamış
tır dünyada artık. O seri halinde çalışacak, 
24 saat çalışacak ki ondan gerekli verim elde 
edilsin ele, ekonomide hız; kalkınma, ilerleme, 
sermaye birikimi mümkün olsun, kaynak yarat
mak mümkün olsun. Yok öyle değil. Çok iyi 
biliyorum, Manisa'da iki tane, gezdiğimiz yer
lerde gördük iki tane traktör arabası fabrikası 
var, Bir tanesi tek basma çalışır, ismi Tek, 
bir tanesi Birlik diye yazıyor. Tetkik ettim 
tek çalışan birlik halinde çalışan, yani ihtisas-
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laşmış, işbölümüne varmış ve belli parçaları 
bir sistemi bağlamış manifaktür biçimi, yarı 
fabrika biçimi yerde, tek çalışan yere nazaran 
römork altıda bir daha ucuza, şimdilik mal olu
yor ve insanların ifadesine göre gittikçe bu nis
petin yükseleceği belli oluyor. Bunlar marka 
olarak Türkiye'de geçiyor. Bunun yanında 
Devlet kuruluşları da bu üretim araçlarını ya
pıyor. ElbetteM bu küçük sanat mevzuunda 
büyük kapasite var ve çoğu da âtıl. Dahası 
var. Bu âtıl kapasite sorunu plânda yer almış. 
Plân diyor M; küçük sanat konusundaki âtıl 
kapasiteyi derhal gidermezseniz büyük ziyan 
olur diyor. Plân öngörüyor ve bunun da di
yor, bu âtıl kapasitenin en önemli nedeni, doğ
masının nedeni de teknoloji seçmedeki bilgi ye
tersizliğidir diyor, doğrudur. Görürsünüz kü
çücük dükkânlarda gemi şaftı torna edecek 
tezgâhlar. Bunlar iyi şeylerdir ajna gemi şaft
larından birisi kırılacak da gelecek de torna 
edecek. Senede yani on gün çalıştığı, çalışma
dığı belli değildir. Gittiğimiz yerlerdir, gördü
ğümüz yerlerdir, bazen de çalıştığımız yerler
dir, kendi zirai işlerimizde ve sairede, müra
caat ettiğimiz kapılardır bunlar. Türkiye'de 
âtıl kapasite sorununu, kaynak israfı sorununu, 
teknoloji seçimindeki yetersizliği giderici prog
ramınız nerededir diye tekrar ediyorum. Geç 
kalınır, büyük masraf olur, AlD yardımı da
hi buna dâhildir bu esnaf ve sanatkârlar yatı
rımlarına. Dış kaynaklar dâhildir, iç kaynak
lar dâhildir, helâl olsun hepsine ama Hükümet 
olarak vazifenizi yapın. Program getirin, yetiş
tirin, teknoloji seçiminde önderlik edin, âtıl 
kapasiteyi kaldırın demek istediğimiz şeyler ve
sikalı olarak kendi imzalarınız altında bu top
luma bu memlekete sunulmuştur. Onun için 
lütfen Sayın Bakan tabiî bizim bildiğimiz sîzin 
kadar mümkün değil ama pek de cahil sayılma
yız, arasıra bizi bilmiyor, bilmiyor diye tahrik 
etmediniz. Lütfen yazdığınız şeylerle iktifa 
ediyoruz, şimdilik. Rakamlar tamam gayet 
tabii bundan tabiî ne var? 1965 senesinde 265 
olan ortaklar adedi 90 aded farkıyla 1969 da 
ikiyüz bilmem... 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKER 
(Bursa Milletvekili) — Rakamlara, bakın. 

C. H. P. GRTJPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (Devamla) — Elbette, doğan çocuk büyür 
Sayın Bakanım. Tabiî tarihî gelişme diye bir 
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şey vardır, yani. Ne oldu da küçük sanat sa
hibi ne oldu? Türkiye'nin topraklarında artma 
mı oldu, modern ziraate mi giçildi? Traktör fab
rikası kuruldu da arkasından römork ioadedil-
di de ondan mı arttı? Onu mu söylemek isti
yorsunuz? Hayır... 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKER 
(Bursa Milletvekili) — Sanayi sitesinde nere
deydiniz? 

C. H. P. GRUPÜ ADINA FİKRET GÜN-
DOĞ-AN (Devamla) — Şimdi, binaenaleyh si
zin söylediğiniz şeyler bizim eğer bilgimiz dâ
hilinde değilse ki böyle anlaşılıyor sizin duru-
munuzca, bu genel şeyleri saymaya mecbur ka
lırız, sonra. Bu artma olacaktır, tabiîdir, ge
reklidir, herkes atılacaktır, günde yüz tane 
dükkân açılır bu memlekette, 100 tane de ka
panır. Yanlış mıdır bu? Yüz dükkân açılır, yü
zü de kapanır. Böyledir bu işler, işte biz bu 
programsız, plânsız ve sanayide kaynak isra
fını, âtıl kapasite doğmasını, fena teknoloji 
kullanılmasını gerektiren yönlerden sizi alıkoy
mak için ikazda bulunuyoruz ve vesikalarınızı 
da sizden seçiyoruz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Tasarının tümü acık oya ko
nulacak efendim. 

5. — 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de im
zalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde Demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli 539 sayılı Kanunla kabul 
edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşıma
larına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşnıanın Protokollerin ve Nihai 
Andlaşnıanın oylanmasının uygun bulundu
ğu hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtına, Bayındır
lık, Ulaştırma ve İmar ve İskân komisyonları 
raporları (Mîllet Meclisi 1/423; Cumhuriyet 
Senatosu 1/938) (S. Sayısı : 1204) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum. 

(1) 1204 S. Sayılı basmayazı tutunağın 
sonundadır. 
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Yüksek Başkanlığa 

Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan ilişik (1204) Sıra Sayılı ka
nun tasarısının müstaceliyeti sebebiyle bütün 
işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân Komisyonu 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Hükümet? Burada. 
Komisyon? Burada. 
Raporun okunup okunmaması hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Kanun tasarısının başlığını okutuyorum. 
26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan 

yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde 
Demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şu
bat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul edi
len Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımaları
na mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) 
Ek Andlaşmanm Protokollerin ve Nihai And
laşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun 

BAŞKAN — Sayın Komisyon veya Hükü
metten biraz evvel bir sayın arkadaşım bu 
(CIV) rumuzunun neyi ifade ettiği hususunu 
açıklamaları istenmişti, bu hususu rica ediyo
rum; yerinizden de olur efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sayın Başkan, 
bu elimde mevcut bulunan Milletlerarası De
miryollarında yolcu ve bagaj taşınması teri
minin Fransızca harfleridir, (c) convantion'u 
(I) İnternationari, (V) de Voyageur'ü ifade 
etmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şimdi maddeyi okutuyorum. 
MADDE 1. — 25 Şubat 1961 tarihli Demir

yolu ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik 
Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek, 25 Şu

bat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan Yolcu
ların ölmeleri ve yaralanmaları halinde de
miryollarının sorumluluğu ile ilgili Andlaşma
nm, Protokollerin ve Nihai Andlaşmanm onay
lanması uygun bulunmuştur. 

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

Madde 2. - - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde ööz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler. Kabul etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte alyehte söz istiyen 
sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 

6. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişiklik 
fapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/604; 
Cumhuriyet Senatosu 1/965) (S. Sayısı : 1205) 
(1) 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu gündeminde bulunan 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısının (1/956), (S. sayı
sı 1205) bütün işlere takdimen görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkam 

Kütahya Milletvekili 
Mesut Erez 

(T) 1205 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Bütçe Komisyonu 
temsilcisi 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum Raporun okunmasını ka
bul edenler. Etmiyenler. Kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
eiyorum. Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 
Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı ter
tiplerine 440 440 liralık ek ödenek verilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 
(A/l) 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri Bölüm 
toplamı 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş-
ıtir. 

(A/3) 
34.000 Malî transferler 440 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

35.000 Sosyal transferler 310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve
lin 52.000 nci (Tekel gelirleri) bölümünün 
52.420 nci (Tkel safi hasılatı) maddesine 
440 440 lira eklenmiştir.. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte veya aleyh
te söz istiyen sayın üye? Yok. Tasarının tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 
Halk Bankası geçici maddesi ye Halk Ban

kası tasarısının tümü üzerinde açık oylarını 
kullanmıyan sayın üye var mı? («Var» sesle
ri) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosunun 13 . 2 . 1969 tarih
li gelen kâğıtların 14 ve 15 nci sırasında bulu
nan (1/611, sıra sayısı 1206 ve 1/613, sıra sa
yısı 1207) Bütçe Karma Komisyonu raporları
nın gündeme alınarak görüşülmesini arz ve 
t&klıif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanvekili 
Aydın 

iskender Cenap Ege 

BAŞKAN — 1206 ve 1207 sıra sayılı kanun 
tasarılarının gündeme alınması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

7. — 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/611, Cumhuriyet Senatosu 
1/987) (S. Sayısı : 1206) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmama
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

(1) 1206 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nun dadır. 
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Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin imar ve iskân Ba
kanlığı kısmının 22.000 nçi (Yapı, tesis ve bü
yük onarım giderleri) bölümünün 22.770 nci 
(Umumi hayata müessir âfetler hakkında 7269 
sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince, 
«Türkiye Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak 
paralar») maddesine 15 000 000 liralık ek öde
nek verilmiştir. 

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

Halik Bankasının geçici maddesi ile tasarı 
üzerindeki açık oylama işlemleri bitmiştir. 

