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ekiler Içind 
Sayfa I 

1. — Geçen tutanak özeti 3:4 
2. — Gelen kâğıtlar 4:5 
3. — Yoklama 6 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 6 

1. — Başkanlığın; Cumartesi ve Pazar 
günleri hariç, Perşembe gününden itiba
ren her gün sabah ve akşam toplanılması
na dair teklifi G 

2. — Maliye Bakanı Ferid Melen'in; 
Emlâk Alım Vergisi, Motorlu kara taşıt
ları Vergisi, Değerli kâğıtlar, 5422 sayılı I 
Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı | 
hükümler eklenmesi, 21 o sayılı Vergi Usul 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir 
kısım hükümlerinin kaldırılması hakkın
daki kanun tasarılarının. Damga Resmi ve 
diğer vergi kanunlarını görüşmek üzere ev
velce teşkil olunan Geçici Komisyona ha- | 

Sayfa 
valesi ve Gelir Vergisi kanun tasarısında 
zirai kazançlara mütaallik hükümler bu
lunması sebebiyle bu tasarıyı görüşecek 
Geçici Komisyona Sanayi ve Tarım komis
yonlarından dörder üyenin ilâvesi hakkın
daki önergeleri 6:8 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Âdil 
Türkoğlu ve Hazım Dağlı'ya, izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi (3/17-5) 8 

5. — Görüşülen işler 8 

1. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçesi Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/377, C. Senatosu 
1/171 (S. Sayısı 63) 8:0,35:37 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/378, C. Senatosu 
1/172) (S. Sayısı : 64) 9:16,38:40 



Sayfa 
.'.i. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 

yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kamın 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/387, (\ Senatosu 1/17:]) 
(S. Sayısı : 65) 16:17,41:43 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında, kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/390, O. Senatosu 1/174) (S. Sayısı : 
66) 17:18,44:46 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Al. 
Meclisi J/391, C. Senatosu J/17f>) (S. Sa
yısı : 67) 18:19,47:49 

6. — 4792 sayılı İsçi Sigortaları Kuru
mu Kanununun altıncı maddesine fıkralar 
eklenmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
yet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi l/27r>, C. Senatosu 
1/161) (S. Sayısı : 62) 19 

7. — Türk Silâhlı Kuvvetler İçlıizmet 
Kanununun (59 ııcu maddesinin (b) fıkra
sının tadiline dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 2/287, G. Senatosu 
2/41) (S. Sayısı : 60) 19:20 

8. — Bâzı cürümlerden dolayı memur
lar ve şerikleri hakkında takip ve muha
keme usulüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 
ncü maddesinin kaldırılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet ve İçişleri komisyonları 
raporları. (M. Meclisi J/175, C. Senatosu 
1/151) (S. Sayısı : (M) 20:21 

9. — Subay, askerî memur ve astsubay
ların lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında
ki Kanunun nıuaddal geçici maddesinin 
değiştirilmesine- ve bu kanuna bir madde 

Sayfa 
eklenmesine dair kanun 1 aşarisinin Mil
let Al çelişince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve 
iktisadi İsler ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Aleclisi. J/344; C. Senatosu 
L/KİS) (S. Sayısı : 71 ) 21:22 

G. —~ Sorular ve cevaplar 22 
A — tiözlü sorulur re cevaplan 22 
1. — - Cumhuriyet Senatosu Bursa Üye

si İhsan Sabri CağlayangiJ'in, mahallî 
seçimlerin ne zaman yapılacağına, dair 
Başbakandan sözlü sorusu ((i/124) 22 

2.—- Cumhuriyet Senatosu Antalya, 
Üyesi Mehmet İlkuçan'ın, Korkuteli Hav
zasını sulamak için Selâmet Boğazında. 
yapılacak baraja dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu ((i/133) 22 

3. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi 
Lâtif Aykut'un, Doğuya, tâyinlerini isti-
yen muhtelif meslek sahibi kimselere dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/137) 22 

4. -— Cumhuriyet Senatosu Adana. Üye
si M. Nuri Ademoğlıfnun, 27 Eylül 1962 
tarihli Kararnameye dair sözlü sorusu ve 
Ticaret Bakanı Muhlis Kte'nin cevabı 
(6/138) 22:25 

5. —- Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Kadıköy sem 
tindeki Kurbağalı dv-ve mmtakasına dair 
Bayındırlık, Bakanından sözlü sorusu 
(6/142) 25 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye/deki 
fikir çekişmelerine ve çeşitli saldırganlık
lara dair Başbakandan sözlü sorusu (6/143) 25 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kastamo
nu Üyesi Nusret Tuiıa'nın, 27 Mayıs İnkı
lâbından sonra, inşası yarını kalan Yüksek 
İslâm Enstitüsüne dair sözlü sorusu ve 
Millî Eğitim Bakam Şevket Raşit Hatip-
oğlunıın cevabı (6/145) 25:26 

8. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üye
si iîasim Giray'm, korunmaya, muhtaç ço
cuklara dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kamından sözlü sorusu (6/146) 26 

9. — Cumihuriyet Senatosu Ta'biî Üyesi 
Sezai O'Kan'm, İngiltere'de Casus Lawrens 



Sayfa 
adı ile çevrilmiş olan filme dair, Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/147) 26 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, İstanbul'un 
nâzım plânına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/150) 26 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Berç Turanın, Vakıflar Umum Mü
dürlüğüne ait bütçe görüşmelerine dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/151) 26 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi M. Nuri Ademoğlu'nun, ikinci Ko
alisyon Hükümetindeki partizan davranış
lara dair sözlü sorusu ve Hükümet adına 
Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'-
ün cevabı (6/15:]) ' 26:30 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Ferit Alpiskender'in, halen devam 
eden yaz saatine dair. Başbakan, İçişleri, 
Çalışma ve Senayı bakanlarından sözlü 
sorusu (6/154) 30 

14. —• Cumhuriyet Senatosu Antalya 
Üyesi Mehmet İlkuçan'm, Urfa Harran 
ovasında içme suyu tesisleri için 1963 büt
çesinden ödenek ayrılıp ayrılmadığına 

Sayfa 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/155) 30 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, radyo, ofis, 
trafik, nükleer ve harb tekniklerindeki 
durumumuza dair sözlü sorusu v.c Başba
kan adına Basın - Yayın ve Turizm Baka
nı Celâl Tevfik Karasapan, Ticaret Baka
nı Muhlis Ete ve Millî Savunma Bakanı İl
ham! Sancar'm cevabı (6/156) 30:34 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Selâmı Üren'in, bâzı dergi ve gaze
telerde intişar eden hidroj enlenmiş yağlar 
ve kalb hastalıklarına ait yazılara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/157) 34 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Selâmi Üren'in, Adalet Bakanı ile 
İçişleri Bakanı arasındaki ihtilâfa dair 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü so
rusu (6/158) 34 

18. — Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi Nedim Evliya'nın, mer'i kanunları
mızda Anayasaya muhalif ve antidemok
ratik hükümlerin bulunup bulunmadığına 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 34 

4 * k i 

1. GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Nevşehir Üyesi İbrahim Şevki Atasağun'un, 
C. K. M. Partisine geçtiğine dair adı geçen 
parti başkanlığı yazısı okundu bilgi edinildi. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu; Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığı bütçesi münasebe
tiyle vâki radyonun dili hakkındaki konuşma
larının yanlış anlaşıldığını beyan etti ve bu 
konudaki görüşlerini açıkladı. 

1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu üzerindeki görüşme
lere devanı olunarak : 

Maliye Bakanlığı bütçesi kabul edildi. 
1963 yılı bütçe kanunu tasarısının birinci 

maddesi tekrar okundu ve kabul olundu. 
2 nci madde ve bu maddeye bağlı (B) işa

retli cetvel (Gelir bütçesi) ile Bütçe Kanunu
nun diğer maddeleri görüşüldü ve kabul edil
di. Tasarı, tümü üzerindeki konuşmalardan 
sonra açık oya sunuldu ve tasarının kanunluğu 
Cumhuriyet Senatosunca, kabul edildi. 

Başbakan İsmet İnönü; 1963 yılı bütçesi 
görüşmelerinin sona ermesi münasebetiyle 
bütçe hakkındaki görüşlerini ve Cumhuriyet 
Senatosuna teşekkürlerini bildirdi. 

Başkan, 1963 yılı bütçesinin kabulü vesile
siyle bir konuşma yaparak, bütçenin aziz yur
dumuza ve milletimize hayırlı olması dilek ve 
Hükümete başarı temennisinde bulundu. 

Maliye Bakanı Ferid Melen'in; 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi, 



7338 sayıh Veraset ve İntikal Vergisi, 
21Ü sayılı Vergi Usul Kanununun 2'97 ııci 

maddesinin değiştirilmesi, 
6802 sayılı (lider Vergileri Kanununun o-\ 

ncü maddesinin değiştirilmesi. 
Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine 

ilâveler yapıl masına ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi ve; 

(lider Vergileri Kanununda bâzı değişik
likler yapılması hakkındaki kanun tasarıları
nın, 1963 yılı hiitçeciııden önce yürürlüğe gir
meleri gerektiğinden, Malî ve İktisadi İşler 
ile Bütçe komisyonlarından seçilecek yedişer 
üyeden müteşekkil bir Geçici Komisyonda .mü
zakerelerini istiyen önergeleri okundu ve Ge
çici Komisyon teşkili kabul olundu. 

Trabzon. Üyesi Kesat Zaloğlu ve arkadaşla
rının Ankara'daki müessif uçak kazasında An
kara Hastanesi vazifelilerinin Lübnan Sefiri ve 
beraberindeki heyetle Kadınlar Birliği temsil ci-

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 

Okyayuz'un, Suriye'nin $am Turizm Dairesi 
Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik harita-

T as arılar 
1. — Damga Resmi Kanununun bâzı (mad

delerine ilâveler yapılmasına, ve bu kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul (olunan metni 
(M. Meclisi l|/364, O. Senatosu 1/176) (Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarından 
kurulan Geçici Komisyona) 

2. — 6802 sayılı (lider Vergileri Kanunu
nun 33 ncü .maddesinin değiştirilmesi 'hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/365, O. Senatosu 
1/177) (Malı ve İktisadi İşler ve Bütçe ko
misyonlarından kurulan Geçici Komisyona) 

3. — 7338 isayılı Veraset ve İntikâl Vergisi 
Kanununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi 
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasa
rısının Millet Meclisince (kabul o lunan metni 
(M. Meclisi 1/354, C. Senatosu 1/178) ıMalî 

lerine yaptıkları muamele ve kaza karşısında 
takındıkları durum hakkında Ulus Gazetesin
de vâki neşriyata ve bu hususta tetkikat yap
mak üzere dört kişilik bir Meclis Araştırma 
Heyeti seçilmesine dair önerge ile Kayseri 
Üyesi Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun bu mevzu ile 
ilgili önergesi okundu, Sağlık ve Sosyal Var
dım Hakanı Yusuf Azizoğlu'nun hâdise hak
kındaki tetkikatını arz etmesi üzerine önerge 
sahipleri tatmin edilmiş bulunduklarından 
önergeler oya konmadı. 

12 . 2 . 1963 Salı günü saat K) te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
tiııad llayri Ürgüplü Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çekemoğlu 

da Hatay'ın kendi millî hudutları içinde göste
rilmesine dair sözlü soru önergesi, Dışişleri 
Hakanlığına, gönderilmiştir.. (6/160) 

| ve iktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarından 
kurulan Geçici Komisyona) 

4. — Gider Vergileri Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük 
vergileri hadleri .artırılmış olan akar yakıtla
rın Stok Vergisine tabi tutulması hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M". Meclisi 1/361, C. Senatosu 1/179) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisy onlar ni
dan kurulan Geçici Komisyona) 

5. — Dış seyahat harcamaları Vergıisi 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 1/367, O. Senatosu 
1/180) Malî 've İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonlarından (kurulan Geçici Komisyona) 

Teklif 
6. — 24 Mayıs 1961 tarihli ve 304 sayılı 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi Kanu
nunun 4 ncü maddesi ile 2 nci geçici maddesi
nin değiştirilmesi hakkında 'kanun teklifinin 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 



Millet Meclisince kabul olunan metni (M. M ce
lisi 2/337, C. Senatosu 2/43) (Anayasa ve 
AdaL t Komisyonuna) 

Raporlar' 
7. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 

Kanununa 'bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/377, C. Senatosu 1/171) (S. Sayısı: 63) (Gün
deme) 

8. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/378, C. Senatosu 1/112) (S. Sa
yısı : 64) (Gündeme) 

9. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa 'bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/387, 
C. Senatosu 1/173) (S. Sayısı : 65) (Gündeme) 

10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/390, 
C. Senatosu 1/174) (S. Sayısı : 66) (Gündeme) 

11. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/391, 
C. Senatosu 1/175) (S. Sayısı : 67) (Gündeme) 

12. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 5636 sayılı Kanunun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında 4598 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesinin tadili hakkındaki 

kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan 
metnıi ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 2/201, 2/223; C. Senato
su 2/36) 

13. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Merkez ve taşra teşkilât ve müesseseleriyle özel 
idare ve 'belediyeler teşkilâtında çalışan sağlık 
memuru, hemşire ve ebelerin maaş intibak dere
celeri hakkında kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan .metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sosyal îşler, içişleri ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/68, 2/38; C. Senatosu 
2/42) 

14. — Servet beyannamelerinin iadesi ve ye
ni servet beyannameleri alııiiması hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince (kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi - 1/266, 2/109, 2/113, 2/121; C. Senatosu 
1/138) 

15. — Subay, askerî memur ve astsubayların 
lojıman ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun mu
addeli geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Stvunma, Mali ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu 1/168) 

16. — Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
uçucularına verilecek uçuş tazminatı hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince 'kafbul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/278; C. Senatosu 1/170) 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Başkanlığın; Cumartesi ve Pazar gün
leri hariç, Perşembe gününden itibaren, her gün 
sabah ve akşam toplanılmasına dair teklifi 

BAŞKAN — 'Sayın arkadaşlar; müzakerele
re başlamadan evvel Başkanlığın bir sunuşu 
vardır, onu arz edeceğim. Bâzı kanunlarımız 
encümenlerden çıkmış, bir kısmı müzakere edil
mekte, bir kısım mühim kanunlar da encümene 
sevk edilmek üzeredir. Bunların hepsinin malî 
yıl başından evvel çıkarılması zaruridir. Bu 
itibarla, Perşembe gününden itibaren Cumartesi 
ve pazar hariç sabah ve akşam oturumları yap
mak zarureti hâsıl olmuştur. Keyfiyet Divan
da tezekkür edilmiş ve Cumhuriyet Senatosu
nun bu suretle toplanması yerinde görülmüş
tür. Bu şekilde çalışmayı takdirlerinize arz 
ediyorum, kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Perşembe günü saat 10 dan itibaren 'her gün 
sabaih ve akşam oturumları yapılacaktır. 

2. — Maliye Bakanı Ferid Helen'in; Emlâk 
Alım Vergisi, Motorlu kara taşıtları Vergisi, De
ğerli kâğıtlar, 5422 sayılı Kurumlan' Vergisi Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi, 193 ^üyılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi ve birkısım hükümlerinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarılarının, 

Damga Hesmi ve diğer vergi" kanunlarını gö
rüşmek üzere evvelce teşkil olunan Geçici Ko
misyona havalesi ve Gelir Vergisi kanun tasa
rısında zirai kazançlara mütadilik hükümler bu
lunması sebebiyle bu tasarıyı görüşecek. Geçici 
Komisyona Sanayi ve Tarım komisyonlarında/n, 
dörder üyenin ilâvesi hakkındaki önergeleri 

BAŞKAN — Maliye Bakanının önergeleri 
var, okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Elam. alım Vergisi kanun tasarısı Millet 

Meclisince kabul edilerek Yüksek Senatoya su
nulmuş bulunmaktadır. 

1963 Bütçesiyle ilgisi dolayısiyle bu bütçe
den evvel yürürlüğe girmesi icabeden mezkûr 
tasarının, Damga Resmi, Gider, Veraset ve 
İntikal vergileri ve Vergi Usul Kanunu ile il
gili tadil tasarıları ile Dış seyahat harcamaları 
kanun tasarısının tetkiki için teşkili edilmiş bu
lunan Geçici Komisyonda müzakeresini saygı
larımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Morotlu kara taşıtları Vergisi kanunu ta

sarısı Millet Meclisince kabul edilerek Yüksek 
Senatoya sunulmuş bulunmaktadır. 

1963 Bütçesiyle ilgisi dolayısiyle bu bütçe
den evvel yürürlüğe girmesi icabeden mezkûr 
tasarının, Damga Resmi, Gider, Veraset ve 
İntikal vergileri ve Vergi Usul Kanunu ile il-
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gili tadil tasarıları • ile Dış seyahat 'harcamaları 
Vergisi kanun tasarısının tetkiki için teşkil 
edilmiş bulunan Geçici Komisyonda müzakere
sini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Değerli kâğıtlar Kanunu tasarısı Millet Mec

lisince kabul edilerek Yüksek Senatoya sunul
muş bulunmaktadır. 

1963 bütçesiyle ilgisi dolayısiyle bu bütçe
den evvel yürürlüğe girmesi icabeden mezkûr 
tasarınııı, Damga Resmi, Gider, Veraset ve İn
tikal vergileri ve Vergi Usul Kanunu ile ilgili 
'tadil tasarıları ile Dış Seyahat Harcamaları Ver
gisi kanun tasarısının tetkiki için kurulmuş bu
lunan Geçici Komisyonda (müzakeresini saygı
larımla >arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
.Ferid Melen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 

bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bâzı hükümler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ile Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler 
ve 7 arkadaşının aynı kanunun 7 nci .maddesi
ne bir fıkra ilâvesine dair kanun teklifi Millet 
Meclisince kabul edilerek Yüksek Senatoya, 
sunulmuş bulunmaktadır. 

1963 (bütçesiyle ilgisi dolayısiyle 'bu 'bütçe
den evvel yürürlüğe girmesi icabeden mezkûr 
tasarının, Damga Resmi, Gider, Veraset ve İn
tikal vergileri ve Vergi Usul. Kanunu ile ilgili 
tadil tasarıları ile Dış Seyahat Harcamaları ka
nun tasarısının tetkiki için teşkil edilmiş bulu
nan Geçici Komisyonda müzakeresini saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı mad

delerinin değiştirilmesi ve İm kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi 
Bozcalı'nın aynı kanunun 41 ve 43 ncü madde
lerine birer fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Meh
met Ünaldı'nm yine aynı kanunun 40 ncı mad
desinin Mr fıkrasının değiştirilmesine ve bu 
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maddeye bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi Millet Meclisince kabul edilerek Yüksek Se
natoya sunulmuş bulunmaktadır. 

İ 963 bütçesiyle ilgisi dolayısiyle bu bütçe
den evvel yürürlüğe girmesi icabeden .mezkûr 
tasarının, Damga Resmi, Gider, Veraset ve İn
tikal vergileri ve Vergi Usul Kanunu ile ilgili 
tadil tasarıları ile Dış Seyahat Jlarcamaları 
Vergisi kanun tasarısının tetkiki için teşkil 
edilmiş bulunan Geçici Komisyonda. müzake
resini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 

.maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 'bâzı 
hükümler eklenmesi ve1 'bir kısım hükümlerin 
kaldırılması, hakkında kanun tasarısı (ile .aynı 
kanunun çeşitli maddelerinin değiştirilmesi, ilâ-
v ler yapılması ve 'bâzı hükümlerinin kaldırıl-
ıiııası için Senatör ve Milletvekilleri tarafından 
yapılmış olan kanun teklifleri Millet Meclisin
den geçerek Yüksek Senatoya sunulmuş bulun
maktadır. 

1963 bütçesi ile ilgisi dolayısiyle bu bütçe
den evvel, yürürlüğe girmesi icabeden mezkûr 
tasarının, Damga Resmi, Gider, Veraset ve İn
tikal vergileri ve Vergi Usul İCanunıı ile ilgili 
tadil tasarılarının tetkiki için teşkil edilmiş bu
lunan Geçici Komisyonda müzakeresini, ancak 
Gelir Vergisi tadil tasarısında zirai kazançlara 
mütaallik hükümlerin mevcut bulunması sebe
biyle, Geçici Komisyona Sanayi ve Tarım Ko
misyonundan 4 üye ilâve olunmasını saygıla
rımla arz ve teklif ederim. 

Maliye 'Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN" — Maliye Bakanı tarafından ya
pılmış olan teklifte bâzı kanunların, 'geçen se
fer olduğu 'gibi 'bu sefer de, 'geçici 'bir komis
yonda''görüşülmesine karar istenmektedir. Bun
ları ayrı ayrı mı oylayayım, yoksa 'hepsini fbe-
raber mi? (Hepsini Iberaber sesleri) 

Şu ıhalde, dinlediğinize göre, 'bu malî ka
nunların. igecici bir komisyonda 'görüşülmesini 
reye arz 'ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... 'Kabul edilmiştir. 

Ka'bııl buyurulan ibu altı önergenin altıncı
sının son kısmında ilki t ve i ibir teklif daha var, 
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O da Gelir Vergisi Kanununa hâzı madddeler 
eklenmesi hakkındaki kanunu görüşecek ko
misyona Sanayi ve 'Tarım Komisyonundan dört 
üye ilâVesi 'teklif edilmiştir. IBü teklifi de reye 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ÇALIŞMA! BAKANI (BÜLENT EÜEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan 'bir ön
celik önergemiz vardı, lütfederseniz oya 'sunul
sun. 

'BAŞKAN — Müsaade ederseniz efendim, 
önce izin taleplerini oya sunayım, hilalli ara 
'önergeleri ^okutacağım. 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Adil 
Türkoğlu ve Hazım Dağlı'ya izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/173) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı tezkeresini 
okutuyorum. 

'Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet 'Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 11 . 2 . 1963 tarih
li toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasvibi erin e arz olunur. 
Cumhuriyeti 'Senatosu Başkanı 

iSuad Hayri Ürgüplü 

'O. (Senatosu 'Hakkâri Üyesi Âdil Türkoğlu 
hastalığına binaen 3 5 gün 25 . 1 . 19(53 tarikin
den itibaren. 

5. — GÖRÜŞÎ 

7. — Ankara Üniversitesi 196,2 yılı Bütçesi 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/377, 
C. Sena,tosu 1/171) (S. Sayısı : 63) (1) 

BAŞKAN — Kanunların esbabı nıucibeleri-
ni okutmaya lüzum görüyor musunuz? (Lüzu
mu yok, sesleri.) 

(1) 63 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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O. Senatosu Çankırı Üyesi Hazım Dağlı has

talığına binaen 20 gün 1 . 2 . 19*63 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Hakkâri Üyesi Âdil Türkoğlu'-
ııa, hastalığına 'binaen, 15 gün izin verilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(Jankırı Üyesi Hazmı Dağlı'ya, hastalığına 
'binaen, 20 gün izin verilmesini kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunların sorulardan evvel müzakere 
edilmesi hakkında verilmiş iki önerge vardır, 
on 1 a rı okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanunların sözlü sorulardan 

önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bütçe Komisyonu! .Sözcüsü 

Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Diğer takrir de aynı 'mealde
dir okumuyoruz. Takriri oylarınıza sunuyo
rum. Kahul edenler... Etmiyenler... Kanunla
rın sorulardan evvel müzakere edilmesi kalbul 
edilmiştir. 

Gündemin 'birinci defa görüşülmesi lâzımge-
l-oıı işleri meyanında kanun tasarıları vardır, 
bunların müzakereleri bittikten sonra sırası ile 
diğerlerine ait ivedilik tekliflerini okutacağım. 
Başta. Ankara Üniversitesine ait İkamın tasarısı 
vardır, 'bu açık oylarınıza sunulacaktır dağıl
mamızı rica edeceğim. 

İLEN İŞLER 

Maddelere geçilmesini reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1962 yıllı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılma

sı hakkında Kanun 

MADDE i. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 25 000 
liralık aktarma, yapılmıştır. 

BAŞKAN -— (A/ l ) işaretli cetveli okuyo
ruz. 

— 8 — 
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(A/ l ) 

Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

301 Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli (Eczacılık Fakültesi) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluk
ları 

18 îlâhiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18 500 

6 500 

8 000 

17 000 

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

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Htmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun açık oyunuza arz edilecektir. 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 

Meclisi 1/378, C. Senatosu 1/172) (S. Sa/yıstsı : 
64) (1) 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi üzerinde söz 
isteyen yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik: yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
(1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
11 767 735 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(1) 64 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

- fi -
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Hükümet tasarısına bağlı cetvel 

[1] SAYILI CETVEL 

B. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/ l ) 

'Başbakanlık 
309 Başbakanlık taşıt giderleri 40 000 

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

Devlet Plânlama Teşkilatı 
301 Merkez daireleri büro giderleri 8 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmişti]'. 
309 Taşıt giderleri 8 000 

BAŞKAN — Kabul 'edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Danıştay 
207 Ecnebi dil bilenlere 3(>5(> sayılı Kanunun 5 M el maddesi ge

reğince ödenecek para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro giderleri 8 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

İsi al istik. (îenel Müdürlüğü 
301 Merkez daireleri büro giderleri 4İ0 (KM) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 
:!05 Kira bedeli 20 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kt.miyenler... Kabul edilmiştir. 
309 Taşıt giderleri (J 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
401. Matbaa giderleri 120 '000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
419 Makin a fişi ve mültigraf, baskı makinası ve malzeme; sa

tmalına giderleri 41 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 75 000 
BAŞKAN" — Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
202 Ücretler 45 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 

yardım/l ar 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4.51 Yayın ve tanıtma giderleri 10 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Eimiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 10 — 
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B. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
301 Merkez daireleri büro giderleri 20 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
303 Basılı kâğıt ve defterler 196 000 

BAŞKAN — Kaimi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
305 Kira bedeli 36 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiy enler... Kabul edilmiştir. 
806 Giyecekler 40 000 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler..*. Kaimi edilmiştir. 
476 Kurs ve okullar genel gideri eıd 100 000 

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

Millî Savunma Bakanlığı 
206 41 ve 4598 tsayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 

yardımlar 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

219 6775, 6996 ve 7281 sayılı kanunlar gereğince verilecek taz
minatlar 80 150 
BAŞKAN — Kalıul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

223 Tamirhanelerle uçak ve deniz fabrikaları harita ve işçi üc
retleri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Btmiyeinler... Kabul edilmiştir. 

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

305 Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

411 llarb malzemesi, teçhizat ve tahkimat karşılığı giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

452 Staj ve tahsil giderleri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

484 Askerî stok temini ve tesisinin gerektirdiği her çeşit giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 1 500 000 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
410 Giyecek ve teçhizat giderleri 1 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
452 Staj masrafları 24 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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80 150 

1 792 700 

25 000 

50 000 

150 000 

209 300 

2 227 000 

2 000 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi Düşül on Eklenen 

Jandarma Genel Komutanlığı 
.'107 Yolluklar .100 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. 
'108 4598 ve 211 sayılı kanunlar gereğince ödenecek tedavi giderleri 

ve yollukları 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

409 Muayyenat 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4.10 Askerî malzemeler 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 000 

«BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 1 000 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
307 Yolluklar 300 000 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
459 Dış memleketlerde Türk kültür varlığını koruma ve tanıtma 

giderleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
201 Maaşlar 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
218 4910 sayılı Kanunun 15 nci ma'ddesi gereğince ödeneee'k kasa 

tazminatı 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 300 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nei maddesini ilgilendiren 
giderler 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Millî mülkler muameleleri giderleri 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 300 000 
BAŞKAN — Kaibul eklenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

493 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı maddesi ıgereğince 
muhtar ve ihtiyar kurulu üyelerine verilm esi ıgereken ücret 568 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

615 Hükümetçe ittihaz edilen tedbirler dolayı siyle zarara uğnyaıı 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzer müesseselere yapılacak 
yardımlar 336 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

649 Eski Muharipler (Birliği Genel Merkezine 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

Devlet Borçları 
803 Mülga 55J sayılı Kanun gereğince malûllere verilecek arazi 'be

deli , 12 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

804 5434 sayılı Kanun gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 536 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
301 Merkez daireleri büro giderleri #

:r vf 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 

306 diyecekler J p 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmijyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ^ 
201 Maaşlar 250 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 'gereğince yapılacak zam ve yar- ? 

dımlar " | ^> 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 

308 459'8 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yolluk- • „ • • / • ' 
l an W 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Cüzamla savaş genel ıgiderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş genel giderleri '65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
410 Giyecek ve teçhizat giderleri 35 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
423 Para gönderine giderleri 35 000 

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

Çalışma Bakanlığı - • \ • 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 6 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 
305 Kira bedeli 10 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol

lukları , 9 71S 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Tagıt giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 

452 $ta j (giderleri 9 T15 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklemen 

vSanayi Bakanlığı 
809 Taşıt -giderleri 10 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Litnıiyıenler... Kabul edilmiştir. 
451 Yayını giderleri 10 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Mtnıiyıen.ler... Kabul edilmiştir. 
Toprak ve İskân İşleri (îenel Müdürlüğü 

•İKİl Merkez daireleri büro -giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyıenler... Kabul edilmiştir. 

