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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Gecekondu kanun tasarısının görüşülmesi 
bitirildi ve tasarının kanunlaşması kabul edildi. 

21 Temmuz Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18,25 te son verildi, 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Diyarbakır 

Fikret Turhangü Azmi Erdoğan 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — Bâzı suç. ve cezaların affı hakkında ka

nun (tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni, (Millet Meclisi 1/117, 2/81, 2/114, 2/174, 
1/101, 2/207, 2/223; Cumhuriyet Senatosu 
1/659) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
2. — 19'66 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel

lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. (Mil
let Meclisi 1/247; Cumhuriyet Senatosu 1/658) 
(S. Sayısı : 815) 



B Î R İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — BaşkanveMli Fikret Turhangil 

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

BAŞKAN — 91 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Görüşme
lere ıbaşlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Haydar Tunçkanat'ın, Ha
tay Üyesi Mustafa Deliveli'nin 89 ncu Birleşim
de yaptığı konuşmaya cevabı ve içişlerimize kar
şı tertiplenen plânlı müdahaleler ve iştirakçileri 
hakkında demeci 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, geçen Birle
şimde zaptı sabık hakkında söz istemiştiniz. O 
Birleşim Gecekondu Kanununa münhasır ol
ması hasebiyle söz verememiştim. Zaptı sabık 
hakkında buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
ıSayın şantörler, geçen oturumda Hatay Sena
törü Sayın Deliveli, Millî Birlik Grupu sözcü
sü olarak Senatoda açıklamış olduğum belge
lerden bahseden gündem dışı konuşmasında 
şahsımı hedef tutan ve aslı olmıyan iddialar 
öne sürmüştür. Ben bugün burada şahsımla il
gili iddiaları cevaplandırmak üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Deliveli bir 
hakemlik işine temas etmişlerdir. Bu hakem 
işinin içyüzünü muhtelif vesilelerle açıklamış 
olmamıza rağmen yine bir polemik konusu ola
rak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Bunu hu
zurunuzda bir kere daha açıklamak fırsatını 
'bana verdiği için Sayın Deliveli'ye teşekkür ede
rim. 

Sayın senatörler, îller Bankası ile Ottaş Fir
ması arasında 32 beldenin içme suları mevzuu 
üzerinde çıkan ihtilâf sekiz seneden beri de
vam etmiş ve bir türlü bir karara bağlanama

mıştır. Hakemlik için bana müracaat ettiler. 
Hakemlik, hildiğiniz gibi, Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununa göre yapılmaktadır. Ha
kemin kararı mahkemeye tevdi edilmekte ve 
bilâhara Temyizin tasdikinden geçmektedir. 
Ben bu işi üzerime alışımın yegâne gayesi, bu 
32 beldenin içme suyu işlerini biran evvel ne
ticelendirmekti. iller Bankası bu işte hakem 
ücreti olarak 75 bin lira ödiyecekti. 75 bin lira 
da mütaahhit şirket ödeme mecburiyetinde idi 
hakem kararma göre. Bu 75 bin liranın vergisi 
kesildikten sonra geriye 38 hin lira kalmıştı ki, 
fbu 38 bin lira da tiler Bankası kanalı ile, bizim 
elimiz değmeden, doğruca Bandırma Lisesi İn
şaatı Yaptırma Derneğine gönderilmiştir. Ge
riye kalan 75 bin liraya ise el sürülmemiştir, he
nüz. Çünkü, şirket bu işi mahkemece ihtilaflı 
olduğu için ödiyememiştir, ödeme durumunda 
da değildir. Bu, bildiğiniz ıgibi, kanuni bir 
haktır. Böyle bir durum Senatoya da intikal 
etmişti, hir başka Senatör ve Milletvekili ar
kadaşımız bir hakemlik işinden dolayı bu ko
nular Senato ve Millet Meclisinde bâzı müna
kaşalara yol açmıştı. Arkadaşımız kendisi bu 
kürsüye gelerek kanunen haklı olduğunu ve 
bu hakkı almanın bir suç olmadığını burada 
söylemek suretiyle, işi kanun çerçevesi içerisin
de efkârı umumiyeye açıklamıştı. Morrison 
Firmasının, Ereğli Demir ve Çelik fabrikaları
nın lojman inşaatında yine şirketin yani, Ereğli 
Demir ve Çelik İşletmesinin İdare Heyetiyle 
düştüğü ihtilâf, yine bir hakeme havale edil-
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miş ve hakeme buradan bir ücret ödenmiştir. 
Ayrıca; - yani, bunlar kanuni olduğu içindir ki, 
örnek veriyorum. - ayrıca yine Orta - Doğu 
Teknik Üniversitesinin su işlerinin mütaahhidi 
olan bir zat Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
ne dışardan ithal edilecek boruların Gümrük 
Vergisinden muaf olduğunu bildiği, fakat bu 
şartnameyi hazırlıyanlar bilmediği için, ihale 
üzerinde kalmış ve ondan sonra bu boruları güm
rükten muaftır diye aldığı parayı, bu kanu
ni hakkımdır diye nezdinde tutmuştur. Şu hal
de bizim yaptığımız hakemlikte de bir kanun
suzluk yoktur. Üstelik bu paranın bir kuruşu 
iahi bize intikal etmemiştir. Ve muhterem ar
kadaşlarım, benim yapağım hakemlik ne ilki 
üacaktır, ne de sonu olacaktır. Hakemlik, 
Türkiye'de cereyan etmekte olan hakemlik işi-
lir. Çünkü, kanunda maddesi vardır. Süratle 
>ir işi karara bağlamak için hakemlik müesse
sesine sık sık müracaat edilmektedir. 

Sayın senatörler, bu kürsüden bize ahlâk 
iersi vermeye kalkışan Hatay Senatörü Sayın 
Deliveli'nin Senatoya intikal ettmiş yolsuz kre-
li. açtırmaktan bir dosyası mevcuttur. Ame-
•ikan ve'Türk firmalarına aracılık ederek, Tür

kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından yüz mil-
ron liraya varan bir yolsuzluğun sanıklarından 
biri olarak, Anayasa Mahkemesinde dâvası gö
mmekte idi. Dâva zamanaşımına uğradığı için 
imdilik adaletin pençesinden kurtulmuş görü
lüyorlar. Fakat, bu yoısuz kredi açtırmaktan 

ki yüz milyona varmıştır - Deliveli'nin ne ka
tar komisyon aldığını açıklamasını her halde 
fkârı umumiye bilmek ister. Devleti elinde 
bulunduranlar, yani, iktidarda bulunanlar çok 
güçlüdür. .Etraflarında menfaatçiler saf tutup 
j erlere kapanırlar. Eğer o iktidarı elinde bu
lunduranlar zarf gösterip, bunlarla ortak olur
larsa milletin başına geleceklerin hududu yok
tur, Bizim devrimizde ise, Devlet sırtından 
servet edinme geleneği yoktur. M. B. K. nin 
bu konuda ne kadar titiz olduğunun örnekle
ri ortadadır. Bizden sonrakilere de örnek ol
mak üzere M. B. K. ne girdiğinizde verdiği
niz mal beyanı ile bugünkü malî durumunuzu 
kıyas!ıyacak herkes bizim kursağımızdan bir 
damla haramın dahi geçmemiş olduğunu anlar. 
Devrimizde bu gibi suçların af perdesi arka
sında örtbas edilmemesi için de, bundan önce 
çıkan Âf kanunlarında da bu gibi suçların af 

dışı bırakılması için teklifler yaptık. Bu hu
susları böylece tesbit ve belirttikten sonra şim
di Sayın Deliveli'nin diğer iddialarına geçiyo
rum. 

Sayın Deliveli raporu, Albay Dikson'a gön
derilen notu ve onun üzerindeki Dikson'un im
zasını görmemişe benziyor. Amerika Büyükel
çisinin bile kabul etmekte büyük bir ifade güç
lüğü çektiği bu imzayı ve üzerinde bulunduğu 
yazıyı yalanlamakta bizim çevrelerin gösterdiği 
aşırı işgüzarlığı biz üzüntü ile karşılıyoruz. Ve 
şüphelerimizi artıran da budur. Sayın Deliveli, 
raporu kimin yazdığını da bizden soruyor. Ra
porun yazılışından bir ay sonraya rastlıyan Sa
yın Gürsel'in Amerika'ya gönderilişi ile ilgili 
perde arkası faaliyetlerin, bunların Gürsel'in 
en yakınları olan bizlerden dahi gizlemeye ça
lışanların çahalarmı ve bu konuda hâlâ aydın
lığa ulaşmamış birçok olayları çok iyi bildiği 
anlaşılan rapor sahibinin kimliğini Sayın De
liveli her halde bizden çok daha inanacağı emin 
kaynaklardan öğrenebilir. Bunun için iyi bir 
istihbaratçı olmasına da ihtiyaç yoktur. 

Savcılığa niye girmediği hususunda bâzı 
vatan, millet edebiyatı ve kelimeleri ile süslene
rek yerilmek suretiyle polemik yapılmak iste
niyor. Hükümetin bundan önceki örnekleri ile 
de açıkça belli olduğu üzere, «Olay adalete in
tikal etmiştir» gerekçesi ile, olayın kamuoyun
da tartışılmasının önlenmesi ve ilgisini pek de 
anlıyamadığımız şekilde basın savcılığına havale 
edilmiş bulunması, ne Hükümetin işi zaten ba
şından beri hafife alışı karşısında savcılığın 
çağırışına hemen icabet etmemiş olmamın ne
denini hemen her sağduyu sahibinin anlamış 
olduğu kanısındayım. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Beynamaz 
özürü bunlar. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Evet 
öbür tarafta onu da inşallah Ziraat Bankası 
İdare Meclisi âzası bulunduğunuz zamanki 
(100) milyon meselesinde söylersiniz. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Alnım açık 
benim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — Ar 
damarı patladığı için açılmış. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı müdahale etme
yin lütfen. 

Siz de Sayın Tunçkanat zaptı sabık hakkın
da lütfen. 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Devamla) — 
İcabet etmemiş olmamın sebebini her sağduyu 
sahibinin anlamış olduğu kanısındayım. İhti
lâl sabahından itibaren hukuka bağlı olduğu
muzu yalnız sözle değil, bütün icraatımızla is
pat etmiş insanlar olarak saygı duyduğumuz 
Türk adaletini engellemeyi asla düşünemeyiz. 
Kendi istirahatim için savcılığa gitmediğimi 
iddia etmek gülünçtür. Hükümetin yukarda 
belirttiğim tertibini boşa çıkarmakta ne kadar 
haklı olduğumuzu zaman ve olaylar ispat ede
cektir. Hepinizi saygıyla selâmlarım. (Muha
lefet sıralarından alkışlar) 

2. —• Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 
Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm 89 ncu Birleşimde 
içişlei'imize karşı tertiplenen plânlı müdahale
ler ve iştirakçileri konusunda yaptığı konuş
madaki bâzı ağır ifadeleri cevaplıyan demeci 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Zaptı sa
bık hakkında ben de söz istiyorum. 

MUSTAFA DEL1VEL1 (Hatay) — Gündem 
dışı konuşma talebim var, hem sataşma da var, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyenin teamül 
edilmiş kararma göre, zaptı sabık hakkında 
konuşma bir ikinci celseye aittir Sayın Tevet-
oğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Eski za
bıt hakkında konuşacağım. 

BAŞKAN — Eski zabıt hakkında konuşa
caksınız. Buyurun. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Gündem 
dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı sıra gelmedi, Sa
yın Fethi Tevetoğlu zaptı sabuk hakkında bu
yurun. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; 'evvvelâ ko
nuşmamın başında şunu belirteyim, arz edeyim 
ki ; zaptı sabık hakkında konuşacağım diye söz 
aldıktan sonra, İçtüzüğün bütün gereğine riayet 
•ederek yalnız zaptı sabık hakkında .konuşacağımı. 
Yoksa, bu konunun burada bu şekilde müzake
re edilmesi, müna'kaşa edilmesi ve Senatomu
zun çalışmasına âdeta fayda değil zarar getir
mesi fikrine, .metoduna karşıyız. Bu bakım
dan ben yalnız geçen celsede zapta geçmiş 
olan bâzı yersiz, gerçeğe uymıyan, bu kürsü

nün ciddiyeti ile de kabili telif bulamadığımız 
sözleri ve ifadeleri cevaplandırmak ve - tashih 
etmek için kısaca söz almış hulunuyorum.. 

Sayın Ahmet Yıldız, 'konuşmasında .gayet 
iyi bir niyetle ifade •ediyormuş- süsünü verdik
ten sonra diyor ki, «Bizim grup olarak bu 
açıklama ile yapmak istediğimiz şey, Hükümet 
uyanık olsun, Hükümet çevreleri ile işbirliği 
yapanlar olursa, bunlara mutlak gereken kont
rolü yapsın» diyor. ' 

Muhterem arkadaşlar; ifade 'gayet lastikli, 
:<yapanlar olursa» diyor. Yapanlar yüktür ve 
olamaz. Varsa onu gelir burada söylerler. Bu 
şekilde lastikli sözlerle grup ve Hükümeti ilzam 
edemezler. 

Efendim diyor; kimmiş imza sahibi, kim
miş raporu yazan, kimmiş size veren?.. Bunu 
sormak için karşıdakini en azından budala san
mak geetfkir. Düşük cümleleri aynen okuyo
rum, benim değil bu sözler, zabıtta var. «Hele 
bizim gibi çok insafsız tedbirler alan bir ikti
dar karşısında meydana çıkılabilir mi?» İktida
rın bu veya buna benzer hangi konuda insafsız 
olduğunu burada misalleriyle arkadaşınım 
göstermesi lâzımdır. Yoksa bu şekildeki ifa
deler insafsızlığın ta kendisidir. «Memleketi mi 
terk etsin, adanı l Bunu veren adam 'memle
keti mi terk etsin?.. Birçok kimseler birçok dâ
valar karşısında ortaya çıktığı zaman mesle
kinden, yerinden edilmiştir..» Misal ve rimellidir
ler. Adalet Partisi iktidara geldiği günden 
itibaren Mm, nerede meslekinden edilmiştir, 
yerinden edilmiştir? Buna örnek vermelidirler. 
Ben de huzurunuza geleceğim, efendim falan 
adam bu raporu verdi, ondan sonra bü mem
lekette bu derecede veya başka türlü oyunları 
ortaya çıkarmak cesareti bulunur mu kimsede? 
Hiçbir yürekte bu iş kalır mi? Bir Devlet me
muru mensubolduğu sorumlu makama böyle 
mühim bir haberi, bir vesikayı götürmiyeeek, 
Hükümete vermiyecek, bunların dışında birisi
ne verecek. Ve onun için arkadaş buraya gele
cek bunu soracak. Şu halde ben arkadaşıma so
rayım, demek ki, bu adamı oraya siz oturtmuş, 
siz yerleştirmiş ve sizin .hesabınıza çalıştırıyor
sunuz; doğru mu? «Sorarım Adalet Partilile
re» diyor, «hiçbir belge yokken, hiçbir yazı 
yokken Meclis basan Bakanınız veya İdare 
Âmirleriniz söylediler mi, kim onlara bunu 
söyledi?» diyor. 