Madde 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Diyanet işleri Baş
kanlığı kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) 
bölümünde (633 sayılı Kanunun 33 ncü madde
si gereğince verilen ücretler) adı ile yeniden 
açılan 12.490 ncı maddeye 30 000 liralık olağan
üstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen sayın üye? Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza ars ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır. 
Biraz evvel görüşülen, (CIV) ek andlaşma-

mn açık oylamasına oylarını kullanmıyan sayın 
üye var mı? Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

8. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi; 1/613, Cumhu
riyet Senatosu 1/982) (S. Sayısı : 1207) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup, okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Raporun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ege üniversitesi 1988 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

Madde 1. — Ege Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertipleri arasında 547 187 liralık aktarma 

yapılmıştır. 
BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(1) 1207 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Bölüm 

(1) Sayılı cetvel 

Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

13.000 Yönetim giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 

(A/l) 
Rektörlük 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Rektörlük 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

32.000 Kamulaştırma ve satınaimalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

(A/3) 

Rektörlük 

Etmiyenler... Kabul 

Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

30 000 

500 000 

400 000 

100 000 

47 187 

17 187 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi okunan cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelden, ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılmış, 
ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen sayın üye? Yofk. Tasarının tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 
1205 ve 1206 sıra sayılı taşanlara açık oyu

nu kullanmıyan sayın üyeler oylarını kullan
sınlar. Oy kullanmıyan sayın üye? Yok. Oy
lama işlemi bitmiştir. 

1207 sıra sayılı kanun tasarısına açık oylarını 
kullanmıyan sayın üyeler lütfen oylarını kul
lansınlar. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısına eklenen geçici 
maddenin oylamasına 98 sayın üye iştirak et
miş, 85 kabul, 13 ret. Madde kabul edilmiştir. 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Ka
nunun 1 nci ve 2 nci maddelerin değiştirilmesine 
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dair kanun tasarısının oylamasına 40 sayın üye 
iştirak etmiş, 40 kabul oy çıkmıştır. Açık oy
lama yeter sayı olmadığı için yenilenecektir. 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan 
yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde de
miryollarının «sorumluluğ-u ile ilgili 25 Şubat 1961 
tarihli ve 539 sayılı Kanunla kabul edilen De
miryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mü
teallik Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek 
Andlaşmanın protokollerin ve Nihai andlaşma-
nın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
daki kanun tasarısının açık oylamasına 44 sayın 
üye iştirak etmiş, 44 oy çıkmıştır. Nisâbolma-
dığı için oylama yenilenecektir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasına 
33 sayın üye iştirak etmiş, 33 kabul oy çıkmış
tır. Nisabolmadığından oylama yenilenecektir. 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın açık oylamasına 43 sayın üye iştirak etmiş, 
43 kabul oy çıkmıştır. Nisap bulunmadığı ci
hetle oylama yenilenecektir. 

Ege üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının açık oylamasına 26 sayın 
üye iştirak etmiş, 26 kabul oy çıkmıştır. Nisa-
bolmadığı cihetle oylama yenilenecektir. 

18 . 2 . 1969 Sah günü saat 15,00 te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

AR VE CEVAPLARI 
var mıdır, varsa, bu hizmet ne zaman ifa edi
lecektir? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 7 . 2 . 1969 

Kaynaklar Bakanlığı 
Enerji ve Kaynaklar 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 1901/06289 

Konu : Plân Koordinasyon Fen H. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 22 1 . 1969 tarihli Kanunlar Müdür
lüğü 9572 - 7/525 sayılı yazınız. 

Gaziantep Senatörü «Salih Tanyeri'nin» 
Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ilçesinin elekt
rik enerjisi ihtiyacının Hirfanlı Santralı yö
nünden Kırşehir'e gelmekte olan yüksek geri
limli enerji nakil hattından sağlanmasına dair 
yazılı soru önergesi cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı 

Refet Sezgin 

7. _ SORULAR 

B) YAZILI SORU 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyen'nin, Hirfanlı Santralımın Hacı
bektaş ilçesine elektrik verilmesine dair yazılı 
soru. önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Haldun 
3îenteşeoğlu ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Refet Sezgin'in cevapları. (7/525) 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve iskân ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar bakanları tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâlet buyrul-
masını saygılarımla rica ederim. 

20 . 1 . 1969 
Gaziantep Senatörü 

Salih Tanyeri 
Hinfanlı Santralından Hacıbektaş'a veril

mesi defalarca vait ve resmî makamlarca ilân 
edilmiş bulunan elektrik cereyanının 1968 yı
lında programa alınarak kesinleşmiş olmasına 
rağmen, bilâhara vazgeçilerek iller Bankası Ge
nel Müdürlüğünce programdan çıkarılmış ol
duğu mudur? Doğru ise, çıkarılma sebepleri 
lecektir? 

Hacıbektaş ilçesine elektrik verilmesi husu
sunda, Bakanlıkça yeniden müspet çalışmalar 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş kasabası
nın elektrik projesi 1988 yılı içerisinde ikmal 
ve tasdik olunmuştur. 

Tesisatın yapımı işi 1969 yatırım progra
mına dâhildir. Bu itibarla 1989 da ihalesi bahis 
konusudur. 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 4 . 2 . 1989 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : 15/269 

Konu : Salih Tanyer'in yazılı sorusu 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : 22 . 1 . 1969 'gün, Kanunlar Müdür
lüğü 7/525 - 9572 - 3086 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Gaziantep üyesi Sa
lih Tanyeri'nin Hirfanlı Santralından Hacıbek
taş ilçesine elektrik verilmesine dair yazılı soru 
önergesi 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

imar ve iskân Bakanı 

Gaziantep Senatörü Salih Tanyeri'nin «Nevşe
hir iline bağlı Hacıbektaş ilçesinin elektrik 
enerjisi ihtiyacının Hirfanlı Santralı yömrün
den Kırşehir'e gelmekte olan yüksek gerilimli 
enerji nakil hattından sağlanması» konusunda 

yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Nevşehir ilinin Hacıbektaş ilçesine elektrik 
getirecek olan, Mucur - Hacıbektaş 30 Kv. luk 
enerji nakil hattiyle, Hacıbektaş ilçesi alçak 
gelirimli dağıtım şebekesinin yapılması işi; İl
ler Bankası Genel Müdürlüğünün 1969 yılı 
programında yer almış bulunmakta ve 1970 yı
lında bitirilmesi öngörülmektedir. 

Adı geçen Genel Müdürlükten alınan bil
giye göre ; 

Mucur - Hacıbektaş enerji nakil hattı ile, 
Hacıbektaş ilçesi dağıtım şebekesi projeleri 
hazırlanmış olup, ihaleleri 1969 yılı içinde ya
pılacaktır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklının, emekliye sevk edilen İ. Azmi 
Sorgun hakkındaki yazılı soru önergesi ve Baş
kanlık cevabı (7/534) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kurucu Meclis Genel Sekreteri iken değil, 
Cumhuriyet Senatosu <*enel Sekreteri iken, 
24 . 12 . 1966 gününde emekliye sevk edilen 
i. Azmi Sorgun'un Danıştay Dâva Daireleri Ku
rulundan lehine aldığı 5 . 4 . 1963 gün ve 
esas 987/846, karar 968/271 sayılı iptal kara
rının Anayasanın emredici 132 nci maddesine 
rağmen neden uygulanmadığının Tüzüğün 
12 nci maddesine göre yazılı olarak cevaplan
dırılmasını rica ederim. 

Tabiî Senatör 
Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 7.2.1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayın Mucip Ataklı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Temsilciler Meclisi Genel Sekreteri i. Azmi 
Sorgun'un emekliye sevk kararının, Danıştay-
ca iptali üzerine, adı geçene yeniden görev ve
rilmemesi sebebine dair 22 . 1 . 1969 tarihli 
yazılı soru önergeniz cevabı ilişiktir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet SenatosuBaşkanı 

1. İbrahim Azmi Sorgun 6 . 2 . 1961 ta
rihli onayla Temsilciler Meclisi Genel Sekre
terliğine tâyin edilmiştir. 25 . 10 . 1961 tari
hinde Temsilciler Meclisinin hukukî varlığının 
sona ermesi üzerine kadrosu ile henüz Teşkilât 
Kanunu ve kadrosu mevcudolmıyan (Halen de 
yoktur) Cumhuriyet Senatosu Genel Sekre
terliğini tedvire devam etmiştir. 

2. Adı geçen, Başkanlık Divanının müs
pet mütalâası da alınmak suretiyle 23.12.1966 
tarihinde emekliye irca edilmiştir. 

28 . 1 . 1967 tarihli dilekçesiyle emekliye 
ircamm durdurulması talebi Danıştay 10 ncu 
Daire Başkanlığının 18 . 3 . 1967 tarih ve 
esas 1967/120 sayılı kararı ile reddedilmiştir. 

3. Emekliliğinin iptali için Danıştay nez-
dinde dâva açmış, Danıştay Dâva Daireleri 
Kurulunun 5 . 4 . 1968 günlü esas 1967/846, 
karar 1968/271 sayılı ilâmı ile emekliye sevk 
işlemi iptal edilmiştir. 
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iptal kararı üzerine 21 . 6 . 1968 tarihli ; 
dilekçesi ile eski görevine atanmasını istemiştir. i 

1 . 7 . 1968 tarih ve 455/1085 sayılı cevabi i 
yazımızla «Sözü geçen görevin yürütülmesi za- i 
rureti karşısında kadroya tâyin yapıldığı ve ı 
bu görevi tedvire memur edildiği, halen (D) ] 
cetvelinde münhal memuriyetler bulunduğu, ı 
Cumhuriyet Senatosu Teşkilât Kanunu kabu- j 
lünde gereği düşünülmek üzere bu memuri- i 
yetlerden birine tâyinine muvafakat ettiği tak- j 
dirde 15 gün zarfında yazılı olarak bildirmesi» | 
hususu tebliğ edilmiştir. j 

Yazımıza müspet, menfi bir cevap vermemiş 
ve Danıştay nezdinde; 

a) 29 . 6 . 1968 tarihinde, emekliliği ile | 
ilgili gizli tezkiye varakasının iptali için, | 

b) 9 . 9 .1968 tarihinde, emekliye sevk 
tarihinden iptal tarihine kadar geçen süreye 
ait 28 185 lira maddi tazminatın ödenmesi için, 

c) 27 . 9 . 1968 tarihinde, emekliye sevM 
dolayısiyle 639 165,20 liranın maddi ve mânevi 
tazminat olarak Ödenmesi için, 

Dâva açmıştır. 
4. Emekliliğinin iptali hakkındaki Danış

tay Dâva Daireleri Kurulunun 5 . 4 . 1968 ta
rih ve esas 1967/846 karar 1968/271 sayılı kara
rının kaldırılması için 24 . 6 . 1968 tarihinde 
tashihi karar talebinde bulunulmuş olup der
desti niyettir. . 