802 Vilâyetler büro -giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler...- Etmiy/enler... Kabul edilmiştir. 

• 508 4508 sayılı Kanun .gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... E tın iyiciller... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma igiderleri' 48 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmijyeııler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderüe-
'ceklerdn yolluklariyle her eeşit (giderleri 0 000 
BAŞKAN — Kabul e t i l e r . . . Etin ilenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Başbakanlık 
751 Yeni yapılar ve esaslı onarımlar 40 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 

'Diyanet İşleri Başkanlığı 
701 Bina onarımı 5 000 

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

Emniyet O e ne l Müdürlüğü 
792 ıMakina ive teçjhizat .satmalımı ve onarımı 21 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•Millî Savunma Bakanlığı 
752 Hava meydanları ile yolları ve depoları yapımı 170 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
771 (Kamulaştırma ve her nevi gayrimenkul sa'tmalmaları 88-0 420 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
711 İstimlâk bedeli .1 101 850 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 
765 (Basın, Yayın ve 'Turizm (Bakanlığı 1 101 850 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 
785 5367 ve 7415 sayılı kanunlar gereğince hava meydanları yapım 

ve sair igiderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 

[2] Sayılı Cetvel 

Ödeneğin çeşidi 

C, Senatosu B : 43 12 . 2 . 1963 O : 1 
[3] Sayılı Cetvel 

Düşülen 
Lira 

(A/l) 
Diyanet İğleri (Başkanlığı 

45L Yayıaı ve 'tanıtma giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... 'Ka'bııl edilmiştir. 

Millî Savunma. Bakanlığı 
41.1 i larb malzemesi, teç'Mzat ive 

tahkimat karşılığı .giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... 'Ka'bııl edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
493 21.') sayılı Vergi Usul 'Kanu

nunun 246 ncı maddesi gere
ğince mulıtar ve ihtiyar ku
rulu üyelerine 'verilmesi ge
reken ücret 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
201 Maaşlar 

BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 552 

600 000 

50 000 

1 500 000 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 
727 Köyceğiz - Dalaman pilot böl

ge (projesi tatbikat giderleri 
(:Sarf şekli, Bakanlar Kuru
lunca. tesbit edilir) 470 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

"Birin e i 'maddeyi tekrar okutuyorum : 
(Madde 1 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — M'addeyi oyunuza sunuyo
rum: Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — 1962 yılı 'Bütçe Kanununa 
-bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ili
şik • (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
2 '622 552 lira düşülerek ilişik (3) sayılı cet
velde yazılı tertiplere olağanüstü ödenek ola-
.rak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — 3 sayılı cetveli okuyoruz. 

B. Ödeneğin çeşidi 

452 

453 

670 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere g-ön-
d e rile çekle riıı yollukl a r iy 1 e 
'başka 'her çeşit giderleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye 'Bakanlığı 
Mi 1 letle ra rası münasebetle.riıı 
gerektirdiği «giderie.r 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Ankara Ordu evine yardım 
ıBAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Kanunları ^gereğince 'verilecek 
ücret ve tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

(A/2) 

Tarım Bakanlığı 
742 (Köyceğiz - Dalaman pilot bol-

ıge projesi tatbikat giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

217 

Düşülen 
Lira 

2 552 

50 000 

600 000 

500 000 

470 000 

MADDE 3. —,. 1962 yılı (Bütçe Kanununa 
bağlı (11) işaretli cetvelin yatırımlar kısmına. 
ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı formül eklen
miştir. 

Maddeyi cetveli ile beraber 
kabul edenler... Etmijyenler... 

BAŞKAN — 
oya, sunuyorum 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1962 yılı ıBütçc Kanununa 
bağlı (T) işaretli cetvele ilişik (5) sayılı cet
vel eklenmiştir. 

BAŞKAN — .Maddeyi cetveli.ile beraber 
oya. sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 
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BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum; ka

bul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

MADDE 6. — IBU kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Tasarı açık- oylarınıza sunulmuştur efendim. 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/387, 
C. Senatosu 1/173) (S. Sayısı: 65) (1) 

12 . 2 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Tasarının tümü 'hakkında söz 

istiyen?... Yiok. Maddelere geçilmesini oya su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik •cetvelde yazılı 
tirtipleri arasında 110 000 liralık aktarma ya
pılmıştır. 

B. 

Hükümet teklifine Ibağlı cetveller 

ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) 

420 Orman Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları 
leri 
BAŞKAN — Ka.bul edenler... Etmijyıenler... Kabul 

422 ı6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla 
rinde çalışacaklara yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmüyenler... Kabul 

424 Amenajman 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

425 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmilyenler... Ka.bul 

452 Staj ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmi|yıenler... Kabul 

505 Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmifyenler... Kabul 

'•"• ^ (A/2) 
705 iMakina ve teçjhizat onarımı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmijyıenler... Kabul edilmiştir. 

deneme gider-

edilmiştir. 

savaş hizmetle-

edilmistir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

edilmiştir. 

Düşülen Eklenen 

5 000 

40 000 

20 000 

20 000 

65 000 

26 000 

45 000 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(1 nci madde tekrar 'okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi oya 'sunuyorum; ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 65 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi iojya sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarı, ayık oya sunulmuştur •efendim. 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/390, C. Sena
tom 1/174) (S. Sayısı: 66) (1) 

BAŞKAN — Maddelere geçiLmesini oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

12 . 2 . 1963 O : 1 
Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri 
arasında 147 850 liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — (A/ l ) ve (A/2) işaretli cet
velleri okutuyorum. 

B. Ödeneğin çeşidi en Eklenen 

(A / l ) 

417 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kamunu ge reğince ödenecek vergi 
ive resimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmifyıenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmijyıenler... Kabul edilmiştir. 

420 Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmifyıenler... Kabul edilmiştir. 

450 Burs .giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmijyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etin iyeni er... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
751 Yeni yapılar ve esaslı onarmalar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmifyıenler... Kabul edilmiştir. 
792 iSatmalınacak makina. alât ve vasıtalar ve bunları konuna gider

leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etinilyıenler... Kabıü edilmiştir. 

2 850 

5 000 

140 000 

5 000 

70 000 

2 850 

70 000 

Birinci 'maddeyi tekrar okutuyorum : 

(Bilinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvel iyi e birlikte oyu

nuza 'sunuyorum: Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
ydı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cet
velin 772 ııci ( «4898 ve 7200» »ayılı kanunlar 
gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve 
doldurma evleri ile mevcutlarının igemşletilme-

(1) 66 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 

«i giderleri) bölümünün 20 nci (Rize Çay fab
rikaları) maddesinden 1 169 674 lira düşülerek 
(A/ l ) işaretli cetvelde yeniden acılan 506 ncı 
(karşılıksız borçlar) bölümüne olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum: 
.Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo-

i'iım. Katml edenler... lEtmdyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun açık oyunuza, «sunulmuştur. 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kamın tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/391, C. 
Senatosu 1/175) (S. Sayısı 67) (1) 

BAŞKAN — Maddelere (geçilmesini oyıınu-

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile bildikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kimiydi
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 

(1) 67 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtr. 

12 . 2 . 1963 O : 1 
za sunuyorum: Ka'bul edenler... E tiniydiler... 
Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağılı cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) .ve (A/2) 
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertiple
ri arasında 950 000 liralık aktarına yapılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi cetveli okuyoruz: 

cetvelin 422 nci (Hayrı sosyal hizmetler) bölü
münün 40 nci (Üniversite ve okullar muhtaç 
öğrencileri yurt ve kamp giderleri) maddesin
den 119 233 lira düşülerek aynı cetvelde (Kar
şılıksız borçlar) adiyle yeniden acılan 506 nci 
bölüme olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

18 — 

CETVEL 

Tasarıya ilişik (A/ l ) ve (A/2) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifine bağlı cetvel 

B. Ödeneğin Gesidi Düşülen Kklencn 

(A/ l ) 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. V. Kmekli Sandığına yapılacak 
ödemeler - .130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kimiydiler... Kabul edilmiştir. 

4.17 Vakıf akaarlar giderleri 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Hayrı ve sosyal hizmetler 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Muhtelif istihkaklar 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

726 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hay
rata yardım 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

751 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 350 000 
BAŞKAN' — Kabul edenler... Ktmivenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDİ1] :>. — l>u kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etuıi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDİ4] 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma

liye Bakanı yürütür. 

DAŞKAN — Kabul edenler... Etmivenler... 
Kabul edilmiştir. 'Paşan açık oyunuza sunul
muştu 1'. 

Şimdi diğer kanunların müzakeresine geri
yoruz,. 

6'. — 4792 sayılı îşçi Sigortaları Kurumu Ka
nununun altıncı maddesine fıkralar eklenmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka^ 
bul edilen metni ve CumMriyet Senatosu Sos
yal İşler Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/275, 
C. Senatosu 1/161) (S. Sayısı 62) (1) 

(BAŞKAN — Efendim, Komisyon raporunda 
tasarının öncelik ve ivedilik teklifi vardır; tasa
rının öncelikle görüşülmesini oya 'sunuyorum; 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunmasına lüzum ıgörenler... Gör
meyenler... Raporun okunmasına lüzum görül
memiştir. 

Maddelere .geçilmesini oyna sunuyorum; Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir efendim. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesini oyunuza 
»sunuyorum; Kabul edenler... etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
6 ncı maddesine fıkralar eklenmesine daiır 

Kanun 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

îşçi (Sigortaları Kurumunun yıllık kadroları 
toplamının % 1 ıhıl aşmamak üzere bir kısmı, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yapıla
cak inceleme1, araştırma, teftiş ve koıılrollarda 
kullanılacak .personele tahsis olunur. 

'Bu kadrolarda çalışacakların adedi, unvanı, 
ücreti veya yevmiyeleri Çalışına Bakanlığının 
göstereceği ihtiyaca göre îşçi Sigortaları Kuru-

(1) 62 S. Sayılı basmayazı tutanağın sunan
dadır. 
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munca tesbit edilerek yıllık kadrolarında belir
tilir. Bu kadrolarda çalışacak olanların tâyinleri. 
Çalışma Bakanlığı tarafından yapılır ve çalışma
ları îşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünce düzenle
nir ve denetlenir. 
Bu kadrolarda çalışacak olanların tâyinleri. Ça
lışma Bakanlığ tarafından yapılır ve çalışmaları 

îşçi Sağlığı Genel Müdürlüğünce düzenlenir ve 
denetlenir. 

Bu kadrolarda çalışacak olanlar iş müfettiş
lerinin igörev ve yetkilerine sahiptir. 

Kurumun memur ve hizmetlileri hakkında 
4489 «ayılı Kanun, Hukuk Müşavirliği teşki
lâtında çalışanlar 'hakkında da 1389 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenl.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
.edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler; 'Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir . 

7. — Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmct Ka
nununun 69 ncu maddesinin (b) fıkrasının ta
diline dair kanun teklifini Blillet Meclisince ka
bul oluna/n metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/287, 
C. Senatosu 2/41) (S. Sayısı: 60) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyen?... Yok. Maddelere (geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu kanunun ivedilikle müzakeresi için iki 
takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek ^Başkanlığa 
Gündemin 'birinci ıgörüşüknesii yapılacak iş

ler kısmında bulunan 60 sıra sayılı kanun tek-

(1) 60 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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lirinin öncelik -ve ivedilikle görüşülmelini arz 
ve teklif ederini. 

Millî Savunum (Komisyonu (Başkanı 
Kâzını Orlbay 

BAŞKAN — Diğer takrir' de aynı mahiyet
tedir ve sayın Âli Aksoy tarafından verilmiştir. 

Bu kanunun İvedilikle iiniızakeresi hususunu 
oyunuza sunuyor um. Kabul edenler... Et nn'y en
ler... Kabul edilmiştir. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhiızımet Kanununun 
69 ncu maddesinin (jb) fıkrasının tadiline dair 

Kanun 

MADDE 1. — 4. 1. 1960 tarihli ve 211 sayılı 
Türk S ilâhi ı .Kuvvetleri tçhizmet Kanununun 
&) nen maddesinin Çb) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

1») (Bu kanunun tatbikatında aile tâbiri içi
ne 'giren eş, usul, füruğ, erkek ve kız kardeşler 
aşağıda .gösterilmiştir : 

1. Eş .- Subay, askerî memur ve astsubay
lar ile emekli olmaları 'halinde bunlardan Si
lâhlı Kuvvetler Emeklilik Statüsünü muhafaza 
eden emeklilerinin kanları (kadın subaylar ve 
emeklileri kân kocaları) ile ölümleri hâlinde dul 
maaşı alabilen karıları (kadın subay ve emekli
leri için kocaları) eştir. 

2. TJlsu'l : Subay, askerî memur ve astsubay
lar ile bunların emekli olmaları 'halinde 'bunlar
dan Silâhlı Kuvvetler Emeklilik Statüsünü mu
hafaza eden emeklilerinin ili.aya.tta •bulundukları 
müddetle mukayyedolmak üzere; yardım etme
diği takdirde zarurete düşecek ve bu sebeple in-
fak ve iaşesinin kendisine aidolduğu sekli ve 
esasları yönetmelikte belirtilecek 'bir beyan ile 
tesbit edilen ana, 'baba ve büyük ebeveynler ile; 

Subay, askerî memur ve astsubaylar ile bun
lardan Silâihlı (Kuvvetler Emeklilik statülerini 
muhafaza eden emeklilerinin ölümleri hâilinde 
bu kişilerden kendilerine dul ve yetim maaşı 
bağlanabilecek ana ve babalar. 

3. Füruğ : Subay, askerî memur ve astsu
baylar ile bunların emekli olmaları kailinde Si
lâhlı Kuvvetler Emeklilik statülerini muhafaza 
eden emeklilerinin orta tahsil yapmakta olan 20, 
değilse d8 ve yüksek tahsil yapmakta olan 25 
yaşını doldurmamış erkek ve kız çocukları ile, 
yardım etmedikçe zarurete düşecek çalışamaz ve 
evlenmemiş kız çocukları; 
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Subay, askerî memur ve astsubaylar ile bun

ların emekli olmaları hâlinde Silâhlı Kuvvetler 
Emeklilik statülerini muhafaza eden eme kül eri
nin ölümleri hâlinde ise bu kimilerden kemlileri
ne yetim maaşı bağlanabilen erkek ve kız ço
cukları. 

4. Ürkek ve kız kardeşler : Subay, askerî 
memur ve astsubaylarla, bunların emekli olma
ları hâlinde Silâhlı Kuvvetler Emeklilik Statü
sünü muhafaza eden emeklilerinin; 'hayatla bu
lundukları .müddetçe yardım etmedikleri takdir
de zarurete düşecek çalışamaz durumda bulu
nan intak ve iaşesinin üzerine vacibolduğu şe
kil ve esasları Yönetmelikte belirtilecek bir be
yanla tesbit edilen erkek ve kız kardeşler. 

BAŞKAN — Madde hakkında ısöz istiyeıı?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişti r. 

İMA DDE 3. —• Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür . 

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

Kanunun heyeti umıııııiyesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir . 

5. — Bâzı cürümlerden dolanı memurlar ve 
şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne 
dair 160!) sayılı Kanunun .1 ne il maddesinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kah uf olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa, ve Adalet ve I'çişleri 
komisyonları rakorları. (M. Meclisi 1/17?), C 
Senatosu 1/151) (S. Sayısı : 61) (1) 

'BAŞKAN" --- Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen'?.. Yok. Maddelere .geçilmesini oya 'sunu
yorum; Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
ediimiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(lündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan 61 sıra sayılı kanun tasarı 

(1) 61 S. Saydı hasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

http://ili.aya.tta
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sının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim, 

İçişleri Komisyonu Sözcüsü 
Eşref Ay/han 

BALKAN - - Tasarının ivedilikle görüşül
mesi istenmektedir, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerik
leri hakkında takip ve muhakeme usulüne dair 

1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — Bâzı cürümlerden dolayı me
murlar ve şerikleri hakkında takip ve muhake
me usulüne dair 1600 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen?.. 
Yok. Maddeyi reyinize sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE o. — Bu kanunun hükmünü Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümünü reylerinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Subay, askeri memur ve astsubayların 
lojman ihtiyacı için yetecek yıllara geçici yük
lenmelere girişilmesi hakkındaki Kanunun mu
addel geçici maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanını tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/31 i, ('. Senatosu 1/168) (S. Sayı
sı : 71) (t) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı
nın bir takriri vardır, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosuna gelen kâğıtlar ara
sında bulunan ve basılarak dağıtımı yapılan ve 
dağıtımdan itibaren 48 saat geçmediği için gün
deme alınmıyan. «Subay, askerî memur ve ast
subayların lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Ka
nunun muaddel geçici maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine» 
dair kanun tasarısının malî yıl başının yaklaş
mış olması dolayısiyle gündeme alınarak ön
celik ve ivedilikle görüşülmesinin oya sunulma
sını arz ve teklif ederim. 

Millî ıSavunma. Bakanı 
İlhamı Pancar 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Millî Savunma 
Bakanının verdiği takrirde adı geçen kanun 
geıleıı kâğıtlar arasındadır. 48 saat geçmediği 
için gündeme alınmamıştır. Şimdi gündeme 
alınması teklif edilmektedir. 

Gündeme alınmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Gündeme alınması 
kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söz 
istiyen var mı? Yok.. Maddelere geçilmesini 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Önergede tasarının ivedilikle görüşülmesi 
de teklif edilmektedir. Tasarının ivedilikle gö
rüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Subay, askerî memur ve astsubayların lojman 
ihtiyacı için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki Kanunun muaddel geçici 
maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir 

madde eklenmesine dair Kanun 

MADDE L. — Subay, askerî memur ve ast
subayların lojman ihtiyacı için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
28.12.1960 tarihli ve 186 sayılı Kanunun 
26 . 7 . 1961 tarihli ve 338 sayılı Kanunila değiş
tirilen geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla Millî Sa
vunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komu
tanlığı ihtiyacı için inşa ettirilecek veya satm-
almacak lojmanların yerlerini gösterir cetvel-
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let- Bakanlar Kurulunca onaylandıktan sonra 
ödeneğin harcanmasına başlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 186 sayılı Kanuna aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Bu kanunun şümulüne 
giren inşaat işlerinden lüzumlu görülenleri, ser
mayesinin en az yarısı Devlete ait kurumlarla 
bunların aynı oranda katılmaları ile kurulan 
teşekküllerden ve kanunla kurulan kurumlar
dan çalışma konularına inşaat işleri dâhil bu
lunanlara, 2490 sayılı Kanun hükümleri ile 
bağlı olmaksızın yaptırmaya Millî Savunma Ba
kanı ve Bayındırlık Bakanı yetkilidir. 

6. — SORULAR 

A — SÖZLÜ SORUL 

t. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sdfjri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/124) 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil burada mı? 
Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'ın, Korkuteli Havzasını sula
mak için Selâmet Boğazında yapılacak baraja 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/133) 

BAŞKAN —Sayın Mehmet ilkuçan burada. 
Bayındırlık Bakanı yok. Gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Doğu'ya tâyinlerini istiyen muh
telif meslek sahibi kimselere dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/137) 

BAŞKAN — Sayın Siirt Üyesi Lâtif Aykut 
yoklar. Gelecek toplantıya bırakılmıştır. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğîu'nun, 27 Eylül 1962 tarihli Ka
rarnameye dair sözlü soruşa ve Ticaret Bakam 
Muhlis Ete'nin cevabı (6/138) 

BAŞKAN — İSayın Adana Üyesi M. Nuri 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ha
kan] ar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunların müzakeresi bitmiştir. Sorulara 
geçiyoruz efendim. 

VE CEVAPLAR 

AB VE CEVAPLARI 

I Âdemoğlu (buradalar. Sayın 'Ticaret Bakanı 
da 'buradakir. 'Soruyu okutuyorum. 

T5..T2. .1!)(S 
O. Senatosu Yüksek iBaşkanlığma 

27 Eylül. 19'6'2 tarihli kararnameleriyte yurt 
ınüstahsıllarına mevcut kredilerine ilâveten 
yüzeiili milyon liralık limit dâhilinde mütesel
sil kefaletle aynen gübre kredisi veri im esi (ka
rarlaştırıldığı halde 'bugüne kadar tatlbikata 
geçilmemiştir. Bu hususun Ticaret 'Vekili ta
rafından sözlü olarak cevaplandın I m asını yük-

I sek 'müsaadelerinize arz ederim. 
M, 'Nuri Âdemoğlu 

Adana iSenatörii 

BAŞKAN — Sayın Ticaret 'Bakanı. 
TÎOARET BAK ANT MOHT/îtS ETE (Anka-

I ra Milletlvekili) —• Muhterem arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Sena fosu Adana Üyesi Sayın Nu
ri Âdemoğîu'nun sözlü sorusu ile iliği!i eevap-

I larımı arz ediyorum. 
iSuni ıgübrelerin ithal, dâhilden muhayaa ve 

«atışlarıtıa. dair kararın yürürlüğe konulması 
I hakkındaki (5/951 sayılı Kararnamenin 27.9.L9()2 

tarihli Resmî Gazetede yayımını mütaalkıp der
hal ta't'bika'tma 'geçilebiluıesi hususu T. O. Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğünce 12.10.1902 
gün ve 2870 sayılı Gençliğe ile teşkilâtına leh-

I liğ olunmuştur. 



C. Senatosu B : 43 
Bu tebliğin 'bâzı 'hususlarının açıklanmasını 

is t iyen teşkilâtın tereddütlerini gidermek mak-
sadiyle ve Tarım Bakanlığının mütalaasına isti-
naden dekar başına verilmesi ieabeden suni güh-
re ikraz birimleri de belirtilerek keyfiyet 
(i . 12 . 1962 gün ve '2890 (sayılı hir (Umelgc 
ile de ıslaıh ve tavzih edilmiş bulunmaktadır. 

(Türkiye Zirai 'Donatım Kurumuna kât'i kre
dinin açılması 'sağlandığı gibi müstahsilin <la 
aynı krediden istifade edebilme imlkânı temin 
edilerek söz konusu kararnamenin tatbikatına 
geçilmiştir. 

'Bir noktayı daha arz edeyim. Hakikaten 
Hüküme müstalhsıla, randımanını artırmak ga
yesiyle, 'bu kredinin talhsisi dolayısiyle, simi 
gübre tevziini derpiş etmiştir. 'Bir taraftan bu 
tebligat yapılırken 'bir taralf'tan da Ziraat P>ali
kasına ayrıca Hükümet tarafından bir fon ve
rilemediği için imkânları, bilhassa reeskont im-
Ikânlarmı Ihir araya getirmek suretiyle 'bu kre
dinin tevziatına başlanmıştır-. Fakat; bu kre
diyi alacak kimse evvelâ Ziraat Bankasından 
'bir senet alıp, 'bu «enedi Zirai .Donatmıa götür
mektedir. tik defa yapıldığı için Ziraat Ban
kası her tarafa zamanında !bu krediyi sağlaya
mamıştır. Zirai Donatım "Kurumu da bu işi 
ilk defa yaptığı için bâzı aksamalar -olmuştur. 
Eğer şurada veya burada 'bu iş yapılmamış, 
geç 'kalmışsa, sebebi (bunlardan, ibarettir. Zan
nediyorum ki bu 'oleikle, 150 'milyon liralık 'bir 
kredinin, aynî kredinin, verilmesi, suni gübre 
verilmesi şayanı takdirdir. Eğer 'bir ihmal 
•varsa, al'âikalı teşekküllerin mazur görülmesini 
rica ederim. 

BAŞKA.V — Buyurun ıSayın Âdemoğlu. 
ir. NURİ ÂDEVrOfİLU (Adana) — Türki

ye'de ekilen arazi artışı (bütün yüz'ülçümüne 
nisbetle 1957 den evvel % 7 iken, 

1957 de %ı 1 
19158 de % 2 
1969 da % 1 
1960 da, % 1 re düşmüş ve artık fazla mah-

'sül almak için dekar başına isa'bet eden ürün
lerin artışını çoğaltmak ica-bettiğini takdir 
eden ürünlerin artışını çoğaltmak icalbettiğini 
takdir eden Hükümet 27 Eylülde 'bir kararna-
•me çıkararak köylüye krediyle 'gübre vererek 
gübre Ikullaumayı teşvik etmeyi düşünmüştür, 
ki 'bunda da h aklı d ir. Zira :gübre ile 'bir de-
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kardan ihuibubatta ortalama % 50 artış temin 
edildiği tecrübe ile sa'bit olmuştur. 

Bu kararname derki: Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Banka'sı mım'hasıran gübre kredisi için 
kullanılmak üzere çevirme kredisi haricinde 
f50 milyon liralık bir gübre kredisi plasmanı 
tesis eder. 

Buraya kadar Hükümetin 'hareketini takdir 
etmek ve 'faikat gerek Ibu parayı Ziraat Banka
sının emrine verip bunu çiftçiye muntazam 
gü'bre kredisi olarak dağıt dememesine ve ge
rekse emrinde çalıştırdığı bir müessesenin ida
recilerinin 'bu parayı temin ve gübreye tahsis 
•edecek kabiliyet ve dirayette olmadığını tak
dir edemediğine 'göre de tenkidetmek ieabeder. 

Muhterem 'senatörler yüzeldi 'milyon liralık 
gübre kredisinin yarısı .hububat ekim aııevsi
nimde kullandırılmış olsa idi 'bu sene maihsul 
idrak 'mevsiminde köylümüzün eline asgari yüz 
milyon lira 'fazla para, 'geçmiş olacaktı. Bunu 
takdir eden bir Hükümet ve onun veikâlet san
dalyesini işgal eden âzasmm; 'çıkardıkları ve 
kalkınmayı mutlak temin edeceğiz dedikleri 
plânı 'muvaffak kılmalarına imkân 'vermiyor. 
Burada mesele ister işemez muhterem Ticaret 
Vekilimizin Ihakkında konuşul'masmı isteme
dikleri Ziraat Bankasına intikal ediyor. 

27 Eylülde «cılkaıı kararnameye Ziraat Ban
kası da 'Hükümetin igösterdiği alâkasızlığı gös
termiyor ve »Hibelerine '2870 numaralı 'bir ge
nelge göndererek zirai çevirme kredileri •dâhi
linde kalmak şartiyle çiftçiye gü'bı'e kredisi 
tahsis olunacağını tamim ediyor ve çiftçiyi za
ten var olan çevirme kredisinin tamamını ala
maz, duruma s'okuyor. 

Sağdan soldan Ziraat. Vekâletinin alâlkası 
çekilince Tarım Bakanlığı bu defa Ziraat Ban
kasına '25 Ekim 1962 de Ihir yazı yazarak 27 
Eylül 'kararnamesini 'hatırlatıyor ve İ'5'0 'milyon 
liralık munzam gübre kredisini tesis edip et
mediğini soruyor. Mezkûr 'bankanın böyle bir 
krediyi tesis edecek imkânının bulunmadığını 
bildirmesi üzerine Hükümet meseleye gereken 
'ehemmiyeti veriyor ve Ziraat Bankasının dik
kati çekilerek "bu kredi tesis ediliyor. Banka 
da çevirme kredisi dâhilinde mütalâa edilmesi 
lâzımgeldiğini 'bildiren 2870 sayılı genelgesin
den vazgeçerek 17 Kasım 1902 tarihli 'bir ta
mimle !bu kredinin munzam bir kredi olduğunu 
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şubelerine tekeni- bildiriyor. Hükümet ve kre-
di müessesesi Ibu hercümcrç remde giderken 
1902 - 1968 'hububat ekim rneıvsimi de sgecmiş. 
I'akie <ve perişan olan köylü de 'bu alfıkasrzhk-
ilaıı temin edeceği munzam gelirden mnllıeinn 
bırakılmış 'oluyor. 

Plânın tatlbikatında mühim rol oynıyaeak 
unsurlardan 'biri ve en .mühimi olan 'personel 
meselesi burada. Ihemen karşımıza çıkıyor ve 
Hükümeti ikaz ediyor. Hükümet de, bu ten-
kid muhalefetten 'geldi diye İmlâ '.müessesesini 
müdafaa etme sabiti içinde 'bulunduğu müdde'l-
çe plânın muvaffa'k ol>ma,sı imkânsızlığı kendi-
liginden meydana çıkıyor. 

Hükümet olarak, Meclis olarak, 'senatör 
olarak hepimizin tek gayesi memleket »ve mil
letimizin yükselmesi, kalkınması ve refaha 
ulaşmasıdır. Bu v'olda bize avale uvduramı-
yacak olanların yana itilmesi şarttır. 'Diz 'böy
le düşünüyoruz, ({erişi Hükümetindir. Hür
metlerimle. 