^ — 391 — 
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Muhterem arkadaşlar; Sayın Yıldız ive aynı 
fikinde olan arkadaşlarının, Parlâmentomuzda 
yetkili organlar ve makamlarımız tarafından 
yapılmış ve neticesi bağlanmış bir kararı hâlâ 
burada «Meclisi basan Bakanlarınız» diye ifa
de etmelerini hakikaten Senatomuzun ciddiye
tiyle kabili telif görmüyorum. 

«Komisyoncular saf larmızdadır.». diyor. Bu
nunla neyi kasdettiğini ifade etmelidir. A.P. saf
larında komisyoncu yoktur. Onları kendi ara
larında aramaları lâzımdır. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) «Yüzde 38 i zan altında bulunan 
bir kadrodan böyle cesur ses gelmez» buyuruyor 
Sayın Ahmet Yıldız. Muhterem arkadaşlarım, 
çoğu siyasi seçimler dolayısiyle yapılan ko
nuşmalar sırasında birtakım kimselerin haki
katen işgüzar, tertipli davranışlariyle tutulmuş 
birtakım zabıtlara, tutanak ve jurnallana daya
nan ve adliyeye intikal ettirilip Meclisimize 
havale edilen dosyalar vardır ki, bugün mühim 
'bir kısmı da gündemimizdedir. Bunlardan iki ta
nesi de bana aittir. Biz de tbu yüzde 38 zan 
altında bulunduranlardanım. Ne imiş suçum? 
Bir yerde konuşma yaparken, hem de ne güm? 
Kılbrıs'm ıkahraman Türk karta'lları tarafından 
bombalandığı gün, Hükümeti desteklediğimizi 
ifade ettiğimiz gün, bâr hâtıramı anlatırken 
isim zikretmeden «günün nur içinde yatası Baş
vekiline şunları söylemiştim* demişim. Ben 
Müslüman Türk evlâdıyım. Ne var yâni, bun
da? Nur içinde yatan Başvekil diye bahsetti
ğim bir kimse 'içtin hemen zabıt tutup da zan 
altında bulundurmaya veya bunu da burada 
•bir suç sayıp, mesele yapıp ortaya 'koymak 
insafa sığar mı? Bütün diğer örnekler de bu
nun benzeri vakıalardan ibarettir. Onun için 
muhterem arkadaşlarımız böyle birtakım keli
meler ve sözler üzerindeki zabıtlarla gündemi
mize alınmış olan, Senatomuza gönderilmiş olan 
bu dosyalar halkkında koca bir partiyi, koca 
bir grupu itham etmek hakkına sahip değildir
ler ve olamazlar. 

Yine aynen ^konuşmasında; «Sonra neden 
Demokrat Parti, Adalet Partisi diyorsunuz ? Ra
por söylüyor arkadaşlar, rapor söylüyor. Biz di
yor, onlar diyor, muhalefet ıdiyor. Biz iktidar 
diyor, öbürü Adalet Partisi diyor, Hükümet 
diyor. Bunları rapor söylüyor, ben söylemiyo
rum ki, rapor böyle konuşuyor.» Raporu bura

da hepimiz dinledik. Ve zabıtlara da geçmiş 
okudum. Ne Adalet Partisi var, ne iktidar 
var, ne de Hükümet var. Bunları Ahmet Yıl
dız söylüyor, raporcular söylüyor, kendileri

nindir, kendilerine aittir. 

Muhterem arkadaşlar yine muza/kereler ve 
görüşmeler sırasında Senatomuzun, huzurunu 
ve sükûnunu temine vazifeli bizim de reyleri
mizle seçilmiş bir arkadaşımız oturduğu yerden 
sinirlerine 'hâkim olamamış; «Açıklıyanlar uta
nacak değil yapanlar utansın.» diyor. Kimdir 
yapan onu söylesinler veya bizzat utansınlar. 

Yine Sayın Ahmet Yıldız; «Polis hafiyesi 
değil ama casusları koltuğunda bes'liyen sizsi
niz.»' diyor. Bu ağır, haksız ve haiMlkaten bu 
kürsüye yakışmayacak âdi bir ithamı da arka
daşımın 'kendisine grup adına iade ediyorum. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) 

Sayın Karaveüoğlu yine; «Kaçan bir kişi 
varsa, o da senin Başbakanın.» diye bir arkada
şa bağırıyor ve bu da zabıtlara geçiyor. Bu 
hakikaten bizim Parlâmento adabımıza, anane
lerimize yakışan ve hele vazifeli, sorumlu bir 
arkadaşa yakışan söylenecek bir söz değildir. 
Başbakanın veya onun partisinden hiçbir (kim
senin hiçbir yerden kaçmadığını, kaçmıyacağı-
nı kendisi de bilir, cümle âlem de bilir. Bilmi
yorsa öğrensinler. 

Muhterem arkadaşlar, biz burada bu çeşit 
konuşmaların yalnız memleket faydasına yapıl
masına şiddetle taraftarız. Ama böyle birta
kım kasıtlı ve maksatlı açıklama diye yapılan 
kapamaların sonunda 10 Temmuz tarihli bir 
karanlık gazetede birtakım komünist ve solcu 
yazarların; milletin, memleketin evlâtlarına ça
mur atmaya yaradığını, yine 10 Temmuz tarih
li «Bizim Radyo» nun 189 numaralı bülteninin 
aynı paralelde nasıl neşriyat yaptığını ve 'Mim
lere sermaye verdiğimizi burada belirtmek su
retiyle memlekete zararlı değil faydalı olmanı
zı cümlenize bi kere daha hatırlatır, hürmetle 
huzurunuzdan ayrılırım. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri ve alkışlar) 

3. — Devlet Bakanı Refet Sezgin'in; Tabiî 
Üye Haydar Tunçkanat'ın içişlerimize kar§ı ter
tiplenen plânh müdahaleler ve iştirakçileri konu
sundaki konuşmasında Hükümeti istihdaf eden 
hususlara cevabi demeci. 
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BAŞKAN — Hükümet adına Devlet Bakanı 
Sayın Refet Sezgin, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; söz almamın sebebi Sayın Hay
dar Tunçkanat'ın zaptı sabık hakkında yaptığı 
konuşma' sırasında çeşitli vesilelerle üzerinde 
durulan ve adı, «casusluk olayı» diye adlandı
rılan iddia üzerine Hükümetin meseleyi hafife 
aldığına mütedair beyanıdır. Sayın Tunçkanat 
tarafından bu konu Cumhuriyet Senatosu hu
zurunda ilk defa dile getirildiği zaman, Devlet 
Bakanı arkadaşım Sayın Bilgehan'la birlikte 
kendilerini burada dinlemekte idik. Beyanının 
akabinde, Sayın Bilgehan Tunçkanat'tan iddi
asını ispata medar vesikaları, fotokopileri Hü
kümete tevdi etmesini, bulunduğu sıralara ka
dar gitmek suretiyle, isteyip ricada bulundular. 
Bu noktayı, Hükümetin bu meseleye hangi has
sasiyet içerisinde baktığının bir delili olarak 
işaret etmek istiyorum. 

Konu, Hükümet bakımından ikiye ayrılarak 
mütalâa edilmesi icabeder. Birisi, Türkiye'de 
Devletin emniyetine mütaallik bir casusluk iddi
asının varlığı. Bu bakımdan Hükümet konuyu, 
ehemmiyetini dikkate almak suretiyle Devletin 
bütün kuvvetlerini, bütün imkânlarını seferber 
etmek suretiyle tetkik etmektedir. Sayın Tunç
kanat'ın fotokopileri üzerinde Hükümetçe ge
rekli incelemeler yaptırılmıştır. Bu hususta en 
yetkili ve resmî bir makamın uzmanları tarafın
dan hazırlanan rapor elimizdedir. Devlet ciddi
yetine önem veren Hükümet, bu raporların öte
sindeki incelemeleri tamamlattığı zaman, gaze
tede yayınlanan rapor özetiyle tam metnin bir
birini tamamlayıp tamamlamadığı hususundaki 
hükmü, kamu oyu verecek ve Sayın Tunçkanat 
da bundan bilgi sahibi olacaktır. Bu; işin, Dev
letin emniyetine mütaallik olmak üzere Hükü
met bakımından üzerinde durduğumuz husus
tur. 

İkinci hususa gelince : 
Bu iddialarda ve çeşitli beyanlarda bu rapo

run Demokrat Parti devrinde bakanlık yapmış, 
filhal Adalet Partisi içerisinde, yönetici kadro 
içerisinde vazifeli bulunan bir şahıs tarafından 
yapıldığı intibaının ifade edilmiş olmasıdır. 

Biz, Hükümet olarak bu konunun ayrı bir 
mesele olarak mütalâa edilmesi lâzımgeldiğini, 

bu iddianın şerefli iddia sahipleri tarafından is
pat edilmesi lâzımgeldiğini ifade ediyor ve onu 
bekliyoruz. Kimdir bu şahıs? Bu ortaya konma
lıdır. Bizim içimizde midir, Hükümette midir, 
grupumuzda mıdır, başka partide midir, Sena
toda mıdır, Mecliste midir? Bu ortaya konmalı
dır. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Yoksa ken
disi midir? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Bu ortaya 
konmadığı takdirde, bu mücerret bir iddia ha
linde kaldığı takdirde biz bu idiayı dürüst, şe
refli bir iddia olarak kabul edemiyeeeğiz. 

Sayın Tunçkanat, ihtilâlden itibaren huku
ka bağlılığın örneklerini verdiklerinden biraz 
evvelki konuşmasında bahis buyurdular. Te
menni ederim ki, böyle olsun. Böyle olmadığını 
Sayın Tunçkanat'ın Cumhuriyet Savcılığı ta
rafından vâki davete icabet etmemesiyle izah 
etmek mümkündür. Evet, hukuka bağlı olanlar 
bir meselenin, Türkiye'nin menfaatleri ile alâ
kalı bir meseelnin mesullerinin ortaya çıkarıl
ması bakımından kaza organına yardım etmesi 
gerektiğini de kabul etmelidirler. Biz meseleyi 
birinci plânda izah ettiğim yönü itibariyle ad
liyeye tevdi etmişiz. O kısımla artık Hükümet 
olarak ilgimiz yoktur. 

Bâzı çevreler de yine bu meselede bir gaze
tede yapılan neşriyattan yakınmaktadır. Garip 
bir tecellidir, bu konuda da tek taraflı işliyen 
ve bir bıçak gibi, daha doğrusu halkın deyimi 
ile; «nalıncı keseri» gibi daima tek taraflı istis
mar edilen bir konu vardır. Meselâ; «Yön Der
gisi» nde Millî Emniyetin raporları neşredilir 
hiç kimsenin sesi çıkmaz, kimse bir şey demez. 
Ama, bakarsınız Johnson'un mektubu bir gaze
tede neşredilir, feryadedilir. Bundan 24 saat 
sonra, aynı ehemmiyet içinde İnönü'nün mek
tubu bir kısım gazetelerde intişar eder, buna da 
kimse bir şey demez. Unutulur ki, Türkiye'de 
hür bir basın vardır; bu hür basının istihbarat 
teşkilâtı vardır. Ama ne Johnson'un mektubu, 
ne İnönü'nün mektubu, ne de Sayın Tunçkanat'
ın fotokopi olarak ibraz ettiği vesikaların hangi 
kaynaktan alındığı Hükümet olarak bizim ma
lûmumuz değildir; fakat, bu konuda bizim ma
lûmumuz olan bir nokta vardır. Bunların hiç 
birisinin nasıl ele geçirildiği Hükümetin henüz 
malûmu değildir. Ve bunlar Hükümet tarafın
dan şu veya bu yere verilmiş değildir. 
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Sayın senatörler, Cumhuriyet Senatosu hu
zurunda Sayın Tunçkanat'tan tekrar Hükümet 
adına ortaya attığı iddiayı ispat etmek bakı
mından bilhassa bu fotokopileri ve bu olayı 
filhal Adalet Partisi içerisinde bulunan, yönetici 
kadrosu içinde bulunan bir şahsın yazdığı hak
kındaki intibalarıni ispata davet ediyor ve bu
nu bekliyoruz. Bunu ispat edemediği takdirde 
bir iddiayı ispat ederniyen şahısların durumuna 
Sayın Tunçkanat'm düşeceği gerçektir. Bunu 
arz ederim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Bir sual so
racağım efendim... 

BAŞKAN — Kanun müzakere etmiyoruz, 
soruların hangi konulara tevcih edileceğine mü
tedair hüküm vardır, İçtüzüğümüzde... 

NÜVİT YETKİN (Maltya) — Bir sualimiz 
vardır, kabul ederlerse... 

BAŞKAN — Usulümüz bunu kabul e-tniii-
yor, orada sorsanız da yani bir usul yaratmasak 
.daha iyiolur. 

4. — İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin; 
Devlet Personel Kanununun tatbik edilememe
si ve memurlara yapılacak, zam kanunu hak
kında demeci. 