Adı geçenin yukarda tarih ve muhtevası 
arz edilen 3 aded dâvası da henüz neticelenme
miştir. 
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2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncii maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet S i m Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirci 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhıon Tuğrul 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 97 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 84 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreJioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
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Abdülkerim. Saraçoğlu 
MUĞLA 

İlyas Karaöz 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Aguıı 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığb 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hayri Dener 
Vehap Gürenç 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneg 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

[Oya katilmıyanlar] 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet. Ura) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

CORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmjoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

. KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğhı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat öçten (1.) 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURB A ŞK ANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri KJorutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzriin 
Rasrıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

metinlerinin onayı 

Üye sayısı : '183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenLer : 105 
Reddedenler : O 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 0 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

[Kabul edenler] 

TABÎ! ÜYELER 
Refct Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeııocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDEN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mennıet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Orta e 

ÇANAKKALE 
NTahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
A]i Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Ha tun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
A.bbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğân 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Zıya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğln 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
A'-'durrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 

Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lîıtfi Hocaoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
E lire m Acun er 
Emamıllah Celebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran üzkaya 
Ahmet Yıldız 
Muza ffer Yurdakuler 
( t Â.) 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
t. Sahri Çağlıyangil 
(B.) 

Reşat Zaloğlu 

ÜRFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

Y'OZGAT 
Sadık Artukmae 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAIC 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

[Oya katlimin anlar] 

Saffet UraL 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
EDİRNE 

Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Ekrem Ö:?:d en 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâınoğlıı 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. Y. 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

-KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haindi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük 
Hilmi Soydan 

M Uf; LA 
Haldun Menteseoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasnğun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket Koksal 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûti'i Akadlı 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
E ağıp Ün er 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdıırrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Alt ay 
Eifat Öçten (İ.) 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Ali Sakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
î. Eteni Karakapıeı 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
CUMHURB A ŞKA NIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Mehmet İznıen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Narliv Nndi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Sn ad Hayri Ürgüplü 
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Türkiye Halk Bankası ve Halk sandıkları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısına eklenen geçici maddeye verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADIYAMAN 
Melhımet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKAEA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 85 
Reddedenler : 13 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 85 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenhr] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 

0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Btem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdı Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüıce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
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TABÎI ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran önkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(î. Ü.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İsmail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALHCESÎR 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcah 

Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

[Reddedenler] 

KARS 

Mehmet Hazer 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mdhmet Nazif Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

GAZİANTEP 
Salih (Tanyeri 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâmoğlıı 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu (B) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

TOKAT 

Zihni Betil 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüaün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

»m<i 
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Türkiye Halk Bankası ve Halk sandıklan Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 16 . 7 . 1935 tarih ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürgoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 

Üye 
Oy ve 

sayısı : 183 
renler : 40 

Kabul edenLer : 40 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katlimi; 

Açık üye 
/anlar : 143 
dikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇORUM 
M. Şevket Öaçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 

[Oya katı 

Fahri Özdü ek 
Mehmet Özgüııeş 
Selâhattin Özıgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
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İZMİR 
Beliğ Beler 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mehmet Varisli 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğlu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

Imıyanlar] 

Mehmet Ünaldı 
(Bşık. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

38 — 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİNOP 
Nâzım inebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

m /~\ t T A m 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betü 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demiryüce 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA İ l l i X -İJLJLJ X H 

Akif Tekin (İ. Â.) 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 
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BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turıgut Yaşar Gülea 
Alâettin Yılmıaıztürk 

BURSA 
I. Sa'bri Çağlayangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

i GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topalıoğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 

' Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

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

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
! Ali Alkan 
j KIRŞEHİR 
I Halil özmen 

| KOCAELİ 
j Hikmet Işmen 
| Lûtfi Tokoğlu 

\ KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A, Orhan Akça 

MALATYA 
I Nurettin Akyurt 
I Hamdi özer 

I MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 

j Ruhi Tunakan 
1 MARAŞ 
i Adnan Karaküçük 

Hilmi Soydan 
MARDİN 

! Abdurrahman Bayar 

J MUĞLA 
I Haldun Mcnteşeoğlu 
j (B.)' 
i NEVŞEHİR 
i I. Şevki Atasağun 
ı (Başkan) 
j NİĞDE 
l Kudret Bayhan 

Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
i Selâhattin Acar 

Bekir Sıtkı Baykal 
i Şevket Koksal 
j SAKARYA 
I Osman Salihoğlu 
| Mustafa Tığlı 
I SAMSUN 
! Rıza Isıtan 
i Refet Rendeci 

[ Fethi Tevetoğlu 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİVAS 

Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten (1.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

I V A N 
i Ferid Melen 

I ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

| Mehmet Ali Pestilci 

I CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadk 
! Hidayet Aydıner 

Hayri Dener 
i Vehap Güvenç 

Mehmet Izmen 
Sadi Koç aş 
Fahri KJorutürk 

| Osman Koksal 
i Cemal Madanoğlu 
I Nadir Nadi 

Tayfur Sökmen 
I Zerin Tüzün 

Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

I Suad Hayri Ürgüplü 
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26 Şubat 1960 tarihinde Bern'de imzalanan yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları halinde demir
yollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul edilen Demir
yolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) ek Andlasma
mn, protokollerin ve nihai Andlasmamn onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

Üye sayısı : 1.83 
Oy verenler : 44 

Kabul edenlıer : 44 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 139 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Halûk Berkol 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya kaîılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveldoğlu 

Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin ö'z.gür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AFYON KARAH1SAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
A. Tekin (I. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 
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AYDLN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlıayamgil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut. 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
SaMh Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip MirkelâmO'ğlu 

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

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İçmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevızi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuioğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebevli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten (1.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahm'et Demir Yüce 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri KJoratürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Tekel G-enel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİİ ÜYE 
Kâmil Karavelioğhı 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

Üye E 
Oy ver 

sayısı : 183 
enler : 33 

Kabul edenler : 33 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 150 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İZMİR 
Mümin. Kırlı 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

1 Ahmet Nusret Tuna 
KONYA 

1 Sedat Çumralı 
KÜTAHYA 

i 1. Etem Erdinç 
MANİSA 

A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuınakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

ORDTT V/JLlıJU/ KJ 

Selâhattin Acar 
RİZE 

0. Mecdi Agun 

[Oya katılmıyanlar] 

Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 
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AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (1. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

52 — 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım inebeyli 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat S arlı c aılı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLÜ 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmıaıztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 



O. Senatosu B : 35 13 . 2 . 1969 0 : 1 

BURSA 
L S a b r i Çağlıyangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlıı 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Engeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Tıapaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozioklar 
NaKif Çağatay 
Necip Mirkelânuoğlu 

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

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V. 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuloğlu 
Oral Karaosmanıoğru 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

I (İBaşkan) 
| NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 

Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten (I.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydın er 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tözün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı oyların 
sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Selâhattin össgür 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekins erler 

Oya katılmıy mi ar 
Üye sayısı 

Açık üyelikler 

[Kabul 

ÇORUM 
M. Şevket öıaçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

183 
43 
43 

0 
0 

140 
0 

edenler] 

\ İZMİR 
' Beliğ Beler 

KASTAMONU 
ı' Mehmet Çamlıca 

KONYA 
j Mehmet Varışlı 
j MANİSA 
| Ruhi Tuınakan 
1 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
! tlyas Karaöz 

NİĞDE 
\ Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
j 0. Mccdi Agun 

[Oya katıhmy anlar] 

M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
('Bşk. V.) 

ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
1 Salih Türkmen 

| AMASYA 
l Macit Zeren (Bşk;. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 

! Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

i ismail Yetiş 
| ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (t. Â) 

i ARTVİN 
i Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin öoşkun 

\ İskender Cenap Ege 
1 Halil Goral 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betü 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
i Turgut Yaşar Gülez 

Alâettin Yılmjatztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 
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BURSA 
î. Sabri Çağhyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusrot Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen j 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Sedat Cnnıraiı 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 

Fakih özlen 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Kara'osmanoğlu 
A. Orhan Süersaıı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mcnteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl-

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SIVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumeuoğlu 
CemaJ Tarlan (î.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadb 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Sr.di Koea.ş 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğhı 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin T üzün 
Ragıp Üııer 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 26 

Kabul edenler : 26 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 157 

Acık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Nuri Demire! 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
M. Şevket özçctin 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(I. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 

İZMİR 
Beliğ Beler 

Mü/min Kırlı 
Orhan Kor 

KOCAELİ 
LûtfiTokoğlu • 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

[Oya katılmıyanlar] 

M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Keımal Şenocalk 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

İsmail Yetiş 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
Âkaf Tekin (İ. jÂ.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlıyangil (B.) 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergenelî 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
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Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı (İ.) 
Fevzi Halıcı 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersaon. 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abcinrrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Reııdeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İinebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten (İ.) 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

ÜRFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Sadi Koçaş 
Fahri Korntürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEM» 
35 NOÎ BİRLEŞİM 

13 . 2 . 1969 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet (Senatosu fay eleri Cemal 
Tarlan 've Hüsnü DikeçligiFe izin veriltaesi hak
kında Cumhuriyet 'Senatosu (Başkanlığı tezke
resi '(3/750, 753) 

B - ÎKlNCl DEFA OYA KONULACAK 
ÎŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN ÎŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA ÎVEDÎLÎK KARARI 
VERÎLEN ÎŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

1. — Cumhuriyet 'Senatosu Talbiî üyesi Meh
met 'özigüneş ve 84 'arkadaşının, yazılı sorulara 
dair 'önergesi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet 'Komisyonu raporu '(Dağıtma tari-
'hi :16.12.1<968) 