HAŞKAX — Buyurun Sayın Hakan. 
TÎCARHT BAKANI MUHLİS 10TE (Anka

ra Milletvekili) — Mulıterom arkadaşlarım, sayın 
arkadaşımız meselenin bir tarafını tetkik etmiş 
bulunuyorlar, 'kendilerine teşekkür ederim. Yal
nız Ziraat 'Bankasında gecikme varsa bu neden 
olmuştur, aealba bunu Ziraat 'Bankasından tet
kik etme imkânını 'buldular mı"?'Gecikme-neden 
olmuştur diye Ticaret Vekâletinden tetkik et-
'tne imkânını ıbııklular mı? Bankayı devamlı 
murakabe eden Yüksek 'Murakabe 'Kurulundan 
yine tetkik imkânını ''buldular mı f Hğer bu ci
hetler tetkik edilmiş olsaydı igccikme sebeple
rini anlamış olacaklardı. Ziraat Harikasına 
Hükümet Bütçe Kainimi ile 141 milyon lira ve
recektir. 'Bu paralardan 'bugüne kadar ancak 
2i milyon lira verilebildi. Diğer taraftan bu 
kredinin tevzii için sureti malhsusada 'bir fon 
verilecektir, Hükümet tarafından. lBıı yine ma
lî imkânsızlıklardan 'verilemedi. Binaenaleyh, 
gere'k 'bilinci kısım kaynak, ıgerek ikinci kısım 
kaynak, tam manasıyla, temin edilemediği için
dir ki. Ziraat Bankası mevcut imkânlar içinde 
sağlayabilmiştir. 'Bu imkânları g'eıek reeskont 
kredisinden, gerek uzun vadeli olarak aldığı 
'birtakım mevduatla 'güç 'belâ teinin e'tmiş'tir. 
Bu bir. t kincisi; Ziraat Bankası 'gübre kredi
si, yani aynî kredi işinde ilk defa tavzif edil-
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mistir. Müh terem arkadaşımız, ç'dk iyi bil il
ki, 'hedefe ulaşabilmek için Ziraat Bankasının 
personeli, 'hem azdır, 'hem de 'bankacılığı birçok 
lıusuısi ban'kalar kadar kuıvvetli değildir. Yine 
arkadaşım çok iyi takdir ödev, ki Ziraat Ban
kasının direkt ve endirekt türlü işleri vardır. 
Ben. arzu ederdim ki 'bâzı i'lvmaller olursa Zi
raat, Vekâletine bildirilsin... Günikü 'bir şeyin 
söylenmesi kolay, fakat yapılması güçtür. Ay
rıca Ziraa't 'Bankasından aldığı senetlerle kr'edi 
açan Donatımın da vaziyeti pek iyi değildir. 
Hususi teşelbbüs bir kısım işleri de üzerine al
mak suretiyle bu ıgübre teşebbüsüne 'başlamış
tır. 'lUı işte bir 'güçlük çıkacağı ta Ibaşta testini 
edilmiştir. Günkü 'hususi 'teşe'bbüs tg-ece tgün-
düz çalışır, gübreyi ıher 'tarafa nakledebilir, bir 
de bu müşkülât inzimam etmiştir. Rize'den al
dığımız 'bir telgrafta Rize Valisi kredinin gel
mediğini ve igübrenin çaycılara muktezi olma
dığım sövüyor... Bireo'k arkadaşlarımız şura
da. veya burada işin aksak olarak cereyan etti
ğini sıöyliyeeckl erdir. Fakat, 'İm memlekette 
yaşıyoruz, Ibu memleketin teşkilâtı ile iş gö
rüyoruz, bu iş aşağı .yukarı 50 - 70 milyon lira
ya malolaeaktır. Zarar bu kadardır. O itibar
la konunun da'ha süratle ele alınması 'hususu
nun zamanla mümkün olacağını 'nazarı itibara 
almak lâzım di e. 

Muhterem arkadaşımdan ricam, ^hakikaten 
muazzam Ihir iştir Ibu... 'Tüükiye 'çapında bie iş
tir, ilk yapılan bir iştir, 'birçok teşekküllerin 
kombinezonu ile yapılan 'bir iştir, hususi teşeb
büsün yerine geçmesi ile tahakkuk ettirilecek 
'bir iş idi ve nihayette paralar da tam mâna-
siyle 'hazır değildi. 'Bunları da na<zarı itibara 
alırlarsa, Ziraat Bankasına bir teşekkür etmek 
.gerekirdi. Ziraat Bankası, Vekâletimize Tnığlı 
'bir müessese olması sebebiyle, bundan 'banka 
namına memnun olurdıfk. Ama, 'sizlerin vazife
niz ikaz, bizlerin vazifemiz ise tahakkuk ettir
mektir. Şurada burada Ibu şekilde tesadüf ede
ceğiniz şeyler olursa ve varsa 'bana bildirmenizi 
ve yardım etmemiz icabettiğine inanmanızı 
rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞ'KAN — Sayın Âdemoğlu. 
MHHMRT NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım; 'huzurlarınızı ikinci 
defa işıgal ettiğim için özür dilerim. 'Ben bura
da, 'sözleriıtı'c başlarken, hatırlıyacağmız üze-
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re, evvela Hükümet in çok nazik bir mevzuu 
hat ı r ladığı ve 'bir ka ra rname ile 'bunu ta tbike 
soktuğu için Hükümet e teşekkür ett im. Faka t , 
ondan sonraki muameleler yürümediği irin de 
cihetteki Hükümet i mua'heze ettim. 

Muhterem Ticaret 'Bakanı 'buyurdular ki, 
bu kararnamenin çıkmasından sonra meseleler 
kolay olmamıştır. Bu krediyi 'temin etmek, 
şöyle olmuştur 'böyle olmuştur.. . Hakl ıd ı r la r . 
Fakat , ben, zaten 'bu kararnamenin çıkmasın
dan sonra gerek ikendilerinin murakabesine ta
bi olan Ziraat 'Bankasının Ibu imkânsızlığı za
manında yani 27 Eylülden üç ^üıı sonra Ziraat 
Vekâlet iyle istişare yapmak suretiyle temin 
edemiyeceklerini Hükümete bildirmelerini, ken
dileriyle 'beraber, teknik sahada 'bilgi sahi'bi 
olan Ziraat Vekâletinin de gübre kredisi tesis 
edilip edilmediğini, 'bir ay 'sonra değil de, bir 
haifta vsionra Ziraat Bankası Umum Müdürün
den sormak ellbetteki hakkımızdı r . Bu itibar
la kendilerinin 'bu Ikararname'den kısa 'bir müd
det sonra Hükümet i ikaz etmesi ve 27 Eylül ka
rarnamesi ile arzuladığımız 150 milyon liralık 
gübre kredisi bu 'müessese taraf ından temin 
edilmemiştir demesi ica'bederdi. Bu ka ra rname 
çıktığı zaman 150 milyon lira Ziraat -'Bankası 
emrine verilir demek lâzımdı, bu olmamıştır. 

İkincisi, Ziraat Bankasının imkânı yokmuş 
deniyor, kabul ediyoruz. Ellbetteki çeşmeden 
akan su gibi değil ki doldursun da versin, ola
bilir. Faika t, üç ay 'sonra, 'bu imkânı temin 
eden bir müessese, üç ay evvel temin etmiş 
olsaydı, 'çiftçinin gel i r inde 100 milyon lira 
kazanmış olmaz mıydı.'.. Sonra, buyurdu la r ki, 
Ziraat 'Bankasının pek Çok işleri var. 'Kabul 
ediyorum. Pek çok işlerinin olduğunu takdi r 
ediyorum. F a k a t , benim bildiğim 'bir şey Nar
dır, Ziraat 'Bankasının 'bütün işlerinin 'başında 
köylü 'gelmeli, 'îstihlsali ar t ı rma igelmelidir. Bu
nu 'muhterem Vekilimizin '-bilhassa 'böyle tak
dir etmesini istirham ederim. Hürmet ler imle . 

•BAŞKAN" — 'Soru cevaplandırı lmışt ır . 

.5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Özlürkçine'nin, Kadıköy semtindeki Kur-
b ağ alı dere mıntakasına dair Bay m dirlik, Baka
nından sözlü sorusu (6/142) 

B A Ş K A N — Öztürkçine? Burada. Bakan? 
Yok. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 
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6. -— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/113) 

BAŞKAN — Dikeçligil/ Yok. Gelecek soru 
gününe bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, 37 Mayıs inkılâbından son
ra inşası yarım kalan Yüksek İslâm Enstitüsü
ne dair sözlü sorusu ve Millî Eğ tim Bakanı Şev
le t Raşir Uatipoğlu'nun cevabı (6/145) 

B A Ş K A N — Nusret Tuna? Burada. Millî 
Eğit im Bakan ı? Burada . Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bilgin din adamları yetişt irmeyi, Hüküme

timiz vadediyordu. Devlet Vekilimiz bir beyan
larında, CiO bin din adamımızdan 55 bininin ilk 
tahsilden dahi mahrum bulunduğunu, ifade bu
yurmuş , Hükümetimizin ü/.erine düşen vazife
nin azametini or taya koymuştur . 

Asırlarca yurdumuza kü l tü r merkezliği yap
mış bulunan Kastamonumuzun hayır sever ev
lâtları , bu büyük ihtiyacı daha evvel hissederek, 
İmam - Ha t ip Okulu ve Yüksek İslâm Enst i tü
sü olarak kul lanı lmak üzere bir mektebin inşa
sına başlanmış, iki katını ikmal eylemiş, 27 Mayıs 
İnkılâbı üzerine çatısı dahi kapanmadan faaliyet 
olduğu yerde kalmıştır . Kar ve yağmurun tah
r ibat ına terk edilen bu hayrat , maddi takat i sona 
eren hayır severleri Hükümet in alâkasını göre-
miyen va tandaş lar ı muzdar ip etmektedir . 

Halkla Hükümetin elele çalışmasının güzel 
bir örneğini verecek olan bu eserin bir an evvel 
ikmal edilerek hizmete açılması hususunda Hü
kümetimizin ne cins tedbir ler aldığının ve ted
risata ne zaman açılabileceğinin Sayın Maarif 
Vekili ta raf ından sözlü olarak cevaplandırı lma
sına tavasut larmız ı derin saygılarımla rica ede
rim. 

20 . 12 . 19G2 

("•. Senatosu Kastamonu 
Üyesi 

Nusret Tuna 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı . 
MÎLLÎ EıTfTİM BAKANI Ş E V K E T BASİT 

HATÎPOĞEU (Manisa Milletvekili) — Muhte
rem senatörler. Muhterem Kastamonu Senato-
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rü Nusret Tuna arkadaşımızın sözlü sorusuna ce
vabımı aşağıda olduğu gibi arz ediyorum. 

Kastamonu valiliği 24 Nisan 1958 tar ih inde 
bir yazı ile, mahallen kurulan bir dernek tara
fından Kastamonu'da bir İmanı - 11 ati]) Okulu 
binası yap t ı r ı lmak istenildiğini bildirerek bina 
için bii' plân gönderilmesi yolunda Bakanlığı
mıza bir müracaa t t a bulunmuş, Bakanlığımız da 
.15 FJdnı .1958 ta r ih ve 4W - .'58/2018!) sayılı yazı 
ile istenilen plâm mahall ine göndermişt ir . 

Bu meyanda vfıkı müracaat d ikkate a l ınarak 
sözü gecen derneğe 1900 yılı bütçesinden .Ba
kanlığımızca. 20 bin liralık bir yardımda da bu
lunulmuştur . 

Bu defa. Kastamonu Valiliği, 29 Mayıs 1902 
tar ih l i yazısı ile, bahis konusu derinde de 7 Şubat 
.1902 tar ihl i bir yazı ile Bakanl ığımıza başvura
rak bu iş için l:ii) bin liralık bir yard ıma ihti
yaçları bu lunduğunu bildirmişlerdir . 'Fakat Ba
kanlığımız bütçe imkânsızlıkları yüzünden 1a-
lebedilen yard ımı karş ı layamamış ve bunu, 2.'! 
Mar t 1902 tar ih ve 42)5 - :58/428 sayılı yazı ile il
gililere duyurmuş tu r . 

Meslekî kültüre1 olduğu kada r millî şuura da 
sahip, müspet bilgilerle mücehhez, aydın ve uya
nık din adamına, olan ihtiyacı karş ı lamak üze
re, tar ihî şehirlerimizden Kastamonu'da da, bir 
İmanı - Ha t ip okulu açmak, Bakanlığımızın is
tekler i aras ındadır . Ancak, derneklere yai 'duu 
ödeneğimizin pek m a h d u t oluşu ye muhtelif il
lerden vâki isteklerin, imkân sınırlarını aşmak
ta bulunuşu, istenen paranın birden verilenıi-
yeceğini göstermektedir . Veni malî yıl bütçesi
nin kabulünden sonra, mevcut ödeneklerle istek
ler karşı laşt ır ı lacak, bu arada. Kastamonu 'nun 
da iht iyacı göz önünde bu lunduru lacak t ı r . 

Yapı lmakta olan b inaya îmanı - Ha t ip okulu 
o larak başlanılmıştır . Burada bir de Yüksek İs
lâm Enst i tüsü açmak, kadro vo sair ihtiyacının 
kısmen de olsa mahallen karş ı lanmasına bağlı
dır. Konya 'da olduğu gibi halk, ayrıca bir ens
t i tü binası yap t ı rd ığ ı t akd i rde Bakanlığımız, bu 
hususu da müstakbel çalışma plânına alabilir. 
Bu da, hem zaman, hem de imkân meselesidir. 
Saygılar ımla. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan arkadaş
lar varsa lütfen kul lansınlar . 
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Sayın Nusret Tuna. 
N r S R F T T F N A (Kas tamonu) — S a y ı n Baş

kan, muhterem senatörler , Millî Kğitim Bakan
lığının hakiki din adamı yetiştiri lmesine ma
tuf gayeretlorini takdi r le karş ı lamaktayız 1958 
yılında Kastamonu'da İmam - İTatip okulu yap
t ı r ı lmak üzere bir dernek kuru lmuş tur . Zamanın 
valisi bu dernek mensuplarını ikna e tmek su
retiyle1, Millî Fğitim Bakanl ığından bir pre)je 
gönelerilmiş olmasına rağumn, Konya'elaki Yük
sek İslâm Bnsti tüsünün pnıjedcrini get i r tmiş 
ve bunu Kastamonu'ela ta tb ika başlamıştır . Bu 
müessese için hayır seven- va tandaş lardan top
lanan para. miktarı :>50 bin lira eivarındaılır . Bu
nunla büyük bir inşaata başlanmış, bugünkü 
halde1 birinci ve1 ikinci kat ı bitirilmiş, üenincü ka t 
yapı lamamışt ı r . Ancak yağmurun tahribatınelan 
binayı keırumak ie;in binanın üstü ör tü lmüştür . 

Sorumuzdan kaseledilen gaye1 şudur : Maarif 
Yokâletinelen ya relini istendiği zaman bu binaya 
ait t apunun veM-ilme'sini istemiş, Dernek mensup
ları ela, binanın mülkiyetini Hazineye1 ve intifa 
hakkını ela Millî Fğitim Bakanlığına ven-miş ve 
t apusunu ela göndermişt ir . Millî Eğitim Bakan-
lığıne-a, bu nıuame'lenin yapılmasından, sonra, 
binanın ikmalini mü taak ıp yardımın, yapılacağı 
bildirilmişti . Anlaşılıyor ki, bütçedeki tahsisa
tın kifayetsizliğinden yarelım yapı lamamışt ı r . 
Bu ise1 muhitte1 büyük bir üzüntüye' sebebolmuş-
tıır. «Tapu istemli, gönderdik, fakat yardım ya-
pılmıyacak diye1 e>evap aldık» demişlerdir . 

Bunun, büte.'e1 imkânsızl ığından neşedett iğini 
an la tmak istememize rağmen bâzı kimseleri tat
min etme^k mümkün olamamıştır . Ben, bu söz
lü seıruyu sırf şu yanlış anlayışın, Sayın Bakanı
mız ta ra f ından tashihini temin için sormuş bıı-
lunuyorum. İş müspet yoldadır . İnşallah şu ha
yırl ı müessese hizmete açı lacaktır . Bundan dola
yı Sayın Bakana t e şekkür eder cümlenizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Soru cevaplandır ı lmışt ır . 

<s\ — (hımhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Ha-
sim (liray'ın, korunmaya muhtaç çocuklara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu. (6/1 W) 

B A Ş K A N — Se.ru sahibi burada, Sağlık ve1 

Sosyal Bakanı burada bulunmadıkları ie;in ge'le1-
eck Bîrlerime bırakılmıştır, 

http://Se.ru
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9. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sezai (V-

Kan'm, İngiltere'de Casus Laıvrens adı ile çevril
miş olein filme dair, Dışişleri Beyanından sözlü 
sorusu. (6/147) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradal mı.' (Yok 
sesleri) Soru sahibimin ikinci dei'a bulunmadık
ları için sorusu düşmüştür. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi • 
Rifat Öztürkcine'nin, İstanbul'un nâzım plânına 
eletir Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(G/150) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar, Bayın
dırlık Bakanı bulunmadıkları için soru gelecek 
Birl eşıi ine bırakılımştı r. 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Bere Turan'ın, Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
etit bütçe görüşmelerine dair Devlet Betkanın-
detn sözlü sorusu (6/151) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Dev]ot 
Bakanı burada bulunmadıkları için gelecek Bir
leşime bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'nun, İkinci Koalisyon Hüküme
tindeki partizan davranışlara dair sözlü sorusu 
ve Hükümet adına Adalet Bakanı Abdülhak Ke-
med Yörük'ün ccvetbı (6/153) 

BAŞKAN — Soru sahibi Nuri Ademoğlu? 
Buarada. Hükümet adına cevap verecek olan 
Adalet Bakanı? Burada. 

Soruyu okutuyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan, Adliye Ba

kanı ve İçişleri Bakanı tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ve ııica 
ederim. 

Adana Senatörü 
M. Nuri Ademoğlu 

1. İkinci Koalisyon Hükümetinde partizan 
davranışlar bazı tâyinlerde rol oynamış mıdır? 

2. Son zamanda ihdas edilen noterliklere ya
pılan tâyinlerde partizan fikir ve kanaat hâkim 
olmuş mudur? Olmamışsa bu tâyinlerde hangi 
Ölçüler esas olarak alınmıştır? 

o. Vali ve umum müdürlerin tâyininde par
tizan tutum hâkim olmuş mudur? 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığına aidolan 
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kısma cevap vermek üzere buyurun, Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI ABDÜLHAK KHMAL 
YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — (>k muhte
rem Başkan, çok muhterem senatör arkadaşla
rım ; noterlik gelirlerinin bariz bir surette art
mış bulunması ve aynı zamanda halk arasında. 
noterliğe müracaatı icabettiren işlerin çoğalmış 
bulunması itibariyle, memlekette muhtelif yer
lerde mevcut noterlikler adedinin artırılması, 
Bakanlığımızca lüzumlu görülmüş ve 1962 yı
lında • )'•) ilde 52 noterlik ihdas edilmiştir. Bu 
ihdas keyfiyeti kanunu mahsusu gereğince, hem 
Ankara'da intişar eden gazeteler, hem her mün
hal bulunan noterliğin bulunduğu yerdeki bir 
gazetede ilân ve bir ay zarfında taliplerin mü
racaat etmeleri lüzumu ilâna dercedilmiştir. 

Bunun üzerine taliplerin adedi artmış ve ;>60 ı 
bulmuştur. Bunlar arasından kanuni şartları 
haiz olanlar tefrik edildikten sonra bunlardan 
her birinin tercümei halleri, gizli ve açık sicil 
leri birer birer tetkik edilmek suretiyle muay
yen şahıslar arasından Bakanlık takdir yetki
sini kullanmak suretiyle tâyinler yapmıştır. Esa
sen kanunu mahsusu gereğince bu hususta tak
dir yetkisinden başka kullanılacak her hangi 
bir ölçü de mevcut değildir. Kanun muayyen 
vasıfları, muayyen maddi şartları tesbit etmiş
tir. Bu şartları haiz olan şahıslar arasından han
gisini Bakan münasip görürse onu noterliğe tâ
yin etmek salâhiyetini kanun Bakana tanımış 
bulunmaktadır. 

Bu münhal noterliklere talipler gelince bun
ların hangi partiye mensup bulunduğu hakkın
da Vekâletin bir malûmatı mevcut değildir. Şa
hısların tercümei halleri ve diğer kişiliklerini 
belirten vesikalarla, hangi partiye mcnsubol-
duklarına dair bir kayıt olması hakkında, ka
nunda bir hüküm yoktur. Binaenaleyh, Bakan
lığımızca, bunların, hangi partiye mensupbol
duklarının bilinmesi esasen nıcvcudolmıyan bir 
keyfiyettir. 

Bu bakımdan, müraacat edenlerin, hangi 
siyasi partiye mensııboldukları hakkında, her 
hangi bir tetkikat yapmaya, kanun izin verme
miş olmakla, ilgili Bakan, bunların, ne mensııb
oldukları partiyi bilir, ne de bunların hangile
rinin partiye mensuboldııklarmı bilmek ister, 
anlamak ister. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 
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MEUMKT NTIÎİ ÂDFMOOLr (Adana) — I 

Sayın Başkan, muhterem senatöı* arkadaşlarını, 
>on 32 vilâyetimizde ihdas edilen 52 noterliğe 
lâyin edilenler üzerindeki kanatinı, Sayın Ada
let Hakanının ifade buyurdukları şekilde basil 
değildir. Bu Bakanlıktaki tâyinlerde partizan 
davranış, bilhassa bir mesele üzerinde dolayı-
siyle diğer hiçbir bakanlıkta eşim1 raslanmıyan 
seviyeye yükselmiştir. Bu mesele, son ihdas edi
len noterliklere yapılan tâyinlerle ortaya çık
mıştır. Bu tâyinler' yapılırken koalisyonu teşkil I 
eden partiler adetâ 1 ir kollektif şirket gibi ha- I 
î'eket etmiş ve luı memuriyetleri aralarında pay
laşmışlardır. 

Halbuki, kanaatimizce Hükümetin Koalisyon I 
ortaklığı kayırma ve menfaat üzerine müstenit j 
bir ortaklık' değil; bilâkis feragat ve fedakârlık : 
is!iyen, nıilletseve'-lik (»sasına istinadeden bir or- j 
lalelik olması lâzımdır. Bu mevzuda Hükümetin | 
davranışı bizim kanaatimize İne uymamaktadır, i 
Zira Hükümet 52 noterliği kendi arasında akra- j 

I 

ba ve dostlarına taksim etmiş, partisiz vatan- j 
daşlara müracaat cesaretini daha vermemiştir. 

Ru hususta bir delil de; İstanbul Beyoğlu'- i 
ndaki noterliklerden bir tanesinin acık bırakıl- j 
ııur-adır. Sayın Vekile sorarım, İstanbul'da 7 - S, | 
Beyoğlıfnda o kadar, Kadıköy'ünde şu kadar, j 
İzmir'de, Bursa'da, Adana'da noterliklere tâyin j 
yapılırken acaba neden, Beyoğlu'ndaki bir no
terlik münhal bırakılmıştır? Çünkü buna da 
yarın bir yakın, bir dost kayırılacaktır. Bu 
(âyinlerde noterliğe kayırıkuılar, Hükümet 
partilerinin akraba ve dostları, mahallin en 
zencin şahsiyetleridir. 

Bu itibarla eski noterlerden alman fazla 
cirolar, geçim müşkülâtı çeken meslek mensup
larının huzurunu temin etmeye değil, akraba
ların, zaten kalın olan ense ve göbeklerini bir
az daha şişirmeye hizmet edecektir. İşte son 
senelerde üzerinde ısrarla durduğumuz, sos
yal adalet düzenini evvelâ adaletin Türkiye'
de mümessili Adalet Bakanlığı çiğnemiş bulu
nuyor. 

Kvet, bu tâyinler, doğrudan doğruya Adalet 
Bakanının salâhiyetinde olan bir mevzu olabi
lir. Buna söyliyeeek sözümüz olamaz. Ancak, I 
o Bakan ki müracaat sahiplerine bu yerlleri 
partilere taksim edeceğini, Hükümet mensup- I 
hırının adamlarını getireceğini söyler ve öyle I 
de yaparsa, işte o zaman biz bu memlekette | 
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yekûnu milyonları İmlan ve haklarını korumayı 
bize vermiş olan vatandaş ve millet namına, 
Vekilin karşısına çıkar, bu memlekette partisi 
olmıyan, Hükümet partilerinde akraba ve dos
tu bulunmıyan, ehliyeti tam, namuslu, dar ge
lirli bir 'hukukçu noter olmak isterse, hangi 
Hükümetten bu vazife istiyecektir, deriz. Tâ
yinde partizanlığın, çok ileri gittiğini anlata
bilmek iıçin; alâkalı Vekâletin tâyindeki tef-
rikçiliği bildiğini ve listeyi gazetelere vermek
ten çekinmesini, bizim de müşkül şartlarla şu
radan buradan bu isimleri topladığımızı söy
lersem kâfidir zannederim. 

Açık rejimin her şeyinin açık olması gere
kirken Koalisyon Hükümetinin bir tâyin liste
sini bile saklı tutması bizi, Hükümetin rejim 
hakkındaki kanaatlerimizi bile şüpheye düşür
mektedir. 

Aziz arkadaşlarım, Muhterem Adalet Baka
nının burada ifade buyurdukları gibi tâyinler
de kimin hangi partiye, kimin nereye men-
subolduklarını bilmediklerini biz hiç zannetmi
yoruz ve Sayın Adalet 'Bakanından bu husus
ta ısrar etmemelerini,, bundan böyle şayet bir 
tâyin mevzuubahsolursa, bu kürsüde ifade bu
yurdukları şekilde, hareket etmelerini tavsiye 
ve temenni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
ADALET BAKANİ ABDÜLHAK KEMAL 

YÖRÜK (Ankara Milletvekili) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatör arkadaşlarım; tek
rar huzurunuzu işgal ettiğim için özür dilerim. 
Fakat, huzurunuzu işgal etmeye mecbur kaldım. 
(,'iinkü, Sayın Senatör- Nuri Beyefendinin, bu 
işte doğru malûmat almadıkları ve yahut sap
landıkları siyasi zihniyetin ifadesini burada 
teşrih etmekten kendilerini alı koya ma m ak gibi 
bir zanna müstenit bulunduğunu görüyorum. 

Bir kere, «Koalisyon partileri, bir kolektif 
şirket gibi, noterlikleri aralarında taksim et
tiler.» diyorlar. Bu, tamamen yanlış malûmata 
müstenit bir beyandır. Ben şimdi size muhte
lif partilere, nisbeti olan dem iyeyi m, fakat 
muhtelif partili arkadaşlar tarafından bana 
tavsiye edilmiş ve benim de tetkikatım netice
sinde onları noterliğe lâyık görmüş olduğum 
arkadaşların mevcudiyetinden ve hattâ kendi 
partilerinden olan kimselerin mevcudiyetinden 
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bahseeeğim. Ama kendileri, Adanalı oldukla
rı ve Adana Senatörü oldukları için, eğer Ada-
na'da kendi partilerine mensup 'her hangi bir 
zat yahut kendi partilerine mensup bir zat tara
fında iltizam edilmiş, her hangi bir zat tâyin 
edilmemiş ise bundan dolayı bu kadar hid
detle et rafına bühtan sıçratmaları doğru ola
mazdı. 

Şimdi isim veriyorum; yer veriyorum : 
Maraş'a tâyin ettiğim noter kendi fale-

bemdir, tanıdığım bir arkadaştır; bana M'araş 
mebusları vasıtasiyle müracaat etti. Kendisi 
de yeldi, gördüm. Fakülteden beri fakülte 
hayatını takibettiğim. bir zattı. Adalet Parti
sinin Maraş'ta îkinci Başkam olmasına rağ
men bilâ tereddüt kendisini Maraş'a noter 
tâyin ettim. Bu kendi partilerinden keza isim 
vermiyeeeğim, bu kadarı kâfidir. İzmir'e tâ
yin ettiğim zevat içersinde Adalet Partisine 
mensup arkadaşlarım tarafından bana tav
siye edilmiş ve tetkik ettiğim dosyaları itiba
riyle benim de uygun gördüğüm zevatı tâyin 
etmiş bulunuyorum. Eğer ben partizanca ha
reket 'etmiş olsaydım bu Koalisyon dışında 
bulunan zevattan her hangi birisini tâyin et
meye lüzum görmez ve bunların yerine, di
ğer partilere m ensu'b olanları tâyin ederdim. 