BAŞKAN — Devlet Personel Kanunu ha'k-
İonda gündem dışı Sayın Rifat Öztürkçine bu
yurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başjkan, muhterem arkadaşlarım, zabtı sabık 
hakkında bir sözümüz vardı ama 'Sayın Baş
tanımız uygun görmediği için, biz de maalesef 
rahatlıkla konuşamadık. Bu kürsüde hatırla
yacaksınız ki, Devlet memurlarının ve dolayı-
•siyle Sağlık Bakanlığının bütçesinin müzakere
si anında bu gidişle Devlet Personel Kanunu
nun tatbikine imkân olamıyac ağını, iki yüzden 
fazla tüzüğün hazırlamması için zaman bakımın
dan imlkâıı olmadığını ve bu itibarla bütün Dev
let memurlarının ve 440 sayılı Kanuna tabi 
olan müesseselerin ve belediyelerin almakta ol
dukları yüzde 35 zammın, yüzde 50 ye iblağ 
•ettirilmesi suretiyle bu sınıf tüzükleri hazırla
nıncaya kadar lüzum olduğunu beyan etmiştik. 
Ve ilâve etmiştik ki, Sağlık Bakanına ıo zaman, 
Sayın İnönü kızdığı vakit de bazan ya o, ya 

ben der. Durum bu iken, Sağlık Vekiline de
miştik ki, bu Persıonel Dairesinin ağır hare
keti yüzünden bu sınıf tüzükleri hazırlama Du
yacaktır. Bu durum karşısında Hükümet ola
rak siz de; ya o ya ben diyebilecek: misiniz diye 
sorduk ve Sağlık ve Sosyal Yardımı Balkanı 
çıktı burada gayet kısık bir sesle ya o, ya ben 
diyebileceğim demişti. Aradan uzun zaman 
geçti, görüyoruz ki, Hükümetimiz bu kanama 
teklifimize uyguın olarak bir hazırlık yapmakta
dır. İsteriz ki, Devlet baba yalnız Devlet nıc-
'murlarmı değil, İktisadi Devlet Teşekkülleri
ne bağlı ve .belediyeleri de içine alan yüzde 35 
zammın yüzde 15 ilâve edilmesi suretiyle yüz
de 50 ye iblağı ve bu suretle memurlar arasın
daki Anayasanın âmir bulunduğu eşitlik pren
siplerine uygun olarUk bir tasarının gelmesini 
sabırsızlıkla Hükümetten beklemekteyim. Te
şekkür ederim. 

5. — Hatay Üyesi Mustafa Deliveli; Tabiî 
Üye Haydar TunçkanaVın konuşmasında şahsı
nı hedef tutan beyanlara cevap teşkil eden de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli son olaylar hak
kında geniş bir deyim kullanmak suretiyle söz 
istemektedir. Bundan evvelki birleşimde He
yeti Umumiycde kendisi görüşme yapmış ve 
Senatomuz bu hususta aydınlanmıştır. Son 
olaylar hakkında Başkanlık ikinci bir görüşme 
hakkı vermiyor. Kendisinin direnme hakkı 
vardır. Zabtı sabık hakkında gelecek birleşim 
dedim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sataş
ma var efendim, direniyorum. 

BAŞKAN — Direniyorsanız yazınız burada; 
«Son olaylar hakkında gündem dışı söz istiyo
rum.» diyorsunuz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Direni
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli direnmekte ve 
son olaylar hakkında gündem dışı görüşme 
istemektedir. Görüşmesini arzu edenler lütfen 
işaret buyursunlar. Görüşmemesini kabul eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Görüşmcısi ka
bul edilmiştir. Buyurun -Sayın Deliveli. 

MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; rey verene de 
vermiyanc de teşökkür. Ben sayın arkadaşım 
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Haydar Tunçkanat'm sırasına riayet ederek 
arzı cevabetmek istiyorum. 

Arkadaşlar, hakem ücretinden bahsettiler. 
Evvelâ hakem müessesesi hakkında size bir iki 
cümle ile izahat venmek isterim. Hakem üc
reti... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Sataşma için mi söz aldılar?.. 

BAŞKAN — Sataşma değil efendim. Gün
dem dışı son alaylar hakkındadır. Takrir okun
du. Hattâ ben sataşma mevzuunu oylamadım. 
Son <olayliar hakkında evvelki birleşimde beyan
da bulunduğunuz cihetle Başkanlık söz vermiyor 
direnme hakkınız var dedim. Gündem dışıdır. 

FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan 
bunun sataşma ile ne alâkası var. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Otur yerine 
korkma. 

BAŞKAN — »Sayın Melen zabıtlara geçti. 
(A. P. sıralarından siz imisiniz başkan oturun 
yerinize» seslen). Rica ederim sayın senatörler 
Meclisimizin havasına, yaşma yakışmıyor. Çok 
rica ederim. Muhterem arkadaşlarım.. (C. H. P. 
sıralarından «otur yerine ulan» sesleri). Muh
terem arkadaşlarım, eğer asabiyetiniz birleşi-
ımin devamına mâni ise tatil vermek mecibuni-
yetinde kalacağım. Lütfen sükûnetinizi muha
faza ediniz. Arkadaşımız görüşmesine devam 
etsin. 

İSKENDER CENAP EĞE (Aydın) — Ulan 
dedi, sözünü geri alsın. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ar
kadaşlar; usulde, ihtilâfların halli için 'mah
keme yolunun haricinde, bir de hakem müesse
sesi kabul edilmiştir. Nedir hakem müessesesi ? 
Sürati temin, ihtilaflı konunun biran evvel 
neticeye vâsıl olması, tarafların zarardan veya 
biran evvel menfaate kavuşabilmesini temiuen 
bir de hakem müessesesi kabul edilmiştir. İşte 
bu tarif içindeki hakem müessesesini kabul 
ederek vâzıı kanun, demiş ki; bir mevzu olur 
iki, buhakemeler uzun sürebilir, temyizi vardır, 
istinafı vardır, tashihi kararı vardır. Hâkem 
yolu daha süratlidir. Ve öyle işler olur ki. 
bâzı hâkimlerin dahi ihtisası, tecrübesi, bilgisi 
nâımusaıidolur, olmaz ama, O halde hâkime nâ-
müsait demektense, o ihtilaflı mevzuun daha 
bilgisi, daha teerübesıi sağlam ve yerinde olan 
insanlara tevdi edilmesi ve biran evvel ihtilâ

fın halledilebilmesi için kabul edilmiş bir yol
dur. Sayın arkadaşlarım... 

MEHMET ÜN ALDI (Adana) — İhtisasın
dan şüphe mi ediyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Unsaldı, müdahale etme
yiniz rica ederim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım, sayın arkadaşım. Haydar 
Tunçkanat'da kabul ettiler. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Se
natonun vazifesi iki şahıs arasında karşılıklı 
konuşmayımı dinlemektir? Dışarı çıksınlar. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak çok rica ede
rim, müdahale etmeyin. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ar
kadaşlar dediler ki, 30 küsur beldenin su isale-
sıinin Ottaş Şirketi tarafından taahhüdeddl-
miş 'bulunması İller Bankasına karşı İller Ban
kası ile olan ihtilâfı senelerce sürmüş, bu ihti
lâfın devam etmemesi için bir hakeme gitıme 
yolu tercih edilmiştir. Kim? Bir tek hakem. 
Kim? Tabiî Senatör Haydar Tunçkanat. Doğ
ru, olabilir... Arkadaşlar, şimdi mevzuu gözü
nüzün önüne getirmek isterim. Şu isale, su bo
rusu ve bu işle 'benim Haydar Tunçkanat arka
daşımın ilgisinin, münasebetinin, tecrübesinin, 
tatbikatınım yeri var mı? O, İller Bankasiyle 
Ottaş Şirketi hakemi. Siz de Deliveli'nin şu 
anlattığının halkamı olun, elinizi vicdanınıza 
koyun. Bu itibarla, şimdi sonuna geliyorum... 

MUSTAFA DİNEKL1 (Konya) — İki ta
raf kabul etmişse bize birşey düşmez. 

BAŞKAN — Sayın Dinekli müdahale etme
yin efendim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Mü
saade buyurun arkadaşlar, sonuna geliyorum. 
Bu itiraz hakeme havale edilir. Talep 15 .milyon 
lira. Haıkam işi karara bağlar. 9 milyon lira
sının İller Bankasından tahsiline karar verilir. 
O devrin, o zamanın İller Bankası Umum Mü
dürü Sayın Sabri Sağıroğlu halen Ticaret Ban
kası Umum Müdürü, bu hakemin verdiği 9 mil
yon liranın tahsili kararını hukuka, vicdana 
ve realiteye aykırı bulur, «tatbik etmem» der. 
O ayrılır başka umum müdür gelir. Ve ihtilâf 
da bilâhara mahkemeye intikal eder. Halen 
de ihtilâf mahkemede devam etmektedir. 

Arkadaşlar; hakem ücretine bir şey demi
yorum. 150 milyon alahilir. 1,5 milyon alabi-
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lir. Hizmetinin, yaptığı işin ve hizmetle işin 
meslekî bilgi ve tecrübesinin aikseden kısmıma 
inikas eden bedeline hizmet denir. Eğer bu 
hakikaten bu hizmetin, tatbikatın, tecrübenin 
ve ilmin burada bilgisi, burada hizmeti, bura
da, inikası varsa onun adına hizmet denir. 
Miktarı ne olursa olsun. Ona karışmak iste
miyorum. 

Sonra dediler ki, ben derneğe gönderdim. 
Derneğe gönderir, kendisi tasarruf eder, yer -
içer bu ba'hsi diğer. Arkadaşlar, çok yakın za
manda dâvalar geçmiştir. Sinirlenmiyelim, 
bahsettiğimiz zaman. Bu memlekette bir kö
pek dâvasının bedeli çeşme yapıldı diye mah
kûm edilmiştir. Ve o devrin sıcağı içinde bilgi
siyle tecrübesiyle ve tatbikatı ile alâkası ol-
mıyan su isalesi tahhüt işini... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Yassıada mahkemesinin kararlarını bahis ko
nusu edemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli mevzu dışına 
çıkmamanızı hassaten rica ederim, ihtar ediyo
rum. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Onu 
da ederilm, onu da. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim; sükûnetinizi rica 
edeceğim. Sayın Deliveli; söz istediniz, son 
olaylar hakkında. Demin tâbirini kullandığımız 
bir meselenin son olaylarla hiçbir ilgisi yoktur. 
Lütfen son olaylar hakkında almış olduğunuz 
gündem dışı söz hudutları içinde olmanızı rica 
edeceğim. Aksi halde keserim. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Hay, 
hay. Arkadaşlar; ilim, hocanın veya filân âli-* 
min yazdığı şeyler değil, bilginin, tecrübenin, 
tatbikatın neticesidir. Ben bunu anlatabilmek 
için bir şeyi .misal olarak ortaya atarsam, ne
den bundan zedeleniyorsunuz. Demeye lüzum 
yok. Bugrün bana da gelse ve ben bugün bunu 
tatbik eden arkadaş hangi taraftan olursa ol
sun onun karşısındayım. Benim aşikâr olan, 
yüzde yüz vakıa 'olarak devrin, rejimin, huku
kun suç saydığı bir şey mevcut iken onu yap
mam. Belki de vicdanidir. Belki de ö günün 
imkânlarına uymıyabilir. O itibarla onu izah 
deebilmek, oraya kuvvetli nokta yapıştırabil-
mek için bunu izah ettim, kusura bakmayın. 

BAŞKAN — Lütfen izahatınızda biraz da
ha dikkatli olursanız Heyeti Umumiyenin selâ
metle yürümesini temin edeceksiniz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Hay, 
hay efendim. Sonra arkadaşlar, sayın arkada
şım derneğe vermişler, teşekkür ederim, hami
yet perverliklerine, ben de teşekkür ederim. 
Derneğe verdiği, 75 bin liranın 28 bin küsur li
rasıdır. Vergisini almıştır. Kendisinin halen 
yeddinde ve tasarrufunda 20 küsur bin lira kal
mıştır. Tamamı ödenmemiştir. Hâlâ.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
öyle bir şey vâki değil efendim. Ben de söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkan'at siz de 100 
milyon liradan bahsettiniz. Yani meseleyi He
yeti Umumiye huzurunda, Sayın Deliveli, Sa
yın Tnnçkanat konusundan lütfen çıkarınız, 
olaylara intikal ettiriniz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Hat
tâ arkadaşlar, bir arkadaşım gelirken dedi M, 
«Bu paralardan balen 475 lira da İller Banka
sında vardır» dedi. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Söyle, söyle... 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ben 
şirketten aldığını da hesaba katmıyorum. Bunu 
şuraya bağlamak istiyorum. Kendi mesleğine 
taallûk eden bir meselede değil 150 bin lira, 
1,5 milyon da alsa bunun ilk müdafaasını ya
pacak olan Deliveli'dir. Yeter ki, meslekî tec
rübe ve tatbikat ile bağdaşabilen meseleler ol
sun. Nokta! Devam ediyorum. 

Şalhsııma taallûk eden kredi yolsuzluğu ve 
serveti/mizi: Arkadaşlar, kredi yolsuzluğunun 
çok yakında müruru zaman dahi olsa, müruru 
zaman sebebiyle dâvanın düşmesi neticesinde 
beraat etmiş bir insanım. Burada içinizden 
dokunulmazlığının kaldırılması için kendisini 
müdafaa etmiş, reylerinizi istirham etmiş, ora
ya gitmiş ve o dâvanın heyecanı içinde dahi, 
kanuni olmamakla 'beraber, sorabilirsiniz reise, 
müruru zamanın bölgesine sığınmak istemiyo
rum demişimdir. Ama, ne çare k i ; nıe talih ki, 
kanunun âmir hükmüdür. Âmir hükmü olması 
sebebiyle evvelâ müruru zaman mevcut ise esa
sa girişilmez diyen bu hükmün iktizasından mü
ruru zaman cihetinden bu dâva düşmüştür. 

Servetimize gelince; dillere destan olan ser
vete; arkadaşlarım, biz 27 Mayısın akabinde 
hapishanede 12 saatlik bir mühlet içinde 10 se
nelik yediğimiz, içtiğimizi, nişanını, düğün, elbi-
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sesini, sarfiyatımızı söylemek, beyan etmek ve 
bu müddet zarfında bu beyanında her hangi 
bir yanlışlık meydana çıkarsa, hatırımda kal
dığına göre asgarisi galiba iki seneden başlıya-
c'ak 'bir ceza mahkûmiyetini gösteren bir kanu
nun ve o devrin Hükümetinin emri altında ser
vetimizi beyan ettik. Sonra devam etti, An
kara Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da be
raat ettik. Binaenaleyh, servetimiz hakkında, 
samanımız hakkında bilgi edinmek istiyen ar
kadaş, burada verdiğimiz beyannamemizde var
dır, Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında vardır, 
binaenaleyh oradan öğrenir. Cevap bu, nokta. 
Devam ediyorum. 