'2. — 'Cumhuriyet 'Senatosu İTalbiî Üyesi Hay
dar Tunçkanait'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik (Devletleri 'Hükümeti arasın
da akdolunian kredi anlaşmasına dair (Senato 
araştırması istiyen 'önergesi' (10/23) 

3. — Cumhuriyet 'Senatosu Bor Mineralleri 
Araştırma Komisyonu ıraporu : (10/15) (Dağıt
ma jtarihi':!20 .il .(1969) 

X 4. — Tekel İGeniel Müdürlüğü fl.968 yılı 
Bütçe Kanununa (bağlı ^cetvellerde (değişiklik 
yapılması {hakkında (kanun Itasansı 've Bütçe 
Karma Komisyonu ıraporu '(Millet Meclisi 1/604; 
Cumhuriyet Senatosu 1/956) :(S. (Sayısı : 1205) 
(Dağıtma .tarihi' : (28 . !l . 1969) 

5. — Cuimhuriyet İSenatosu 'Tabiî üyesi Hay
dar Tunekamat İve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . '6 j. '1967 (tarihli ve 29 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 12143 Isayılı Kara
rın (Genel Kurulda Igörüşülmesine dair önerge
leri 've Dilekçe tKarmia Komisyonu jraporları 
(Cumhuriyet Senatosu 4/77) i (S. (Sayısı : 1120 
ye ek) (Dağıtma tarihi ı: 29 . 1 .1969) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1.'— İmar ve .îskân (Bakanlığı kuruluş ive va
zifeleri (hakkında '7116 Isayılı Kanunun 3 ucü ve 
'7 nci •maddelerinin değiştirilmesine (bu kanunaı 
bir madde eklenmesine ve '3656 sayılı Kanuna 
'bağlı (1) 'sayılı Jceltvelin 'İmar ive İskân Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince ^kalbul olunan 'metini 
•ve Cumhuriyet ISeniatosu '»Geçici Komisyonu ra
poru '(Millet Meclisi 1/518; Cumhuriyet (Sena
toyu 1/954) ('S.'Sayısı : 1199) (Dağıtma tarihi : 
23 .1 .1969) 

X '2. '— *2262 Isayılı »Sümerlbarik Kanununun 
6606 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ıncü fmadde 
sinin değiştirilmesi hakkında İkamın tasarısi'nın 
Millet Meclisince kabul olunan (metni Ve Cuım-
•huriyeit (Senatosu iGeçici Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi (1/553; Cumhuriyet İSenatosu 
1/949) ı(S. . Sayısı •: 11201) ((Dağıtma tarihi : 
23 . i l . 1969) 

X 13. — 'Türkiye IHalk (Bankası 've 'Halk San
dıklan Kanununun Ibâzı imaddeleri'nin değiştiril
mesine dair olanı 16 . '7 •.11965 Itarih (ve '699 sa
yılı Kanunun 1 nci ve 2 ncli 'maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun Itasarısının Millet Mecli
since ıkalbul olunan metni /ve ^Cumhuriyet Sena-



tosu IGeçici iKoımisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/510; Cumhuriyet Senatosu l/9'39) (S. 'Sayı
sı i: 0.202) ((Dağıtma ttarîhi:: İ23 l '1 . 1969) 

X 4 . — Dünya IS ağlık Teşkilâtı Anayasanın 
24 ive l25 nei maddelerini (değiştiren metinlerinin 
onayı hakkında kanun tasarısının Millet Mecli
since kaibul olunan metni 've Cumhuriyet 'Sena
tosu Dışişleri, 'Turizm 've Tanıtma, ISosyaıl İşler 
komisyonları (raporları (Millet Meclisi d/404; 
Cumhuriyet Senatosu 1/937) (S. Sayısı : 1203) 
(Dağıtma tarihi r. '23, U . 1969) 

X 5. — 126 Şulbat 0.966 tarikinde Bern^de im-
fzaJİaman 'yolcuların lölmeleri ve yaralla-nmaları 

halimde Demiryollarının sorumluluğu ile ilgili 
'25 Şuibat 1961 (tarihli 539 sayılı Kanunla kabul 
edilen Demiryolları ile yolcu ve 'bagaj taşımaı-
larma ffnütaallik Milletlerarası Andlaşmaya 
(CIV) ek Andlaşjmasmm Protokollerin ve Nihai 
Andlaşmaının onaylanmasının Uygun (bulundu
ğu hakkındaki Ikanun tasarısının ' Millet Mec
lisince 'kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Dışişleri, Turizm 've Tanıtma, Bayındır
lık, Ulaştırma 've İmar :- »iskân komisyonları 
raporları (Milleit Meclisi 1/423; Cumhuriyet 
Senatosu i/938) <(S. İSayısı : 1204) ((Dağıtma 
tarihi : 127.|1.1969) 



Toplantı : 8 f 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : t 

İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkında 7116 
sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu 
kanuna bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 

1/518; C. Senatosu 1/954) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 739) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 1 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6177 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 17 . 1 . 1969 tarihli 31 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işa-
ri oy ile kabul edilen, İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanu
nun 3 ncü ve 7 nci maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı 
Kanıma bağlı (1) sayılı cetvelin imar ve İskân Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Fcrrııh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 6 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş re Genci Ku
rulun 17 . 1 . 1969 tarihli 31 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 739) 

Geçici Komisyon raporu 

Cum'huriyet Senatosu 
Geçici Komisyona 22 . 1 . 1969 

Karar No. : 1/95 i 
Esas No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

imar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hakkında 7116 sayılı Kanunun 8 ncü ve 7 nci 
maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin imar ve iskân Bakanlığı kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısını gö
rüşmek üzere, Cum'huriyet Senatosu Genel Kurulunun 21 . 1 . 1969 tarihli 22 nci Birleşiminde 
kurulması kabul edilen Geeici Komisyonumuz 22 Ocak 1969 günü Başkanlık Divanını seçmiş ve 
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aynı gün bu tasarı ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olunmuştur. 

Tasarının gerekçesinde 'belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden, 
tasarı, Millet Meclisinden gelen şekliyle ve ek 1 sayılı cetvelle birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının, önemine binaen G-enel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bu
lunulması da kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kütahya 

İ. Ethem Erdinç 

SÖzcü 
'Sakarya 

Osman Salihoğlu 

Kâtip 
Konya 

Fakih Özlen 
Erzurum 

Sakıp Hatun oğlu 

Balıkesir Afyon Ordu 
Cemalettin İnhaya Kâzım Karaağaçlıoğh' Şevket Koksal 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ragıp tiner 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkında 7116 saydı Kanunun 3 ncü ve 7 nci 
maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir 
madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) saydı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı kıs

mında değişiklik yapılmasına devir Kanun 

MADDE 1. — 7116 sayılı Kanunun 3 ncü 
ve 7 nci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 3. — imar ve iskân Bakanlığı : 
Merkezde; 
A) Müsteşarlık, 
B) özel Kalem Müdürlüğü, 
C) Tetkik Kurulu Başkanlığı, 
D) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
E) Hukuk Müşavirliği, 
F) Plânlama ve İmar G-enel Müdürlüğü, 
G) Mesken Genel Müdürlüğü, 
H) Âfet işleri Genel Müdürlüğü, 
i ) Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, 
J) Zatişleri Dairesi Başkanlığı, 
K) Levazım ve Evrak işleri Müdürlüğü, 
L) Daire Müdürlüğü, 

ve Bakanlıkça lüzum görülen hallerde, ku
rulacak diğer müdürlüklerden, taşrada: böl
ge müdürlükleri, il imar müdürlükleri ve imar 
şefliklerinden terekkübeder. 

Madde 7. — Teftiş Kurulu Başkanlığı; 
Müfettiş sıfat ve salâhiyetini haiz bir baş-

OEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İmar ve İskân Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri 
hakkında 7116 sayılı Kanunun 3 ncü ve 7 nci 
maddelerinin değiştirilmesine, bu kanuna bir 
madde eklenmesine ve 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) saydı cetvelin İmar ve İskân Bakanlığı kıs

mında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Sentosu (S. Sayısı : 1199) 
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(Millet Meclisinin .kabul ettiği metin) 

kanın idaresi altında Bakanlığın emir, idare 
ve denetiminde ve Bakanlığa bağlı bulunan 
bütün teşekkül, müessese, şirket ve tesislerle, 
iller Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasının 'her türlü muamele ve işlerini Bakan 
adına tetkik, teftiş ve tahkik eder. Müfettiş
lerin görev ve yetkileri tüzükte belirtilir. 

MADDE 2. — 7116 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Âfet İşleri Genel Müdür
lüğü : 

7116, 7269 sayılı kanunlarla, bu kanunların 
ek ve değişiklikleriyle ve diğer kanunlarla imar 
ve iskân Bakanlığına verilmiş olan âfetlerle 
ilgili işleri yürütür. 