Binaenaleyh, bu, partizanca bir zihniyetle. 
noterlerin, tâyin edilmiş oldukları iddiasının 
tamamen gayrivarit bulunduğunu arz edece
ğim. 

İstanbul'da açık bırakılmış bir noterlik 
vardır, diyorhır. Evet, açık bırakıldı; açık ko
nuşuyorum. Oraya tâyin edeceğim bir zat 
vardır. Fakat, hiçbir partiye mensup değildir. 
Ve İstanbul'a kendisinin noter olması gereke
bilir, binaenaleyh bu makamı bos bıraktım. Bu 
da benim takdir salâhiyetim dahilindedir. 

Muhterem senatörler; bir insan işgal ettiği 
mevkide kendi salâhiyütleı i dâhilinde olan 
işleri, eğer ellere tevdi yolunda bir cereyanü 
kendisini kaptı rırsa; o hiçbir işte muvaffak 
olamaz. 

Ben takdir sel â niyetimi kullandım, orada 
da işler fazla değildir. Mart 'da oraya gerekli 
noteri tâyin edeceğim. Binaenaleyh acık bıra
kılmış olmak şu veya bu sebepten değil. Bu 
zat dostum değildir, tâyin ettiğim zaman ikim 
olduğunu şüphesiz herkes gibi kendileri de 
öğreneceklerdir. Kendisi ne dostum ve ne 
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de her hangi bir parti mensubudur, bir ma
kam işgal eden bir zattır. Tekaütlüğü do-
layısiyle bekliyor, tekaüdolıınea oraya gidecek
tir. Eğer kendileri bana, Adalet Partisinden 
ondan daha üstün birisini gösterirlerse ben 
onu da tâyin etmekten çekinmem. 

Gazetelere vermekten çekindi, diyorlar. Çe
kinme nıevzuubahis değildir. Onu ela eksik 
biliyorlar. Benden gazeteciler, müracaat etmiş 
o han zevatın hepsinin esamisini istedi. »İTO 
kişi .müracaat etmiştir. Bunların isimlerini 
ortaya 'koyarak şu kazanmış bu 'kazanmamış, 
acaba neden kazanamamış gibi birtakım dedi
kodulara meydan vererek bu zevatın şahsi
yetleriyle uğraşılmasına '.meydan vermemek için 
bu isimleri vermedim. Fakat, 'arkadaşım da 
bana gelip kimler müracaat etmiştir, kimler 
tâyin edilmiştir diye bir sual sormamışlardır. 
Eğer sorsalardı şüphesiz listeyi görürler kim
lerin müracaat etmiş olduğunu ve kimlerin tâ
yin edilmiş olduklarını görür, anlarlardı. 

Bir noktayı daha ilâve edeyim; ben, hiçbir 
partinin nüfuzu altında kalmadım. Hattâ, 
kendi mensubolduğum paitinin nüfuzu altın
da da kalmadım. Ye kendi partime mensobulan 
arkadaşlardan bana gücendiler oldu. Nasıl ki, 
kendilerinin matlupları olan her hangi bir 
şahsın, noter olmaması karşısında, burada: sor
dukları sual dolayısiyle kendileri bana karşı 
»ağır ithamlarda bulıınmuşlarsa, mensuboldu
ğum partideki arkadaşlarım da bana, ağır it
hamlarda bulunuyorlar. Müstakillen hareket. 
ettim. Kendi takdirime göre, şüphesiz ki, 
vâki tavsiyeleri de nazarı itibara alarak tâyin
leri yaptım. 

Devlet işinde bulunan zevatı âliyesiniz, in
sanların bir kimseyi, bir yere, bir memuriyete, 
bir vazifeye tâyin etmesi iktiza ettiği zaman, 
tâyin edeceği adamı evvelâ kendi itimat ettiği 
adamlar arasında arar, itimat ettiği adamların 
içinden tâyin eder, eğer yoksa tanıdıklarının 
kendisine tavsiye ettiği zevata müracaat eder, 
şöyle bir yere, «acaba tavsiye ettiğiniz kimse 
var mı?» diye sorar, veyahut kendisinin itimat 
ettiği adamlardan gelecek olan tavsiyelere ku
lak verir, ve tavsiyelerin ne dereceye kadar el
deki vesaikle hemahenk olduğunu anlar, ondan 
sonra tâyini yapar. Binaenaleyh ben, kendi ta
nıdıklarımı re'sen tâyin ettim. Fakat, tanıma
dıklarım hakkında da itimat ettiğim zevattan 
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aldığım tavsiyeler üzerine, dosyalarını tetkik 
etmek suretiyle, vardığım kanaate göre tâyin
lerini yaptım. Vazifemi ifa ettiğime kaaniim. 
Nuri Beyefendi şunu da düşünsün; hiçbir tesir 
ve nüfuz altında kalmaksızın, tâyinleri yapmış 
olmakla kendimi bahtiyar addediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu. 
M. NURİ ADEMOĞLU (Adana) — Muhte

rem arkadaşlarım; Sayın Vekil Beyefendi, beni, 
nıeıısubolduğum bir partinin zihniyetini ifade 
etmekle, itham ettiler. Bunu kabul etmiyorum. 
Ben bir hekimim, bu mevzu hukukçuları alâ
kadar eden bir mevzudur. Hekim olmama rağ
men, İm memlekette isterse Adalet Partisinden 
10 kişi bu noterliklere tâyin edilmiş dahi olsa 
bu soruyu yine getirirdim. Ben hakkı ve adaleti 
ortaya getirmek için, hak ve adaletin sesini bu
rada ifade etmek için bu sözlü soruyu buraya 
getirdim. Bu itibarla, Vekil Beyin söyledikle
rini katiyen kabul etmiyorum, reddederim. 

Ben diyorum ki, bu memlekette partisiz bir 
vatandaş, bu memlekette ^torpilsiz bir kimse, 
bu memlekette tavsiyesiz bir insan, kabiliyetli, 
namuslu, dirayetli bir insan ne zaman tâyin 
edilecektir? Ben bunu getiriyorum bu kürsü
ye. 

Sayın Vekil ; evet dediler, noterliklerden bir 
tanesi münhaldir; ve buna bir arkadaşın, ahba
bın, bir memurun tâyin edileceğini ifade bu
yurdular. Oraya tâyin ettikleri zat, yakın me
sai arkadaşıdırlar. Kendileri haklıdırlar. İnsan 
itimat ettiği bir kimseyi, itimat edeceği bir mev
kie getirir. Bu hususta yerden göğe kadar hak
lıdırlar. Fakat, Hükümet mesuliyetini üzerine 
yüklenmiş kimselerin örnek olmaları, hiçbir 
dost, ahbap, arkadaş kayırmamaları bizim idea
limiz olmalıdır, tşte biz böyle düşünmek, böyle 
görmek istiyoruz. 

En son olarak şunu söyliyeyim ki, ıSayın 
Beyefendi benim dediklerimi kabul buyuruyor
lar. tik konuşmalarında, noter tâyin edilen 
kimselerin 'hangi parti mensubu olduğunu, kim
lerin akraba ve dostları bulunduğunu bilmedi
ğimi ifade buyurdukları halde, ikinci konuşma
larında Adalet Partisinden de, başka partiler
den de tavsiye edilen kimselerin tâyin edildiğini 
ifade etmekle benim fikrimi kabul buyurdular; 
kendilerine teşekkür ederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN -~ Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskenderin, hat en devanı eden yaz saa
tine dair, Hashal;an, İçişleri, Ccdışma ve Sanayi 
Hal; ani arından sözlü sorusu ((i/ 15î) 

BAŞKAN - - Sayın Ferit Alpiskeuder bura
dalar; Bakanlar yoldur. Soru gelecek Birleşime 
bırakılmışt ir. 

/ / . — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet tlkuçan'ın, l'rfa, Harran ovasında içme 
suyu tesisleri için 11)63 bütçesinden ödenek ay
rılıp ayrılmadığına dair Bayındırlık Halanın
dan sözlü sorusu (d/155) 

BAŞKAN — Sayın llkuçan buradalar, Ba
kan yok, Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Özlürkeine'nin, radyo, ofis, trafik, nükleer 
re harb tekniklerindeki durumumuza dair sözlü 
sorusu ve Başbakan adına Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanı Celâl Terfik Kurampan, Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete re Millî Savunma Bakanı İl
hamı Sancar'ın cevabı (6/15(i) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine buradalar, 
Başbakan adına cevap verecek Bakanlar burada
lar. Soruyu okutuyorum. 17 . 1 . PHKÎ 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tara

fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
istirham ederim. 

İstanbul Senatörü 
Dr. itifat Öztürkçine 

4. 

Radyo 
Ofis 
Trafik 
Nükleer 

a) Harb tekniklerindeki durumumuz ne saf
hadadır, 

b) Böyle bir harb tehditleri karşısında alın
mış ve alınacak tedbirler nelerdir. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

BAŞBAKAN ADİNA BASIN - YAYİN VK 
TURİZM BAKANI CBhAU TUVFİK KARASA
BAN (Afyon Karalı işar) — Sayın Başkan, sa
yın senatör arkadaşlarım ; Sayın Rifat Öztürk
çine'irin sordukları sualin yalnız bir tanesine 
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cevap vermeye memur bulunuyorum. Bu da rad- i 
yo kısmıdır. Diğerlerine alâkadar bakanlar ay
rıca cevap vereceklerdir. j 

Bir kısım radyolarımız «Ankara, Gaziantep» I 
gibi nükleer silâhların tesirlerinden nisbelen ı 
masun yerlerde bir kısmı ise İstanbul, İzmir, 
Adana, Antalya ve İskenderun gibi kilit liman 
işletmeleri bulunan nükleer silâhların tesirleri
ne daha çok mâruz şehirlerde kurulmuş bulun
maktadır. 

Bu durumda bulunan istasyonların nükleer 
ve termonükleer silâhların tesirlerinden masun 
bölgelere nakilleri, sökülme, yeniden kurulma 
ve işletme masraflarının bütçeye tahmil edeceği 
büyük yük izahtan varestedir. Kaldı ki, böyle 
bir nakil keyfiyeti yurda şâmil eğitici, öğretici 
ve uyarıcı radyo programlarının nakil, role ve 
bant tevziatı sayesinde bütün Türkiye radyola
rında yaymlaıımasiyle ilgili bir radyo şebekesi
nin işlemesini sağlamak amaciyle yapılmış olan 
beş yıllık plânın tatbikatında büyük gecikmele
rin doğmasını da intacedecektir. 

Bu itibarla sözü-geçen radyo istasyonlarının, 
nükleer harb tehditleri karşısında korunmasını 
sağlamak üzere tasarı halinde bulunan «şehir 
tahliyelerine ait esaslar, tahliye - sığmak politi
kası ve sığmaklar tüzüğü» gibi yürürlüğe gir
mesi beklenen tüzük ve yönetmeliklerin ışığı 
altında çalışmalara başlanılmıştır. Bu tedbirle
rin malî portesi hesaplanarak bütçeye gerekli 
ödeneğin konulması imkânları aranacağı gibi, 
yeni kurulacaklar için de hazırlanacak olan 
plânlarda aynı hususlar dikkate alınacaktır. 

Bir taraftan biitrc imkânlarının müsaadesi 
nisbetinde söz konusu istasyonlarda tüzük ve yö
netmelikler gereğince korunma imkânları artı
rılırken, diğer taraftan mezkûr istasyonların 
nükleer ve klâsik silâhların tesirlerine mâruz 
kalabilecekleri göz önünde tutularak, Hükümet 
icraatından halkın haberdar edilmesi, asayiş ve 
nizamın idamesi, şaşkınlık ve paniğin önlen
mesi ve halk moralinin yüksek tutulması ile hal
kın riayete mecbur olduğu tedbirler hakkında 
tanı bilgi verilebilmesi için yurda şâmil bir ve
rici istasyonun faaliyete geçirilmesi hususunda 
da pek yakında gerekli etütlere başlanacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA TİCARET BAKANI 

MUHLİS ETE (Ankara Milletvekili) — Radyo, 
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ofis, trafik, nükleer ve harb tekniklerindeki 
durumumuza dair Cumhuriyet Senatosu İstan
bul Üyesi Rifat Oztürkçine tarafından Başba
kanlığa yöneltilip, Bakanlığımızı ilgilendiren 
kısmının, Başbakan adına tarafımızdan cevap
landırılması tensibolunan sözlü soru önergesi
nin cevabını arz ediyorum. 

Ofis yönünden; 85, 107, 108 ve 7.12b' sayılı 
kanunlar ve bunlara ilişkin talimat çerçevesi 
dâhilinde çalışılmakta, evvelce bu konuda alı
nan tedbirler üzerinde itina ile durulmakta, de
ğişen konular hakkında da yeni tedbirlere te
vessül olunmaktadır. 

Bu cümleden olarak «Baskın savunma plânı 
ile beş senelik uzun vadeli iaşe tasarısı 
plân ve Bakanlığımız bünyesinde kurulması dü
şünülen İaşe Dairesi teşkilâtına ait kanun tasa
rısı» bunlar arasındadır. 

Bilginize sunarını. 

BAŞKAN" — Başbakan adına. Sayın Millî 
Savunma Bakanı. 

BAŞBAKAN ADİNA MİLLİ SAVUNMA 
BAKAM İLHAMI SANCAK (İstanbul Millet
vekili) — Sayın İstanbul Senatörü Rifat Öz-
türkçine'nin nükleer harb ile ilgili suallerine 
Sayın Başbakan İnönü adına cevap verme
den evvel bu cevabın istinadedeceği umumi bir 
toparlamayı Yüksek Senato üyelerinin malûmu 
olmakla beraber huzurunuzda arz etmeyi fayda
lı mülâhaza etmekteyim. 

Askerî teknolojide tekâmül, tarih bo
yunca sanayi ve ilmî araştırmalar bakı
mından ilerlemiş zengin memleketlere mü
yesser olagelmiştir. Çağımız, buna inzı-
mamen ne kadar ileri ve zengin olur
larsa. olsunlar, memleketlerin tek başlarına tek
nolojik kifayetli hamle yapmalarını ve güven
liklerini tanı. olarak sağlayabilmelerini mümkün 
kılanılyan bir merhaleye gelmiş bulunmaktadır. 
"Bu bakımdan cağımız, ittifak manzumelerinin 
mevcut bulup cephe aldıkları bir devredir. 

Bu izahın ışığı altında memleketleri, saf tut
tukları ittifak manzumeleri içerisinde müta
lâa etmek icabeylemektedir. 

Türkiye'nin yer almış olduğu Batı bloku, üye 
memleketlerin hükümranlığına hürmet besliycn, 
karşılıklı yardım ve müşterek dayanışma pren
siplerine göre kurulmuş bir düzendir. 
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Bizim ittifakımızda. Birleşik Amerika gibi ! 

nükleer silâhları muazzam masraflar karşılığı, 
imal edebilen ve geliştiren memleketler olduğu 
gibi, güçlerini kendilerini geliştirmeye vakfe
den ve fakat ittifak içerisinde mühim görevleri 
üzerine almış bulunan, buna mukabil sanayi ve 
malî imkânları nükleer silâhları imale müsait 
olmıyan memleketler de vardır. 

Ancak, ittifak bir bütün olduğundan nükle
er silâhlar imal edenıiyen memleketler, nükleer 
harb tekniğinin bu alanda, ileri olan müttefikle
rinden temessül edip, buna göre hazırlandıkları 
gibi, nükleer güvenliklerinde aynı zamanda itti
fakın nükleer silâh sistemine istinadettirmiş 
bulunmaktadırlar. 

Bu kısa mâruzâtımdan sonra devlet olarak, 
Hükümet olarak ve Silâhlı Kuvvetler olarak 
Türkiye'nin nükleer silâhlar muvacehesindeki 
durum ve tutumunu izaha geçeceğim. 

Arkadaşlar : 
Bakanlığıma bağlı ve Araştırma - Gelişti r-

ıııo kelimelerinden isim almış bulunan ARGE 
Başkanlığı adında bir teşkilât, dünya- çapında 
teknolojik gelişmeleri takip ve memleketimize 
lüzumlu olan bilgilerin toplayıp kullanılabilir 
hale getirme ile vazifelendirilmiş olup bu teşki
lâtın emrinde faal hale getirilmesi için gayret 
sarf olunan bir de ATOM lâboratuvarı mevcut
tur. 

Ayrıca Dışişleri Bakanlığımızla, Genelkur
mayımızın ilgili daireleri de kendi zaviyelerin
den bilgi tedariki üzerinde çalışmaktadırlar. Bu 
cümleden olmak üzere Amerika Birleşik Devlet
leri ile aramızda mevcut müşterek atom ener
jisi mübadele Anlaşmasına dayanarak tesis edil
miş bulunan ve müşterek ve atom kelimelerin
den isim almış olan MÜŞAT Teşkilâtı, çok giz
li, gizli ve açık bilcümle bilgi malzeme ve eği
tim teçhizatını kıymetli müttefikimiz Amerika 
Birleşik Devletlerinde kurulu bulunan ve aynı 
maksada matuf olan -JAİEG (.JARK) Teşkilâ-
tından almakta ve Silâhlı Kuvvetlerimizle mem
leketimizin diğer savunma organlarının istifa
delerine sunmaktadır. 

Arkadaşlar, arz etmiş olduğum kanallar va-
sıtasiyle lüzumlu bilgilere sahibolduktan sonra, 
değişik bir ifade ile nükleer harb tekniğine vu
kuf kesbettikten sonra teşkilâtın icra organları 
ile eğitim meselesine temas edeceğim. Bugün, 
Silâhlı Kuvvetlerde lüzum hissedilen eu küçük 
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kademeye kadar, yetiştirilmiş NBO personeli 
verilmiştir. Keza, İçişleri Bakanlığımıza bağlı 
Sivil Savunma İdaresi de, sivil savunma, uzman
ları ağı ile teşkilâtlanmış bulunmaktadır. Bu 
meyanda, ordumuzda teşkilâtını tamamlamış 
olan NBO birlikleri icra organları meyanıııda 
yer alınışlardır. 

Silâhlı Kuvvetlerimizin tümüne şâmil bir 
NBO okulu Oaukırı'da İçişleri Bakanlığına bağ
lı bir Sivil Savunma Koleji de Ankara'da faa
liyette bulunarak bütün teşkilâta uzman perso
nel yetiştirmektedir. Bunlardan ayrı olarak 
Amerikan ve İngiliz Özel Silâhlar Okul ve 
kurslarına devamlı ve programlı bir şekilde per
sonel gönderilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ki fa t Öz-
türkçine'nin sual takririnin II nci kısmını teş
kil eden nükleer bir harb tehdidi karşısında 
alınmış ve alınacak tedbirlere gelince: 

Yukardan beri arz ettiğim hususlara şüphe
siz ki bu tedbirlerin bir kısmını teşkil etmekte
dir. Ben bu tedbirler kısmının çerçevesine daha, 
ziyade aktif hüviyet taşıyan hususları sığdır
maya çalışacağını. 

Tarih boyunca bütün lıarblerde bir si
lâha aynı silâhla mukabele etmek en tesirli 
bir hareket tarzı olmuştur. Bugün, Türk Si
lâhlı kuvvetleri, darbe tayyareJleriyle muhte
lif menzilli karadan karaya ve karadan hava
ya atılan nükleer başlıklı füzelerle teçhiz edil
miştir. Bu silâh sistemlerinin da'ha mükemmel
leri yapıldıkça modern harb anlayışına göre lü
zumlu değişiklikler yapılmaktadır. 

Beş, on gün evvel B. M. M. ve bütçe ve
silesiyle Senato kürsülerimden Jüpiter füze sis
temi yerine Folaris sisteminin ikamesi hususun
daki beyanatım bu cümleden mütalâa olunmalı
dır. 

Alınan savunma tedbirlerimiz meyanıııda, 
NATO İttifakı çevresinde müttefiklerimizin 
hava, deniz ve kara. Nükleer güçleriyle takvi
ye edilecek şekilde kolektif savunma plânları 
meydana getirilmiş ve böylece Türkiye'nin 
güvenliği ittifak savunma sistemine istinadet-
1"iril m iştir. 

Bu alanda bütün memleket sathında atom 
infilâklarını ve radyosyon serpintilerini haber 
verecek İhbar ve ikaz teşkilâtı için hazırlanan 
ve Güvenlik Kurulundan geçmiş bulunan ka-
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nun teklifi yakında Yüksek Meclise arz edile
cektir. 

ittifakın ve elde mevcut silahların garanti
sine rağmen nükleer bir harb vukubulduğu 
takdirde askerî tedbir ve plânlardan başka 
bir de sivil savunma problemi vardır. Bu 
problem çok ciddî ve hayatidir. Sivil savun
ma bakımından alınacak tedbirlerden birincisi, 
bir nükleer taarruzda insan zayiatının asgari
ye indirilmesi yeni «Beka. tedbirleri», ikincisi, 
kurtulanların hayatlarının temin edilmesi ya
ni «idame tedbirleri» dir. 

Bu alanda, kifayetli teşkilât kurulmuşsa 
da, bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek ter
tip ve tedbirler henüz tam mânasiyle alınma
mıştır. Bununla beraber uzmanlarımız bâzı ne
ticelere varmış olup keyfiyet çok yakın bir is
tikbalde Millî Güvenlik Kuruluna getirilecek
tir. 

Arkadaşlar, son Küba buhranının Birleşik 
Amerika dâhil muhtelif memleketlerde sivil 
savunma bakımından ne gibi tepkiler yaratmış 
olduğunu da milletlerin hazırlık derecelerinin 
ne kadar noksan bulunduğunu muhakkak ki ba
sından takibetmişsinizdir. 

Bugün bir nükleer infilâkın meydana getir
diği Bıast, termal ve bilhassa radyasyon tesir
lerine karşı alınması icabeden tedbirlerin her 
şeyden evvel fert ve Hükümet olarak vukuflu 
bir şekilde bilinmesi icabetmektedir. 
• Hazırlanmış olan plânlarımız âmme hizmet

lerini geliştirici hüviyet taşıdığı gibi ailelere 
750 : 1 500 lira gibi cüzi masraflarla temini 
mümkün olacak sığmak tiplerini de çerçevesi 
içerisine almış bulunmaktadır. 

Sonuş olarak ifade etmek isterim ki, tek
nik sahada mevcut imkânsızlıklara rağmen, 
nükleer enerji ve nükleer harb konusunda ile
ri devletlerin ve müttefiklerimizin faaliyet ve 
gayretleri yakinen takibedilmekte, silâh sis
temleri kıymetlendirilmekte ve memleketimizin 
nükleer harb bakımından güvenliğinin mümkün 
olan âzami seviyede sağlanması için her türlü 
gayret sarf edilmektedir. 

Arkadaşlar, istitraten arz edeyim: Bu sa
hada NATO ya dâhil teşkilât meyanmda bey
nelmilel teşekküllerle beraber birleşilmekte, 
sivil savunmada olduğu gibi ve diğer saha
larda da malûmat teati etmekte ve müşterek 
mesai sarf etmekteyiz. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; ve sayın ba
kanlar; radyo harbine ait bir sözlü sorumuza 
cevap veren Sayın Bakan; maalesef Ankara ve 
istanbul radyoları, Türkiyemizin arzu edilen 
bir bölgesinde dahi duyulur ve dinlenilir bir 
vaziyette değildir. Bu itibarla bölgevi radyolar 
yapıldı ve bu suretle de istenilen her hangi bir 
emrin vaktinde Türkiye'nin her tarafında aynı 
zamanda yayılabileceği imkânı sağlanmaktadır. 
Fakat bizim radyolarımızın takati çok düşük 
kuvvettedir. Hepinizin malûmu olduğu veçhile 
ikinci Dünya Harbinde radyo, psikolojik harb 
tekniğinde en mühim rolü oynamıştır. Bugün 
her hangi devlet radyoları parazit yapmak su
retiyle ve kör yayım yapmak suretiyle bu işle
re bir hal bırakmamıştır. Bugün bizim radyo 
adedlerimiz ve radyo istasyonlarımız çoğaltıl
maktadır. Bunları çoğaltmaktan ziyade her han
gi bir radyo istasyonunun taarruzuna karşı 
radyo istasyonlarımızı kifayetli bir hale getir
mek lâzımdır. 1957 yılında bu hususları öne alan 
bir kısım projeler mevcut idi... Acaba bu öne 
alman projelerin durumu ne safhadadır? Haki
katen bu projelerle yarın bir harb vukuunda 
kör yayıma karşı tedbir alacak durumda mıyız, 
değil miyiz? 

Radyo için ikinci bir harb tekniği olarak, 
yine malûmuâlileri, «elektronik harb usulü» 
vardır. Bugün radyolarda elektronik harb 
usulünde, radarlar ye füzeler mevcuttur. Bun
ların bir kısmı içinde insan bulunmadığı hal
de, aşağıdan radyolar vasıtasiyle, yani elek
tronik cihazlarla idare etmek suretiyle, dünya
nın etrafında istediği kadar döndürebilmek ve 
istediği yerden aşağı indirebilmek gibi tekni
ğin ileri olduğu bir yerde gönül ister ki, biz de 
bu hususta en ileri adımları atalım. 

Trafiklere gelince; bu trafikler yurdumu
zun üç tarafı deniz ve bir tarafı kara ile çev
rili olduğuna göre, her hangi bir harb vukuun
da, abluka vaziyetinde, gerek dışta ve gerekse 
yurdun içerisinde bir tren hattı da'hi bozuldu
ğu zamanda bu bozulma lalettayin bir toprak 
yığın olmasına rağmen maalesef, vatandaşları
mızın sulh zamanında dahi 16 - 17 saat kar al
tında kaldıkları bir hakikattir. Demek ki yarın 
her hangi bir harb vukuunda köprülerin atıl
ması, yolların bozulnıasiyle münakalenin olduğu 
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yerde kalacağı anlaşılmaktadır. Ofis harbinde 
Sayın Vekilimiz birtakım kanun ve talimatlar
dan bahsettiler. Ofis harbi tabiî âfetlerden ileri 
gelebildiği gibi harb tekniğinden de ileri gele
bilir. Tabiî âfetlerden, meselâ İstanbul'da ve 
yurdun muhtelif bölgelerinde şiddetli bir kar 
yağışı ile elektrikler kesildi. Elektrikler kesil
mesiyle birlikte, sular da kesildi. Ve istanbul 
günlerce susuz kaldı. Acaba yarın bir harb vu
kuunda, bugün iki hattın ve iki telin bozulma
sı ile îstaanbul gibi bir şehrin 5-6 gün susuz 
kalması karşısında acaba bunu Önleyici ted
bir olarak bu bölgede eskiden Fransızların yap
mış olduğu gibi yeni dizel motorları koymak 
suretiyle elektriği mahallinde istihsal etmek su
retiyle ileride vukubulacak her hangi bir arıza
ya karşı daha o anda tedbir alamaz mıyız? 

Fırınlarımızın ekseriyeti, yine şehir cereya
nı ile işlemektedir. Yarın, her hangi bir harb 
vukuunda, şehre gelen cereyanların kesildiği 
anda vatandaşın, ekmek durumu ne olacaktır? 
Yine gönül ister ki, böyle büyük yerlerde fırın
lar kendi cereyanını kendi kendisine elde ede
bilecek bir duruma gelmeli. Her hangi bir harb 
vukuunda da vatandaş ekmeksiz kalmamalıdır. 
Nükleer harb durumuna gelince; malûmuâliniz, 
tetiği ilk çeken zaferi kazanır, tetiği geç çeken 
zaferi kaybeder. Bu dununla da şunu ifade et
mek isterini ki, yarın bir nükleer harb vukuun
da bu silâhın kullanılma izni acaba doğrudan 
doğruya bizim kumandanlarımız tarafından ifa 
edilebilecek midir': Yani kumandanlarımızın, 
ilk tetiği çekme imkânı var mı? Yoksa. bu. 
NATO'ya. bağlı bir husus mudur? 

Hepinizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Horu cevaplandırılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Ürerdin, bâzı dere/i ve gazetelerde intişar 
rdr.n hidrojenicnmiş yağlar re kalb hastalıkları
na ait yazılara dair Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/157) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada, Sağlık Ba
kanı? Yok. Celecek birleşime bırakılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ İyesi 
Selâmi Üreıdin, Adalet Bakanı ile İçişleri Baka
nı arasındaki ihtilâfa devir Adalet ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/158) 
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BAŞKAN — Sayın Selâmi Üren?. Burada. 

Sayın İçişleri Bakanı yoklar... 
(Teleeek Birleşime bırakılmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu M ar aş Üyesi Ne
dim Evliya'nın, mer'i kanunlarımızda Anayasa
ya muhalif ve antidemokratik hükümlerin bulu
nup bulunmeıdığına dair. Başbakandan sözlü so
rusu (6/159) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Yoklar. Bu sebep
le sorulan gelecek birleşime bırakılmıştır. 