Diyor k i ; «Millî Birlik devrinde Devlet hiz
metinden servet edinme yoktur.»1 Arkadaşlar. 
bir şeyle başlamak isterim. Burada birbirimizi 
kırarsak, burada dedikoduları buraya getirir
sek, bunlar içinde lehte ve aleyhte bir şeyler 
konuşursak ben de çok şeyler söylerim, siz de 
çok şeyler söylersiniz. Ya bu meseleyi burada 
kapatırız. Veyahut da hepimizin çamaşırları 
çıkar. (Siz açtınız sesleri) (Çıksın sesleri) O 
halde çıksın. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ça
maşırları çıkar bakalım. (Tabiî Üyeler sıraların
dan, ne varsa söyle sesleri) 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Af ka
nununun dışında tutarsınız bunları. 

«MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — O hal
de çıkaralım arkadaşlar. Onun için, bu müsaade
yi alabilmek için bu girizgahı yaptım. 

FEHMÎ ALPARSLAN (Artvin) — Bırak 
bunları sen eöyleime bari. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ben 
de söylerim. 

FEHMİ ALPARSLAN (Artvin) — Biz de 
getireceğiz her şeyi. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Ar
kadaşlar ; birgün bir Fransız, İsviçre hududun
da altın kaçakçılığı yapmış ve nihayet yaka
lamışlar. İsviçre'de mahkemeye sev etmişler. 
İsviçre mahkemesine sevk ettikleri zaman bak
mış ki, kaçakçılığı basit, altınlar yakalanmış, 
bunun müdafaası yok. Yüzde yüz mahkûm ola
cak. demiş ki, ey heyeti hâkime, bir diyeceğim 
var; vallaJh ve billâh demiş ben bu gümrük mü
dürüne veya gümrükle alâkalı memura şu ka

dar teklif ettim. Azınuadı da buraya beni ge
tirdi, ama ben bunun miktarını çıkarsaydım 
belki de sevk etmezdi. Rivayet, doğru değü ama, 
beraet, etmiş ıgüya bu beyanı ile. Ben bunu 
bir mecmuada okudum. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli Başkanlık Diva
nı olarak rica etsek acaba; temas buyurulan 
iki konuya da mufassal cevaplar verdiniz. Aca
ba bağlamanız mümkün mü? Yani, her hususu 
cevaplandırdığınızı tahmin ediyorum. Bağlasa-
nız da gündemimize geçsek. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Re-
is'in sözüne riayet ederek bu aradaki şeyi bu
rada bitirmek isterim. Bundan sonra gelen oldu
ğu zaman bu hikâye ile neticeye gitmek istiyo
rum. Söylediğim gibi, bu burada karşılıklı de
vam ederse herşeyi getireceğim, siz de getiri
niz. Burada bu hikâye ile kesmek istiyorum. 
Bundan sonra geldiği zaman hikâyeme ve soru
ma devam ediyorum. Haydar Tunçkanat arka
daşım, emin olun ki, hakikaten savcılığa gitse, 
resmî mercilere gidip beyanını, mütalâasını, 
imkân dâhüinde olan yardım yapabilse... Hattâ 
arkadaşlarım, elindeki vesika imzasız olabilir. 
Vatansever bir insan bir imzayı yakalar, bunu 
götürür resmî mercilere verirdi. Böyle bir 
resmî mercie gitmiş olsa idi Deliveli olarak ne 
buraya çıkar, ne bu hitapta ve ne de bu beyan
da bulunmazdım. Bu itibarla geldim, hepinizin 
kıymetli vaktinizi israf ettim, affmızı, hücum 
ederlerse kaldığım yerden devam hakkımı 
mahfuz tutarak hepinizi hürmetle selâmlarım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Baş
kanlığın tutumu hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zabtı sabık ve gündem dışı ko
nuşmalar bitmiştir. Gündemimize geçiyoruz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkanım; şu konuyu açıklamam lâzım. 

BAŞKAN — Gelecek Birleşimde; usulümüz 
böyle. Gündeme geçiyoruz .efendim. 

Bir takrir var efendim. 
Sayın Ege; Başkanlığın tutumu bir şey de

ğil. Başkanlık takrir hakkını kullandı. Saym 
Deliveli evvelce gündem dışı görüşmüş ve son 
olayları izah etmiş olması hasebiyle söz vermi-
yeceğimi beyan ettim, direnme hakkını Heyeti 
Umumiyeye tevcih ettim. Heyeti Umumiye oy
larını izhar etti ve sayın üyeye konuşma hakkını 
verdi. Bu usulümüze uygun bir davranıştır. 
Aksi bir tutum yok ki, bunda. 
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6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/247; Cumhuriyet Senatosu 1/658) 
(S. Sayısı : 815) (1) 

BAŞKAN — Takrar vardır efendim. Okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan 815 sıra sayılı ka

nun tasarısı tab edilip sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. Tasarının müstaceliyetine 
binaen gelen kâğıtlardan ıgündeme alınarak 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederdim. 

Kanunun ismi: 
19Ö6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller

de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanvekiri 

Aydın 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlarda aktarma ka
nununun gündeme alınması, Karma Bütçe Ko
misyonu Balkanı tarafından talebedilmeiktedir. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunun okunup, okunmaması
nı oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını arzu 
edenler... Okunmamasını arzu edenler... Okun
maması kar arlaştırılmıştrr. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye?.. Buyurun Sayın Ferid Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
•'muhterem arkadaşlar; önemli bir aktarma ka
nunu ve ek ödenek kanunu üzerinde konuşuyo
ruz. Bütçe Encümeninde de bu kanunun tümü 
üzerinde konuşmuştum. Bugünkü malî duru
mumuz hakkında Hükümetten bilgi istemiştim. 
Maliye Bakanı bulunmadığı içtin bu bilgiyi ver
meye yetkili kimse çıkmadı ve o yüzden o ta
sarıya muhalif kaldım. Bu anda da görüyorum 
ki, ehemmiyetli bir kanun tasarısı müzakere 
edildiği halde Maliye Bakanımız maalesef lût-

(1) 815 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

fedip gelmemişler; mühim bir mazereti varmış. 
Ama, üzerinde duracağım meseleleri, tahmin 
etmiyorum ki; Maliye Bakanlığı adına buraya 
gelen arkadaşımız cevap vermeye kendisini yet
kili görsün. Korkarım ki; bu konuşmam da 
burada tavanda kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarı ile Hü
kümet bâzı aktarmalar yapmakta ve ayrıca 36 
milyon lira gibi mühim bir ek ödenek istemek
tedir. Bu vesile ile malî durumumuzu huzuru
nuzda gözden geçirmeye ihtiyaç duyuyorum 
bendeniz. 

19G5 yılı bütçesi, bildiğiniz gibi, Cumhuri
yet tarihinde eşi görülmemiş miktarda büyük 
bir açıkla; 1 milyar 300 milyon liralık bir açık
la kapanmıştır. Bu bütçenin bu suretle açıkla 
kapanması yüzünden, 1965 yılından 1966 yılma 
bir milyonun üzerinde ödenmemiş bir bütçe 
emaneti, borcu devredilmiştir. Bu borç, bu se
nenin gelirlerinden ödenecektir. Ayrıca, 1966 
bütçesi, yine bildiğiniz gibi, açık olarak tanzim 
edilmişti. Bu yıl bir miktar gelir fazlası mev
cuttur, geçen yıla nazaran; son ay rakamları 
göz önünde bulundurulursa yüzde 20 ye yakın 
bir gelir artışı mevcuttur. Bunun nere
den doğduğunu ayrı bir vesile ile izah 
etmek isterim, ama .zamanınızı almak iste
miyorum. Fakat bu gelir artışı dahi bütçe 
tahmini % 25 bir gelir lartışma göre ya
pılmış olduğu için açığı kapatmaya yetmemek
tedir. Ayrıca, af kanuniyle, vergi cezalarının 
tamamı affedilmektedir. Bunun hiç şüphesiz bu 
yılın bütçesine mühim sirayeti olacaktır. Yine 
Meclise gelen tasarruf bonoları kanununda ya
pılan değişiklikle, bir miktar varidat eksilecek-
tir ve bunun da bütçeye menfi tesiri olacaktır. 
Nakit noksanı son haftalarda, son aylarda had 
safhaya gelmiştir. Öğrendiğimize göre, birçok 
istihkaklar ödenememektedir. Mütaahhitlerin 
istihkaklarına mahsuben en çok % 10 gibi bir 
miktar tediye edilmekte ve yüzde 90 ı sürünce
mede bırakılmakta ve peyderpey ödenmektedir. 
Tekel gibi, şeker şirketi gibi teşekküller yine 
kendi imkânları, sermayeleri yetmediği için, 
Hazineye olan taksit borçlarını zamanında öde
miyorlar. Dış yardım karşılıkları tahakkukun
da da biraz gecikme vardır. 700 milyon liralık 
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istikraz derpiş edilmişti, buna ait kanun tasa- \ 
rısı henüz Meclise gelmemiştir. I 

Muhterem arkadaşlar, başında da arz ettim, 
bu malî durumumuzun bir tablosudur ve malî 
durumumuzun ne büyük bir sıkıntı içinde bu
lunduğunu gösteren bir tablodur. Bunlar nasıl 
giderilecektir ? Bilhassa nakit sıkıntısı nasıl or
tadan kaldırılacaktır ve son zamanlarda yine 
azaldığını işittiğimiz, asgari hadde indiğini işit
tiğimiz döviz rezervleri karşısında dış transfer
lerimizi nasıl yapacağız? Bütün bunları Meclis 
olarak, zannediyorum ki, öğrenmek hakkımız 
vardır. Bilhassa bu kanuna oy verebilmek için 
bu malûmatı elde etmeye ihtiyacımız vardır. 
Bilmiyorum, Bütçe Komisyonu Sayın Raportörü 
benim üzerinde durduğum bu meseleler hakkın
da bilgi verecek halde midir? Eğer bilgi vere
cek halde ise, bu takdirde Hükümetin gelmesi
ne belki ihtiyaç görmem. Ama zannetmiyorum 
ki, kendisinde bu malûmat bulunsun. Bu durum
da Maliye Bakanının veya diğer bir Hükümet 
üyesinin - Bakan burada idi, bu anda yok, - bu 
konular hakkında Yüksek Senatoyu tenvir et
mesi lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlar, Personel Kanununun 
maalesef daha evvel tahmin ettiğim gibi uygu
lanmasının geri bırakıldığım, Personel Kanunu 
yerine Meclise getirilen bir zam kanunundan I 
öğrenmiş bulunuyoruz. Hatırlarsınız, Senato
muz tatile girerken, bu konu üzerinde durmuş
tum ve bu Hükümet, böyle yetersiz bir Hükü
met, bu kanunu tatbik edemez demiştim. Bunu 
bir kehanet olarak söylemedim. Bâzı bilgilere 
dayanarak söylemiştim. Hükümetin durumunu 
göz önüne alarak söylüyordum. Tahminim ta
hakkuk etti ve maalesef Personel Kanunu tatbi- I 
ki uzun bir zaman geri bırakıldı. Bu Personel I 
Kanunu üzerinde hiç şüphesiz, zam tasarısı hu
zurunuza geldiği zaman daha uzun boylu konu
şacağız. Ancak bu anda Hükümetin Zam Kanu
nu çıktığı takdirde bu nakit darlığı karşısında 
bilhassa birikmiş istihkakları nasıl ödiyeceğini 
öğrenmemize ihtiyaç vardır. Sayın Maliye Ba
kanını bu bakımdan da izaha davet ediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde gö
rüşmek istiyen başka sayın üye? Yok. ( 

Kanunun öncelikle görüşülmesini oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. I 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 16.000 (Çeşitli giderler) bölümünün 
16.411 (Konsorsiyum çalışnıalariyle ilgili ola
rak dâhilde ve hariçte yapılacak her türlü 
giderler) maddesinden 70 000 lira düşülerek, 
13.000. (Yönetim giderleri) bölümünün 13.131. 
(Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri) 
maddesine aktarılmıştır. 

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

MADDE 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerinden 1 409 790 lira düşülerek, ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı yeniden acılan tertip
lere olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetveli okutuyorum. 

[1] SAYILI CETVEL 
Düşülen 

Bölüm Lira 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
13.000 Yönetim giderleri 7 653 

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

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
12.000 Personel giderleri 184 598 

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

14.000 Hizmet giderleri 33 898 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. İçişleri Bakanlığı 
14.000 Hizmet giderleri 35 000 

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

Dışişleri Bakanlığı 
16.000 Çeşitli giderler 514 525 

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

Maliye Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
E'taıiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E'taıiyenler... Kabul edilmiştir. 

^ Ulaştırma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 

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

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 

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

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Bayındırlık Bakanlığı 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı 
21.000 Etüt ve proje giderleri 

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

(A/3) 
Dışişleri Bakanlığı 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
34.000 Malî Transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
2 sayılı cetveli okutuyorum. 

Düşülen 
Lira 

100 000 

134 893 

100 000 

10 000 

4 485 

10 000 

270 

3 720 

-20 000 

748 

200 000 

50 000 

Bölüm 

[2] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

Eklenen 
Lira 

Başbakanlık 
15.000 Kurum giderleri 

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

Maliye Bakanlığı 
15.000 Kurum giderleri 

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

(A/3) 
Devlet istatistik Enstitüsü 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

200 000 

50 000 

7 653 

Tapu ve Kadas'tro Genel Müdürlüğü 
36.000 Borç ödemeleri 218 496 

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

içişleri Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 35 000 

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

Dışişleri Balkanlı ğı 
36.000 Borç ödemeleri 514 525 

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

Maliye Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 334 893 

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

Bayındırlık Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 20 000 

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

Ulaştırma Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 24 485 

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

Çalışma Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 3 990 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
Eklenen 

l i r a 

İmar ve İskân Bakanlığı 
36.000 Borç ödemeleri 748 

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

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine 35 784 345 lira ek öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — (3) sayılı cetveli okutuyorum. 