MADDE 3. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin imar ve İskân Bakanlığı kısmı
na, ilişik cetvelde derece, unvan, aded ve aylık 
tutarları gösterilen memuriyetlere ait kadrolar 
eklenmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. I 

(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

EK MADDE — Millet Meclisi metninin ek 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ü. Sentosu (S. Sayısı : 1199) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

imar ve iskân Bakanlığı 
(Merkez Teşkilâtı) 

D. Memnuniyetin nevi Aded 

2 Müsteşar Muavini 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı) 

3 Müşavir Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Müheüdis, Mi
mar) (ihtisas yeri) 

3 Müşavir Müfettiş 
4 Başmüfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar) 

(İhtisas yeri) 
4 Başmüfettiş 
5 1 nei Sınıf Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mi

mar) (İhtisas yeri) 
6 II nei Sınıf Müfettiş (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, 

Mimar) (İhtisas yeri) 
6 II nei Sınıf Müfettiş 
7 III ncü Sınıf Müfettiş (Yüksek Mühendis Yüksek Mimar veya Mühendis, 

Mimar) (İhtisas yeri) 
10 Müfettiş Yardımcısı 

(Hukuk 2.1 üşavirliği) 
5 Üçüncü Hukuk Müşaviri 

(Âfet İşleri Genel Müdürlüğü) 
3 Genel Müdür (İhtisas yeri) (Mütehassıs) 
4 Genci Müdür Muavini (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, 

Mimar) (İhtisas yeri) 
4- Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas yeni) 
4 Uzman (Jeolog) (İhtisas yeri) 
5 Uzman (-Teolog) (İhtisas yeri) 

(Vilâyetler Memurları) 
4 İmar Müdürü (Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar 

(İhtisas yeri) 
4 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas yeri) 
5 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas yeri) 
6 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas yeri) 
7 Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar veya Mühendis, Mimar (İhtisas yeri) 
7 İnşaat Teknikeri (İhtisas yeri) 
7 Topoğraf (İhtisas yeri) 
8 Ressamı 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metne bağlı cetvel 

(1) SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metnine bağlı (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
2 

1 

1 

2 
5 
9 

2 

(U 
9 

58 
34 
15 
67 
61 
58 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

C. Sentosu (S. Sayısı : 1199) 



Toplantı : 8 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı Kanunla değiştirilen 
4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 

Komisyon raporu (M. Meclisi 1/553; C. Senatosu 1/949) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 740) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 14 . 1 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7126 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 13 . 1 . 1969 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6806 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 30 . 9 . 1968 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 6, 7, 9 ve 13 . 1 . 1969 tarihli 22, 23, 25 ve 27 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle, 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 740) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 22 . 1 . 1969 
Esas No. : 1/949 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 13 . 1 . 1969 tarihli 27 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı Kanunla değiştirilen 
4 ncü nıadesiııin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı, 

Komisyonumuzun 21 . 1 . 1969 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de işti
rakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca ela uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun ta
sarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine iarz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

İV. Ergeneli 

^Balıkesir 
N. Sarlıcalı 

Sözcü 
Muğla 

1: Karaöz 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Kâtip 
Maraş 

A. Karaküçük 

Sakarya 
0. Salihoğlu 

Balıkesir 
C. İnkaya 

Tabiî Üye 
8. Karaman 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı 
Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 2262 sayılı Sümerbank Kanu
nunun, 20 . 5. 1955 tarih ve- 6606 sayılı Kanun
la değiştirilen 4 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
d eğişıtirilımişltir. 

Madde 4. — Sümerbankm itibari sermaye
si 1 500 000 000 uradır. 

Bu seıınıayenim ödenmiyeın kısmı, diğer kay
naklara ilâveten genel bütçeye her yıl konula
cak ödeneklerle karşılanır. 

MADDE 2. 
rürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihlinde yü-

MADDE 3. — Bu Ikanunu Balkanlar Kurulu 
yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

2262 sayılı Sümerbank Kanununun 6606 sayılı 
Kanunla değiştirilen 4 ncii maddesinin değişti

rilmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 ndi madde laynen kabul 'edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
"2 ndi madde aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayıeı : 1201) 



Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Halk Bankası ve Halk sandıkları Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine dair olan 1 6 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/510; 
C. Senatosu 1/939) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 720) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 1 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6344 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1969 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 10 . 4 . 1968 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 ve, 6 . 1 . 1966 tarihli 21 ve 22 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 720 ye 1 nci ek) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 22 . 1 . 1969 
Esas No. : 1/939 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1969 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Türkiye Halk Bankası ve Halk 'Sandıkları Kanununun bâzı maddele-
riınin değiştirilmesine dair olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci mad
delerinin değiştirilımıeisine dair kanun 'tasarısı, Komisyonumuzun 21 . 1 . 1969 tarihli toplantı
sında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve bunlara mütedair temsilcilerin verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun ta
sarısı Millet Meclisi ıGenel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Edirne 

N. Ergeneli 
Balıkesir 

N. Sarlıcalı 

Sözcü 
Muğla 

İ. Karaöz 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 

Kâtip 
Maraş 

A. Karaküçük 
Sakarya 

O. Salihoğlu 

Balıkesir 
C. İnkaya 
Tabii Üye 

S. Karaman 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 16 . 7 . 1385 tarih ve 699 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Halk Bankası ve Halk 
Sandıkları hakkındaki 2284 sayılı Kanunun 699 
sayılı Kanunla değiştirilen 1 nci ve 2 nci madde
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 1. — Merkezi Ankara'da olmak üze
re Türkiye Halk Bankası namı ile bir Anonim 
Şirket kurulmuştur. 

Bankanın sermayesi 1 milyar liradır. Bu ser
mayenin 24 208 500 lirası 6762 sayılı Ticaret 
Kanununun yürürlüğe girmesinden önce çıkarı
lan ve muteber olan 100 lira değerinde nama 
yazılı 242 085 aded, 3 042 500 lirası beheri 500 
lira değerinde nama yazılı 6 085 aded. 972 749 000 
libası beheri 1 000 liralık nama yazdı 972 749 
aded hisse senedinden teşekkül eder.» 

«Madde 2. — Hisse senetleri (A). (B) ve (C) 
gruplarına ayrılmış olup, 

(A) Grupu Hazineye. 
(B) Grupu İktisadi Devlet Teşekküllerine, 
(C) Grupu diğer tüzel kişilerle gerçek kişi

lere tahsis edilmiştir. 
(A) Grupu sermayenin % 65 ini. 
(B) Grupu sermayenin % 5 ini. 
(C) Grupu sermayenin c/c 30 unu 
Teşkil eder. 
(A) ve (B) rgupu hisse senetleri nama ya

zılı olup. bunlardan (A) grupuna dâhil olanlar 
devredilemez. (B) grupu hisse senetleri gerek
tiğinde Bakanlar Kurulu karariyle Hazineye ve
ya diğer İktisadi Devlet Teşekküllerine devrolu-
nabilir. Devir esasları bu kararda belirtilir. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türkiye Halk Bankası ve Halk Sandıkları Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
olan 16 . 7 . 1965 tarih ve 699 sayılı Kanunun 
1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu S. Sayıeı : 1202) 
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Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

(C) grupu hisse senetlerinden yalnız bir kıs
mı satıldığı takdirde, bakiyesi yine diğer ger
çek ve tüzel kişilerden isteklisi çıktığında satıl
mak üzere Hazinece ve Teşekküllerde almaiblir.» 

(A) grupu sermayesine ait reyler Ticaret Ba
kanlığınca kullanılır.» 

MADDE 2. — Bu kanun, yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

((Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayıeı : 1202) 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 nci maddelerini 
değiştiren metinlerinin onayı hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 

Turizm ve Tanıtma, Sosyal İşler komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/409; C. Senatosu 1/937) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 684) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 1 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5002 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1969 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren me
tinlerinin onayı hakkında kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 11 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 13, 16, 18 . 12 . 1968; 3 ve 6 . 1 . 1969 tarihli 17, 18, 19, 21 ve 22 nci birleşimlerinde önce
lik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 684) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 14 . 1 . 1969 

Esas No : 1/937 
Karar No : 11 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1969 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasasının 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren me
tinlerinin onayı hakkında kanun tasarısı, Dışişleri Komisyonunun 14 Ocak 1969 tarihli toplantısın
da, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden tasarı, 
Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

203 
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Havalesi gereğince Sosyal İşler Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan Bu kanunda sözcü 
Samsun Konya Kütahya İstanbul 

F. Tevetoğhı F. Hahcı O. Akça T. Ariburun 

Manisa 
D. Barutçuoğlu 

Elâzığ Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
G. Ertuğ N. Nadi 

Çorum 
8. Yalçuk 

Ağrı 
/S. Türkmen 

Sosyal işler Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Sosyal İşler Komisyonu 
Esas No. : 1/937 

Karar No. : 12 
22 . 1 . 1969 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1969 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Dünya Sağlık Teşkilâtına Anayasanın 24 ve 25 ncıi maddelerini değiştiren 
metinlerinin onayı hakkında kanun tasarısı, Konisy onumuzun 21 . 1 . 1969 tarihli toplantısında 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Birleşmiş Milletlerin bir ihtisas teşekkülü ol m Dünya Sağlık Teşkilâtı (DST) Anayasası 1946 
yılında New-York'ta toplanan Milletlerarası bir k mferans tarafından hazırlanmış ve o zaman mem
leketimiz dâhil (61) memleket tarafından imzalanmıştır. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı fiilen 1948 yılında kurulmuş ve Türkiye, bu Anayasayı 5062 sayılı Ka
nunla tasdik ederek aynı yıl içinde teşkilâta resmen üye olmuştur. 

Süratle gelişen teşkilâtın icra organı olan ve ilk kuruluşunda (18) kişiden ibaret bulunan 
«İcra Konseyi» üye adedi de bu gelişmeye uygun olarak zaman zaman artırılmıştır. Nitekim 1959 
yılında toplanan Onikinci Sağlık Genel Kurulu, Anayasalda değişiklik yapılmasını kararlaştıra
rak «İcra Konseyi» üye adedinin 24 e çıkarılma mıı kabul etmiş ve bu değişiklik 366 sayılı Kanun
la Türkiye tarafından da tasdik edilmiştir. 

Dünya Sağlık Teşkilâtına üye devletler adedi ün gittikçe artması ve bu artışa paralel olarak 
yeniden «İcra Konseyi» üye sayısının artırılması lüzumu hâsıl olmuş ve bu miktarın (24) ten (30) a 
çıkarılması memleketimizce de desteklenerek ka'ral olunmuştur. 