Kanunların oylama neticesini arz ediyorum : 
Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçesi Kanu

nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısının oylamasına 
(135) sayın üye iştirak etmiş, (129) kabul, (6) 
ret oy verilmiştir. Tasarının kanunluğu Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilmiştir. 

1902 yılı Bütçe Kanununa, bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısının 
oylamasına (135) sayın üye iştirak etmiş, (127) 
kabul, (7) ret, ( l) çekinser oy kullanılmıştır. 
Cumhuriyet Senatosunca, tasarının kanunluğu 
kabul edilmiştir. 

Orman Cenel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde, değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının oylamasına (136) üye 
iştirak etmiş, (130) kabul, (6) ret vardır. Cum
huriyet Senatosunca tasarının kanunluğu kabul 
edilmiştir. 

Tekel (îenel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının oylamasına (126) üye 
iştirak etmiş; (120) kabul, (6) ret vardır. Cum
huriyet Senatosunca tasarının kanunluğu kabul 
edilmiştir. 

Vakıflar Ceııel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısının oylamasına (123) üye 
iştirak etmiş; (1.18) kabul, (5) ret, oyu kullanıl
mıştır. Tasaıınm kanunluğu, Cumhuriyet Sena
tosunca, kabul edilmiştir. 

(îündemde yalnız İçtüzük tasarısı vardır. 
Vaktin gecikmiş olmasından, 14 Şubat 1962 Per
şembe günü saat 10 da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,15 
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Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasansma verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

185 
135 
129 

6 
9 

47 
3 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

[Kabul edenler] 
TABU ÜYELER 

Refet Aksoyoğlıı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Kasım Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağınıaslı 
Osman Alişiroğlu 
Kifat Etkea-
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustbafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türk er 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Ha I it Sarı kay a 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Baııguoğln 

ELAZIĞ 
Celâl Ertıığ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizame-ttin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Et h e m Mene men cioğ I u 
Rifat Öztiirkçine 
Sabahattin Tanınan 
Bere. Turan 

İZMİR 
Cahit O küre r 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı At alay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmau 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıe. 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattiıı Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saran >£1 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğln 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzöt Gerıer 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Knmrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 
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SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem a I ettin Bulak 
Onlı it Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
1 f n 1 û si Söy i e m c z oğ I u 

C. Senatosu B : 43 
TEKİRDAĞ 

Selâıni Üren 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Şevket Buladoğltı 
Yusuf Demirdağ 
Kesat Zaloğlu 

ÜRFA 
Yas fi G-erger 
Esat Mahmut, Kara kurt 

UŞAK 
Kâini I Ooşkımoülu 

12 . 2 . 1963 O : 1 
VAN 

Kanık Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintag 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Art us 

Esat Çağa 

Ömer Ergün 

Hasan Kangal 

Sadi Koçaş 

Sahir Kunıtluoğlu 

Kâzım Orbay 

R-agıp Üner 

Necati özdeniz 

Nevzat Sengel 

Burhanettirı UIııç 

Âdiıl Ünlü 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Sakıp önal 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Kik re t Turhangil 
BURSA 

İhsan Sahi i Çağlayangi 

Şeref Kayalar 

SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 

[Oya kaUImıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Haydar Tunekanat 
Sıtkı Uiay 
Ahmet Yıldız 

AFYON KARAHİSAR 

Celâl Tevfik Karasapaoı 
(B.) 

AĞRI 

Yeysi Yardımcı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
İbrahim Saffet O m ay 

AYDIN 

İskender .Cenap Ege 
Osman Saim S-H'IK'ÖIIÜ 

BALIKESİR 
Ffamdi Oğnzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı 1 rzııuhasanoğIu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Mazım Dağlı (1.) 

ÇORUM 
Alâediiin (>tin 

DENİZLİ 
Mehmet K;:iıı Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamil Tigrel 
(Bşk. Y.) 

GÎRESUN 
Mehmet İzm en (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal i t Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celii Cevherioğlu 
Nurııllah Esat Sümer 

Özel Şahingiray 

İZMİR 
fzzet lîiraud 
Ömer Lûtfi Bozca 11 
Enis Kan sn 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlrigil 
Hüseyiu Kalpak 11oğlıı 
Suad Hayıi Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A n 

KOCAELİ 
Rifat Özdeg 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydıner 
Enver Kök 
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[Acık üyelikler] 
Mskişe.hir I 
I-iîarıbul 1 
S,inişim l 

Yekûn 3 



C. Senatosu B : 43 12. 2 .1963 0 : 1 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağla, cetvellerde değaşiMük yapılması hakkında, kjanun tasarısına 

verilen oyların sonucu . . 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 185 

O y verenler : 135 
Kabul edenler : 127 

Reddedenler : 7 
Çefcinserler : 1 

^ Oya katılmıyanlar : 47 
Açık üyelikler : 3 

TABÎÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
M'ıı z a ffe r Yu r d aklılar 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ü-naldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlıı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
M'ıaeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağı m aslı 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Man sur Ulusoy 

[Kabul 
ANTALYA 

Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BlTLÎS 
Cevdet Gfeboloğlıı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
.Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
/ ek i Arsan 

DENIZLI 
Cahil, Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Gri ray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Paskıli 
Rahmi Sanalaıı 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçıagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Taltip Özdok.y 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Sabahattin Ta-nman 
Bere Turan 

İZMİR 
Câhil, Oku re r 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusıman 

KOOAELt 
Lnt.fi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özlbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlıı 

MUŞ 
îlhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t Ş. Atasağtm 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
£eld Kumrulu 

RİZE 
Necip Dani§oğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

ADANA 
Mehmet Nura Âdem
oğlu 
" n u l 

Ö. Senatosu B : 43 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
5$iya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betal 
Osman Hacıbaloğlıı 

TRABZOV 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

12 . 2 .1963 0 :1 
URPA 

Vasfi Gterger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmae. 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğttn 
Tevfiık înei 

[Reddedenler] "l'& 
Sakıp önal 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 

[Çekinserler] * • 
VAN 

Faruk Işık 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Neoati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulnç 
Mil Ünlü 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

[Oya kahlımyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Osman Koksal 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortae 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (T.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamiıt Tigrel 
(•Bşk. V.) 

GİRESUN 
Mehmet îzraen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
(î) 
özel Şahingiray 

İZMİR 
İzzet Birant 

Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sııad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş (I.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
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TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

0. Senatosu B : 43 12 . 2 .1963 0 :1 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

Hidayet Aydı ne ı 
Sadi Koçaş 
Eri ver Kök 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 
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C. Senatosu B : 43 12 . 2 . 1963 O : 1 
Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

haklnııda kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
değişiklik yapılması 

(Kamın kabul edilmiştir.") 

TABU ÜYELER 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoy t rak 
Kadri Kaplan 
Suphi Ka raman 
Kâmil Karavel ioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O ' K a n 
Fahri özdi lek 
Mehmet ö z g ü n e ş 
Selâhat t in ö z g ü r 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Vurdakuler 

G E N E L OYLA 
S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 

A D A N A 
Oalip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

A D I Y A M A N 
Hal i l A ğ a r 
AFYON K A R A H İ S A R 
liasim l lanc ıoğlu 
Mustafa Yılmaz ince
li &ÎU 

Celâl Tevfik Karasapan 
AORI 

Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

A N K A R A 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alisi roğlu 
Rifat E t k e r 
Sabit Koeabeyoğiu 

ü y e sayısı : 185 
Oy veren ler : 1 3 6 

Kabul edenler : l 30 

Reddeden 
Çekimser 

Oyu katıluııyan 

ter : 6 
ler : ü 

lar : 4 6 

Ayık üyelikler : 3 

1 Kabul edenler] 
Mnnsur U kus oy 

ANTALYA 
Mehmet l lkuçan 
Mustafa Özer 

A R T V İ N 
r'ıluııi Alpaslan 

B A L I K E S İ R 
(v.ver Aka 
Kadri Öztaş 
II a,-an Ali T ürker 

BİNGÖL 
•^aUi'i Top^uo^lıı 

BİTLİS 
; Vvdct (leboloûlu 

BOLU 
lîalımi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Ota 11 

BURSA 
Baki Güzey 

Ç A N A K K A L E 
Ali Ak.soy 
Ifalit Şarık'ava 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

D E N İ Z L İ 
Cahit Akyar 

D İ Y A R B A K I R 
Azmi Erdoğan 

E D İ R N E 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
rvını KMnjj-
l'asiın Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bnysoy 

E R Z U R U M 
Nuret t in Aynuksa 
Nihat Pasinl i 
Rahmi Sanalan 

E S K İ Ş E H İ R 
Gravsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamett in Özgü! 

G Î R E S U N 
Sabahat t in Orhön 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İ Ç E L 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İ S P A R T A 
Sua t Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Fthem Menemeneioğlu 
Sabahat t in Tanman 
l 'erç Turan 

İZMİR 
Cahit Okure r 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdeml i 

KARS 
Sırrı Ata lay 
T u r g u t Göle 
Mehmet Un zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
K I R Ş E H İ R 

Ali Rıza Ulusman 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

Sedat Çunıralı 
Mustafa Dinekli 
Muhit t in Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

K Ü T A H Y A 
Osman Cevdet E rk ut 
A. Bahat t in Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul una y 
Nüvi t Yetkin 

MANİSA 
10 m in Açar 
Fe r i t Alpiskender 
Refik Ulusoy 

M A R D İ N 
Kemal Oral 
Abdülker im Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ha ldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

N E V Ş E H İ R 
I. Ş. Atasağun 

N İ Ğ D L 
Kudret Bay 1ınn 
İzzet Gencr 
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ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kıiımrahı 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettln Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lfttif Aykut 

0. Senatosu B : 43 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
O'sraan Haeıbaloğhı 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

12 . 2 .1963 Ö : 1 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
ÜRPA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuri 

UŞAK 
Kâmil öoşjkunoğlü 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çe-ttüiitaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

Tevfiik î/ici 

G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Ortoay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettim Uluç 
Âdil Ünlü 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

[Reddedenler] 
Sakıp önal 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BURSA 
ihsan Sabri Oağlayan-
ffil 

Şeref Kayalar 
SAMSUN 

Fothi Tevetoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
tb rahim Saffet O m ay 
(î.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sı m lîzunhasanoğlıı 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (t.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

GÎRESUN 
Mehmet lzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HAKKARİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Rifat öztürkçiıne 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

özel Şahingiray 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başlkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (1) 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 

_ 42 — 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 
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O, Senatosu B : 43 12.2.1963 0 : 1 
Tekel Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısına verilen oylann sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkay;. 
Muzaffer Y\\rdaku 1 er 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancı oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlıı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

üye sayısı : 18 5 
Oy verenler 126 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 5 
Çekinser ler : 0 

Oya katılmayanlar : 56 
Açık üyelik 

(Kabul 
Mustafa Özer 

! ARTVÎN 
belimi Alpaslan 

BALIKESİR 
l^nver Aka 
Kadri Öztaş 
Hasarı Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
ll'alit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynırksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

k r •; 3 

edenler] 
GAZİANTEP 

Zeki îslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

tSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tdina 

KIRŞEHİR 
Ali RızaUlusman 

KOCAELİ 
.Lâtf'i Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obtız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin üribek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıılımay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeeder 
Refik Lı'lusoy 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim 8araçoğhı 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki A tasayım 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RtZE 
Necip Danısoğlu 

SAKARYA 
Kâzııi) Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal etti n Bulak 
Cahit Tokeöz 
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SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SlVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

C. Senatosu B : 43 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalofhı 

TUNOELÎ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kur: 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

12,2.1063 O :1 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Neşet. Çetin taş 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasarı Kan^i! 
Sahir Kunıtluoğlu 
Kâzım Orb.ıy 
Ragıp üiîer 
Necati Özdeni/ 
Nevzat Srcırcl 
BurhaneUin Fine, 
Adi! (îrılii 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

[Reddedenler] 
Sakıp ön al 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

Şeref Kayalar 
SAMSUN 

Fethi Tevetog'u 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emaımllah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Haydar Tunçkanat 
S-'fkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Inee-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
ibrahim Saffet Omay 
(i.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim San gollü 

BALIKESİR 
Ilamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzuııhasanoğhı 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (t.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Ha m it Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy. 

GİRESUN 
Mehmet İsmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

/Oya katılmıy anlar] 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbım 
HAKKÂRİ 

Âdil Türkoğlu 
HATAY 

Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
(t.) 

özel Şahingiray 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikecdigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (İ.) 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

SAKARYA 
Turhan Kapa alı 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat. Öçten (B. ) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman HaeıbaUı^hi 

YOZGAT 
Sadık Artukmnç 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Anknlırı 
Hidayet Aydıner 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
istanbul 1 
Samsan 1 

Yekûn 3 
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a Senatosu B : 43 12 . 2 .1963 0 : 1 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasamsına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 118 
Reddedenler : 5 

Çekimserler : O 
Oya. katılmıyanlar : 59 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O ?Kaıı 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özka-

Muz af i'e r Yu rd aküler 
GENEL OYLA SECİ-

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
ADIYAMAN 

Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celal Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Vcysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçaıı 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri Öztaş 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğhı 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlıı 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 

BURDUR 
Hüseyin O t an 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal it Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Bangııoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizaıneıttin Özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 
TaMp Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menenıencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Berç. Turan 
Sabahattin Tan man 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Uiusmıan 

KOCAELİ 
Lû t Fi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çtı m rai ı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç. 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Baha tün Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
M nalla Akarea 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhaıı 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 
Ahmet. Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanııllah Çelebi 
Selâhattin özgür 
Haydar Tu ne, kan a t 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Ün aldı 
ANKARA 

Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
ibrahim Saffet Om ay 
(t) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Alî Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

C. Senatosu B : 43 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı {i.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hâmit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halil Zarbım 

HAKKÂRİ 
Adil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

12 . 2 ,1963 O : 1 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Oetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Art us 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Nuru!!;)lı Fsat Si'ımeı 
(I .) 
()z<d Ş.ıl' ingiray 

ÎZMİR 
izzet Binin<l 
Ömer Lfit.fi Uozeah 
Enis Knnsu 

KARS 
Sırrı Atalay (!>şk. \".) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligi) 
Hüsey 1 Ü Ka 1 paklıoğlu 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Ki tat Özdeş (t.) 

MANİSA 
Orhan Süersau 

Esat Çağa 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Ulııç 
Âdil Ünlü 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Hal dun Men teşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Fethi Tevctoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlıı 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cavat Açıkalın 
Hidayet Aydıner 
Enver Kök 

[Reddedenler] 

ADANA 
Mehmet Nuui Âdem
oğlu 

Sakıp Önal 
AYDIN 

Fikret Turhavıgi! 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlaya ngi 
Serel' Kayalar 

[Oya katıl mııjanlar] 
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[Açık üyelikler] 
istanbul : 1 
Samsun : 1 
Eskişehir 1 

Yekûn 3 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

K l UKÜÇÜNCÜ BIKLKŞİM 

12 ., 2 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Âdil 

Türkoğlu ve Hazım Dağlı'ya izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi (3/173) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh

san Sabri Çağlanlanglirin, mahallî seçimlerin ne-
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu, (6/124) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'm, Korkuteli Havzasını (sula
mak için Selâmet Boğazında yapılacak baraja 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/İ33) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Doğu'ya tâyinlerini istiyen muh
telif meslek sahibi kimselere dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/137) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'nun, 27 Eylül 1962 tarihli Ka
rarnameye dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/138) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin, Kadıköy semtindeki 
Kurbağalı dere mıntakasma dair Bayındırlık, 
Bakanından sözlü sorusu (6/142) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligirin, Türkiye'deki fikir çekiş
melerine ve çeşitli •saldırganlıklara dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/143) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nm, 27 Mayıs İnkılâbından son
ra inşası yarım kalan Yüksek İslâm Enstitüsü
ne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/145) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Elâzıfğ' Üyesi 
Rasim Giray'ın, korunmaya muhtaç çocuklara 
dair Sağüık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/146) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sezai 
O'Kan'm, İngiltere'de Casus Lawrens adı ile 
çevrilmiş olan filme dair, Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/147) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul'un nâzım plâ
nına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/150) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Berç Turan'ın, Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
ait bütçe görüşmelerine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/151) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Adamoğlu'nun, ikinci Koalisyon Hükü
metindeki partizan davranışlara dair Başba
kan, Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/153) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, halen devam eden yaz saa
tine dair, Başbakan, İçişleri, Çalışma ve Sa
nayi Bakanlarından sözlü sorusu (6/154) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'm, Urfa Harran ovasında iç

me suyu tesisleri için 1963 bütçesinden ödenek 
ayrılıp ayrılmadığına dair Bayındırlık Baka
nından sözlü sorusu (6/155) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, radyo, ofis, trafik;, nük
leer ve harb tekniklerindeki durumumuza dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/156) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmıi Ürenin, bâzı dergi ve gazetelerde inti
şar eden hidroj enlenmiş yağlar ve kalb hasta
lıklarına ait yazılara dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/157) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üjyesi 
Selâmi Üren'in, Adalet Bakanı ile İçişleri Ba-
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kanı arasındaki ihtilâfa dair Adalet ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/158) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, mer'i kanunlarımızda Ana
yasaya muhalif ve antlidemokratik hükümlerin 
bulunup bulunmadığına dair, Başbakandan 
sözlü sorusu (6/159) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/377, C. Senatosu 1/171) (S. Sayısı : 63) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1963] 

X 2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/378, C. Senatosu 1/172) (S. Sa
yısı : 64) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1963] 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/387, 
C. Senatosu 1/173) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1963] 

X 4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/390, 
C. Senatosu 1/174) (S. Sayısı : 66) [Dağıtma 
C. Senatosu 1/175) (S. Sayısı : 67) [Dağıtma 
tarihi : 8 . 2 . 1963] 

X 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/391, 
C. Senatosu 1/175) (S. Sayısı : 67) [Dağıtma 
tarihi : 7 . 2 . 1963] 

6. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B-BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

1. — Türk Silâhlı Kuvvetler İçhizmet Ka
nununun 69 ncu maddesinin (b) fıkrasının ta
diline dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/287, C. Senatosu 2/41) (S. Sayısı : 60) [Da
ğıtma tarihi : 28 . 1 . 1963] 

2. — Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve 
şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne 
dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri 
komisyonları rapoarlrı (M. Meclisi 1/175, C. 
Senatosu 1/151) (S. Sayısı : 61) [Dağıtıma 
tarihi : 28 . 1 . 1963] 

3. — 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun altıncı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/275, C. Senatosu 1/161) (S. Salısı : 62) 
[Dağıtma tarihi : 29 : 1 . 1963] 





Dönem : 1 £ 0 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : D i l 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 69 ncu maddesinin (b) 
fıkrasının tadiline dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma Komisyonu 

raporu (M. Meclisi 2/187, C. Senatosu 2 /41) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 235) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 1 . 1963 

Kanunlar Müdüi'lüğü 
Sayı : 1603/7353 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 1 . 1963 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadili 
hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 6 . 4 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19 . 9 . 1962, 19 . 12 . 1962 ve 21 . 1 . 1963 tarihli 118, 19, ve 33 ncü birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 24 . 1 . 1963 
Esas No: 2/41 
Karar No: 15 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 21 . 1 , 1963 tarihli 33 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Türk Süâhlı Kuvvetleri, îçhizmet Kanununun 69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadili 
hakkındaki kanun teklifi, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Teklifin gerekçesinde tafsüen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne ve havalesi gereğince genel 
kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan " Başkanvekili 
C. Başkanınca Seç. Üye Tabiî Üye 

Kâzım Orbay Fahri Özdilek 

Tabiî Üye Erzurum 
Refet Aksoyoğlu Rahmi Sanalan 

Bu rapor Sözcüsü Kâtip 
Çanakkale Ankara 
Ali Aksoy Mansur Vlusoy 

Samsun! Denizli 
Cahit Tokgöz Mehmet Emin Durul 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — 4 . 1 . 1960 tarihli ve 211 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri îçhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

b) Bu kanunun tatbikatında aile tâbiri içi
ne giren eş, usul, fiiruğ, erkek ve kız kardeşler 
aşağıda gösterilmiştir : 

1. Eş: Subay, askerî memur ve astsubaylar 
ile emekli olmalan halinde bunlardan Silâhlı 
Kuvvetler Emeklilik Statüsünü muhafaza eden 
emeklilerinin kanları (kadın subaylar ve 
emeklileri için kocalan) ile ölümleri hâlinde dul 
maaşı alabilen karılan (kadın subay ve emekli
leri için kocalan) eştir. 

2. Usul: Subay, askerî memur ve astsubay
lar ile bunlann emekli olmalan halinde bunlar
dan Silâhlı Kuvvetler Emeklilik Statüsünü mu
hafaza eden emeklilerinin hayatta bulundukları 
müddetle mukayyedolmak üzere; yardım etme
diği takdirde zarurete düşecek ve bu sebeple 
infak ve iaşesinin kendisine aidolduğu şekli ve 
esaslan yönetmelikte belirtilecek bir beyan ile 
tesbit edilen ana, baba ve büyük ebeveynler 
ile; 

Subay, askerî memur ve astsubaylar ile bun
lardan Silâhlı Kuvvetler Emeklilik statülerini 
muhafaza eden emeklilerinin ölümleri hâlinde 
bu kişilerden kendilerine dul ve yetim maaşı 
bağlanabilecek ana ve babalar. 

3. Füruğ : Subay, askerî memur ve astsu
baylar ile bunların emekli olmalan hâlinde Si
lâhlı Kuvvetler Emeklilik statülerini muhafaza 
eden emeklilerinin orta tahsil yapmakta olan 20, 
değilse 18 ve yüksek tahsil yapmakta olan 25 
yaşını doldurmamış erkek ve kız çocukları ile, 
yardım etmedikçe zarurete düşecek çalışamaz ve 
evlenmemiş kız çocuklan; 

Subay, askerî memur ve astsubaylar ile bun
lann emekli olmalan hâlinde Silâhlı Kuvvetler 
Emeklilik statülerini muhafaza eden emeklileri
nin ölümleri hâlinde ise bu kişilerden kendileri
ne yetim maaşı bağlanabilen erkek ve kız ço
cuklan. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türk Silâhlı Kuvvetleri İçhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul etti
ği 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu 



Millet Meclisi Metni 

4. Erkek ve kız kardeşler: Subay, askerî 
memur ve astsubaylarla, bunların emekli olma
ları hâlinde Silâhlı Kuvvetler Emeklilik Statü
sünü muhafaza eden emeklilerinin; hayatta bu
lundukları müddetçe yardım etmedikleri takdir
de zarurete düşecek çalışamaz durumda bulu
nan infak ve iaşesinin üzerine vacibolduğu şe
kil ve esasları Yönetmelikte belirtilecek bir be
yanla tesbit edilen erkek ve kız kardeşler. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

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

Millî Sa. Ko. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

1>&<®!3B*~-

C. Senatosu ( S. Sayısı : 60) 





Dönem : 1 g% û 
Toplanta : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : D I 

Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri hakkında takip ve 
muhakeme usulüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve İçişleri 

komisyonları raporları (M. Meclisi 1/175, C. Senatosu 1/151) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 301) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.1. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1691 - 7636 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde kabul edilen, bazı cürümlerden dolayı 
memurlar ve şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 6 . i . 1962 tarikinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
19 . 12 . 1962 ve 7.1. 1963 tarihli 19 v;e 26 nc% birleşimlerinde kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 16 . 1 . 1963 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 1/151 
Karar No. : 32 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 Ocak 1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde görüşülerek kabul edi
len; bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri hakkında tahkik ve Muhakeme usulüne dair 
1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi Baş
kanlığının 9 Ocak 1963 tarih ve 1691 - 7636 sayılı yazıları ile C. Senatosu Başkanlığına havale olun
makla Komisyonumuzca Hükümet temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Komisyonumuz Anayasanın 30 ncu maddesi âmir hükmü karşısında 1609 sayılı Kanunun 3 ncü 
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maddesinin kaldırılmasının zaruri olduğu kanısına vardığından Millet Meclisi metnini aynen kabul 
etmiştir., 

Gereğinin ifası ricası ile Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 

(Bu Kanunda Sözcü) 
C. Bşk. Kontj. 

Â. Artus 
Tabiî Üye 

S. Karaman 
C. Bşk. Kontj. 

A. Ünlü 

Adana 
M. Ünaldı 

Aydın 
O. Sairn Sarıgöllü 

îmazada bulunamadı 

İzmir 
Ö. L. Bozcalı 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No: 1/151 
Karar No: 17 

25 [963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne dair 
1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılması hakkında kanun tasarısının, Millet Meclisinin 
7 . 1 . 1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde kabul edilen metni; ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi; son tahkikatın açılmasına karar verilmesi üzerine, sanık 
hakkında, tevkif mecburiyetini de vaz'etmiş bulunmaktadır. 

Oysa ki, Anayasamızın Mşi hak ve hürriyetlerine getirdiği teminatlar cümlesinden olarak, 30 
ncu maddesinde; tutuklamayı zorunlu kılan hallerde dahi bu yetki hâkimin takdir ve kararma bı 
rakılmıştır. 

Anayaasnm 30 ncu maddesine açık bir tearuz teşkil eden işbu kanunun 3 ncü maddesinin yü
rürlükten kaldırılmasına komisyonumuz da ittifakla katılmış ve Millet Meclisince kabul edilen me
tin aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

C. Bşk. ea seçilen Üye 
Burhanettin TJluç 

Cumhuriyet Senat'osu 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Sözcü 
Ordu 

Eşref Ayhan 

Konya 
Sedat Çumrah 

Tabiî Üye 
Osman Koksal 

iMaraş 
Nedim Evliya 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 61) 



MÎLLET MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Bâzı cürümlerden dolayı me
murlar ve şerikleri hakkında 
takip ve muhakeme usulüne 
dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü 

maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Bâzı cürüm
lerden dolayı memurlar ve şe
rikleri hakkında takip ve mu
hakeme usulüne dair 1609 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi 
kaldırılmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükmünü Bakanlar Kurulu yü
rütül . 

— 3 — 
ANAYASA VE ADALET 

KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Bâzı cürümlerden dolayı me
murlar ve şerikleri hakkında 
takip ve muhakeme usulüne 
dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü 

maddesinin kaldırılması 
hakkındaki kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

| İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Bâzı cürümlerden dolayı me
murlar ve şerikleri hakkında 
takip ve muhakeme usulüne 
dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü 

maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun 

tasarısı 

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

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

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

C. Senatosu ( S. Sayısı : 61) 





Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı . 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 6 ncı maddesine 
fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1/275; C. Senatosu 1/161) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 248) 

Millet Meclisi 
Genel 'Sekreterliği 17 . 1 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2865-14425 

CUMHURİYET 'SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 16 . 1 . 1963 tarihli 31 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 4792 sayılı işçi Sigorltaları Kurumu Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 5.9. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
19 . 12 . 1962, 21 .12 . 1962, 26 . 12 . 1962 ve 16 . 1 . 1963 tarihli 19, 20, 22 ve 31 nci birleşimle
rinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabıd edilmiştir. 

Sosyal İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 28 . 1 . 1963 

Esas No: 1/161 
Karar No: 9 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza havale edilen (4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 6 ncı maddesi
ne fıkralar eklenmesine dair kanun tasarısı) Çalışma Bakan ve Bakanlık temsilcilerinin de katıl-
masiyle incelendi : 

Memleketimizdeki iş kazaları ve meslek hastalıkları nisbetlerinin diğer memleketlere kıyaslan-
mıyacak kadar yüksek bir seviyede olduğu müşahede edilmektedir. 

Nitekim, yalnız kömür çıkaran iş yerlerimizde yılda 300 gün çalışıldığı kabul edilerek yapılan 
hesaplara göre, yer altında çalışan her 5 işçiden biri ölümsüz ve 300 işçiden biri de ölümlü kazaya 
uğramaktadır. 

Avrupa'nın kaza nisbeti en yüksek olan memleketlerinde ise, aynı iş kolunda ve aynı çalışma 
esası üzerinden ölüm nisbeti bizden dört defa daha az olup 1 200 işçi de bir ölüm vakası vukua gel-

62 
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mektedir. 1961 yılında iş kazalariyle meslek hastalıkları sigortasından intikal eden vaka sayıları 
1960 yılı ile mukayeseli olarak aşağıda gösterilen seyri takibetmiştir. 

1960 yılma nazaran fark 
1960 1961 sayı % 

îş kazası 63 014 63 71?, + 5 728 -I- 9.1 
Meslek hastalığı 424 699 + 275 + 64.9 
Maluliyet 1 700 2 052 + 352 -f 20.7 
Ölüm 460 448 — 12 — 2.6 
(îş kazaları sebebiyle ödenen) 54 900 000 63 237 000 T. L. 

Cetvelin tetkikinden anlaşılacağı üzere yüksek bir seviyede olan iş kazaları ve meslek hastalık
ları İşçi Sigortaları Kurumuna her yıl tezayüt eden ağır malî külfetler yüklemekte, ayrıca tevlidet-
tikleri can ve mal kayıpları yanında millî ekononiye verdikleri zararlar ise daha büyük miktar
lara yükselmektedir. 