[3] SAYILI CETVEL 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

(A/ l ) 

Başbakanlık 
12.000 Personel giderleri 636 000 

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

13.000 Yönetim giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 369 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
E'tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
12.000 Personel giderleri 11 520 000 

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

Dışişleri Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 1 400 000 

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

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 21 134 345 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
E'tmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okunan cetve-
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmına ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşme isti-
yen sayın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmından ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin (Ücretler) kesimi ile 
ilgili kısmından ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı 
ibare çıkarılmış, yerine ilişik (7) sayılı cetvel
de yazılı ibare eklenmiştir. 

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

MADDE 7. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin (Taşıt alımları) ile 
ilgili (Dışişleri Bakanlığı) kısmına ilişik (8) 
sayılı cetvelde yazılı ibare eklenmiş ve «(R) 
237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıt
lar» ibaresinin (Beyanı) içindeki (Moskova) 
kelimesi (Tunus) olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi cetveli ile birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 35.000. (Sosyal transferler) bölümü
nün 35,746, (Zekâca Geri Kalmış Çocukları Ko
ruma Derneğine yardım) şeklindeki madde un
vanı (Çocuk Zekâsını Koruma ve Geliştirme 
Derneğine yardım) şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 9. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin (Diyanet İşleri 
Başkanlığı) kısmının 35.000. (Sosyal transfer
ler) bölümünün 35.730. (Müslüman memleket
lerdeki emakini mukaddeseye hediye edilecek 
sekiz halı bedeli) maddesinden (Sekiz) kelimesi 
çıkarılmıştır. 

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

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE i l . — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Açık oylarınıza sunulacaktır. 
Tümü üzerinde Sayın Melen, buyurunuz. 
FERÎD MELEN (Yan) — Muhterem ar

kadaşlarım; bir memleketin malî durumu üze
rinde münakaşa açıldığı zaman, Hükümetin 
büyük tahalükle bu münakaşaya katılması 
ve gerek Meclisi, gerekse umumi efkârı tenvir 
edici izahat ve malûmat vermesi lâzımdır Çün
kü malî durumu bilhassa piyasa büyük bir 
ilgi ile ve bâzı halde endişe ile takibeder. 
Ben ma^î durumumuzun .sıkıntıları m bâzı mi
saller vererek, sualler sorarak belirtmek iste
dim. Maalesef Hükümet hazır bulunmadı, bir. 

İkincisi, Bütçe Komisyonunda da aynı şey
lere temas etmiştim ve tahmin etmiştim ki. 
Hükümet ıbu ikaz üzerine hiç olmazsa Meclise 
ıgelir ve burada avdmlatıcı malûmat verir. 
Maalesef ona da itibar etmedi Hükümetim'k. 
Hic o'ima'zısa Bütçe "Komisyonunu burada temsil 
eden Başkandan bunu bekliyordum. Bütçe 
Komisyonu Başkanı ve sözcüleri biz bu mev
zuları bilımiyoruz, şeklinde bir iddiada buluna
mazlar. Dünvanın her yerinde Bütçe Komis
yonunun Başkanı ve sözcüler memleketin 
•malî durumunu, iktisadı durumunu: bir ma
liye Bakanı kadar adım adım takibederler 
ve gerektifrinde Meclisi ve efkârı umumiyeyi 
tenvir ederler. Bütçe Komisyonunun Başkam 

ve sözcülerinin beyanına her memlekette değer 
verilir. Maalesef burada sayın sözcümüzü de 
sarahatla, açıkça buraya beyana ve izahat ver
meye davet ettiğim halde buna icabet et
mediler. Bu sebepten dolayı teessürlerimi ve 
teessüflerimi arz edeceğim. Şunu da arz ede
yim ki, Bütçe Komisyonu sözcülüğüne ve 
başkanlığına yeterli olanlar ancak kabul ede
bilir. Yoksa böyle bir mesele karşısında sükût 
edecekse bir insan bu vazifeyi almamalıdır. Bu 
sebeple «bu kanuna kırmızı oy vermek zorunda 
kalıyorum. Saygılarımla (C. H. P. den alkışlar.) 

İSKENDER CENAP EGE ((Aydın) — 
'Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu vurunuz efendim. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BASKAN-

VEKİLİ İSKENDER CENAP ECE (Aydın) 
—• Savın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
vın üyeleri; Karma Bütçe Komisyonu 2 nci 
Başkanı olarak konuşuyorum. 

Savın Mc^n, Hükümetin bulunmamasından 
ve Bütçe Komisyonu adına kendi tenkidi erine 
gerekli cevaplar verilmemesinden dolayı bir asabi 
hava içinde, kürsü ve gelmişler ve bu kürsünün 
u'ozahatine ve nezaketine yakışmıyacak şekilde, 
«anki Bütçe Komisyonuna üye olmak. Bütçe 
Komisyonuna dâhil olabilmek için kendilerin
den bonservis almak lâzım^eli'yonmuseaısına bu
rada vazifeli olan arkadaşları hakkında be
yanda bulunmuşlardır. Sayın Melen'in böyle 
bir beyanda bulunmaya hakkı yoktur. 

MUSTAFA DİNEKLİ (Konya) — Özürü ka
bahatinden büvük. 

İSKENDER CENAP ECE (Devamla) — 
Özürü kabahatinden büyük olan ben delilim, 
bu 'tarzda, burada konuşandır, bu tarzda konu
dandır. Ve dalma meseleleri bir şahsiyet mevzuu 
haline getirme, şahıs meseleleri halinde karşılıklı 
^ekisme havası var atma, son günlerde 'Senato
muza arız olan bir haldir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Melen bu ka
nun müzakeresinde kendileri Karma Bütçe Ko
misyonunda bulundular, fikirlerini beyan etti
ler, biz de Bütçe Komisyonu Başkanlık Divanı 
olarak gerekli cevabımızı verdik. Ve diğer üye
ler de, - her halde bütün üyelerin Sayın Me
len gibi düşünmesi ica/betmez. - Onlar de kendi 
fikirlerini beyan ettiler. Şimdi Sayın Melen 
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şöyle böyle not ettim, 10 maddeye yaklaşan 
noktalarda adetâ Hükümete bütçenin tümü 
hakkında sual tevcih etmektedir. Bütçenin tü
mü hakkında aynı şekilde Karma Bütçe Komis
yonunda da sual tevcihinde bulundukları za
man 'bu konuda yetkili olan Maliye Bakanının 
.kendilerinin gerekli suali sorabilip ve eevalnnı 
alaeaklarmı i Cad e etmiştik. 

Şimdi vazifeli arkadaşlarımızdan öğreniyo
rum ki, Sayın Bakan bir müzakere içinde bu
lunmaktadır. Bizim tarafımızdan daıhi kendisi
ne bu toplantıda bulunması rica-smda bulunul
duğu halde, maalesef gelememişlerdir. Her hal
de bundan sonraki toplantılarda Sayın Melen'-
lin, bu ek kanundan ziyade bütçemin tümü üze
nine ait, ta 1965 malî yılı bütçesinin açıklığın
dan tutun, 1966 ya inikaslarına varıncaya ka
dar sormuş oldukları suallere, haklı olarak sor
muşlardır kendilerince, vekil de gerekli ceva
bı verecekti]'. Biz komisyon olarak burada 35 
milyon 784 bin liranın niçin bir ek kanunla büt
çeye tahmil edildiğinin ifadesini, hem kanun 
tasarısının gerekçesinde, hem de maddelerinde, 
yukarıda ifade ettiğimiz gibi söyliyelim. 21 mil
yon 134 bin küsur lirası Millî Eğitim Bakan
lığının, Sayın Melen'in gayet iyi bilecekleri gi-
<bi, kadrolar ile, öğrctamle ilgili bâzı işlerinin 
yürütülmesi için bir zaruret karşısında kon
muştur. Eğer Devlet Memurları Kanunu, yani 
Personel Kanunu dediğimiz kanun yürürlüğe 
girseydi bu mesele kendiliğinden halledilecek
ti. Bu kanun yürürlüğe girmedi diye, belki 
tâbiri yanlış kullandım, tatbikatı başlıyamadığı 
için tatbikatına seçilmediği için bu şekilde 
kadro kanunları getirmek mecburiyeti hâsıl ol
muştur. 

İkincisi, 11 520 000 küsur liralık jandarma 
••erlerinin istihkakı ile ilgili bir ilâvedir. Bunun 
de sebebi şudur: 1966 yılına ait bütçe kanunu 
tasarısı Meclislere sevkedildikten sonra 
'9 . 12 . 1966 tarihinde bir kararname ile bu, 
ayda 90 lira olan istihkak bedelinin 120 lira
ya çıkarılmış olmasından mütevellit bir artış
tır. Diğer iki kalem, 1 milyon 400 bin küsur 
lira Cumhurbaşkanının dış memleketlere se-

yehatle ilgili görülmüş ve Hükümet tarafından 
muvafık bulunduğundan bu kanun tasarısına 
dereedilmiştir. Bir diğeri de MİT teşkilâtının 
faıaliyete geçebilmesi için lâzım olan 1 milyon 
180 bin küsur liradır. 

Şimdi, Sayın Melen bu hususları gayet iyi 
biliyorlar. Karma Komisyondan gerekli müza
kerede karşılıklı tartışmalar yapıldı ve vekil 
bulunmadı burada da vekil bulunamadı, veki
lin bulunamayışı meselesini biz de böyle lâalet-
tayiu bir hareket olarak asla kabul etmediği
mizi ifade edelim. Daha önceki müzakerelerde 
de Sayın Melen hatırlarlar, geçen yıllara ait 
böyle ek kanunlar geldiği zaman vekilin bulun
mayışını tenkid ettiklerinde kendilerine ilti» 
hak ettiğimiz taraflar dâhi olmuştur. Ancak 
hakikaten bugünkü gelemeyişi büyülk bir ma
zeretine mebnidir. Kendisi en yakın celsede sa
yın arkadaşlarımızın kafasına takılan istifham
lara gerekli cevabı bu kürsüden verecektir, ver
mesi de vazifesidir, bunu yapacaktır. Ancak 
ben sözlerimi bağlarken Sayın M.elen'e, ki, bil
gisine, tecrübesine büyük hürmetlerim vardır, say
gım. vardır; bu şekilde, bu tarzda bir konuşma 
ile bizleri zedelememesi icabettiğini sanırdım 
ve öyle olması gerekirdi düşüne esindeydim. 
Bu bakımdan üzüntülerimi beyan eder, hür
metlerimi arz ederim. 

FERİD MELEN (Van) — Kürsünün neza-
hatini bozmadım, sözcülerin bunları bilmesi lâ-
zımgeldiğiiTİ söyledim. 

BAŞKAN — Kanunların tümü 'görüşülüp 
oylandıktan sonra bir lehte bir aleyhte konuş
ma olur. Mesele kanun üzerine olur. Kanunun 
tekniği üzerinde olmaması lâzımdır. Muhterem 
üyelerden rica ediyorum, müsamaha ile karşılı
yoruz. Peşin söyliyecekleri sözleri en son... 

FERÎD MELEN (Devamla) — Tatmin 
edici cevap vermedi de onun için 

BAŞKAN •— Öyle .mi efendim, peki açık oy
lamaya katılmıyan var mı efendim? Lütfen 
oylarınızı kullanınız. Sayın Agun, Sayın Eg-e'-
nin oyları verildikten sonra oylama muamelesi 
•bitmiştir. 

Gündemin birinci maddesine geçiyoruz. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
Atom enerjisinin sivil sahada kullanılması hu
susunda işbirliğine dair Anlaşmanın değiştiril
mesi hakkında Anlaşma ve Geçici Komisyon mü
talâası (1) 

BAŞKAN — Başbakanlık tezkeresi. 

5 . 7 , 1966 

Geçici Komisyon mütalâası 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
3 Haziran 1965 tarihinde imzalanan ve 9 

Aralık: 1965 tarihli ve 6/5607 sayılı Kararna
me ile onaylanıp 16 Şubat 1966 tarihli ve 12228 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
'giren ve Millet Meclisi ile Cumhuriyet Senato
suna bilgi için sunulan «Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında Atom Enerjisinin sivil sahada 
istimali hususunda işbirliğine dair Andlaşma-
mn değiştirilin esine dair Andlaşma» nın 'mahi
yeti itibariyle sunuşla tekemmül eden bir an
laşma mı, yoksa karnın yoliyle yürürlüğe faon-
nıası gereken bir anlaşma mı olduğunun ince
lenmesi ile görevlendirilen Cumhuriyet Senato
su Dışişleri, Bütçe ve Anayasa komisyonları 
temsilcilerinden kurulu Geçici Komisyon, 
22 Haziran 1966 tarihinde meseleyi incelemiş 
ve Andlaşmayı hazır lıyan Dışişleri Bakanlığı 
ilgililerinin izahatına da müracaat ettikten son
ra, Çekmece Nükleer Araştırma Reaktörümü
zün yakıtının A. B. D. sağlanmasına ve nükleer 
teknoloji alanında kıymetli teknik yardım te
minine imkân veren bu Andlaşımanın Anayasa 
ve 244 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığı 
hususunda mutabakata varmıştır. Tetkik at so
nucunda anlaşıldığına nazaran, bu bir yıllık ta
dil Andlaşması Devletimize her hangi bir malî 
'külfet yüklememektedir. İşbu Andlaşma esasen 
9 Haziran 1966 tarihinde hitama ermiş ve bu 
süre zarfında her hangi bir malî külfet yükle-
mıemiştir. Kaldı ki, Devletimize malî külfet yük-
liye'biiecek iktisadi, ticari ve teknik anlaşma
lar, Anayasamızın 65 nci maddesinin 3 ncü 

(1) Anlaşma ve Geçici Komisyon raporu ek
lidir. 

ENEL KUEULA SUNUŞLARI 

fıkrasına ve 244 sayılı Kanunun 5 nci madde
si ile 2 nci maddesinin 4 ncü fıkrasına göre 
Bakanlar Kurulunun onaylaması ile yürürlü
ğe girehileceğine nazaran söz konusu Andlaşma 
Devletimize bir malî külfet yüklese idi dahi 
işbu Andlaşmanm Bakanlar Kurulunca onayla
narak yürürlüğe girmesi cari mevzuatımıza uy
gun olacaktı. 