Bu itibarla; Dünya Sağlık Teşkilâtı Anayasa '-mm 24 ve 25 nci maddelerini değiştiren metin
lerin onaylanmasına dair olan bu kanun tasarısı Komisyonumuzca da uygun görülerek MMlet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli üe ay ıcn kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Y tiksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Erzurum 
Edip Somunoğlu 

Burdur 
Faruk Kınaytürk 

Sözcü 
Muğla 

llyUs Karaöz 

Zonguldak 
Tarik Remzi Baltan 

Kâtip 
Hakkâri 

Necip Seyhan 

İstanbul 
Mebrure Aksoley 

İzmir 
Mustafa Bozoklar 

Samsun 
Rıza Isıtan 

Kontenjan 
Vlahap Güvenç 

C Senatosu (S. Sayıeı : 1203) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anaya
sasının 24 ve 25 nci maddelerini 
değiştiren metinlerinin onayı 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5062 sayılı Ka
nunla onaylanmış bulunan Dün
ya Sağlık Teşkilâtı Anayasası
nın, Dünya Sağlık Teşkilâtı 
Yirminci Genel Kurulunun 23 
Mayıs 1967 tarih ve WHA 20.36 
sayılı Kararı ile değiştirilen ili
şik 24 ve 25 nci maddelerinin 
onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anaya
sasının 24 ve 25 nci maddelerini 
değiştiren metinlerinin onayı 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Sosyal îşler Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Dünya Sağlık Teşkilâtı Anaya
sasının 24 ve 25 nci maddelerini 
değiştiren metinlerinin onayı 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

ü. Senatosu (S. Sayıeı : 1203) 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan yolcuların ölmeleri 
ve yaralanmaları halinde demir yollarının sorumluluğu ile ilgili 
25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul edilen Demir
yolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletlerarası 
Andlaşmaya (CIV) ek Andlaşmanm, protokollerin ve nihai Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Bayındırlık, Ulaştırma ve 

İmar ve İskân komisyonları raporları (M. Meclisi 1/423; 
C. Senatosu 1/938) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 653) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8 . 1 . 1969 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5299 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 1 . 1969 tarihli 22 ne! Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, 26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan Yolcuların ölmeleri ve yaralanmaları 
halinde Demiryollarınm sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul 
edilen Demiryolları ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletlerarası, Andlaşmaya (CIV) Ek 
Andlaşmanm, Protokollerin ve Nihai Andlaşmanr;ı onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. FerruJi Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bv tasarı 20 . 11 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun, 13, 16, 18 . 12 . 1968, 3 ve 6 . 1 . 1969 tarihli 17, 18, 19, 21 ve 22 nci birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 653) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 

Esas No. : 1/938 14 . 1 . 1969 
Karar No. : 10 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'de imzalanan yolcuların ölmeleri ve yakalanmaları halinde demir
yollarının sorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 taı-ihlıi, 539 sayılı Kanunla kabul edilen demiryolları 
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ile yolcu ve bagaj taşımalarına mütaallik Milletler ırası Andlaşmaya (CIV) Ek Andlaşmanm, proto
kollerin ve Nihai Andlaşmanm onaylanmasının uy ^un bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, Dışiş
leri Komisyonunun 14 Ocak 1968 tarihli toplantısında, ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulun
dukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerekçede sarahatle belirtilen hususlar korniş onumuzca da uygun mütalâa edildiğinden tasarı, 
Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edil niştir. 

Havalesi gereğince, Baymdılık - Ulaştırma - İm \r İskân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile soınulur. 

Başkan 
F. Tevetoğlu 

Samsun 

Bu Kanunda Sözcü 
Feyzi Halıcı 

Konva 

Orhan Akça 
Kütahya 

Tekin Arıburun 
İstanbul 

Doğan Barutçuoğlu 
Manisa 

İmzada bulunamadı* 

Celâl Ertuğ 
Elâzığ 

Nadir Nadi 
C. Başkanınca S. Üye 

Salih Türkmen 
Ağrı 

S. Selçuk 
Çorum 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonu 

Karar No. : 3 
Esas No. : 1/938 

23 . 1 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

26 Şubat 1966 tarihinde Bren'de imzalanan yolcuların (ölmeleri ve yaralanmaları halinde de
miryollarının ısorumluluğu ile ilgili 25 Şubat 1961 tarihli, 539 sayılı Kanunla kabul 'edilen Demir
yolları ile yolcu ve 'bagaj taşımalarına toütaallik Milletlerarası Andlaşmaya (CIV) Ek Andlaşma
nm. Protokollerin ve Nihai Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasa
rısı, Ulaştırma Komisyonunun *23 Ocak 1969 tarih i toplantısında, ilgili bakanlık temsilcileri de ha
zır bulundukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerekçede (sarahatle (belirtilen hususlar komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden tasarı, 
Millet Meclisinden igelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile ısunulur. 
Başkan ve (bu kanunda 

sözcü Kâtip 
Afyon Tabiî Üye Adana 'Kütahya 

K. Karaağaçlıoğlıı 11. Tunçkanat 31. N. Âdemoğlu İ. E. Erdinç 

Kars 
31. Hazer 

Urfa 
/. E. Karakapıcı 

Burdur 
F. Kınaytürk 

Eskişehir 
G. TJçagök 

Çorum 
S. Yalcuk 

O. Senatosu (S. Sayısı : 1204) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'
de imzalanan Yolcuların ölmele
ri ve yaralanmaları halinde De
miryollarının sorumluluğu ile 
ilgili 25 Şubat 1961 tarihli, 539 
sayılı Kanunla kabul edilen De
miryolları ile yolcu ve bagaj ta
şımalarına mütaallik Milletler
arası Andlaşmaya (CIV) Ek 
Andlaşmanın Protokollerin ve 
Nihai Andlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — 25 Şubat 1961 
tarihli Demiryolu ile yolcu ve ba
gaj taşımalarına mütaallik Mil
letlerarası Andlaşmaya (CIV) 
ek, 25 Şubat 1966 tarihinde 
Bern'de imzalanan Yolcuların 
ölmeleri ve yaralanmaları ha
linde demiryollarının sorumlu
luğu ile ilgili Andlaşmanın, Pro
tokollerin ve Nihai Andlaşma
nın onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

— 3 — 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonunun kabul ettiği 

metin 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'
de imzalanan Yolcuların ölmele
ri ve yaralanmaları halinde De
miryollarının sorumluluğu ile 
ilgili 25 Şubat 1961 tarihli, 539 
saydı Kanunla kabul edilen De
miryolları ile yolcu ve bagaj ta
şımalarına mütaallik Milletler
arası Andlaşmaya (CIV) Ek 
Andlaşmanın Protokollerin ve 
Nihai Andlmmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edüen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

. . .>... 

Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân Komisyonunun 

kabul ettiği metin 

26 Şubat 1966 tarihinde Bern'
de imzalanan Yolcuların ölmele
ri ve yaralanmaları halinde De
miryollarının sorumluluğu ile 
ilgili 25 Şubat 1961 tarihli, 539 
sayılı Kanunla kabul edilen De
miryolları ile yolcu ve bagaj ta
şımalarına mütaallik Milletler
arası Andlaşmaya (CIV) Ek 
Andlaşmanın Protokollerin ve 
Nihai Andlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2, — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

>&-<{ 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1204) 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 2 0 5 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis

yonu raporu (M. Meclisi 1/604; C. Senatosu 1/956) 

T. C. 
Başbakanlık 16 . 1 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-833/316 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye B 'yük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10 . 1 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Ge \el Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kan m tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik ola
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir&l 

Başbakan 

Tekel Genel Müdürlüğü 

GEREKÇE 
Birinci madde : 

Bölüm Madde Eklenen 

12.000 12.310 40 000 Malî yıl başında zamma müstahak çocuk adedi 6 008 iken, cari yıl 
ieinde doğan 290 aded çocukla beraber toplam 6 298 adede yüksel
miştir. Yılı bütçesindeki ödenek bu artışı karşılıyamarnaktadır. 
Gerekli ihtiyacın giderilmesi için bu tertibe 40 000 liralık ödene
ğin ilâvesi lüzumludur. 

12.340 40 000 Bu tertibe konulan ödenek tamamen sarf edilmiştir. Geçen yıla 
nazaran hasta sayısının çoğalması, hastalıkların çoğunun ani ve 
âcil vakalar teşkil etmesi ve kaplıca tedavilerinin de geçen yıla 
nazaran çok olması sebebiyle 40 000 liranın eklenmesine zaruret 
vardır. 

12.811 15 000 Bu maddeye konulan 150 000 liralık ödenek, emekliye ayrılanlar
dan boşalan vazifelere yapılan tâyinler, mücbir sebepler tahtında 
yapılan nakiller ve emekli olanların ikamet edecekleri mahallere 
kadar verilmesi iktiza eden yolluklar ve ayrıca cari yılda kadro 
ücreti 800 liraya kadar olan memur yevmiyelerinin 10 liradan 15 
liraya çıkarılması sebebiyle, tamamen sarf edilmiştir. 
Yıl sonuna kadar olan ihtiyacın karşılanabilmesi için daha 15.000 
liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 



Bölüm Madde Eklenen 

12.813 35 000 
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Kadro ücreti 800 liraya kadar olan memur ve hizmetlilerin yev
miyelerinin 10 liradan 15 liraya çıkarılması, tek memurlu idare
lerde çalışan elemanların izin ve hastalık dolayısiyle işlerinden 
ayrılmaları halinde yerlerine başka mahallerden gönderilen ve
killerine verilen yolluklar, ayrıca 1969 malî yılı için bu seneden 
yapılması lâzımgelen hazırlıkların takip ve kontrolü için teknik 
ve kalifiye elemanların memleket sathında yapacakları seyahatle
re ait yollukların da ödenebilmesini sağlamak üzere tertibindeki 
350 000 liralık ödenek ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 
Bu sebeple, daha 35 000 liranın eklenmesini ihtiyaç vardır. 

34.000 34.620 

(A/3) 

440 Ek ödenek olarak verilecek 440 000 liranın 7126 sayılı Sivil Savun
ma Kanununun 37 nci maddesi gereğince eklenmesi gerekmekte
dir. 