Nitekim, ııazariyatçılar bir iş kazasının iş yerindeki faaliyeti aksatmasının makina ve tesisatta hu
sule getirdiği zararların yekûnunu, iş kazasına uğrıyan vatandaşın zararının 20 misli olarak hesab-
edilmektedirler. 

Bu nisbet ortalama 10 misli olarak kabul edilse dahi yılda millî ekonomimiz 630 milyon T. L. 
bir zarara uğramaktadır. 

Ayrıca 3008 sayılı kanun gereğince, sosyal güvenliğin sağlanmasında; fikirlerinden faydala
nılmak üzere akademisyenler, işçi sendikaları ile ticaret ve sanayi odaları temsilcileri ve alâ
kalı Bakanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle toplanan 1962 yılı Çalışma Meclisinde; işçi sağlığı 
ve iş güvenliği üzerinde önemle durulmuş ve bir âmme hizmeti olarak Çalışma Bakanlığının bu 
yoldaki kifayetli teftiş ve kontrollerinin işçi Sigortaları Kurumuyla yakın alâkası bulunduğu 
tebarüz ettirilmiş ve kazalar sebebiyle 63 milyon ödemede bulunan Kurumun 2 milyon sarf et
mek suretiyle iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağhyacak kifayetli teftiş ve tedbirle
rin ittihazında Çalışma Bakanlığıyla iş birliği yapması tavsiye ve temenni olunmuştur. 

Diğer taraftan hususi hukuk hükümlerine tabi malî bakımdan muhtar bulunan İşçi Sigorta
ları Kurumunun her yıl toplanan Genel Kurullarında, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda 
Bakanlıkça yapılması gereken kifayetli teftiş ve kontrollerin Kurumca karşılanan iş kazası ve 
meslek hastalıkları ödemeleriyle pek yakın ilgisi tebarüz ettirilmekte can kaybı ve büyük mas
rafları önlemek üzere Kurumun Bakanlıkla iş birliği yapması ve önleyici tedbirler ittihazı için 
yapacağı maddi fedakârlığın daima Kurumun, işçilerin ve iş verenlerin menfaatine olacağı husu
su tavsiye ve temenni olunmakta bu suretle de 4792 sayılı Kurum Teşkilât Kanununun değişik 
8 nci maddesinde derpiş olunan işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Kuruma terettübeden 
görevin de arzu edilen şekilde gerçekleşeceği belirtilmektedir. 

Esasen, İşçi Sigortalan Kurumunun yıllık kadroları her yıl başında iş hacmi ve bir yıllık 
çalışma programı nazara alınarak yeniden gözden geçirilmekte ve ihtiyaca göre alınmaktadır. 
Aynca 6 ncı maddeye eklenen fıkra Kurum memurlanndan bir kısmının Çalışma Bakanlığına 
devredilmesini değil bu kadrolara alınacakların Çalışma Bakanlığı müfettişlerine tanınan 
salâhiyetler ile teçhiz edilmelerine matuf bulunmakta ve bu itibarla da Hazineye yeni bir külfet 
getirmemektedir. 

Şu halde istihsalin başlıca faktörü bulunan işçileri, maddi ve mânevi bakımlardan iş ve
renleri, millî servetin heba olmaması bakımından da Devleti yakından ilgilendiren işçi sağlığı 
ve iş güvenliği konularının önemi aşikârdır. Ayrıca 5690 sayılı Kanunla katıldığımız uluslar
arası 81 sayılı Sözleşme ile de işçilerin sosyal güvenliklerinin teftiş ve kontrollerinin Devletçe 
yapılacağını tekeffül etmiş bulunmaktayız. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 62 ) 



Halen mevcut 34 000 iş yerindeki teftiş ve kontrollerin Devletçe yapılacağı nazarı itibara alı
nırsa Kurumun ilgili teftiş kurullarının Çalışma Bakanlığiyle tam bir iş birliği halinde bulun
masının zarureti meydana çıkar. 

Gerek her türlü teknik teftiş ve kontrol usullerini ve bunlardaki yenilikleri tetkik ve bu hu
suslardaki bilgileri artırmak ve gerek sosyal sigorta kanunlarının gereği gibi uygulanmasını 
yerinde incelemek üzere bu vazifelerde istihdam edilecek personelin bu konularda gelişmeler kay
detmiş yabancı memleketlerde «Bilgi ve görüşlerini artırmak» maksadiyle gönderilmelerinde za-
ruriyet vardır. Bu maksatla da bu gibilerin 4489 sayılı Kanundan faydalanacakları hükmü 
ilâve edilmiştir. 

Diğer taraftan kanun tasarısının gerekçesinde İşçi Sigortalan Kurumunun sigorta primi ala
caklarının 106 milyonu aştığı işaret edilmekte disr. 4772, 5502 ve 6900 sayılı kanunlar gere
ğince sigorta primleri işçilere (Sigortalara) yapılacak yardımların ve bağlanacak gelirlerin 
karşılıklarını teşkil etmektedir. 

Sigorta primlerinin tahsil edilmemesi halindu sigortalılara yardım yapılmamak ihtimali or
taya çıkacak ve Kurumun Hazineden yardım talebetmek mecburiyetinde kalması dahi bahis 
mevzu olabilecektir. Bu sebeple, ödenmiyen sigorta primlerinin zamanaşımına uğratılarak ter
kin edilmek zorunda kalınmadan vaktinde tahsili için, Kurumun dâva ve icra işlerini tedvir 
eden merkez hukuk müşaviri ve hukuk müşavir muavinleri ile avukatların ve diğer böro memur 
ve hizmetlilerininde Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve müşavirleri ile Hazine avukatları 
ve böro memur ve hizmetlileri gibi ücreti vekâletten istifade etmelerinde fayda ve zaruret 
bulunmaktadır. 

Esasen Devlet Demiryolları, Devlet Su İşleri, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Üretme Çift
likleri gibi müesseselerde teşkilât kanunlarında 1389 sayılı Kanuna atıf yapmak suretiyle bu 
mevzuu halletmişlerdir. 

7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince hukuk müşavirliği teşkilâtında 
çalışan hukuk müşaviri, hukuk müşavir muavinleryle, avukatlarının ve büro memur ve hizmet
lilerinin alabilecekelri ücreti vekâeltin âzami haddi birinci derece memur maaşının % 60 ı dır. 

Yukarda belirtilen düşüncelerle komisyonumuz, tasarının Millet Meclisinden gelen metnini ay
nen ve oybirliği ile kabul etmiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

C. Senatosu Sosyal İşler Komisyonu bu rapor 
Başkanı 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Tabiî Üye 
E. Çelebi 

Çorum 
Z. Arsan 

Rize 
N. Danişoğlu 

Bu raporda Sözcü 
C. Bask. seçilen Üye 

R. Üner 

Konya 
A. Onat 

Trabzon 
R. Zaloğlu 

Kâtip 
Bolu 

R. Arılcan 

Mardin 
A. Saraçoğlu 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
6 ncı maddesine fıkralar eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 4792 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

îşçi Sigortaları Kurumunun yıllık kadro
ları toplamının % 1 ini aşmamak üzere bir kıs
mı, işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında 
yapılacak inceleme, araştırma, teftiş ve kont-
rollarda kullanılacak personele tahsis olunur. 

Bu kadrolarda çalışacakların adedi, unvanı, 
ücreti veya yevmiyeleri Çalışma Bakanlığının 
göstereceği ihtiyaca göre îşçi Sigortaları Kuru
munca tesbit edilerek yıllık kadrolarında belir
tilir. Bu kadrolarda çalışacak olanların tâyinleri 
Bu kadrolarda çalışacak olanların tâyinleri 
Çalışma Bakanlığı tarafından yapılır ve çalış
maları işçi Sağlığı Genel Müdürlüğünce dü
zenlenir ve denetlenir. 

Bu kadrolarda çalışacak olanlar iş müfet
tişlerinin görev ve yetkilerine sahiptir. 

Kurumun memur ve hizmetlileri hakkında 
4489 sayılı Kanun, Hukuk Müşavirliği teşki
lâtında çalışanlar hakkında da 1389 sayılı Ka
nun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
(ı ncı maddesine fıkralar eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet 
lunca kabul edilen 3 ncü 
edilmiştir. 

Meclisi Genel Kuru-
madde eynen kabul 

> * • * • 
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Dönem : 1 ^ f ) 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O û 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/377, C. Senatosu 1/171) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 1 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1925/275 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

1962 yılı bütçesinin 308 nci «4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek» tedavi giderleri ve yolluk
ları bölümüne konulmuş bulunan ödenek Fakültelerin yıl sonuna kadar olacak giderlerini ancak 
karşılayacak durumdadır. 

Halbuki, Üniversiteler Kanununun 62 nci maddesine uyularak çalışma program! çerçevesi dâhi
linde tetkiklerde bulunmak üzere İsveç'e, Stokholm'a gönderilen Siyasal Bilgiler Fakültesi Pro
fesörlerinden Burhanettin Koni ile Londra'ya gönderilen İlahiyat Fakültesi Ord. Profesörü Suut 
Kemal Yetkin, mezkûr mahallerde görevlerini ifa ederlerken hastalanmaları dolayısiyle mahallî 
hastanelerde tedavi görmüşlerdir. Bu tedavi ve sair masraflarını karşılamak üzere 25 000 liralık 
bir ödeneğe ihtiyaç vardır. 

Bu itibarla sureti hesabı ilişik cetvelde gösterildiği üzere 308 nci bölümün 18 nci ilahiyat Fa
kültesi maddesine 8 000 lira ve aynı bölümün 19 ncu Siyasal Bilgiler Fakültesi maddesine de 
17 000 lira ki, ceman 25 000 liralık kanuni aktarma yapılması zaruri görülmüş ve bu maksatla 
ilişik kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 



Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/377 
Karar No : 23 

5.2. 1963 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Kakanlar Kurulunca 19.1.1963 tarihinde karar
laştırılıp Başbakanlığın 24.1.1963 tarih ve 71/1925-275 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla Ankara Üniversitesi, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânla
ma Dairesi temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü : 

Tasarıdan, 1962 yılı Ankara Üniversitesi Bütçesinin (A/l) işaretli cetvelinin 308 nci bölümü
nü teşkil eden «4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları» ödeneğinin 
İlahiyat ve Siyasal Bilgileri Fakültesinin ihtiyaçlarına yetmediği anlaşılmaktadır. Hâsıl olan bu 
ihtiyacın karşılanması için 25 000 liraya lüzum olduğu görülmüştür. Bunun için aynı bütçenin 
301 nci büro giderleri bölümünün 29 ncu «Siyasal Bilgiler Fakültesi döşeme giderleri» maddesin
den 18 500, 305 nci kira bedeli (Eczacılık Fakültesi) bölümünden de 6 500 liranın tasarrufu. 
mümkün görüldüğünden ihtiyacın teminini sağlamak amaciyle aktarılmıştır. 

Komisyonumuzca da uygun görülen mezkûr aktarmanın zaruretine binaen bir an evvel ka
nunlaşması icabettiğinden öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

'Başkan 
Hatay 
S. îndl 

Aydın 
/. Sezgin 

Elâzığ 
Söz hakkını mahfuz. 

ö. F. S anaç 

Kars 
K. Okyay 

Trabzon 
A. Şener 

Sözcü 
Ordu 

A. İT. Onat 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

G-iresun 
Söz hakkım mahfuz. 

/. E. KıUçoğlu 

Maraş 
E. Kaplan 

T. Üye 
H. Tunçk\anat 

t. 

Söz 

Mardin 
§• Aysan 

Kâtip 
Kastamonu 
S. Keskin 

Bursa 
S. Çağlayangil 

Gümüşhane 
hakkım mahfuz. 
S. Savacı 

Siirt 
L. Aykut 

Van 
F. Işık 

Artvin 
8. O. Avcı 

Çanakkale 
Ş. İnan 

İzmir 
İV. Mirkelâmollu 

Siirt 
A. Yaşa 

Yozgat 
V. Uyar; 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında 25 000 
liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

19 . 1 . 1963 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 
içişleri Bakanı 

H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

1. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ya. ve Turizm Baltanı 

C. T. Karasapan 

Başbakan 
7. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 
A. §. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

İV. Ökten 
Millî Savunma Bakanı 

7. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. Öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. Öçten 
Sanayi Bakanı Ba 

F. Çelikbaş 
İmar ve îsikân Bakanı 

F. K. Gökay 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRÎŞİ 

Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

Cetvel 
Tasarıya ilişik cetvel aynen kabul edilmiştir. 
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B. M. Ödeneğin/ çeşidi Düşülen Eklenen 

;>0.1. Büro giderleri 
29 Siyasal Bilgiler Fakültesi döşeme gide ile ti 

;M)f) Kira bedeli (Eczacılık Fakültesi) 
oOS 4598 (sayılı Katımı gereğince ödenecek l.eda.vi giderleri ve yol

lukları 
18 ilahiyat Fakültesi 
19 Siyasal Bilgiler Fakültesi 

18 500 
G 500 

8 000 
17 000 

Bölüm toplamı 25 000 

Genel Toplam 25 000 25 000 

(!. Senatosu (S. Sayısı: Go ) 



Dönem : 1 A / 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 4 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 

Meclisi 1/378, C. Senatosu 1/172) 

T. C. 
Başbakanlık 24.1.1963 

Kanunla;r ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/1934 - 277 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
19 .1 .1963 tarihinde kararlaştırılan, «1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet tnönü 

GEREKÇE 

Birinci maddenin gerekçesi : 

Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Lira Lira i z a h a t 

Başbakanlık 

309 12 30 000^ 
14 10 000$ 

301 61 
309 11 

12 

207 1 500 

Bu madelere konulmuş bulunan ödenekler tama
men sarf edilmiştir.. Başbakanlık hizmet ve Devlet 
Bakanlığı makam otomobilinin Karayolları tamir
hanesinde onarımı için eklenmesi gerekmiştir. 

Devlet dil sınavım kazanan bir memura verilecek 
para mükâfatı için eklenmiştir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

8 000 Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

( Müsteşarlık arabası aynı zamanda hizmet arabası 
' olarak kullanıldığından ödeneğin kifayet etmemesi 

sebebiyle bu miktarların eklenmesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

Danıştay 



Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Lira Lira İ z a h a t 

301 60 S 500 Kalorifer tesisatının mazotla işler hale getirilmesi 
sebebiyle bu miktar ödeneğin eklenmesine zaruret 
hissedilmiştir. 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

301 40 20 000 53 sayılı Kanunla genişliyen teşkilâtın şehir ve ir
me suyu bedellerinin karşılanabilmesi için eklenme
sine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

50 40 000 Yeni binanın taşınılan kısmının gündüz dahi ay
dınlatılması ve ithali yapılan istatistik makinaları-
mn işletmeye açılması dolayısiyle bu miktarın ek
lenmesine zaruret hissedilmiştir. 

305 20 000 Kira ile tutulmuş bulunan ve 1963 Şubat ayında 
boşaltılacak olan binanın mukavele gereğince mal 
sahibine ödenmesi gereken yıpranma masraflarını 
karşılamak üzere eklenmiştir. 

309 21 6 000 1962 bütçesiyle 3 aded aracın işletme masrafı için 
7 500 lira alınmıştı. Lâstik bedeli ve Trafik Vergisi 
bu maddeden ödendiğinden mevcut ödenek akar 
yakıt ihtiyacına kâfi gelmiyecektir. 
Bu itibarla ödenek eklenmesine zaruret hissedil
miştir. 

- ı 
— y Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş-
— J tir. 

75 000 Akreditifin, geç. açılması makinalarm yüklendiği 
Abidin Daver Şilebinin kazaya uğraması sebebiyle 
ithal edilen baskı makinalarınm gecikmiş bulun
masından 80 forma neşriyatın başka yerde bastı
rılmasına zaruret görülmüş ve bu miktarın ilâvesi 
gerekmiştir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

202 13 io 000 — Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

206 12 — 40 000 ) İmam - Hatip kadrolarına yapılan tâyinler dola-
22 — 15 000 ( yısiyle bu miktarların ilâvesine zaruret görülmüş

tür. 
308 12 — 5 000 Sarfiyat seyrine göre bu tertibe konulan ödeneğin 

yetmiyeceği anlaşıldığından eklenmesi zaruri gö
rülmüştür. 

451 10 10 000 — Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 64) 
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419 
451 

10 
20 

20 

50 000 
70 000 
41 000 

._ 
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Eklenen 

Lira İ z a h a t 

'apu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 

"20 000 Genel Müdürlük teşkilâtı inşaatı tamamlanmak 
üzere bulunan yeni binaya intikal edeceğinden bu 
miktarın eklenmesi gerekmiştir. 
Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

:U) 000 tiler teşkilatındaki binalardan bâzılarının maili 
inhidam olması sebebiyle, mal sahiplerince tahli
ye kararı alındığından, bu binaların yerine yeni
den daha yüksek icarlı binaların kiralanmasına 
zaruret görülmüştür. 
Bu itibarla bu miktarın ilâvesi gerekmiştir. 

40 000 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince arazi ve 
şehir kadastrosu müdürlüklerinde çalışan perso
nele (100 - 80 lira) hesabiyle verilmesi gereken 
giyeceklerin mevcut ödenekle karşılanmasına im
kân görülemediğinden bu miktar ödeneğin eklen
mesine zaruret hâsıl olmuştur. 

100 000 1962 yılı bütçesine memur tekâmül kursuna işti
rak edecek 35 öğrenci için ödenek konulmuştu. 
Bilâhara 83 öğrenci kursa iştirak ettiğinden kanu
ni bir istihkak olan yevmiyelerinin ödenebilmesi 
için ödenek eklenmesi zaruri görülmüştür. 

Millî Savunma Bakanlığı 

120 000 Sarfiyat seyrine göre bu miktarın eklenmesine za
ruret görülmüştür. 

80 150 1962 yılı bütçe teklifinin hazırlanması sırasında 
Hava Kuvvetlerinde tazminata müstahak tabip bu
lunmadığından bu maksat için her hangi bir öde
nek ayrılmamıştı. 
1962 bütçe yılı içinde hizmet icabı olarak Gülhane 
Askerî Tıp Akademisine verilen başasistan, asis
tan ve mütehassıs tabiplerin tazminatlarının öde
nebilmesi için bu miktar ödenek eklenmesi gerek
miştir. 

2 227 000 Askerî iş yerlerindeki işçilerin, ücret azlığını ileri 
sürerek çıkardıkları iş ihtilâfları sonunda il ve 
Yüksek Hakem Kurullarınca verilen kararların 
bunlara ve emsali iş yerleri ve kollarında çalışan
lara teşmili neticesinde meydana gelen ücret artı
şını karşılamak üzere eklenmesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

C. Senatosu (S . Sayısı: 64) 



Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Lira Lira İ z a h a t 

411 

450 
452 
476 

11 
13 
11 
11 
12 

3 642 700 
150 000 
25 000 
50 000 
150 000 

304 21 _ 2 000 000 304 ve 411 nci bölümlerin (R) cetvelindeki izaha
tına göre bu bölümlerdeki ödeneklerden satınalm-
ması mümkün olan ve şimdiye kadar tatbikatta 411 
nci bölümden sağlanan santrallerin, bundan sonra 
304 ncü bölümden temininin, hizmet bakımından 
Sayıştayca daha uygun olacağı mütalâa edildiğin
den ilgili ödenek bu bölüme aktarılmıştır. 

305 12 440 000 — İzmir - Çiğli Trafo tesisleri için bütçeye ödenek 
konulmuştu. Bu masraflar bilâhara aynı yerde 
bulunan İRBM tesisleri meyanmda Amerikalılar 
tarafından Etibank Genel Müdürlüğüne ödendi
ğinden tasarruf temini mümkün olmuştur. 

409 12 80 150 — Muhammen ve ihale bedelleri arasındaki fiyat 
farkları dolayısiyle tasarrufu mümkün görülmüş
tür. 

— ) Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş-
— \ tir. 

— 1 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş-
— $ tir. 
— Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş

tir. 
484 209 300 — Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş

tir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

212 — 1 500 000 42 sayılı Kanunla tayın bedeli miktarı 50 liradan 
165 liraya çıkarılmış bulunduğundan bu miktar 
ödeneğin ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

410 10 1 500 000 — Bu miktarın tasarrufu mümkün görülmüştür. 
452 20 — 21 000 AID makamlarınca trafik konusunda, staj için 

Amerika'ya gönderilecek üç memurun gidiş uçak 
ücretleriyle, ikişer günlük yevmiyelerini karşıla-

, mak üzere eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

Jandarma Genel Komutanlığı 

100 000 Yeniden tâyinleri yapılan personelin ihtiyacı için 
bu miktarın ilâvesi gerekmiştir. 

300 000 Mevcut ödeneğin yetişmemesi sebebiyle eklenmesi
ne zaruret görülmüştür. 

— Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

900 000 Mevcut ödenek verilmesi gereken giyeceklerin be
dellerini karşılıyamadığmdan bu miktarın ilâvesi
ne mecburiyet hâsıl olmuştur. 

307 

308 

409 

410 

10 

12 

10 

10 

— 

— 

1 300 000 
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Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Lira Lira î z a h a t 

Dışişleri Bakanlığı 

207 — 1 000 Bu tertibe konulan 5 000 liralık ödenekten 4 500 
lirası tediye edilmiş olup, 500 liralık ödenek kalmış
tır. Halen 1 500 liralık mükâfata müstahak bir me
mur bulunduğundan bu ödeneğin eklenmesi gerek
miştir. 

302 81 1 000 — Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

307 10 — 300 000 1 Mart 1962 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 
6/260 sayılı Kararname ile dış yevmiyelere 1/3 nis-
betinde zam yapılmış bulunduğundan bu miktarın 
eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

459 300 000 — Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

Maliye Bakanlığı 

201 11 300 000 — Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

218 — 300 000 1962 yılı bütçesi hazırlanırken tahsildarlarla icra 
memurlarına verilmesi lâzımgelen kasa tazminatı 
% 15 üzerinden hesabedilerek buna göre ödenek 
konulmuştu. 
Bilâhara bu miktarın % 25 e çıkarılması takarrür 
ettiğinden ödenek eklenmesi gerekmiştir. 

307 41 300 000 — Yabancı bir Devletle yapılacak olan kongre ve mü
zakerelerde Hükümeti ve Bakanlığı temsil edecek
lerin tahakkuka bağlanan harcırahlarının 307/41 
bölümüne konulan ödenekten karşılanması için tan
zim edilen avans senetleri Sayıştayca vize edilme
diğinden tasarruf edilmiş ve bu miktarın 453/20 
tertibine aktarılmasına mecburiyet hâsıl olmuştur. 

407 50 350 000 — Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

419 20 - 350 000 Daha önceden miktarının kesin olarak tahmini 
mümkün olmıyan satış ve kiraların gazetelerle ya
pılan ilân ücretleriyle 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince tahakkuk eden resimlerin ve işti
rak paylarının mevcut ödenekle karşılanmasına im
kân olunamıyacağmdan bu miktar ödeneğin eklen
mesine zaruret hissedilmiştir. 

453 20 -— 300 000 Mevcut ödenek dış toplantılara iştirak edecek zeva
tın tahakkuk edecek harcırahlarına kifayet etmiye-
ceğinden 307/41 tertibinden aktarma yapılmak su
retiyle eklenmesine zaruret görülmüştür. 
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Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Lira Lira İ z a h a t 

493 558 100 ) — Tasarruf edilmesi mümkün görüldüğünden tenzil 
615 336 420 \ — edilmiştir. 
649 — 150 000 Malî imkânsızlıklar içerisinde bulunan Eski Mu

haripler Birliğinin kalkınma ve gelişmesine hiz
met edecek teşebbüslerin finansmanı için bu mik-
lat'in ilâvesi gerekmiştir. 

Devlet borçları 

803 — 1.2 000 Askerî malûllerin terfihlerine dair olan mülga 551 
sayılı Kanunun yürülükte bulunduğu tarihte 200 
er liralık araziye müstahak oldukları resmî senet
lerine işaret edilip de muhtelif sebeplerle henüz 
arazi haklarını alamıyan 10 malûl er ile yeniden 
yılı içinde tahsis olunacak er ve yetim aylıklarına 
araziye müstahak olanlar nazarı itibara alınarak 
bu miktar ödenek eklenmesi gerekmiştir. 

804 11 — 536 100 120 sayılı Kanunla Adalet ve Millî Eğitim Bakan
lıkları bütçelerinin aylık ve ücret bölümlerine ek
lenen ödenek dolayısiyle T. C. Emeldi Sandığına 
verilmesi gereken % 1 ek karşılıkları için bu mik
tar ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığı 

301 40 —- 20 000 ^ Bütçeye konulmuş bulunan ödenek tamamen har-
306 - 5 000 Ç canmış bulunduğundan tahakkuk eden ve edecek 

olan ihtiyaçların karşılanabilmesi için eklenmesine 
zaruret görülmüştür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

201 12 250 000 — Mevcut münhaller dolayısiyle tasarrufu mümkün 
görülmüştür. 

250 000 ^ Mevcut ödenek kifayet etmediğinden bu miktarla-
100 000 $ n n ilâvesi gerekmiştir. 

•— Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 
Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

C/ümrük ve Tekel Bakanlığı 

410 10 35 000 -— Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

423 — 35 000 Gümrüklerce vukubulan ödenek taleplerinin karşı
lanabilmesi için eklenmesine zaruret görülmüştür. 

206 
308 
421 

424 

12 
12 

— 
— 

35 000 

65 000 
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Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Lira Lira İ z a h a t 

308 11 — fi 715 } 
12 — 3 000 J 

Çalışma Bakanlığı 

304 12 — (i 000 Vilâyetlerdeki iş hacminin günden güne artmış bu
lunması sebebiyle yıl sonuna kadar ihtiyaçların kar
şılanabilmesi için eklenmesine zaruret görülmüştür. 

305 12 10 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 
Tahakkuk etmiş ve yıl sonuna kadar tahakkuk ede
cek olan ihtiyaçların karşılanabilmesi için eklenme
sine zaruret görülmüştür. 

309 11 — 4 000 Bakanlık binek otomobilinin uzun zaman kullanıl
ması neticesi fazla benzin yakması ve lâstiklerinin 
yenilenmesi sebebiyle mevcut ödenek sarf edilmiş 
bulunduğundan bu miktarın eklenmesi zaruri gö
rülmüştür. 

452 20 9 715 — Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

Sanayi Bakanlığı 

309 II - 5 000 l 1962 bütçesine konulan ödenek 6 aded lâstik alm-
21 ---- 5 000 ^ dığı için tamamen sarf edilmiştir. 

Yıl sonuna kadar olan ihtiyacın karşılanabilmesi 
için ödenek ilâvesine zaruret görülmüştür. 

451 20 10 000 - Tasarrufu mümkün, görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

301 50 — 10 000 ) Bu bölümlerdeki ödenek tamamen sarf edilmiş bu-
302 50 ~~ 10 000 ^ Umduğundan yıl sonuna kadar tahakkuk edecek 

elektrik bedelini karşılamak üzere eklenmesi zaruri 
görülmüştür. 

308 11 — 22 000 Bu tertipteki ödenek tamamen sarf edilmiş olduğun
dan tahakkuk etmiş bulunan yatak ücretleri ile ta
hakkuk edecek olan tedavi, reçete ve yatak ücretle
rinin ödenebilmesi için eklenmesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

414 12 48 000 - - Bu miktarın tasarrufu mümkün görüldüğünden 
tenzil edilmiştir. 

452 - 6 000 Görgü ve bilgisini artırmak üzere Fransa'ya gön
derilmiş olan bir memurun, mevcut ödenek ancak 
maaş farkını karşılamakta bulunduğundan gidiş 
harcırahının ödenebilmesi için bu miktarın eklen
mesine zaruret hâsıl olmuştur. 
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(A/2) 

Düşülen Eklenen 
Lira Lira 

Başbakanlık 

40 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden, tenzil edilmiş
tir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

5 000 Tasarrufu Mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

Millî Savunma Bakanlığı 

170 000 Hava emniyeti bakımından Hava Kuvvetlerinin 
ihtiyacı için yeniden satınalmması gereken alet 
ve gereçler için bu miktar ödenek eklenmesine lü
zum hâsıl olmuştur. 

Emniyet Genci Müdürlüğü 

2.1 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

Maliye Bakanlığı 

336 420 
Evvelce üzerine büyükelçilik binası inşa ettiril
mek üzere Hindistan Hükümeti tarafından satın-
alınan, bilâhara 4805 numaralı İmar Plânı ile Cum
hurbaşkanlığı köşkü emniyet hudutları içine gir
mesi dolayısiyle Ankara Belediyesince mübadele 
yoliyle iktisabedilmiş bulunan arsanın bir kısmı
nın Hazinece mezkûr belediyeden satınalmması 
gerekmektedir. 
Bu itibarla bu miktarın eklenmesine ihtiyaç duyul
muştur. 