Şu noktayı, da belirtmek isteriz ki, Anaya
sanın 65 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre 
sadece yayınlama ile yürürlüğe konan iktisadi, 
ticari veya teknik münasebetleri düzenliyen ve 
süresi bir yılı aşmıyan. andlaşmaların yine Ana
yasanın aynı maddesine göre, yayımlarından 
başlıyaralk ilki ay içinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin bilgisine sunulması gereikımektedir. 
Btırad'aki bilgiye sunmak tâbirinden Meclislere 
bu andlaşmalarm tasvip veya ret gibi bir* işle
me tabi tutulamıyacakları mânası çıkmaktadır. 
Bu andlaşmalarm Meclislerin bilgisine sunul
masının tabiî sonucunun Meclis üyelerinden bâ
zıları o Andlaşmanm Anayasanın 65 nci madde
sinin 2 nci ve sonuncu fıkraları hükümlerine 
uygun, kanısında iseler, icranın takdir hakkını 
yanlış .kullandığımı ve Anayasayı yanlış uygu
ladığını ileri sürerek icra organı üzerinde Ana
yasaca kendilerine tanınmış olan murakabe yol
larından yararlanmak suretiyle yetkilerini kul
lanmak olacağı neticesine varılmıştır. 

Yukarda mâruz hususlar ışığında Geçici 
Komisyonumuz 3 Haziran 1966 tarihinde imza
lanan bahis konusu İşbirliği Temdit Andlaşma-
sının lüzumlu kanuni formalitelere uygun ola
rak onaylanıp yürürlüğe girmiş olduğuna oy 
'birliği ile karar vermiştir. , 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Â. Artııs 
Yozgat 

#. Artukmoc 
Hatay 

M. Deliveli 
Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Konya. 
M. Oluz 
İstanbul 

(). Gümüşoğlu 

Sözcü 
Yozgat 

/. Yeşilyurt 
Sivas 

R. Öçten 
Tabiî Üye 
8. O'kan 
İstanbul 

T. Arıburun 
Ağrı 

S. Türkmen 
Van 

F. Melen 
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FERID MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
•ne Hükümet var, ne de (komisyon var. 

BAŞKAN — Efendim bu mevzuda komis
yon ve Hükümet aranmaz, yalnız ıttılaınıza 
sunulur. 244 sayılı Kanunun 2 nci maddesi sa
rih, Heyeti Umumiyenin bilgilerine sunulur. 
Bir kararı ittihaz edecek değiliz. 

244 sayılı Kanunun ikinci maddesi gereğin
ce Yüksek Heyetinizin bilgilerine sunulur. 

Gündemimizde Anayasa Mahkemesine üye 
seçimi vardır. 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılmasına mütadair kanun tasarısının 
açık oylama sonucunu arz ediyorum. Oylama
ya 94 sayın üye katılmıştır. 71 kabul, 23 ret 
oyu vardır. Salt çoğunluk sağlanmıştır. Ka
nun Millet Meclisine ffönderilecektir. 

Anayasa Mahkemesi üye seçimine geçme
den evvel Heyeti Umumiyeııi'n mevcudu hak
kında yoklama yapmak zarureti vardır, yokla
ma yapılacaktır. 

(Ekrem Acutıer'den başlamak suretiyle 
yokla m a yapı İdi.) 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler "Kurulu ve 
Anayasa Mahkemesine üye seçebilmemiz için 
93 sayın üyeye ihtiyacımız vardır. Heyeti Umu-
miyemizde 93 sayın üyenin bulunmaması sebe
biyle verilmiş bulunan bir takriri oya sunamı-
yaeağım. Bu takrir oylamanın ayrı ayrı ya
pılmasını arzu etmektedir. Bu bakımdan ço
ğunluğumuzun bulunmadığı yapılan yoklama
da tahakkuk ettiği cihetle 26 . 7 . 1966 Salı 
günü saat 15 de toplanmak üzere 'birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 16,45 

7. — DÜZELTİŞLER 

815 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltişler 
yapılmıştır 

Sayfa 

8 
8 
8 
8 
» 
9 
9 

12 

Yanlış 
Satır 

5 kısmının 16.000 
6 16.411 
9 13.000 
9 13.131 

son satır 35.000 
7 35.000 nci 
8 35.730 ncu 
8 tal imlan 

Doğru 

kısmının 16.000 
16.411. 
13.000. 
13.131. 
35.000. 
35.000. 
35.730. 
alımları 
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1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı
sına verilen açık oylar 

(Salt Çoğunluk sağlanmıştır,) 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 

Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

TABİÎ ÜYE 
Haydat* Tunçkanat 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenlıer : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

185 
94 
71 
23 

0 
91 

Ü 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğiu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasauoğiu 

BURDUR 
("). Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şt'i'ol. Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nakit. Altan 

ÇORUM 
Safa Yalç.uk 

DİYARBAKIR 
Sel âhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Oebâ! Ertuğ 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

HATAY 
Mustafa De.liveli 

İÇEL 
0. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

[Redde 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BURSA 
Saffet Ural 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkeiue 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozeait 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerde inli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersarı 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
A hdurrahman Bayat* 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Ilışan Bingöl 

deriler] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazcrdağlı. 

-

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
0. Mecdi Ağım 

SAMSUN 
U. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
1 f.ulûsi Söylıemezoğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet F'aik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydırıer 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Ragıp Üncr 

GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizam ettin Özgül 
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İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMİR 

İzzet Birand 
Enis Kansu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Cemal Gürsel ı(İ.) 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneşi 
Selâhattin Özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Y. Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Saliih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

MALATYA 
M. Zeki Tulmıay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
î. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALH 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gaıvsi Uçaıgök (t.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
AM>as Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

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

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça (t.) 
1. Etem Erdinç (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Haldun Menteışeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hasan Kangal (1.) 
Sadi Koçaş (t.) 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya katılmıyanlar] 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

91 NCÎ BİRLEŞİM 

21 . 7 . 1966 Perşembe 

Saat: 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
Atom enerjisinin sivil sahada kullanılması hu
susunda işbirliğine dair Anlaşmanın değiştiril
mesi hakkında Anlaşma ve Geçici Komisyon mü
talâası 

2. — Anayasa Mahkemesine bir asıl üye se
çimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna iki asıl üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

2. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı: 771) [Dağıtma tarihi: 3.3.1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin-
deki 3657 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/72) 
(S. Sayısı : 773) [Dağıtma tarihi : 2 .3 .1966] 
(Maliye Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) (S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi : 3.3.1966] (Maliye Bakanlığı ile 
ilgili) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 22 . 5 .1965 tarihli 
Haftalık Karar Cetvellerindeki 2538 sayılı Ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/74) (S. Sayısı : 784) 
[Dağıtma tarihi : 17 . 5 . 1966] (Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/12) (S. Sayısı: 788) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 .1966] 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu. raporu (3/15) (S. Sayısı : 789) [Dağıtma 
tarihi : 6.7.1966] 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nm yasama dokunulmazlığının 
kaLhıılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-



müyonu raporu (3/23) (S. Sayısı : 700) [Dağıt
ma tarihi : 6.7.1966] 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangilin yasama dokunulmaz
lığısın kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/37) (S. Sayısı : 791) 
[Dağrtma tarihi : 6.7.1966] 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'mn yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/54) (S. Sayısı : 792) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/57) (S. Sayısı : 793) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7.1966] 

12. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
Sabahattin Orhon'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/92) (S. Sayısı : 796) [Dağıtma 
tarihi : 6 . 7 .1966] 

13. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi A e Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/112) (S. Sayısı : 794) 
[Dağıtma tarihi : 6.7.1966] 

14. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi C. Tev-
fik Okyayuz'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/195) (S. Sayısı : 797) [Da
ğıtma tarihi : 7.6.1966] 

15. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'm yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/197) (S. Sayısı : 798) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-

2 _ 
misyonu raporu (3/200) (S. Sayısı : 799) [Da
ğıtma tarihi : 6 , 7 . 1966] 

17. ••— Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması haklımda Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/228) (S. Sayısı : 800) [Dağıtma ta
rihi : 6.7,1966] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/278) (S. Sayısı : 801) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Bah
iri! Arıkan'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/279) (S. Sayısı 802) [Dağıtma tari
hi : 6.7.1966] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
rnişonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 803) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 .1966] 

21. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
Şeref Kayalar'm yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/311) (S. Sayısı : 804) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

22. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Tekin Anburun'un yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/326) (S. Sayısı : 805) [Da
ğıtma tarihi : 6.7.1966] 

23. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi 
Sai'a Yalçuk'un yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/332) (S. Sayısı : 806) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

24. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat öztürkçine'nin yasama dokunulmaz
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 



Adalet Komisyonu raporu (3/358) (S. Sayısı : I 
807) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
M. Nuri Âdemoğlu'nun yasama dokunulmaz-
lığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tes
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/371) (S. Sayısı : 
808) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

26. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi 
ihsan Sabri Çağlayangil'in yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/385) (S. Sa
yısı : 795) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

27. — Cumhuriyet Senatosu îstanbul Üyesi 
Osman Zeki Gümüşoğlu'nun yasama dokunul
mazlığının kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Cumhuriyet SenatGSu Anaya- j 
sa ve Adalet Komisyonu raporu (3/403) (S. Sa
yısı : 809) [Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

28. — Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi 
Talât Oran'ın yasama dokunulmazlığının kal- | 

dmlması hakkında Başbakanlık teskeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/429) (S. Sayısı : 810) [Da
ğıtma tarihi 8 . 7 . 1986] 

29. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması baklanda Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/436) (S, Sayısı : 811) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

30. — Cumhuriyet Senatosu îstanbul Üyesi 
Orhan Akça'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/441) (S. Sayısı ; 812) [Da
ğıtma tarihi : 6 . 7 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Dönem : 1 
Topianü : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/247; Cumhuriyet Senatosu 1/658) 

T. C. 
Başbakanlık 14 , 7 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
'Teknik Dairesi 

Sayı : 71 - 419/4115 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 6 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Dzmirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci madde : 

Hazine Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası İktisadi İşbirliği Teşkilâtının çıkardığı bülten ve 
aylık ekonomik göstergeler ile konsorsiyum, çalışmalarına mütaallik raporların teksiri için alın
masına zaruret bulunan elektrikli teksir, hesap ve yazı makinaları bedelinin (R) işaretli cetvel
deki açıklamaya göre (Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri) maddesinden ödenmesi gerekmek
tedir. 

Bu itibarla, bu maksat için (Konsorsiyum çalışmaları ile ilgili olarak dâhilde ve hariçte yapı
lacak her türlü giderler) maddesine konulmuş bulunan 70 000 liranın gereken tediyeyi temin için 
(Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri) maddesine aktarılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

ikinci madde : 

a) Geçen ve eski yıllarda tahakkuk etmiş olup aidolduklan yıl bütçelerinin ilgili tertiplerin
de ödenek bakiyesi bulunmaması sebebiyle ödenemeyip karşılıksız borç mahiyetini almış bulunan 
borçların tediyesini temin için bir kısım Bakanlık ve dairelerin 1966 yılı bütçelerinin tasarrufu 
mümkün görülen tertiplerinden (1 409 790) liranın düşülerek ilgili bütçelerde (Geçen ve eski 
yıllar karşılıksız borçları) adı ile yeniden açılan tertiplere olağanüstü ödenek olarak aktarılma
sına ; 

b) Dışişleri Bakanlığı daire ve bürolarının ihtiyacını karşılamak üzere Başbakanlık Devlet 
Personel Dairesinin işgalinde bulunan binanın boşaltılarak mezkûr Bakanlığa tahsis edilmesi ve 
Devlet Personel Dairesi için yeni bir bina kiralanması kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Bn hususu temin için Dışişleri Bakanlığı 1966 yılı bütçesinin 32.120 nei (Dış memleketlerde 
yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar) maddesinden tasarrufu mümkün görülen 200 000 liranın 
Başbakanlık bütçesinde yemden açılacak 15.424 ncü (Kira bedeli) maddesine aktarılmasına; 

c) Paris'te İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) nezdinde Türk Heyeti Başkan
lığına tahsis olunan hizmet taşıtının işletme ve onsrma giderlerini karşılamak üzere Maliye 
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Bakanlığı Bütçesinin 34.743 neü (iktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilâtı (IDA) yeni binasının inşaat 
masraflarına katılma payı) maddesinden tasam fu mümkün görülen 50 000 liranın yeniden açılan 
15.845 nci (Taşıt işletme ve onarma giderleri) maddecine aktarılmasına zaruret bulunmaktadır. 