35.000 35.220 250 000 1968 yılı içerisinde Tekel Genel Müdürlüğü personelinden geçen 
yıllara nazaran çok fazla sayıda memur ve hizmetlinin muhtelif 
sebepler dolayısiyle emekliye ayrılması, mezkûr yıl bütçesinin bu 
tertibine konulmuş olan 1 500 000 liralık ödenek tamamen sarf 
edilmiştir. 
Halen Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tahakkuk ettirilip, 
ödenmemiş olan ve Şubat 1969 sonuna kadar ödenmesi zaruri bu
lunan fatura bedellerinin karşılanması için bu miktarın eklenmesi 
gerekmektedir. 

35.240 50 000 Tertibine konulan ödeneğin yıl sonuna kadar olan ihtiyaçları kar-
şılıyamıyacağmdan, 50 000 liranın ilâvesi zaruridir. 

35.710 10 000 Tekel Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerine yapılmakta olan 
yemek yardımı 171 120 lira olması gerekirken, bütçeye ihtiyaca 
kâfi gelir mülâhazasiyle 138 000 liralık ödenek konulmuştur. 
Yıl sonuna kadar olan ihtiyacı mevcut ödenek karşılıyamıyacağın-
dan, 1.0 000 liranın eklenmesi lüzumludur. 

İkinci madde : 
440 440 liralık ek ödenek, kahve satışlarından elde edilen fazlalık ile karşılanacağından, Tekel 

Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Katnununa bağlı (B) işaretli cetvelin 52 000 nci (Tekel Gelirleri) 
bölümünün 52 420 nci (Tekel safi hasılatı) maddesine eklenmesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/604 
Karar No. : 157 

23 . 1 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edilen (Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişM'iik yapılması hakkımla kanun tasarısı) 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1205) 



_ 3 — 

Genel Müdürlük yetkilileriyle Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldıkları birleşimde görü
şüldü : 

Malî yıl başında zamma müstahak çocuk sayısının, 6008 iken cari yıl içerisinde doğan 290 çocukla 
6 298 e yükselmesi, 

Hasta sayısının artması, emekliye ayrılanlara verilen yolluklar, katî zaruret sonucu yapılan tâyin 
ve nakiller, memur yevmiyderindcki kanuni artışlar dolayısiyle tertipleriındeiki ödenökleri tamamea 
sarf edilmiş olan hizmetlerin devamını sağlamak nedeniyle, söz konusu Genel Müdürlüğün (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerinin ilgili tertiplerine toplam olarak (440 440) liralık ek ödeneğin verilme
sini Komisyonumuz olumlu karşılamıştır. 

(B) işaretli cetvelin 52.000 nci (Tekel gelirleri)bölümünün 52.420 nci (Tekel safi hasılatı) madde
sine de (440 440) lira eklenmesini öngören tasarı, Komisyonumuzca bağlı cetvelleriyle beraber aynen 
kabul edilmiştir. " : 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Balıkesir 
C. İnhaya 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Manisa 
ö. Sakar 

Uşak 
. F. Atayurt 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Demir 

tstanbul 
M. Güven 

Sakarya 
O. Salihoğlu 

Van 
F. Melen 

Sözcü 
Zonguldak 

K. Z>. Sungun 

Eskişehir 
M. î. Angı 

Konya 
M. N. Kalayctoğlu 

Samsun 
A. F. Alışan 

7. 

Kâtip 
Ordu 

Ş. Pehlivanoğlu 

Gümüşane 
8. Ö. San 

Manisa 
O. Karaosmanoğlu 

Sivas 
M. K. Palaoğlu 

Yozgat 
Yeşilyurt 

C. Senatosu* (S. Sayısı : 1205) 
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HÜKÜMET ıTA&ARISI 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı. 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin, ilişik cetvelde yazılı tertip
lerine 440 440 liralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetve
lin 52.000 nci (Tekel gelirleri) bölümünün 
52.420 nci (Tekel safi hasılatı) maddesine 
440 440 lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

10 . 1 . 1969 
Başbakan 

S. Demirel 
Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
./. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Devlet Bakanı 
S. öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
/ / . Dinçe r 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
I E T T I Ğ İ METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi bağ
lı cetvelleriyle aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi bağ
lı cetvelleriyle aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
N. Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Kürşad H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. Kılıç 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1206) 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetvel) 

Ödeneğin çeşidi 

Tekel Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) 

PERSONEL GİDERLERİ 

SOSYAL YARDIMLAR 
12.310 Çocuk zammı 
12.'340 Tedavi ve cenaze giderleri 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 

Lira 

Bölüm toplatan 130 000 

40 000 
40 000 

15 000 
35 000 

(A/3) 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Savunma fonu 

karşılığı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER Bölüm toplamı 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.240 Diğer ödemeler 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ 
TEŞEKKÜLLERE YARDIMI-AR 

35.710 Tekel Genel Müdürlüğü mensupları Yar'dım Derneğine (Memur ve 
hizmetlilerin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetvel) 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kalbul edilmiştir. 

440 

440 
310 000 

250 000 
50 000 

10 000 

Genel toplam 440 440 

• > • ' • -

C. Senatosu (S. Sayısı : 1205; 





'Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1/611; C. Cenatosu 1/981) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 1 . 1969 

Kanunlar ve. Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 840/589 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığığnca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 25 . 1 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

^yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

G-EREKÇE 

Birinci madde : 
Bartın - Amasra, Kiğı - Karakocan ve Adapazarı'nda vukubulan yer sarsıntıları dolayısiyle, 

yılı içinde verilen ödenek ve ek ödeneklerin hak sahiplerine ödenecek istihkaklar ile malzeme 
borçları için teraküm etmiş olan ihtiyaçları karşılıyamamaktadır. 

Diğer taraftan, cari yıl içinde 7269 sayılı Kanun hükümleri gereğince yapılmasına başlanmış 
ve yeniden yapılması zaruri bulunan 1 200 aded konut ile bu işlerde istihdam edilen merkez ve 
taşra personel masraflarının da ödenmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla; İmar ve İskân Bakanlığı 1968 yılı bütçesinin 22.770 nci maddesine 15 000 000 li
ranın eklenmesi zaruridir. 

ikinci madde : 
633 sayılı Kanunun 33 ncü maddesine göre, din görevlilerine verilecek konferans ücreti hak

kında Bakanlar Kurulundan 26 . 9 . 1968 tarih ve 6/10729 sayılı Kararname istihsal edilmiştir. 
Dinî kültür ve tecrübe ihtısaslariyle tanınmış kimselerden Din İşleri Yüksek Kurulu çalışma

larında görevlendirileceklere günde (75) lira, vaiz ve konferans için görevlendirileceklere de gün
de (100) Ura ücret verilmesi gerekmektedir. 

Bu ihtiyaçları karşılamak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı cari yıl bütçesinde her hangi bir 
ter t ip ve ödenek mevcut bulunmamaktadır. 

Bu itibarla; gerekli ihtiyacın giderilmesi ve gelecek yıla karşılıksız borç kalmaması için, Di
yanet İşleri Başkanlığı 1968 yılı bütçesinin (A/ l ) işaretli cetvelinin 12.000 nci (Personel giderleri) 
bölümünde 12.490 ncı (633 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince verilecek ücretler adı ile 
bir maddenin açılmasına ve bu maddeye 30 000 liralık olağanüstü ödenek konulmasına lüzum 
görülmüştür. 

Eklenmesi teklif olunan cem'an 15 030 000 liralık ek ve olağanüstü ödenek yıl içinde yapı-
llacak tasarrufla karşılanacaktır. 

1206 
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Bütçe Karma Komisyonun raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/611 
Karar No. : 160 

10 . 2 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde-
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ilgililerin ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de ka
tıldığı Birleşimde görüşüldü; 

Bartın - Amasra, Kığı - Karakocan ve Adapazarı'nda vukubulan yer sarsıntıları dolayısiyle, 
yılı içinde verilen ödenek ve ek ödenekler, hak sahiplerine ödenecek istihkaklar ile teraküm et
miş malzeme borçlarını karşılıyamamaikta, diğer taraftan yapılması zaruri 1 200 aded konut ile bu 
işlerde görevli, Merkez ve taşra personel masraflarının da ödenmesi gerektiğinden İmar ve İskân 
Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin 22.770 nci maddesine 15 000 000 liranın eklenmesini, 

633 sayılı Kanunun 33 ncü maddesine göre din görevlilerine verilecek konferans ücretli hakkın
da Bakanlar Kurulunun 26 . 9 . 1968 tarih ve 6/10729 sayılı Kararı uyarınca Din İşleri Yüksek 
Kurulu çalışmalarına katılacaklara günde 75 lira, vaiz ve konferans için görevlendirileceklere de 
günde (100) lira ücret verilmesi icabetmektedir. 

Bu ihtiyaçları karşılamak için Diyanet İşleri Başkanlığı cari yıl Ibütçesûıde her hangi bir ter
tip ve ödenek mevcut bulunmamaktadır. 