Bayındırlık Bakanlığı 

1 101 350 İzmir'de kurulacak radyo tesisleri için 1954 yılın
da Hazine tarafından tahsis olunan arsa Millî Eği
tim Bakanlığına iade edilmiş olduğundan yeniden 
arsa teminine mecburiyet hâsıl olmuş ve bu sebep
le yapılan uzun araştırmalardan sonra mühim bir 
kısmı belediyeye ait bir arsa bulunmuştur. 
Bu iş için cari yıl bütçesinde kâfi miktarda öde
nek bulunmadığından lüzumlu ödeneğin 765 rıci 
bölümden aktarma suretiyle temini gerekmiştir 

İ z a h a t 
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Bölüm Madde 

765 

Düşülen 
Lira 

1 101 350 

Eklenen 
Lira 

785 25 000 

9 

İ z a h a t 

İzmir'de, Aydm yolu üzerinde yeniden kurulacak 
verici tesislerinde çalışacak personelin oturmaları 
için inşa edilecek olan 12 daireli lojman inşaatın
dan bu yıl sarfınazar olunarak radyo tesisleri için 
istimlâk edilecek arsa bedeline tahsis edilmek üze
re ıtenzdM mümkün görülmüştür. 
Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiş
tir. 

2 nci maddenin gerekçesi ; (Olağanüstü aktarma) 

B. M. Düşülen İ Z A H A T 

451 10 

411 11 

493 

( A / l ) 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

2 552 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

Milli Savunma Bakanlığı 

600 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzul edıilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 

50 000 Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

201 12 1 500 000 Tasarrufu mümldin görül düğünden tenzil edilmiş ve eğitim tazminatı ola
rak 217 nci bölümde yeniden açılan 50 nci maddeye aktarılmıştır. 

727 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 

470 000 Köyceğiz - Dalaman pilot bölge projesi tatbikat giderleri olarak Maliye Ba
kanlığı 1962 yılı bütçesine konulmuş bulunan ödeneğin, işin zirai karakte
rinin galip bulunması dolayısiyle Tarım Bakanlığı bütçesine aktarılması 
uygun görüldüğünden tenzil edilmiştir. 
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İ Z A H A T 

(A/l) 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

452 2 552 Yayın Müdürünün bilgi vo görgüsünü aırtıaımaik üzere 2 yıl müddette Ro 
ana'ya gönderilmesi kararlaştırılmış bulunduğundan kanunen verilmesi ge
reken yolluklarının ödenebilmesi için.- yeniden açılan bu bölüme ödenek ko
nulmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

MaUye Bakanlığı 

453 30 50 000 5 yıllık Kallkmıma Plânımızın gerçekletmesini temliinen lüzumlu dış finans
manı sağlamak üzere OECD teşkilâtı tarafından kurulmuş olan Türkiye 
Konsersiyom çalışmaları dolayısiyle Hükümetimizce 'bâzı masrafların ih
tiyarı gerekmektedir. Bu itibarla 453 ncü bölümde yeniden bir madde 
açılarak 50 000 liralık ödemek (konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

670 600 000 211 sayılı İç Hizmet Kanuaııınum ve İbu kanuma istinaden yürürlüğe ko
nudan İç Hizmet Yönetmeliği hükümlerinle göre Ankara'da, büyük bir ke
safet arz eden Silâhlı Kuvvetler mensupları a«rası<ndalkii tesanüdü ar-
'tırmak, meslekî ve kültürel inkişaflarla mıoraJı ve sosyal ihtiyaçlarını te
man ötmek, çeşliltli sebeplerle Ankara'ya geçici olarak gelmekte olan su
baylarım iskânını sağlamak mıaksadiyle faaliyet göstermek mecburiyetinde 
olan mevcut bina ve tesisler bu ihtiyacı karşılıyaımadığından mezkûr bi
naya iki kat ilâvesi mecburiiye'ti hâsı olmuştur. 
Kâr gayesi gütmeden kendi geliirleri ile ancak yetinebilen bu tesisin kat 
ilâvesi için 600 000 lira gilbi külliyetli bir parayı tasarruf ederek bu işe 
tahsis etmesi imkânsızdır. 
İç Hizmet Kanununun 101 ndi mıaddesi ve Yönetmeliğinin 664 ncü mad
desinin 6 fıkrası gereğince Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ge
rekli sermaye yardımı yapılarak karşılığı gösterilmek suretiyle bu mik
tar ödeneğin Maliye BakanUığı bütçesinde yeniden açılan, bölüme konul
masına ihtiyaç görülmüştür. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

217 50 1 500 000 1076 sayılı Yedek subay ve yedek atsikerî memurlar Kanununun 3 ncü 
(maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçidi maddeler ilâvesi hakkın
daki 97 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine bir fıkra, eklenmesine dair 
olup 5 .10 .1962 tarihinde 'kabul edilen 75 sayılı Kanun gereğince yedek 
subay öğretmenlerden asıl görevi ilkokul öğretmenliği; olup, subaylıkları
nı Türk Silâhlı Kuvvetleri okuma - yazma okulunda yapan 1 004 aded 
yedek subay öğretmene 1 Eylül 1961 - 31. 5 .1962 tarihleri arasında ayda 
150 lira tazminat verilmesi kabul edildiğinden eklenmesi gerekmiştir. 

B. M. Eklenen 
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CB. M. Eklenen î Z A H A T 

(A/2) 

Tarım Bakanlığı 

742 470 000 Köyceğizi - Dalaman pilot ıböllge projesi taUbilkat giderleri olarak Maliye 
Bakanlığı bütçesinin 727 nci bölümüne konufllnraş bulunan ödeneğin, işin 
zirai karakterinin galip bülunmıaısı do'layıısiyle Tarım Bakanlığınca kulla
nılması gerektiğinden, Maliye Bakanlığı bütçesinden düşülerek Tarım Ba
kanlığı büitçesinde yeniden açılan 742 nci iböliüme aktarılması uygun görül
müştür. 

3 ncü maddenin gerekçesi : 

Tarım Bakanlığı 

.Köyceğiz - Dalamaan piıM 'bÖBlge projesi taltibikaıtı ile ilgili olan: «uaısraiflarıın IbeDİTtilanesai malk-
sadiyle (R) işaretli cetvele 'eklenmesine zaruret nissedûm.%tii'r. 

4 ncü maddenin gerekçesi : 

16 . 6 .1962 tarih ve 11130 sayılı Resmî Gazetede yayınliaaıaın Standardîzaısyont Komitesinin 
Kabarma istinaden (T) işaretli cetvele eklenmesine zaruret basıl olmuştur 
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T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/378 
Karar No. 24 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

5.2.1963 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasansı Ko
misyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı ve ilgili daire temsilcileri hazır oldukları 
halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının birinci maddesi, muhtelif dairelerin bütçeleri arasında 11 767 735 liralık bir aktar
ma yapılmasını derpiş etmektedir. Gerekçede belirtildiği gibi 1962 yılı bütçesinin muhtelif daire
lere ait bölüm ve maddelerine konulmuş bulunan ödeneklerin kâfi gelmediği görülmüş ve bâzı 
bölümlerde konulmuş olan bu ödeneklerin de sarf edilemiyeceği anlaşılmış olduğundan gerekli 
zam ve tenziller yapılmıştır. 

Tasarının ikinci maddesi ise tasarrufu mümkün görülen bölümlerden ceman 2 622 552 lira 
düşülerek, bütçe yılı içinde tahaddüs eden bâzı hizmetlerin ifası için yeniden açılan bölümlere 
olağanüstü ödenek olarak aktarılmasını derpiş etmektedir. 

Tasarının üçüncü maddesiyle Köyceğiz - Dalaman pilot bölge projelerinin tatbiki için gerekli 
harcamaların yapılmasını sağlamak maksadiyle (B) cetveline ilâve yapılmaktadır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden sonra, hizmetlerin icabı olarak bu aktarmanın 
yapılması uygun görülmüştür. Zira zam istenen bölümlerin bu ödeneğe ihtiyacı olduğu ve tenzil
leri istenen bölümlerde de bu tenzillerle hizmetin aksamıyacağı anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan bütçenin yüksek Meclisçe kabulünden sonra meydana gelen ve gerekçede belir
tilen bâzı hizmetlerin ifası için de olağanüstü ödenek verilmesinin zarureti tebarüz etmiş bulun
maktadır. 

(R) ve (T) cetvellerindeki değişikliklerin de harcamaların yapılması bakımından yerinde ola
cağı kanaatine varılarak tasan ve cetveller Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Biran evvel kanunlaşmasını temin için öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 
Artvin 

Söz hakkım mahfuz 
S. 0. Avcı 
Çanakkale * 

Ş. İnam 

izmir 
N. Mirkelâmoğhı 

Siirt 
A. Yaşa 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Aydın 

Söz hakkım saklıdır 
1. Sezgin 
Elâzığ 

Söz hakkım mahfıı?. 
ö. F. Sanaç 

Kars 
K. Okyay 

T. Üye 
8. Gürsoytrak 

Van 
Maaş tertibinden yapılan 
münakaleyi kanunsuz 

bulmaktayım 
F. Işık 

Bu rapor sözcüsü 
Yozgat 

V. Uyar 
Balıkesir 

F. Islimyeli 

Giresun 
Söz hakkım mahfuzdur 

/ . E. Kıhçoğlu 
Maraş 

"E. Kaplan 
imzada bulunamadı 

Trabzon 
A. Şener 

Mardin 
Ş. Aysan 

Kâtip 
Kastamonu 
S. Keskin 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz 
/ . S. Çağlayangü 

Gümüşane 
S. Savacı 

imzada bulunamadı 
Siirt; 

L. Aykut 

T. Üye 
/ / . Tunçkanat 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişildik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasın
da 11 767 735 liralık aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 
2 622 552 lira düşülerek ilişik (3) sayılı cet
velde yazılı tertiplere olağanüstü ödenek ola
rak aktarılmıştır. 

MADDE 3. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin yatırımlar kısmına 
ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı formül eklen
miştir. 

MADDE 4. — 1962 yüı Bütçe Kanununa 
bağlı (T) işaretli cetvele ilişik (5) sayılı cet
vel eklenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

19 . 1 . 1963 

Başbakan 
î. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

//. Dinçer 

Devlet Bakanı 
A. §. Ağanoğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı > 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
B. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 

C; Senatosu 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞÎ 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasansı 

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. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

CETVELLER 

Tasarıya ilişik 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı cetveller ay 
ıen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
M. Ete Y. Azizoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
O. Öztrak ' M. îzmen 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
E. Öçten B. Ecevit 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbaş C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

( S. Sayısı-:-64) 
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Hükümet tasarısına bağlı cetvel 

1 SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/l) 

» 
'12 
14 

Başbakanlık 

Başbakanlık: 'taşıt giderleri 
Başbakanlık otomobilleri onarma giderleri 

Devlet Balkanları otomobilleri onarıma giderleri 

Bölüm toplamı 

Devlet Plânlama Teşkilâtı 

301İ 

309 
«1 

'11 
12 

Mer'kez daireleri büro giderleri 
Isıtma 
'Taşıt giderleri 
Taşıt işletme giderleri 
Taşıt onarına giderleri 

Bölüm toplamı 

Danıştay 

207 

m 
60 

301 
40 
50 

305 
309 

401 
'21 

10 
20 

419 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 noi maddesi ge
reğince ödenecek para mükâfatı 
Büro giderleri 
Isıtma 

İstatistik Genel Müdürlüğü 

iMerkez daireleri büro giderleri 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 

Bölüm toplamı 
Kural bedeli 
'Taşıt giderleri 
'Taşıt işletime giderleri 
Matbaa giderleri 
Ham ve işılenmiış maddeler bedeli 
İşçi gündelikleri 

Bölüm toplamı 
MJakinıa fişi ve mültîgraf, baskı .nnakinası ve malzeme; m-
tınalmaı 'giderleri 

8 000 

50 000 
70 000 

120 000 

411 OOO 

30 000 
10 000 

40 000 

5 000 
3 000 

8 000 

1 500 

8 500 

20 000 
40 000 

60 000 
20 000 

H 000 

C. Senatosu (S. Sayısı: 64) 
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Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

451 Yayın giderleri 
20 Başka her çeşit giderler 

Diyanet l§ler% Başkanlığı 

202 Ücretler 
13 Hayrat hademesi ücreti 45 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

12 Vilâyetler memurları çocuk zammı 
22 Vilâyetler memurları doğum yardımı fP?*H?T*'''' 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 

12 Vilâyetler 
451 Yayın ve tanıtma giderleri 

10 Satınalma ve abone 10 000 

75 000 

40 000 
15 000 

55 000 

5000 

Tapu ve Kadastro Genel Müdûrlûlü 

301 Merkez daireleri büro giderleri 
40 öteberi giderleri 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
305 Eira bedeli 

12 Vilâyetler 
306 Giyecekler 

12 5055 ve 5602 sayılı kanunlar gereğince verilecek giyecekler 
476 Kurs ve okullar genel giderleri 

10 Kadastro Okulu ve kursu umumi giderleri 

Millî Savunma Bakanlığı 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

12 Hava Kuvvetleri çocuk zammı 
219 6775, 6996 ve 7281 sayılı kanunlar gereğince verilecek taz

minatlar 
12 Hava Kuvvetleri 

223 Tamirhanelerle uçak ve deniz fabrikaları harita ve işçi üc
retleri 

11 Kara Kuvvetleri 
304 Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

21 Kara Kuvvetleri telefon giderleri 
305 Kira bedeli 

12 Hava Kuvvetleri 
409 Muayyenat -»'«-.•-

12 Hava Kuvvetleri tayinatı 

196 000 

'•¥•$$"•'s: 

20 000 

36 000 

40 000 

100 000 

120 000 

80 150 

*w.™v 

440 000 

80 150 

2 227 000 

2 000 000 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 64) 
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B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

411 Harb malzemesi, teçhizat ve tahkimat karşılığı giderleri 
11 Kara Kuvvetleri 3 642 700 
13 Deniz Kuvvetleri 150 000 

25 000 

50 000 

150 000 
209 300 

1 500 000 

1 500 000 

Bölüm toplamı 3 792 700 

450 Üniversite ve yüksek okullarda okutturulan Öğrencilere ve-
rilecek burslar 

11 Kara Kuvvetleri 
452 Staj ve tahsil giderleri 

11 Kara Kuvvetleri 
476 Kurs giderleri 

12 Hava Kuvvetleri (yurt içi) 
484 Askerî stok temini ve tesisinin gerektirdiği her çeşit giderler 

Emniyet Genel Müdürlüğü 

212 4367 sayılı Kanun gereğince verilecek er tayını 
410 Giyecek ve teçhizat giderleri 

10 Giyecekler 
452 Staj masrafları 

20 Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanılarak ecnebi 
memleketlere gönderileceklerin yolluk ve giderleri 21 000 

Jandarma Genel Komutanlığı 

307, Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 100 000 

,308 4598 ve 211 sayılı kanunlar gereğince Ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 

12 Vilâyetler 300 000 
409 Muayyenat 

10 Tayinat 1 300 000 
410 Askerî malzemeler 

10 Giyecekler 900 000 

ı • Dışişleri Bakanlığı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 000 

302 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâtın büro ve genel giderleri 
81 Taşıtlar işletme giderleri 1 000 

307 Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 300 000 

459 Dış memleketlerde Türk kültür varlığım koruma ve [tanıt
ma giderleri 300 000 

O. Senatosu ( S, Sayısı: 64) 



- 17 -
M. Ödeneğin çeşidi Düşüieaı. BMeııen 

SaŞfhk re Sosyal Yardım Bakamhğı 

j VI aliy ı B ak anlığı 

Maaşlar 
11 Merkez memurlar ı maaşı 300 000 

4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 300 000 
Volluklar 

41 Ecnebi memleketler yolluğu 300 000 
Mııhasebei lTmumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilen
diren gider ler 

50 Devlete ait gerçekleşmiş re gerçekleşecek bina ve arazi 
vergileri 350 000 
Millî mülk ler muamele giderleri 

-0 Menkul ve gayrimenkul mal la r genel giderleri 350 000 
Milletlerarası münasebeti erin gerek t i rd iğ i giderler 

20 Kongre ve ıkcmferaııs ve -komisyonlara i ş t i rak edeceklerin 
yolluk ve giderleri 300 000 
"213 sayılı Vergi Usul Kan im unun "2 4 (i ncı maddesi gereğin-
ee muhtar ve ih t iyar kuru lu üyeler ine verilmesi gereken üc
ret 558 100 
Hükümetçe i t t ihaz edilen tedbir ler dolayısiyle za ra ra ıığrı-
yan İkt isadi Devlet Teşekkülleri re benzer müesseselere ya
pılacak ya rd ımla r 336 420 
l'lski Muhar ip ler Birliği (Jenel Merkezine .150 000 

Dıvhl Borçlan 

Mülga 551 sayılı Kanun gereğince malûl lere verilecek ara
zi bedeli 12 000 
5434 sayılı Kamın gereğince T. ( \ Kmekli Sandığına ya
pı lacak ödemeler 

1 1. f/c 1 1er 536 100 

Bayın dır İri,- Bakankğ ı 

Merkez daireleri büro gülerleri 
40 Öteberi giderleri 20 000 

(üvecekler 5 000 

^;' •* "J ®' Maaşlar 
12 Vilâyetler memurlar ı maaşı 250 000 

4178 ve 4598 sayılı 'kanunlar gereğin e e yapda.eaik zam. r e 
ya rd ımlar 

!*2 A'ıilâyetler memurları çocuk zammı 250 000 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek t.-edavi giderleri r e 
yol luklar ı 

12 Vilâyetler 100 000 

U. Senatosu ( S. Sayıaı : 6 4 ) 
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Ödeneğin çeşidi Düşülen Bldenen 

Hüzzamla savaş genel, giderleri 35 000 
Zührevi hastalıklarla savaş genel giderleri. 65 000 

I 

(tihuriik re Tekti Hakanlığı 

diyecek ve teçhizat giderleri 
Giyecekler 35 000 
Para gönderme giderleri 35 000 

(''alışma Hakanlığı 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderler i 
Vilâyetle]- posta ve te lgraf ücret ler i 6 000 
Kira bedeli 
Vilâyetler 10 000 
4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek led'avi giderleri ve yollukları 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 
Taşıt giderleri 
Bakanlık otomobili işletme giderleri 
Staj giderleri 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle ecnebi memleket
lere gönderileceklerin yollukları ve giderleri 9 715 

i>an ay i Uakanhyı 

Taşıl giderleri 
Bakanlık otomobili işletme giderleri 5 000 
Merkez 1 aşıl l an işletme'giderleri 50OOO 

6 715 
3 000 

9 715 

4 000 

Bölüm toplamı 10 000 
Vayın giderleri. 
Başka her çeşit giderici- 10 000 

Toprak ve İskân İsleri Genel Müdürlüğü 

Merkez daireleri 'büro giderleri 
Aydınlatma. 10 000 
Viiâyeller büro giderleri. 
Aydınlatma 10 000 
4598 sayılı Kanım gereğince ödenecek ledavi giderleri ve yolluklar ı 
Merkez* 22 000 
Taşıma giderleri 
İskân işleri 1 aşıma, giderleri 48 000 
4489 sayılı Kanuna göre s taj için ecnein memleketlere gönderi
leceklerin yolluklariyle her çeşit giderleri 6 000 

( A l ) toplamı 10 575 885 10 159 965 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 64 ) 
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Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/2) 

Başbakanlık 

Yeni yapılar ve esaslı onarımlar 40 000 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Bina onarımı 5 000 

Emniyet Genel Mdürlüğü 

Makina ve teçihizat satmalımı ve onarımı 
ICA yardımından temin olunacak her eeşit vasıta, cihaz, muci
de ve malzemenin karşılık bedeli ve huni arın ııakiliye, sigorta 
gümrük ve -sair giderleri 21 000 

Millî Savunma Bakanlığı 

Hava meydanları ile yolları ve depoları yapımı 
Satmalmaeak alet ve gereçler İTO 000 

Maliye Bakanlığı 

Katm.ulaşıtiflma ve her nevi gayrimenkul satmalına! arı 336 420 

Bayındırlık Bakanlığı 

İstimlâk bedel i 
Yapı ve imar işleri 1 101 350 
Basın, Yayın ve Turizm ^Bakanlığı 1 101 350 
5367 ve 7415 «ayılı kanunlar gereğince hava meydanları ya
pım ve şâir -giderleri 25 000 

(A/2) Toplamı 1 192 350 1 607 770 

(A/ l ) ve (A/2) toplamı 11 767 735 11 767 735 

C. Senatosu ( s. Sayıyı 64) 
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(2) SAYILI CETVEL 

I )üşülen 
M. Ödeneğin çeşidi Lora 

(A/ l ) 

Diyanet İşleri Başkanlığı 

Yayın ve tanıtma giderleri 
10 Satmalıma ve aboıne 2 552 

Millî Savunma Bakanlığı 

Harb .malzemesi, teçibizat ve talhkiimat karşılığı giıderleri 
11 Kara Kuvvetleri 600 000 

Maliye Bakanlığı 

213 sayılı Vıergi Usul Kanununun 246 ııcı maddesi 'gereğince tnııhtaî' ve 
İhtiyar kurulu üyelerine verilmesi gereken lüeret 50 000 

Millî Eğitim, Bakanlığı 

Maaşlar 
12 Vilâyetler memurları 'maaşı 1 500 000 

(A/ l ) Toplamı 2 152 552 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 

Köyceğiz - Dalaman pilot ibölge projesi tatbikat giderleri (Sarf şekli, Ba-
ikanlar Knralunca tesbit edilin*.) 470 000 

(A/2) Toplamı 470 000 

(A/ l ) ve (A/2) Toplamı 2 622 552 

C. Senatosu { S. Sayısı 64.) 



— 21 — 
(3) SAYILI CETVEL 

Düşülen 
B. M.' ödeneğin çeşidi Lira 

Diyanet İşlen Başkanlığı 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi ımamMeetlere gönderileceHeriın 
lyolluklariyle başka iher çeşit (giderleri 2 552 

Maliye Bakanlığı 

453 Milletlerarası ımünaseibetlerin gerektirdiği giderler 
30 Konsorsiyum çaJıışmalariyle ilgili olarak içte ve dışta yapılacak (her türlü 

giderleri 50 000 
670 Ankara Ordu levine yardım 600 000 

Millî Eğitim Bakanlığı 

217 Kanunları gereğince verilecek ücret ve tazminatlar 
50 75 sayılı Kanun gereğince verilecek eğitim tazminatı 1 500 000 

(A/l) Toplamı 2 152 552 

(A/2) 

Tarım Bakanlığı 

742 Köyceğiz - Dalaman pilot bölge projesi tatbikat giderleri 470 000 

(A/2) Toplamı 470 000 

(A/l) ve (A/2) Toplamı 2 622 552 

(4) SAYILI CETVEL 

Tarım Bakanlığı 

Bölüm : 742 — Köyceğiz - Dalaman pilot bölge projesi tatbikat giderleri 
Köyceğiz - Dalaman pilot ıbölge projesi tatbiki için gelecek -ecnelbi uzmanlara anlaşmaları 

gereğince yapılacak sarfiyat ile proje tatbikatının gerektirdiği diğer giderler de bu tertipten 
ödenir. 

(5) SAYILI CETVEL 

Taşıttım cinsi Differansiyel Fiyatı T.L. 

Otobüs 48 - 54 İ r i ş » 4 X 2 150 000 - 200 000 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 64) 





Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Orman Genel Müdürlüğü i 962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis

yonu raporu (M. Meclisi 1/387, C. Senatosu 1/173) 

T. C, 
Başbakanlık 24 . 1 . 1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1947/274 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. îsmet İnönü 
Başbakan 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesinin (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik ya
pılmasını zaruri kılan 

ESBABI MUCİBE 

1. 4489 sayılı Kanun gereğince bilgi, görgü ve ihtisaslarını artırmak üzere ecnebi memleket
lere gönderilmiş bulunan 14 aded teknik elemanın yolluk, staj ve diğer masraflarını karşılamak 
üzere 1962 yılı bütçesinin 452 nci bölümünün 10 ncu maddesine konulan 50 000 liralık tahsisat, bu 
stajyerlerin, Türkiye'deki maaşları tutarı ile e nebi memleketlerdeki istihkakları tutan arasın
daki farkların da mezkûr maddeden ödenmekte bulunması hasebiyle ihtiyaca kâfi gelmiyeceği 6 
aylık tatbikat devresi neticesinden anlaşıldığı cihetle bahis konusu bölümün 10 ncu maddesine 
55 000 liranın eklenmesinin zaruri bulunması. 

2. Ormancılık çalışmalarının gün begün göstermekte bulunduğu inkişafla muvazi olarak ec
nebi memleketlere gönderilmeleri lüzumlu teknik elemanların yollukları ile diğer giderlerinin büt
çede mevcut 100 000 lira ile karşılanamıyacağı G aylık tatbikat neticesinden anlaşıldığı cihetle bu 
madde tahsisatına da 10 000 liranın eklenmesi zaruri görülmüştür. 

3. Vukubulan orman yangınlarını söndürmek üzere çalışanlara bu faaliyetleri sırasında 6831 
sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri gereğince verilmekte bulunan sigara, ekmek ve mütenev
vi katık ile ayrıca yangın söndürme ekipleri için Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli gereğince te
min olunan tulum, ayakkabı ve miğfer gibi giyecek eşyaları ve söndürme sırasında vukua gelen 
her hangi bir şekildeki hastalık ve kırıklık gibi sıhhi arızaların giderilmesi masraflarının bütçeye 
konulan 200 000 lira ile karşılanamıyacağı neticesine varıldığından bu hizmetle ilgili 422 nci bölü
me 20 000 lira eklenmesine zaruret hâsıl olmuştur. 

4. 1960 yılü içinde vukua gelen orman yangını söndürme sırasında ölen bir şahsın ailesine 
6831 sayılı Kanun gereğince, umumi hükümler dairesinde yapacağı talep hakkı mahfuz kalmak 
suretiyle ödenen tazminat haricinde, vereseler ta-afından Orman Genel Müdürlüğü aleyhine açılan 
dâva, davacılar lehine hükme bağlanmış ve bu husustaki ilâm idareye tebliğ edilmiş bulunduğun
dan bahis konusu ilâm muhtevasının ölü vereselerine tediyesini temin için bütçenin 505 nci hükme 
bağlı borçlar tertibine 25 000 liranın eklenmesi zaruri görülmüştür. 



Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/387 
Karar No. : 25 

5,2. 1963 

CUMHURIYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasansı, komisyonumuza havale edilmiş olmakla, ilgili Hükümet mümessillerinin 
iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

4489 sayılı Kanunla dış memleketlere gönderilen 14 teknik personelin yolluk, staj ve diğer mas
raflarını karşılamak üzere bütçeye konulan ödeneğin kâfi gelmeyişinden 452 nci bölümün 10 ncu 
maddesine 55 000 lira, ormancılık işleriyle ilgili teknik personele verilecek para ile orman yan
gını esnasında ölen bir şahsın ailesıine ödenecek tazminat ve saire için de muhtelif bölümlerden 
55 000 liralık bir aktarma istenmektedir, 

İstenilen 110 000 liralık ödeneğin karşılığı tasarrufu mümkün görülen bölümlerden düşülerek 
karşılanmıştır. 

Bu esaslar içerisinde Hükümet tarafından hazırlanan tasan, komisyonumuzca da uygun gö
rülerek metin aynen kabul edilmiştir. 

Bir an evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle Öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. înal 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Kâtip 
Kastamonu 
8. Keskin 

Artvin 
S. O. Avcı 

Aydın 
/. Sezgin 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Bursa 
Söz hakkım malıfuz 

/. 8. Çağlayangil 

Çanakkale 
§. îna an 

Elâzığ 
Söz hakkım mahfuz 

ö. F. Sarnıç 

Giresun 
Söz hakikim mahfuz 

t. E. Kilıçoğlu 

Gümüşane 
Muhalifim 
8. Savacı 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
A. Yaşa 

Maraş 
E. Kaplan 

Trabzon 
A. Şener 

Yozgat 
V. Uyar 

Mardin 
Ş. Aysan 

T. Üye 
İT. Tunçkanat 

Siirt 
L. Aykut 

Van 
T'7. Işık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı 
tertipleri arasında 110 000 liralık aktarma ya
pılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

19.1.1963 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakam 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmcn 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N. Ökten 
Millî Savunma Bakanı 

î. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. G. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

§. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
İmar ve İskân Bakam 

F. K. Gökay 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTlRÎŞÎ 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

CETVELLER 

Tasarıya ilişik (A/l) ve (A/2) cetvelleri 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 65) 
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B. M. 