üçüncü Madde : 

Bölüm Madde Eklenen Açıklama 

12.000 

13.000 
16.000 

12.281 
12.380 
13.410 
16.111 
16.115 
16.116 
16.117 

100.000 
11.000 
50.000 
10.000 
1.500 

270 000 
7.500 

13.000 13.513 50.000 

16.000 16.711 20.000 
16.721 30.000 

12.000 12.282 55.000 

12.530 

12.592 

14.000 14.331 

390 000 

80 0O0 

275 000 

BAŞBAKANLIK 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 nci maddesinin sonuna 
485 sayılı Kanunun birinci maddesi ile eklenmiş olan hükümler 
Gelir Vergisi mükelleflerinden yıllık Gelir Vergisi ve sermaye 
şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannameleri üzerine tarlıolunan 
Gelir ve Kurumlar verdileri miktarları ile mükelleflerin ad ve 
unvanlarının Resmî Gazetede yayınlanmasını öngörmekte oldu
ğundan bu hususun temini için Başbakanlık Bütçesinin bu masrafla 
ilgili maddelerine ödonek eklenmesine zaruret bulunmaktadır. 
Devlet bakanlarına ait taşıtların mevcut keşiflere göre ona
rılmalarının sağlanması maksadiyle ödenek eklenmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. 
Bu tertiplere konulmuş olan ödenekler tamamen sarf edilmiştir. 
Malî yıl sonuna kadar olan ihtiyacın karşılanabilmesi için 
ödenek eklenmesine lüzum bulunmaktadır. 
M^T Teşkilâtının özelliği yönünden çeşitli iş ocakları ve kade-
demeleri bulunmaktadır. Ayrıca teşkilâtın elektrojen grupları, 
telsizlori ve araçlarının onarılmaları için bu hizmetlerde çalıştırıla
cak kalifiye elemanlara ve işçilere ihtiyaç bulunduğundan bunların 
ücretlerinin karşılanması maksadiyle bu maddeye 55 000 liranın 
eklenmesi gerekmektedir. 
644 sayılı Teşkilât Kanununun 14 neü maddesi MÎT kadrosuna dâ
hil memur ve hizmetlilere 4367 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
(B) fıkrası hükümlerinden faydalandırılmalarını âmir bulunduğun
dan. bu vı 1 bütçesinin 12.530 ncu tertibine aylıklılar için 16">, ücret
liler k;in de 75 lira üzerinden hesa.bedilmek suretiyle 1 031 265 lira 
ödenek konulmuş idi. ücretlilere de aylıklılarda olduğu gibi 165 li
ra üzerinden tayın bedeli ödenmesi 4367 sayılı Kanun ve ekleri hü
kümleri icabı olduğundan 75 lira ile 165 lira arasındaki 90 lira far
kın ödenebilmesi için bu maddeye 390 000 liranın eklenmesi zaru
ridir. 
644 sayılı Teşkilât Kanununun 20 nci maddesi gereğince MÎT kad
rosuna dâhil hizmetlilere ayda 100 - 250 lira arasında tazminat ve
rilmektedir. Tesbit edilen kadro adedine göre bütçenin 12.592 nci 
tertibine konulmuş bulunan 635 000 lira ödeneğin yetersizliği anla
şılmış bulunduğundan istihkakların karşılanabilmesi için 80 000 
liranın eklenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
MİT Büro giderleri içinde yer alan su, yayın, aydınlatma ve yaka
cak giderleri ödeneklerinin harcama seyrine göre yıl sonuna kadar 
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Bölüm Madde Eklenen Açıklama 

yetmiyeeeği anlaşıldığından, hizmetin Özelliği ve önemi yönünden 
her hangi bir aksamaya yer vermemek maksadiyle su giderleri için 
10 000, yayın giderleri için 25 000, aydınlatma giderleri için 
120 000 ve yakacak giderleri için de 120 000 lira olmak üzere top
lam olarak 275 000 liranın eklenmesi gerekmektedir. 

14.333 150 000 MİT hizmetlerinin özelliği dolayısiyle teşkilâtta tahsisli 91 taşıt de
vamlı olarak faaliyet halinde bulunmaktadır. -
Bunların mühim bir kısmının modellerinin eski olması ve ekonomik 
ömürlerini do1 durmuş bulunmaları sebebiyle sık sık arıza yapmakta 
ve dolayısiyle hizmet aksamaktadır. 
Bu yönden, fon heyetleri raporlarına göre taşıtlarda mevcut arıza
ların MİT atölyelerinde giderilmesi iein lüzumlu malzemenin satın-
alma,b:lmosıni tominen bu tertibe 150 000 liranın eklenmesine za
ruret bulunmaktadır. 

14.334 200 000 MER binasının tamamının Eylül 1966 sonuna kadar tamamlanaca
ğı düşüncesiyle Ankara'daki MİT Teşkilâtının kira giderleri 6 ay
lık olarak hesaplanmış ve bütçeye ona göre ödenek konulmuş idi. 
T E R binasının inşaatı mütaahhidinin taahhüdünü yerine getirme
miş olmasından sözleşmenin Bayındırlık Bakanlığınca fesh edildiği. 

mütnahhit nam ve hesabına yapılan eksiltmeye talip çıkmaması do
layısiyle ihalenin yapılamadığı anlaşıldığından, ikinci allı aylık 
kira giderlerinin karşılanabilmesi için bu maddeye 200 000 liranın 
tklpnmesi gerekmektedir. 

16.000 16.812 30 000 MİT bina onarımı için 16.812 nci tertibe konulmuş olan ödeneğin 
tamamı harcanmıştır. MİT Teşkilâtının işgalindeki binaların bir 
kısmının çatı ve diğer zarurî tamirlerinin yaptırılamamış bulun
ması dolayısiyle, teşkilâttan gönderilen keşiflere göre bunların âcil 
onanırlarının yaptırılması için bu maddeye 30 000 liranın eklen
mesi zaruri görülmektedir. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
12.000 12.530 11 520 000 Kazandan iaşeleri mümkün olmıyan sabit jandarma birlik erlerinin 

aylık iaşe bedelleri, 9 . 12 . 1965 tarih ve 6/5634 sayılı Bakanlar 
Kurula kararı ile 1 Mart 1966 tarihinden itibaren 90 liradan 120 
liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. 
Kanuni olan ve kadro karşılığı ödenmesi zaruri bulunan bu istih
kakların karşılanabilmesi için bu miktarın eklenmesine ihtiyaç du
yulmuştur. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

12.000 12.852 1 400 000 Cumhurbaşkanının İran, Pakistan ve Birleşik Amerika'ya yapacak
ları seyahatler kesinleşmiş bulunmaktadır. 
1966 yılı bütçesinin tanzim ve tatbiki sırasında malûm ve mutasav
ver olmıyan bu seyahatlerin gerektireceği giderleri karşılamak üzere 
ödenek eklenmesine zaruret bulunmaktadır. 
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Bölüm Madde Eklenen Açıklama 

•MÎLLÎ E Ö M M BAKANLIĞI 

12.000 .12.111 955 125 1. 1955 - 1966 'ders yılı sonunda ilfedkul öğrenmeni yetiştiren mıü-
12.112 10 267 425 esseselerden 11 316 öğretmen adayı, orta dereceli okullara öğretmen 
12.116 50 625 yetiştiren kurumlardan 3798 öğretmen mezun olacaktır. 
12.212 512 730 Aynı zamanda yeniden 3 aded teknik okul ile ilk ve orta dereceli 
12.213 7 586 325 okullar ve gezici köy kursu açılacaktır. 
12.221 111 375 Bu okulların bir kısım öğretmen ve idareci kadrolarının karşı-
12.222 60 750 lanmasını temin etmek üzere 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (L) 
12.370 1 172 660 işaretli cetvelden (3 768) aded kadronun serbest bırakılmasına za-
12.511 417 330 ruret bulunmaktadır. Kadro ihtiyacının geri kalan kısmı da Millî 

Eğitim Bakanlığı Kuruluş ve kadrolarına ait kanunlara ek bir ka
nunla temin edilecektir. 
2. Doğu ve Güney Anadolunun mahrumiyet bölgelerinde yeniden 
açılacak yatılı bölge ilkokulları ile, öğrenci mevcudu yükselen, tesis 
sayıları artan ve yeniden açılmasına karar verilen 153 aded orta 
dereceli okulun ve hizmetli kadrosu bulunmıyan ve yeniden açıla
cak olan 84 aded halk kütüphanesinin ve nihayet memleket turiz
minin gelişmesinde önemli rol oynıyan müzeler ve anıtlar hizmetli 
personel ihtiyacını karşılamak üzere (2 630) aded kadronun 1966 
yılı bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı kısmına eklenmesi zaruri bulunmaktadır. 
Mezkûr kadrolarla ilgili giderleri karşılamak maksadiyle bu mik
tarların ellenmesine zaruret görülmektedir . 

Madde 4 ve 5 : 
Gerekçeleri 3 ncü maddede açıklandığı üzere 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı Millî Eğitim Bakan

lığı kısmının (D) işaretli cetveline (2 630) aded kadronun eklenmesine ve (L) işaretli cetvelinden 
(3 768) aded kadronun serbest bırakılmasına zaruret bulunmaktadır. 

Madde 6 : 
Yabancı memleketlerde çalışmakta olan hizmetlilerin ücretleri 1958 yılı Ağustos ayma kadar ay

lık ücret tutarlarından emekli aidatı ve Gelir Vergisi çıktıktan sonı'a bakiyesi cari döviz kuruna bölün
mek suretiyle ödenmekte idi. 

1958 yılı Ağustos ayında paramızın dış değerinin düşürülmesi üzerine, ezcümle doların 2,80 Tl. 
olan değerinin 9 liraya çıkması dolayısiyle yabancı memleketlerdeki hizmetlerin almakta oldukları dö
vizin, evvelkinin 1/3 ne düşmemesini ve bunlara mezkûr operasyondan önce ellerine geçen meblâ
ğın tediyesini temin için 1958 yılı bütçesinin (R) işaretli cetveline gereken hüküm konulmuş ve ara
dan 8 yıl geçmesine rağmen bu hüküm muhafaza edilmiştir. 

Ancak; mevcut (R) formülüne göre 1958 yılı kadroları dondurulmuş bulunduğundan dış mem
leketlerde vazife gören hizmetliler bulundukları memleketlerdeki fiyat yükselişlerine rağmen aynı üc
reti almaya devam etmekte ve geçim seviyeleri değişik olan bu memleketlerdeki hizmetlilerin ücretle
rine aynı döviz emsali uygulanmaktadır. 

Bu tatbikatın mahzurlarını bertaraf etmek üzere 1966 yılı Bütçesinin (R) işaretli cetvelinin ücret
lerle ilgili açıklamasında gereken değişikliğin yapılmasına zaruret bulunmaktadır, 
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Madde 7 : 
Protokol hizmetlerinde kullanılmak üzere zaman zaman şirketlerden kiralanan taksiler bütçeye 

büyük masraflar yüklenmektedir. 
; Bu masrafların önlenebilmesi için dış temsilciliklerimizin yerine yenileri alınmış bulunan ve ma

hallinde satış imkân ve değeri bulunmıyan eski binek taşıtlarından 4 adedinin Devlet Protokol Hiz
metlerinde kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığı emrine tahsis edilebilmesi ve Moskova Büyükelçili
ği için alınması evvelce kararlaştırılmış bulunan makam taşıtından sarfınazar edildiğinden bunun ye
rine Tunus Büyükelçiliği için bir makam taşıtı satmalmabilmesi için 1966 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (R) işaretli cetvelde gereken değişikliğin yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Madde 8 : 
Maliye Bakanlığı 1966 yılı Bütçesinin 35.746 ncı (Zekâca Geri Kalmış Çocukları Koruma Der

neğine yardım) maddesine adı geçen Derneğe yardım olmak üzere ödenek konulmuştur. 
Ancak; mezkûr ..Derneğin yazılı müracaati üzerine, dernek unvanının (Çocuk Zekâsını Koruma ve 

Geliştirme Derneği) şeklinde olduğu anlaşılmış bulunduğundan ödemeyi temin için madde unvanı
nın bu şekilde değiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Madde 9 : 
1966 yılı Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesinin 35.730 nen (Müslüman memleketlerdeki emakini 

muikaddeseye hediye edilecek sekiz halı bedeli) karşılığı olarak' konulmuş olan 45 000 liradan 20 513 
lira mukabilinde sekiz aded halı alınmış ve tahsis edilen mahallere .gönderilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığınca diğer Müslüman memleketlerdeki emakini mukaddeseye de halı hediye edil
mesinin çok faydalı olacağı ifade edildiğinden bakiye ödenekle halı alınarak diğer Müslüman memle
ketlere gönderilmesinin temini için madde metninden (sekiz) kelimesinin çıkarılması gerekmektedir. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 19 . 7 . 1966 

Esas No. : 1/247 
Karar No. : 37 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, 
ilgili temsilcilerin iştirakiyle incelendi, görüşüldü; gerekçesinde belirtildiği gibi : 

Tasarının 1 nci maddesinde 70 000 liralık bk- aktarma yapılmasını, 
2 nci maddesinde 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerin (1) sayılı cetvelde yazılı 

tertiplerinden düşülen .1 409 790 liranın (2) sayılı cetvelde yeniden açılan tertiplerine ola
ğanüstü ödenek olarak aktarılmasını, 

3 ncü maddesinde 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin (3) sayılı cet
velde yazılı tertiplerine 35 784 345 lira ek ödenek verilmesini, 

4 ncü maddesinde Millî Eğitim Bakanlığı için 1963 yılı Bütçe Kanununa büğlı (D) işa
retli cetvele, (4) sayılı cetvelde yazılı 2630 aded kadronun eklenmesini, 

5 nci maddesinde yine Millî Eğitim Bakanlığı için 1966 yılı Bütçe, Kanununa bağlı (L) 
işaretli cetvelden (5) sayılı cetvelde yazılı kadroların serbest bırakılmalarım, 

6 nci maddesinde 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin (ücretler) kesi
minde (6) sayılı cetvelde yazılı ibare çıkarılarak (7) sayılı cetvelde yazılı ibarenin eklen
mesini, 

7 nci maddesinde 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin (Taşıt alımları) 
ile ilgili (Dışişleri Bakanlığı) kısmında (8) sayılı cetvelde yazılı ibare eklenmesini ve «(R) 
işaretli cetveldeki 237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar» ibaresinin beyanı için
de mevcut (Moskova) kelimesinin (Tunus) olarak değiştirilmesini, 

8 nci maddesinde 1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmında 35.000 nci bölümünde 35.746 (Zekâca geri kalmış çocukları koruma derneğine yar
dım) şeklindeki madde unvanının (Oocuk zekâsını koruma ve geliştirme derneğine yardım) 
şeklinde değiştirilmesini, 

9 ncu maddesinde 3966 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Diyanet İşleri 
Başkanlığı kısmında 35.000 nci bölümünde 35 730 (Müslüman memleketlerdeki emakini mukad-
deseye hediye edilecek pekiz hah bedeli) madder.uıden (sekiz) kelimesinin çıkarılması öngörü
len kanun tasarısı yerinde görülerek cctvelleriylc birlikte aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Cfene! Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Ankara 
H. T. Toker 

Edirne 
/ . Ertem 

Başkan V. 
Aydın 

/ . C. Ege 

Aydın 
S. Bosna 

Erzincan 
//. Atabeyli 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Bolu 
/ / . /. Co2> 

Gümüşane 
S. Ü. San 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

İmzada bulunamadı, 

Bursa 
A. Türkel 

îçel 
C. T. Okyaguz 
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İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 

8. Aren 

Kütahya 
M. Erez 

Van 
Söz hakkım saklı 

Muhalefet şerhi eklidir. 
F. Melen 
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İstanbul 

0. Gümüşoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Rize 
E. Y. Akçal 

Yozgat 
Söz hakkım saldı 

Muhalifim. 
N. Kodamanoğlu 

İstanbul 
A. Yalçın 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

Çorum 
A. Çetin 

Kayseri 
F. Koksal 

Trabzon 
A. î. Birincioğlu 

Rize 
0. M. Agun 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1966 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması haldanda kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 16.000 (Çeşitli giderler) bölümünün 
16.411 (Konsorsiyum çalışmalariyle ilgili ola
rak dâhilde ve hariçte yapılacak her türlü 
giderler) maddesinden 70 000 lira düşülerek, 
13.000 (Yönetim giderleri) bölümünün 13.131 
(Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri) 
maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertiplerinden 1 409 790 lira düşülerek, ili
şik (2) sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan 
tertiplere olağanüstü ödenek olarak aktarıl-
mıştir. 