Bu nedenlerle, gerekli ihtiyacın giderilmesi ve gelecek yılara karşılıksız borç kalmaması için, 
söz konusu Başkanlığın 1968 yılı Bütçesinin (A/ l ) işaretli cetvelinin 12.000 nci bölümünde yeni 
bir madde açılmasını ve bu maddeye de 30 000 liralık olağanüstü ödenek ıkonulmasını öngören 
tasarı komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek ve öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Kütahya 
M. Erez 

Bolu 
K. Demir 

CKimüşane 
S. Ö. San 

İzmir 
î. Crürsan 

Niğde 
K. Bayhan 

Trabzon 
ö. L. Hocaoğlu 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Çanakkale Çorum 
Ş. İnan A. Topçubaşı 

İstanbul 
S. Aren 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
B. Soyer 

Trabzon 
A. B. TJzuner 

Antalya 
H. F. Boztepe 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Manisa 
Ö. Sakar 

Bize 
E. Y. Akçal 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Balıkesir 
C. İnhaya 

Giresun 
K. Bosuter 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 

Trabzon 
E. Dikmen 

Uşak 
O. Dengiz 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1206) 
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HÜKÜMETİN TASARISI 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
(bağlı (A/2) işaretli cetvelin imıar ve iskân Ba
kanlığı kısanının 22.000 nci (Yapı, tesis ve bü
yük onanım giderleri) bölümünün 22.770 nci 
(Umumi hayata müessir âfetler hakkında 7269 
sayılı Kanunun 33 ncü maddesi gereğince, «Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasına yatırılacak para
lar») maddesine 15 000 000 liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/1) işaretü cetvelin Diyanet İşleri Baş
kanlığı kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) 
bölümünde (633 sayılı Kanunun 33 ncü madde
si gereğince verilen ücretler) adı ile yeniden 
açılan 12.490 nci maddeye 30 000 liralık olağan
üstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakam yü
rütür. 25 . 1 . 1969 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakam 
H. Atabeyli 

Devlet Bakam 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakam 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakam 
/. Ertem 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakam 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakam 
N. Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakam 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
S. Kılıç 

« • » 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1206) 





Toplantı : 8 
CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : 1207 

Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/613; C. Senatosu 1/982) 

T, C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-837/840 

6 . 2 . 1969 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 29 . 1 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değ-işiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile g-erekçesi ve eki cetveller ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 
Birinci madde : 

Bölüm Madde Düşülen Eklenen 

13.000 13.520 30 000 

21.000 21.811 500 000 

İ Z A H A T 

(A/ l ) 
Rektörlük 

Ege Üniversitesine, hibe yoluyla verilen üç aded okul oto
büsü 1968 yılı içinde Amerikan ihtiyaç fazlasından veril
miştir. 
Mezkûr otobüslerin işletme ve onarım giderleri için cari yıl 
bütçesinde ödeneği nazarı itibara alınmamıştır. Verilen bu 
otobüslerde birtakım tadilât yapılması lüzumludur. Tamir 
ve işletme masrafı olarak yıl sonuna kadar 18 000 liradır, 
bakiye 12 000 lira ise yapılan tadilât içindir. 
Bu itibarla, 30 000 liranın bu tertibe aktarılmasına ihtiyaç 
hâsıl olmuştur. 

(A/2) 
Rektörlük 

Bu tertibe konulan 750 000 liralık ödenekten, 250 000 lira
lık kısmı, bu yıl realize edilecektir. Bakiye 500 000 liralık 
ödenek ile proje gereğince yapılacak işlerin 1969 yılında 
ikmali sağlanacaktır. 
Bu itibarla, 500 000 liralık ödeneğin düşülmesi mümkündür. 
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Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ Z A H A T 

22.000 22.811 400 000 

23.000 23.812 100 000 

Ege Üniversitesinin yeni kurulan Diş Hekimliği Fakültesi 
binasının ikmali için cari yılda her hangi br ödenek tefrik 
edilmemiştir. Bu binanın hali yıl sonuna kadar ikmal edi
lerek hizmete açılabilmesi için bu miktarın aktarılması ge
rekmektedir. 
Taşıt alımları için Ege Üniversitesi Eektörlük Bütçesine 
konulmuş bulunan 400 000 liralık ödenekle; 
1 binek tenezzüh, 
2 otobüs, 
1 hibe yolu ile verilen kamyon, 
alınacaktı •. Ancak, (T) cetvelinde bulunan taşıtların asgari 
fiyatlarına göre bütçeye ödenek konulmuştur. Mezkûr üç 
aded taşıtın mubayaası ile ilgili müracaat yapıldığı zaman, 
otobüsler için 200 000 lira, binek tenezzüh şasi için 90 000 
lira fiyat verileceği öğrenilmiştir. Bütçe ödeneğine naza
ran bu üç taşıt için daha 90 000 liraya ihtiyaç vardır. 
Hibe yolu ile verilen kamyon için Hazineye yatırılacak 
meblâğ ile diğer masraflarını karşılamak üzere 10 000 lira
ya ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 
Bu itibarla, bu tertibe 100 000 liranın aktarılması zaruridir. 

32.000 32.100 

35.000 35.230 

47 187 

17 187 

(A/3) 

Rektörlük 

Tertibinde 1 000 000 liralık ödenek mevcuttur. Mezkûr 
miktardan yıl sonuna kadar 47 187 liranın tasarrufu müm
kündür. 
Emekli Sandığına, Sandık yönetim giderleri için tahminî 
olarak 65 000 liralık ödenek konulmuştur. Emekli Sandı
ğından alman yazıya göre, Ege Üniversitesinden daha 
17 187 liranın tediyesi istenilmektedir. 
Tertibinde bu miktarı karşılıyacak ödenek yoktur. Bu iti
barla, 17 187 liranın aktarılması lüzumludur. 

ikinci madde : 

Ege Üniversitesinin ihtiyacı bulunan taşıtlardan 1 aded 4 X 2 cenaze arabası ile 1 aded 
600 cc. motosiklet, Devlet Malzeme Ofisinde mevcudu kalmamıştır. Bunların yerine aynı gayede 
kullanılmak üzere, 1 aded 4 X 2 (Şehir içi hizmetleri) için kaptıkaçtı, 1 aded de 240 cc. mo
tosiklet alınacaktır. Gerekli ihtiyacın sağlanabilmesi için kanun tasarısına ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı taşıtların çıkarılmasına ve ilişik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtların konulmasına 
lüzum hâsıl olmuştur. 

C. 'Senatosu! (S. Sayısı : 1207) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/613 
Karar No. : 161 

10 . 3 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki (hususu komisyonumuza havale (buyurulan (Ege üniversitesi 1988 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun Itasarısı), ilgililerin ve İMaliye Bakanlığı tem
silcisinin de katıldığı (birleşimde görüşüldü; 

Ege (Üniversitesine (hibe yolu ile verilen ve fakat cari yıl içinde işletme ve onarım 'giderleri için 
ödenek 'konmadığından İ'3.000 nci bölüm 13.520 nci ımaddeye 130 000 lira, yeni kurulan Diş Hekim
liği 'Fakültesi binasının ikmali için "22.000 inci bölüm 122.811 jıei (maddeye 400 000 lira, 

Yeniden lalmması izaruri l3 aded taşıt bedeli karşılığı ile hibe yolu ile verilen (1) aded taşıt 
için Hazineye yatırılacak meblâğ ve masraf karşılığı »olarak İ23.000 »nci bölüm, 23.812 nci maddeye 
100 O00 lira, 

Emekli Sandığına, 'sandık yönetim giderleri için (tahminî olarak konulan (65 000 liralık ödenek, 
kâfi gelmediğinden «öz konusu kurum tarafından istenilen 17 187 liranın, 35.000 nci (bölüm, 35 230 
ncu maddeye 'bu miktarın ilâvesi ısuretiyle cem'an 547 187 liranın ilâvesini, ve 21.811 inci maddeden 
500 000 lira, (32.100 ncü maddeden de 47 187 lira ki, toplam olarak >547 187 liranın tenzilini, Dev
let Malzeme Ofisinde mevcudu kalmıyan taşıtların yerine (ikame odilmek üzere alınacak başka tip 
taşıtlar dolayısiyle (R) cetvelinde yapılması zorunlu değişiklikleri Ikapsıyan tasarı ve bağlı cetvelleri 
komisyonumuzca kabule şayan mütalâa edilmiş, tasarının, sehven (2) olarak yazılan yürütme mad
desi numarası (4) olarak düzeltilerek, tasarı ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine iarz edilmek ve öncelikle ivedilikle ıgörüşülmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Baş'kan 
Kütahya 
M. Erez 

Çanalkkale 
$. İnan 

Gümüşane 
S. Ö. San 

İzmir 
/ . Gürsan 

Niğde 
K. BayJıan 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Sözcü 
Zonguldak 

K. D. Sungun 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İstanbul 
S. Aren 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
R. Soyer 

Trabzon 
A. R. TJzuner 

Antalya 
H. F. Boztepe 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
N. Eroğan 

Manisa 
Ö. Sakar 

Rize 
E. Y. Akçal 

Uşaik 
M. F. Atayurt 

Balıkesir 
C. İnhaya 

Giresun 
K. Bosuter 

İstanbul 
M. Güven 

Muğla 
T. Şahin 

Trabzon 
E. Dikmen 

Uşak 
O. Dengiz 
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HÜKÜMETİN TASARISI 

Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertipleri arasında 547 187 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveMen, ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılmış, ili
şik (3) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

29 . 1 . 1969 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakam 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
N. Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürşad 

Devlet Bakanı 
8. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Bağdaş 

Çalışma Bakanı 
T. Toker 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
8. Kılıç 

{BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

47 

47 

547 

187 

— 

187 

187 

(A/ l ) 
Rektörlük 

13.Ö0G YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı — 30 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri — 30 000 

(A/2) 
Rektörlük 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ Bölüm toplamı 500 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
21.811 Etüt ve proje giderleri 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARDI GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE 
ONARIMLARI Bölüm toplamı 

EĞİTİM SEKTÖRÜ 
23.812 Taşıt alımları — 100 000 

500 000 

— 

— 

~ 

-—• 

400 000 

400 000 

100 000 

(A/2) Toplamı 500 000 500 000 

(A/3) 
Rektörlük 

•-"52.000 K A M U L A Ş T I R M A V E SATINALMALAR 
Bölüm toplamı 47 187 — 

32.100 Kamulaştırma ve satmalmalar 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER Bölüm toplamı 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.230 Sandık yönetim giderleri 

(A/3) Toplamı 

Genel Toplam 
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17 

17 

17 

547 

187 

187 

187 

187 
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R - CETVELİ 

(2) SAYILI CETVEL 

237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar 

Aded Taşıt cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Cenaze arabası 4X2 Tıp Fakültesi Dekanlığı hizmetlerinde 
1 Motosiklet (600 cc.) Fen Fakültesi Dekanlığı hizmetlerinde 

(3) SAYILI CETVEL 

237 sayılı Karnın gereğince satmalmacak taşıtlar 

Aded Taşıt cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Kaptıkaçtı (Şehiriçi hizmetleri için) 4X2 Tıp Fakültesi Dekanlığı hizmetlerinde 
1 Motosiklet (240 cc.) Fen Fakültesi Dekanlığı hizmetlerinde 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller) 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1), (2) ve (3) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

»>-o^( 
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