Hükümet teklifine bağlı cetveller 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

420 

422 

424 

425 

452 

505 

(A/l) 

Orman Teknik Araştırma Enstitü ve istasyonları deneme gi
derleri 

50 Toprak kayması, muhafazası ve kuraklıklarla mücadele için 
yapılacak denemelerin her türlü giderleri 
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince yangınlarla savaş hiz
metlerinde çalışacaklara yapılacak ödemeler 
Amenajman 

10 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesi gereğince verilecek taz
minat 

20 Taşıt giderleri 
30 işçi gündelikleri 

Bölüm toplamı 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

40 Başka giderler 
Staj giderleri 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere ıgönde-
rileeeklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri 

20 Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yolluk ve giderleri 

Hükme bağlı borçlar 
Bölüm toplamı 

(A/l) toplamı 

5 000 

15 000 
15 000 
10 000 

40 000 

20 000 

20 000 

55 000 

10 000 

65 000 

65 000 
25 000 

110 000 

705 Makina ve teçhizat onarımı 
80 Silâh ve malzemeleri (proje No 

(A/2) 

(A/2) toplamı 

(A/l) ve (A/2) toplamı 

45 000 

45 000 

110 000 110 000 

C. Senatosu (S, Sayısı : 65 ) 



0Ön«m : 1 A A 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O D 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis

yonu raporu (M, Meclisi 1/390, C. Senatosu 1/174) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 1 . 1963 

Ktmunlar ve, Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Hayt : 71/1941/272 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19 . 1 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarisı» ve gerekçesi, ekleriyle birlikte ilişik ola-
rak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tsmet İnönü 

Başbakan 

B E K Ç E 

i z a h a t 

(A/ l ) 

(4 E 

Birinci maddenin gerekçesi : 

Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Lira Lira 

417 :> 000 

419 70 000 

420 41 2 850 

450 2 850 

Bölüme konulan ödenek her yıl normal ihtiyacı 
karşılarken bu yıl vilâyet ve kazalarda inşa edilen 
yollarla su tesisatları dolayısiyle belediyelerce bu 
işler için iştirak payları fazla miktarda talebedil-
miş olduğundan 5 000 lira eklenmesine zaruret 
hâsıl olmuştur. 
Yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçlar 
için bu miktarın eklenmesi zaruri görülmüştür. 
Tasarrufu mümkün görüldüğünden tenzil edil
miştir. 
1962 Mart ayında açılmış olan eksper kursu öğ
rencilerine ödenecek olan burs ile ilâç ve tedavi 
masrafları kifayet etmediğinden bu miktarın ek
lenmesine lüzum hâsıl olmuştur. 



Bölüm Madde 

505 

751 
792 

.Düşülen 
Li ra 

5 000 
140 000 

Rkleneu 
Lira 

70 000 

I z a h a l 

Bu bölüme konulmuş olan ödenek tamamen har
candığ ından halen ödenmemiş borçlarla yıl sonu
na k a d a r t a h a k k u k edecek iht iyaçlar ı karş ı lamak 
üzere hu miktar ın eklenmesi zaruri görü lmüş tür 

(A/2) 

Bu miktar ın tasarrufu mümkün görülmüştür . 
Bu bölümdeki ödenekten yıl .sonuna k a d a r 140 000 
liranın tasarrufu mümkün görüldüğünden düşül
müştür . 

İkinci maddenin gerekçesi : 

B. M. Lira Ödeneğin çeşidi 

Doğum yardımı 

Ölüm yardımı 
Ooeuk zammı 

Açıkta kalan me
murlar ın doğum 
ve çocuk zammı 

400 

1)50 
7 08.'} 

567 

12 000 Yekûn 12 000 

2 000 Hayvan tazminat'. 

1. 1958 yılı bütçesinin 206 nci (4178, 4598 saydı 
kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar) 
faslına konulmuş olan 690 000 liralık tahsisat, do
ğum ve ölümlerin geçen nenelere nazaran ar tmış 
olması hasebiyle kâfi gelmemiş bulunduğundan 
aşağıda müfredatı yazılı (»araların tahsisatsızlık 
yüzünden bütçeden mahsubu yapılamamış ve bu 
para lar muhasiplerin zimmetinde kalmıştır. 
a > İstanbul Başmüdürlüğünce 4598 sayılı Kanun 
muvacehesinde tahsisat beklemeden ödenmiş olan 
1400) liralık doğum yard ımmdandı r . 
I)) 950 lira da ölüm yardımıdır . 
<'i İstanbul Teke! Başmüdürlüğünce tahsisatı bi-
Iâhara celbediiebilir, mülâhazasiyle memur ücret
leriyle birlikte ödenmiş olan 7 088 lira çocuk 
zammı, 
<l) Halen işten memnu olup ilerde beraet edecek 
memurlara mütaakıp yıl larda tediye yapılabilme
sini teinin için ') 567 lira olmak üzere, 

Ceman 12 000 liralık ödeneğin I emini zaruri gö
rülmüştür. 
2. 1960 yılında 307 nci fasıl 92 nci maddesine ko
nulmuş olan tahsisat, takip memurlarına veril
mekte oları hayvan tazminatı tu tar ını karşılıyama-
mış ve birçok takip memur ve âmiri bu yüzden 
istihkaklarını alamamıştır. 
Bunların giderilmesi için 2 000 liraya ihtiyaç bu 
lunduğu tesbit edilmiştir. 
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H. M. Lira Ödeneğin çeşidi f z a h a 1 

2 000 Muhbir ve müsadirlcre ve- 3. Yine 1960 yılında, 1918 sayılı Kanım ve ek-
i'ilen peşin ikramiye leri gereğince gerek müsadirlere ve gerekse muh

birlere verilmesi lâzımgelen peşin ikramiye tu ta r 
ları mezkûr yıl bütçelerinin 407/60 ueı maddesinde 
tahsisat kalmamış olduğundan istihkakları- ödene
memiştir. 
Alacaklı bulunanlar ın haklarını tediye edebilmek 
için bu maddede 2 000 liraya ihtiyaç bulunmak
tadır. 

32 000 Hükme bağlı borçlar i. 1961. yılı içinde1 mahkemelerce idare avukatları 
lehine hükmolunup tahsil ve bütçeye irat kaydolu
nan 24 100 lira ile Kocaeli Tekel Başmüdür lüğü 
Karamürsel istimlâkindeki dâvalardan dolayı ta-
lebolunan ve M. Sarf iyat ta bulunan 2 930 lira ile 
Trabzon Tekel Başmüdür lüğünün 1960 yılında M. 
Sarfiyat hesabından sarf ettiği 1 970 lira ile keza 
Diyarbakır Tekel Başmüdürlüğünce tahsisat harici 
sarf olunan 500 lira ve diğer Tekel idarelerince 
119 ncu mahkeme giderleri tert ibinden tahsisat 
harici sarf edilen paralar ın mahsuplarını temin 
için. 

8 460 İlân ücreti 5. 1959, 1960 yıl larında nakliyat şubesince deniz 
vasıtalarından hizmetten çıkarılan ve usulü daire
sinde terkin yapıldıktan sonra satışa arz edilen dizei 
motorlarının satılmasına dair satmalına komisyo
nu taraf ından yapt ı r ı lan ve alâkalı yıl bütçesinin 
301/40 tert ibinden tahsisat kalmaması dolayısiyle 
halen ödenememiş olan ilân ücretlerinin tediyesi 
için. 

34 032 Kazan bedeli 6. İstanbul Bira Fabrikası için Almanya'ya sipa
riş edilen 2 adeti buhar kazanı bedeli ve gümrük 
masraflarının umumi tutar ı 499 054,37 liraya ba
liğ olmuştur. Bunun 465 021.38 tirası 1951 yılı 
bütçesinin 906 ncı (4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yapılacak imal ve doldurma evleri ve mev
rut lar ının genişletilmesi giderlerim faslından tah
sisatı mevkuf tutulmak suretiyle akredtifi açılmış 
ise de kazanlar 1958 yılında memlekete vürudet-
m'ş olduğundan Muhasebei Umumiye Kanununun 
v;3 ncü maddesi gereğince' 1958 senesi içinde (Ge-
'çr-n ve eski yıl lar malısı :batından) tahsisatı aran
maksızın yukar ıda sözü ^ecen 465 021,38 lirası 
»mhsubediimiştir. 
i.958 yılında yapılmış olan gümrük ve sair masraf
larım teşkil eden 34 030 lirası ise senesi içinde 
1 ,'ıîisisat buluniTiadıemulan mahsupsuz kalmıştır . 

(J. Seımtosu ( S. Sayısı : 66 ) 



Ödeneğin çeşidi İ z a h a t 

612 
Yük arabası 
Tezgâhlar 
Buhar kazam 

172 712 
305 900 
174 000 

652 612 

360 Küv bedeli 9 360 

7. Rize Çay Fabrikası için Çekoslovakya'dan ge
tirtilen ve akreditifleri mevcııl tahsisatlara göre 
açılmış olan 172 712 liralık yük arabaları il<-
305 900 liralık tezgâhlar ve 174 000 liralık bu
har kazanı 1958 .senesi bütçesinin 751 nci (Satımı -
lınacak makina alet ve vasıtaları ve bunları kur
ma masrafları) faslına konulan 6 000 000 liralık 
tahsisat, döviz fiyatlarının artmış olması dolayı
siyle kâfi gelmemiş ve diğer sipariş edilen makina 
ve sairenin mahsupları ifa edilmiş ise de, zikre
dilen sebepler dolayısiyle 1956 senesinde sipariş 
edilip 1958 senesinde memlekete vürudetmiş olan 
172 712 lira kıymetindeki yük arabaiariyle 
305 900 lira kıymetindeki tezgâhlar ve ayrıca 
memleket dâhilinde imâl ettirilen 3 aded buhar ka
zanı bedelini teşkil (iden 174 000 lira ki, ceman 
652 612 liranın mahsubu için bütçenin 751 nci fas
lında tahsisat kalmadığından tasfiyesi yapılama
mış bu paralar muvakkat sarfiyat hesabında mah-
supsuz kalmıştır. 
8. Ürgüp Şarap Fabrikasında beheri 9 625 lira
ya emaneten yaptırılan 4 aded küv için verilen 
38 500 liralık müsaade dışında izinsiz olarak 
9 360 lira fazla masraf yapılmak suretiyle küvle 
i'in 47 860 liraya ikmal edilmiş olması dolayısiyle 
salâhiyet dışı sarf edilen sirayet kararma müste 
tıiden tasfiyesi cihetine gidilmek istenmiş ise de, 
735/13 ncü tertipte tahsisat bakiyesi olmadığından 
mahsubu cihetine gidilememiş ve muvakkat sarfi
yat hesabında kalmıştır. 

464 

345 Posta, telgraf 

174 

899 

6 345 5). Kayseri Tekei -Başmüdürlüğünün 1959 yılında 
304 ncü faslın 12 nci posta, telgraf giderleri terti
binden tahsisat harici ödenmiş olan 6 345 liranın 
mezkûr yıl bütçesinin alâkalı faslında tahsisat ba
kiyesi olmadığından mahsubu cihetine gidileme
miştir. 

8 174 10. Keza 1960 yılında aynı Başmüdürlükçe yine 
bu tertipten tahsisat harici ödenmiş olup, Sayıştay 
Başkanlığınca 4273 sayılı yazı ile himmet çıkarıl
mış olan 8 174 liranın da mahsubunun temini için 

2 899 1.1. Malatya Tekel Başmüdürlüğünün 1959 yılında 
tahsisat harici 304 ncü faslın 12 nci maddesinden 
sarf ettiği 2 899 liralık posta, telgraf ücreti aynı 
sebepler muvacehesinde mahsupsuz kalmıştır. 
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Lira Ödeneğin çeşidi i z a h a t 

377 244 Tahsisat harici 23 244 
Arhavi Çay Fb. 340 000 
Zuhuru muhtemel 14 000 

377 244 

12. 1960 senesi bütçesinin 741/30 tertibine ko
nulmuş olan 6 000 000 liralık tahsisattan, 
4 700 000 lirası 51 sayılı Kanun ile iptal edilmiş 
olduğundan bu maddeden 1 300 000 lira kalmış
tır. Bu iptal muamelesinden evvel Rize Çay Fab
rikasına gönderilen tahsisata istinaden mütaahhit 
Erdun'a ödenen 23 244 liranın tahsisat kifayet
sizliği dolayısiyle mahsubu ifa edilememiş, mu
vakkat hesapta kalmıştır. 
Buna ilâveten Arhavi Çay Fabrikası mütaahhidine 
1960 yılında ödenmesi gereken 340 000 liranın 
da 741/30 ncu tertibinde tahsisat kalmaması yü
zünden ödenmediği ve bu ihtiyaç ile birlikte 
23 244 + 340 000 = 360 244 lira olduğu ve bâzı 
müteferrik masrafların da zuhuru muhtemel bu
lunduğundan bunlara karşılık 14 000 lira ki, 
ceman 377 244 liraya ihtiyaç görülmüştür. 

1 147 126 

22 548 ödenmesi icabeden 
kak bedeli 

istih- 13. 1959 yılında Bursa Y. T. B. ve İşleme evi te
sisat işine ait 10 No. lu istihkak raporu ile mü-
taahhide ödenmesi gereken 22 548 liranın evrakı 
sarfiyesindeki noksanlıklar dolayısiyle mezkûr 
para mütaahhicle ödenememiş bu müddet zarfın
da 736 neı tertipte bulunan tahsisat da Maltepe 
Paşalimanı ve sair inşaata sarf edilmiş olduğun
dan sahibine tediyesi için mezkûr fasılda tahsisat 
kalmadığından muamelesi yapılamamış ve bimvj-
tice istihkak sahibi idareden alacaklı kalmıştır. 

1 169 674 

4898 ve 7200 sayılı kanun
lar gereğince yeniden yap
tırılacak fabrika, imâl ve 
doldurma evleriyle mev
cutlarının genişletilmesi 
giderleri. 
Rize Çay Fabrikaları 

1962 yılı bütçesinin bu maddesine konulmuş olan 
14 500 000 liradan yapılmış olan sarfiyat ile yıl 
sonuna kadar yapılacak her türlü ihtiyacı karşı-
lıyacak miktar da nazara alınarak bu maddeden 
506 ncı (Karşılıksız borçlar) tertibine aktarılmak 
üzere 1 169 674 liranın tenzili mümkün görülmüş
tür. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/39(1 
Kurar No. 2ti 

•J . :J . wtM 

<H!JvIHUîtİ.YUT SMNETOSr VÜKStfh BASK ANLiii İNA. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1082 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak 
kında hazırlanan ve Yüksek MecL.se arzı Bakanlar Eıiın;dünc.7. 19 . i . 1963 karilimde kararlaştır.-
l!ıp Başbakanlığın 24.119G3 tarih ve 71/1941-272 sayık :üKkere:jiylc gönderilen kanun tasarısı 
ilgili Bakanlık, Maliye Bakanlığı ye Plânlama Dairem i^ru^iCikyi olduğu halde incelendi ve gö
rüşüldü. 

Tasarının birinci maddesinden. Tekel Genel MuaüiiüğÜîiüii 1962 bütçesinde 42ü nei bölümün 
11 nci (İşçi ücretleri ve diğer ödemeler) maddesinde» 3 350, 'îîil nci bölümün 10 ncu (Genel Mü
dürlük binası inşaatı) maddesinden 5 000, 722 nci satmaimacak nıakina, aiât ve vasıtalar ve bun
ların kurma giderleri «bölümünden 140 000 lira ile e<,man 147 350 liranın tasarrufu mümkün gö
rülmüş ve esbabı ımıcibesi taEarınm gerekçesinde mufassalan belirtildiği üzere ödeneği kâfi gelmi-
yen 417 nci» 5237 sayılı Belediye Gelirleri Konuru gereğince ödenecek vergi ve resimler bölümü
ne 5 000, 419 nru mahkeme giderleri bölümüne îö üCO, 450 neı burs giderleri bölümüne 2 850, 
505 nci hükme bağlı borçlar bölümüne 70 000 lira .île cerhin 147 850 lıranm aktarılması. 

Tasarının ikinci maddesinden ise, yeniden açılacak 506 neı (karşılıksız borçlar) bölümüne, 
müfredatı tasarının gerekçesinde de bsrtafsil gösterildiği üaere 772 nci «4898 ve 7200 sayılı kanun
lar gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle mevcutlarının genişletil
mesi giderleri» bölıümün 20 aci «Bijse CJay Fabrikaları» maddesinden tasarrufu mümkün görülen 
1 169 674 liranın olağanüstü ödenek olarak aktarılmasının gerektiği anlaşılmaktadır. 

İhtiyacın zaruri kıldığı işbu aktarma tasarısını Komisyonumuz da uygun bularak aynen kabul 
etmiş, ancak yatırımlardan cari masraflara aktarma yapılmamasına ve yatırımlara tahsis edilen 
miktarların senesi içinde sarf edilmesine dikkat edilmesini önemle temenniye şayan görmüştür. 

Bir an evvel tasarının kanunlaşmasını teminen 
) arz edilmek üzere 

Başkan 
Hatay 
8. İnal 

Aydm 
Söz hakkım saklıdır. 

/. Sezgin 
Çanakkale 

8. İnan 

İzmir 
N. Mirkdâmoğlu 

Siirt 
L. Aykut 

Yüksek 

Söz 

Başkanlığa 

Sözcü 
Ordu 

A. Tl Ona! 

Balıkesir 
F. Tdimyeli 

Elâzığ 
hakkını malı t 
Ö. F. 8 anaç 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
i, Yam 

Varı 
¥ İMİ: 

öncel 
sunulur, 

ruz. Söz 
/ 

ilde görüşülmek 

'Kâtip 
Kastamonu 
8'. Keskin 

Denizli 
1, Şohoğln 

(üresi m 
hakkım mahfuz 

. E. Kıkçoğlv 
Maraş 

Muhalifim. 
E. Kaplmı 
Trabzon 
A. Şener 
Yozgat 
V. Uyar 

ve Genel Kurulun tasvibi 

Artvin 
Muhalifini 
S. O. Avcı 

Bursa 
Söz hakkım mahfuzdur' 

/. 8. Çağlaya%gil 
Müıvıüşano 

Söz hakkını nmhru/., 
8. Savacı 
Mardin 

8. Aysan 

T. Üye 
H. TvMçkmmt 
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HÜKÜMKTÎN TMKlJP! 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bulca Kanu
nunu bağlı cetvellerde d(.ğişikl!k ya;n!}>ıası 

hakkında kanun tarnrıs! 

MADDE 1. - - Tekel Genel.Müdürlümü 1982 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertipleri ] 
arasında 147 850 liralık aktarma yapılmıştır, ! 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1982 j 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve- [ 
lin 772 nci («4898 ve 7200» sayılı kanunlar ge- j 
reğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve i 
doldurma evleri ile mevcutlarının genişletilmen \ 
giderleri) bölümünün 20 nci (Rise Çay fabrika
ları) maddesinden 1 169 874 lira düzülerek 
(A/ l ) işaretli cetvelde yeniden acılan 506 nci 
(karşılıksız borçlar) bölümüne olağanüstü öde
nek olarak aktarılmıştır. 

MADDE 3. - - Bıı kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer, 

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

19 . 1 . 1963 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. yardımcısı 

77. Dineer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğhı 
Devlet Bakanı 

N. Öktem 
Millî Savunma Hakanı 

/. Sanca)-
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkİv 
Millî Eğilim Bakanı 

Devlet Bakan! vr 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Fcyzioğlv 
Devlet Bakan! 

il. Ajfhar 
Arla]et Bakam 
, 1 , K. Yörük 

ie.i.şJe:'i Bfükîiîü 
/ / . 0. Bekaia 

M'aliye Bakan ı 
F. Melen 

P-VîMcl i r^ . B."k:n i : 

KASİM A BÜTCK KOMİSYONUNUN 
DEĞİSTİRÎŞI 

Tekel (h nci Müdürlüğü 196,2 yılı Bütçe Kanu
nuna hağh cetvellerde değişiklik yapılması 

i) ok 1; i n da kanun t a şans ı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

CETVEL 

Tasarıya ilişik (A/ l ) ve (A/2) 
aynen kabul edilmiştir. 

cetvelleri 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Oüm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

lrlaştırma Bakanı 
R. Öçten 

Sanayi Bakanı Bu 
F. Celikbaş 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

Ş. 7?. Tfatipnğlv ı. Sekin 
imar ve İskân Bakanı 

F. K. Gökay 

<', Sı e natron S. Savısı : 6f> ) 
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Hükümet teklifine bağlı cetveller 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A / l ) 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince •ödenecek 
vergi ve resimler d 000 
Mahkeme giderleri 70 000 
iTecrü'be, ıslâh ve "mücadele giderleri 
îşei ücretleri ve diğer ödemeler 2 850 
Burs giderleri 2 850 
Hükme bağlı borçlar 70 000 

(A / l ) toplamı 2 850 147 850 

(A/2) 

Yeni yapılar ve 'esaslı onanmalar 
Genel Müdürlük inşaatı 3 000 
Satmalmacak makina, alât ve vasıtalar ve bunları kurma gi
derleri 140 000 

( A / l ) ve (A/2) Toplamı 147 850 147 850 

)>••« 
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Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis

yonu raporu (M. Meclisi 1/391, C. Senatosu 1/175) 

T. a 
Başbakanlık 24.1.1963 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1946/273 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
19.1.1963 tarihinde kararlaştırılan «Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başlbaikan 

îsmet İnönü 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

GEREKÇESİ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesinin bâzı bölümleri arasında 950 000 liralık aktar
ma yapılması ve 119 233 liranın da yeniden açılan 506 ncı (Karşılıksız borçlar) bölümüne olağan-
üsty ödenek olarak aktarılması için düzenlenen kanun tasarısı iliştirilerek takdim kılınmıştır. 

1. 950 000 lira aktarmanın, 130 000 lirası emekli ikramiyesine, 450 000 lirası başka her 
çeşit giderlere, 20 000 lirası Vakıflar Nizamnamesi gereğince ödenecek intifa hakkına, 350 000 
lirası dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek hayrata yardıma ait bulun
maktadır. 

2. Emekli ikramiyesi için istenilen 130 000 lira; emekliye sevk edilen bâzı memurların 
halen tahakkuk etmiş olan emekli ikramiyeleri ile yıl sonuna kadar tahakkuku muhtemel ihti
yaçlara; 450 000 lira ödeneğin ise seneden seneye sayılan artan vakıf han ve apartmanların kö
mür bedeli, su sarfiyatı ve elektrik cereyan bedelleri ile 5 yıllık yatırım programının gerçek
leştirilmesi için geniş ölçüde girişilen ve gelir getinniyen gayrimenkul satışlarından mütevellit 
ilân ücretlerine ve vakıf gayrimenkullerin tesbit ve tasfiye işlerine mütaallik giderlere; 20 000 
lirası mazbut vakıflar arasına alman iki vakfın alâkalılarına tahsis olunacak intifa hakkına 
karşılık bulunmaktadır. 

3. Dernekler ve köyler tarafından inşasına başlanmış olup maddi imkânsızlıklar yüzünden 
yanm kalmış hayrat için yurdun bütün bölgelerindeki dernek ve köy ihtiyar heyetlerinden vu-
kubulan taleplerin karşılanmasını temin bakımından bu tertibe de 350 000 lira ödenek eklenme
sine lüzum hâsıl olmuştur. 
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4. Tertibi mahsusundaki ödeneğin kifayet etnemesiyle bizzarure karşılıksız borç olarak ta
hakkuk eden 119 233 lira ise; Gureba Hastanesi için 1961 yılında Et ve Balık Kurumundan mu
bayaa edilen sığır ve koyun eti bedeline karşılık olup çok mübrem ve kaçınılmaz bir ihtiyacın 
giderilmesi gayesine matuftur. 

5. 950 000 lirası âdi ve 119 233 lirası olağanüstü olmak üzere teklif edilen işbu 1 069 233 
lira aktarmanın; 150 000 lirası 751 nci bölümün 10 ncu âbideler onarımı maddesinden ve 200 000 
lirası 20 nci 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onarımı maddesinden tenzil edilmekte 
olup, âbideler onarımında kullanılmak üzere Etibanktan mubayaası düşünülen kurşunun tah
min olunan miktardan daha az miktarda satmaimmasmdan mütevellit tasarrufla karşılanmıştır. 

6. Geri kalan 719 233 lira ise; 422 nci bölümün 40 nci üniversite ve okullar muhtaç öğren
cileri yurt ve kamp giderleri maddesinden tenkil edilmiş olup bâzı talebe yurtlarının iaşe ve 
diğer ihtiyaç maddelerinin mubayaası sırasında âzami tasarrufa riayet edilmesinden mütevel
littir. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 5.2.1963 
Esas No. 1/391 
Karar No. 27 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK (BAŞKANLIĞINA 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Devlet Bakanı ve Maliye 
Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasan gerekçesinde de belirtildiği gibi, yıl sonuna kadar sarf edilemiyeceği anlaşılan bölüm
lerden düşülmek suretiyle ödeneğe ihtiyaç görül 3n bâzı bölümlere eklemeler yapılmaktadır. 

Tenzili talebedilen bölümlerden bu tenziller dDİayısiyle hizmetin aksamıyacağı görülmüş ve 
yine hizmetin icabı olarak da istenen zam teklifleri uygun mütalâa edilmiştir. 

ikinci madde ile istenen olağanüstü Ödenek ise, Gureba Hastanesinin Et - Balık Kurumundan 
almış olduğ-u et bedelinden meydana gelen borçlarının ödenmesi sebebiyle olduğu anlaşıldığından 
kabulü zaruri görülmüştür. 

Bu sebeple aynen kabul edilen kanun tasarısı öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibi
ne arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 
Artvin 

Muhalifim 
S. O. Avcı 
Çanakkale 

Ş. tnan 

İzmir 
Ar, Mirkelâmoğlu 

Siirt 
A. Yaşa 

Jımzada bulunamad5 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 
Aydın 

Muhalifim 
/. Sezgin 

Elâzığ 
Söz hakkım mahfuz 

Ö. F. 8anaç 
Kars 

K. Okyay 

Trabzon 
A. Şener 

•Bu Rapor Sözcüsü 

Sö 

Yozgat 
V. Uyar 

Mardin 
Ş. Aysan 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Oirasurı. 
z hakkım mahfuz 
/. E. Küıcoğhı 

Maraş 
Muhalifini 
E. Kaplan 

T. Üye 
İT. Tunçkanat 

Kâtip 
Kastamonu 
8. Keskin 

Bursa 
Söz hakkım mahfuz 
t. 8. Çağlayangil 

Gümüşane 
S. Savacı 

İmzada bulunamadı 
Siirt, 

L. Aykut 

Van 
P. Istk 

C Senatosu ( S, Sayısı : 67 } 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vakıflar' Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvelde değişiklik 

yapûması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazı
lı tertipleri arasında 950 000 liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaret
li cetvelin 422 nci (Hayrî sosyal hizmetler) 
bölümünün 40 ncı (Üniversite ve okullar muh
taç öğrencileri yurt ve kamp giderleri) mad
desinden 119 233 lira düşülerek aynı cetvel
de (Karşılıksız borçlar) adiyle yeniden açı
lan 506 ncı bölüme olağanüstü ödenek olarak 
aktarılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. 8. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakam 

/. Sancar 
Dışişleri Bakam 

F. C. Erkin 

19 . 1 . 1963 

Devlet Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakam 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakam 

F. Melen 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTiRİŞÎ 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

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

Millî Eğitim Bakam 
§. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
R. öçten 

Sanayi Bakanı Ba. 
F. Çelikbaş 

Bayındırlık Bakanı 
/ . Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakam 
M. îzmen 

Çalışma Bakam 
B. Ecevit 

- Ya. ve Turizm Bakam 
C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 67 ) 
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CETVEL 

Tasanya ilişik (AA) ve (A/2) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifine bağlı cetvel 

B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(AA) 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C Emekli İSandığına yapıla
cak ödemeler 

13 Emekli ikramiyesi 130 000 
417 Vakıf akaarlar giderleri 

14 Başka her çeşit giderler 450 000 
422 Hayrî ve sosyal hizmetler 

40 Üniversite ve «kullar muhtaç öğrencileri yurt ve *kamp gi
derleri 600 000 

426 Muhtelif istihkaklar 
40 Vakıflar nizamnamesi uyarınca Mene cek intifa hakkı 20 000 

(AA) Toplamı 600 000 600 000 

(A/2) 

726 Dernekler ve köyler tarafından inşa veya tamir ettirilecek 
ihayrata yardım 350 000 

751 Yeni yapı ve esaslı onarımlar 
10 Âbideler onarımı 150 000 
20 7044 sayılı Kanunla devralman eski eserler onanımı 200 000 

Bölüm toplamı 350 000 

(A/2) Toplamı 350 000 350 000 

GENEL TOPLAM 950 000 950 000 

»«>-« 
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