MADDE 3. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı tertiplerine 35 784 345 lira ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDİ] 4. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmına ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

MADDE 5. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvelin Millî Eğitim Bakan
lığı kısmından ilişik (5) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar çıkarılmıştır. 

MADDE 6. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin (Ücretler) kesimi ile 
ilgili kısmından ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı 
ibare çıkarılmış, yerine ilişik (7) sayılı cetvelde 
yazılı ibare eklenmiştir. 

MADDE 7. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin (Taşıt alımları) ile 
ilgili (Dışişleri Bakanlığı) kısmına ilişik (8) 
sayılı cetvelde yazılı ibare eklenmiş ve «(R) 
237 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıt
lar» ibaresinin (Beyanı) içindeki (Moskova) 
kelimesi (Tunus) olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8. — 1966 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 35.000 (Sosyal transferler) bölümü-

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

1966 yılı Bütçe Kanununa 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. 

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

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 815) 
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nün 35,740, (Zekâca Geri Kalmış Çocukları Ko
ruma Derneğine yardım) şeklindeki madde un
vanı (Çocuk Zekâsını Koruma ve Geliştirme 
Derneğine yardım) şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 9. — 1966 yüı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin (Diyanet İşleri 
Başkanlığı) kısmının 35.000 nci (Sosyal trans
ferler) bölümünün 35.730 ncu (Müslüman mem
leketlerdeki emakini mukaddeseye hediye edile
cek sekiz halı bedeli) maddesinden (Sekiz) keli
mesi çıkarılmıştır. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 11. 
vürütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

Başbakan 
Süleyman Demirci 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
A. F. Alişan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kür şad 

29 . 6 . 1966 

Devlet Bakanı 
C. Bilgehan 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/. Gürsan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. D ağ da $ 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
/. Deriner 

İmar ve İskân Bakam 
H. Menteşeoğlu 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Köy İşleri Bakam 
S. O. Avcı 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE .11. — Tasarının 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(Tasarıya bağlı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılı cet
veller aynen kabul edilmiştir.) 

O. Senatosu (S. Sayısı : £15) 
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Bölüm Madde 

[1] SAYILI CETVEL 

ödenenin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

13.000 

12.000 

14.000 

(A/ l ) 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

Yönetim giderleri Bölüm toplamı 

Ulaştı mı a giderleri 
13.410 Posta - telgraf giderleri 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Personel giderleri Bölüm toplamı 

özel hiemet yollukları 
12.910 Tapulama işlerinde çalıştırılacaklara 6245 sayrîı Kamumu 50 ne! 

maddesine göre verilecek tazminat gündelikleri ve geçici görev yol
luğu 

Hizmet giderleri 

Çeşitli hizmet giderleri 
Tapulama giderleri 

14.919 Diğer alım ve giderler 

Bölüm toplamı 

7 653 

7 653 

184 598 

184 598 

33 898 

33 898 

14.000 

1G.0OÛ 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

Hizmet giderleri 

Eğitim ve araştırma giderleri 
14.520 Burs giderleri 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Çeşitli giderler 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Uluslararası ilişikler giderleri 
16.450 Dış memleketlerde Türk Kültür varlığım koruma ve tanıtma gider

leri (Bu maddede mevcut ödeneğe, bunun üç misline kadar ilâve yap
maya Maliye Bakam yetkilidir.) 

35 000 

35 000 

)14 525 

514 525 

C. Senatosu (S. Sayısı : 815) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 

12.000 

14.000 

16.000 

MALÎYE BAKANLIĞI 

Personel giderleri Bölüm toplamı 100 000 

Tazminatlar 
12.520 Kasa tazminatı 

Denetim yollukları 
12.825 Defterdarlar, malmüdüıîeri, millî emlâk müdürleri kontrol memur

ları devir ve teftiş yolluğu 
Yönetim yollukları 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

Hizmet giderleri Bölüm toplamı 

Malî hizmetlerle ilgili giderler 
Vergi, resim ve harçlar 

14.450 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 246 ncı maddesi gereğince muh
tar ve ihtiyar kurulu üyelerine verilecek ücret 

Çeşitli giderler 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
16.810 Bina onarımı 

Bölüm toplamı 

50 000 

40 000 

10 000 

134 893 

134 893 

100 000 

100 00 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

12.000 

13.000 

16.000 

Pei'sonel giderleri 

Ek çalışma karşılıkları 
12.420 Huzur ücreti 

Yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

Çeşitli giderler 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
16.810 Bina onarımı 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

10 000 

10 000 

4 485 

4 485 

10 000 

10 000 

12.000 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

Personel giderleri Bölüm toplamı 

Ek çalışma karşılıkları 
Huzur ücreti 

12.421 275 sayılı Toplu İş Sözleşmasi, Grev ve Lokavt Kanununa göre iş 
ihtilâfları hakem kurullarına katılacakların huzur ücreti 

270 

270 

C. Senatosu (S. Sayısı : 815) 
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Bolüm Madde Öd eneğin 

13.000 Yönetim giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
13,290 Diğer yönetim giderleri 

Bölüm toplamı 

düşülen 
Lira 

3 720 

3 720 

(k/l) toplamı 1 139 042 

(A/2) 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

23.000. Makina, teçhizat ve taşıt talim lan ve onarımları Bölüm toplamı 20 000 

21.000 

limanlar 
23.521 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

Etüt ve proje giderleri 
Konut sektörü 

21.713 Teknik personel geçici görev yollukları 

Bölüm toplamı 

20 000 

748 

748 

(A/2) toplamı 20 748 

32.000 

(A/3) 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Kamulaştırma ve satmalmalar Bölüm toplamı 

32.120 Dış memleketlerde yaptırılacak binalar ve büyük onarımlar 

MALİYE BAKANLIĞI 

34.000 Malî transferler Bölüm toplamı 

Uluslararası teşekküllere ödemeler 
34.743 İktisadi İşbirliği Kalkınma Teşkilâtı (İDA) yeni binasının inşaat 

masraflarına katılma payı 

200 000 

200 000 

50 000 

50 000 

(A/3) Toplamı 250 000 

Genel toplam 1 409 790 

C. Senatosu (S. Sayısı : 815) 
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Bölüm Madde 

[2] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

15.000 

(A / l ) 

BAŞBAKANLIK 

Kurum giderleri 

Araştırma kurumları giderleri 
Devlet Personel Dairesi giderleri 

15.424. Kira bedeli 

MALİYE BAKANLIĞI 

15.000 Kurum giderleri 

Dış kuruluşlar giderleri 
Maliye Bakanlığı dış kuruluşlar giderleri 

15.845 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

Bölüm toplamı 200 000 

200 000 

Bölüm toplamı 50 000 

50 000 

(A/ l ) Toplamı 250 000 

36.000 

(A/3) 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

Borç ödemeleri Bölüm toplamı 

36.000 

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenelrten hareanmı
yan kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir.) 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Borç ödemeleri Bölüm toplamı 

36 350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten hareanmıyan 
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.) 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

36.000 Borç ödemeleri Bölüm toplamı 

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten hareanmıyan 
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.) 

7 653 

7 653 

218 496 

218 496 

35 000 

35 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 815) 
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Bölüm Madde 

36.000 Borç ödemeleri 

ödeneğin çeşidi 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Bölüm toplamı 

Eklenen 
Lira 

514 525 

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan 
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.) 514 525 

MALİYE BAKANLIĞI 

36.000 Borç ödemeleri Bolüm toplamı 334 893 

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan 
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.) 334 893 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

36.000 Borç ödemeleri Bölüm toplamı 20 000 

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan 
kısmım ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.) 20 000 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

36.000 Borç ödemeleri Bölüm toplamı 24 485 

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan 
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.) 24 485 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

36.000 Borç ödemeleri Bölüm toplamı 3 990 

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan 
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.) 3 990 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 

36.000 Borç ödemeleri Bölüm toplamı 748 

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları (Bu ödenekten harcanmıyan 
kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yet
kilidir.) 748 

(A/3) Toplamı 1 159 790 

Genel toplam 1 409 790 

C. Senatosu (S. Sayısı : 815) 
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[3] SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

14.000 

16.000 

Ulaştırma giderleri 
13.410 Posta - Telgraf giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
13.513 Devlet Bakanları taşıtları işletme ve onarma giderleri 

Hizmet giderleri 

14.331 
14.333 
14.334 

16.111 
16.115 
16.116 
16.117 

16.711 

16.721 

16.812 

MİT hizmetleri giderleri 
Büro giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 

Çeşitli giderler 

İşevl eri ve işyerleri giderleri 
Basımevi giderleri 
Büro giderleri 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Devlet Bakanları temsil giderleri 
Ağırlama giderleri 
Başbakanlık ağırlama giderleri 
Bakım ve küçük onarım giderleri 
Bina onarımı 
MİT bina onarımı 

Eklenen 
Lira 

12.000 

13.000 

12.281 
12.282 

12.380 

12.530 

12.592 

(A/ l ) 

BAŞBAKANLIK 

Personel giderleri Bölüm 

Ücretler 
İşçi ücretleri 
Başbakanlık Basımevi işçi ücretleri 
MİT işçi ücretleri 
Sosyal yardımlar 
Sosyal Sigortalar Kurumlan kejenek ve prim karşılıkları 
Tazminatlar 
MİT tayın bedeli ve iaşe bedeli 
özel kanunları gereğince veril en diğer tazminatla?: 

toplamı 

644 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince verilen tazminatlar 

Yönetim giderleri Bölüm toplamı 

636 000 

100 000 
55 000 

11 000 

390 000 

80 000 

100 000 

50 000 

;n 

'Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 

50 000 

625 000 

275 000 
150 000 
200 000 

369 000 

10 000 
1 500 

270 000 
7 500 

20 000 

30 000 

30 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 815) 
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Eklenen 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

12.000 Personel giderleri Bölüm toplamı 11 520 000 

Tazminatlar 
12.530 Tayın ve iaşe bedeli 11 520 000 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

12.000 Personel giderleri Bölüm toplamı 1 400 000 

Yolluklar 
Yönetim yollukları 

12.852 Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı yolculuk giderleri 1 400 000 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 

12.000 Personel giderleri Bölüm toplamı 21 134 345 

Aylıklar 
12.111 İlkokul öğretmenleri aylıkları 
12.112 Orta dereceli okullar ve geçici köy kursları aylıkları 
12.116 Yüksek teknik ve teknik öğretmen okulları aylıkları 

Ücretler 
Hizmetliler ücreti 

12.21.2 Yatılı bölge ilkokullar hizmetliler ücreti 
12.213 Orta dereceli okullar hizmetliler ücreti 
12.221 Kitaplıklar Genel Müdürlüğü hizmetliler ücreti 
12.222 Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü hizmetliler ücreti 

Sosyal yardımlar 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

Tazminatlar 
Ek görev tazminatı 

12.511 4644 ve 222 sayılı kanunlar gereğince verilen ek görev tazminatı 417 330 

10 

7 

1 

955 125 
267 425 
50 625 

512 730 
586 325 
111 375 
60 750 

172 660 

Genel toplam 35 784 345 

0. Senatosu (S. Sayısı : 815) 
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[5] SAYILI CETVEL 

Moru ariyetin, nevi Aded Aylık 

Millî Eğitim Bakanlığı 

Özlük işleri Genel Müdürlüğü 
1. Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne 
bağlı okullar, Meslekî ve Teknik öğ
retim okulları, gezici köy kursları, 
ilköğretmen okulları ve imam - hatip 

okulları 
Öğretmen 133 1 100 

» 184 950 
2 400 500 

2. 
Öğretmen 

» 

ilkokul öğretmenleri 
200 
43 

5. Teknik okullar 
4 Profesör 

600 
500 

1 250 

D. Memuriyetim nevi Aded Aylık 

ç) Ek görev kadroları 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağ
lı okular, Meslekî ve Teknik öğretim 
okuları, gezici köy kursları, İlköğret
men olcuları ve imam - hatip okulları 

idarecileri 
Müdür 50 

ilkokul idarecileri 

100 

Müdür 
» 

Teknik okullar 

Müdür 
Öğretim İşleri Müdür Yard. 
Yönetim İşleri Müdür Yard. 

500 
250 

1 
1 
1 

100 
•50 

300 
200 
200 

[6] SAYILI CETVEL 

Yabancı memleketlerde çalışan hizmetlile
rin ücreti, 1958 kadrolarına göre ödenen dö
viz miktarının 1966 yılında da aynen verilme
sini sağhyaeak miktar kadar artırmak sure
tiyle ödenir. Ayrıca Türk uyruklu yabancı dil 

bilir sekreterlerin ellerine geçecek bu miktarı 
Maliye Bakanlığının muvafakati alınmak gar-
tiyle % 100 üne kadar artırmaya Bakanlıklar 
yetkilidir. 

[7] SAYILI CETVEL 

Yabancı memleketlerde çalışan hizmetlilerin 
ücreti : 

a) Ecnebi uyruklu olanlara, almakta ol
dukları kadro ücret tutarlarının; 

b) Türk uyruklu olanlara 7244 ve 263 sa

yılı kanunlar esasları dairesinde yurt içi zamlı 
aylık ücret tutarlarının; 

Bulundukları memleketin ekonomik durumu 
nazara alınarak 3.50 katma kadar ödenmesi
ne Maliye Bakanı yetkilidir. 

[8] SAYILI CETVEL 

237 sayılı Taşıt Kanunu hükümleri gereğince 
dış temsilciliklerde miadını dolduran taşıtlardan 
devamlı hizmetler için merkezde kullanılacak 

taşıtlar 

Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

4 Binek tenezzüh Devlet protokol hizmet-
şase 4X2 lerinde 

mm*> 
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