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«* 1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda; 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçinc; geçcaı tuta
nak hakkında söz alarak, Cumhuriyet Senatosu 
kürsüsünde «ikinci Cumhuriyet» ve «Atatürk'ün 
Bursa nutku» deyimlerinin kullandığını, Ata
türk'ün kurduğu Cumhuriyetin devam, otıtiği ve 
Bursa nutku diye bir şeyin mevcudolmadığını 
beyanla .Başbakanlığın bunlara müsamaha gös
termemesini istedi. 

Tekirdağ Üyesi Hayri Mumcuoğlu; Ticaret 
Bakanı Sadık Telkin Müfıtüoğlu'nuıı Trakya ge
zisinde ve muhtelif yerlerde ayçiçeği 'konusun
daki 'beyanlarına temasla ayçiçeğinin ehem
miyeti ve fiyatı halkkmda geniş 'açıklamalarda 
bulundu. 

Devlet Balkanı Refet 'Sezgin; Başbakanın 
devam etmekte bulunan seri konuşmaları hak
kında Tabiî Üyesi Ahmet Yıldız'm 24 . 11 . 1966 
günlü 8 nci Birleşimindeki demecini cevapladı 
ve Başbakanın konuşmalarının hakiki mâna ve 
şümulünü belirtti. 

Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu kendisinin 
de katıldığı «Asya .milletleri Komünizmle Mü
cadele Birliği» toplantısı ve bu toplantıda alı
nan kararlar konusunda açıklamalarda bu
lundu. 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı İhsan Sabri Çağla.yangiFe, dönüşüne kadar, 
İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik etmesi
nin; 

Açık bulunan Devlet Bakanlığının 495.1 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince kaldırıl
masının uygun bulunduğuna, ve, 

Tunus'a yapacağı ve 1 Aralık 1966 'günü bağ
lıyacak 'olan gezileri süresince kendisine Cum
huriyet 'Senatosu Başkanı İbraiıim Şevki 
Atasağun'un vekillik edeceğine dair Cumhur-
'başkanlığı tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

Eskişehir Üyesi Gavsi Uçagök'ün Millî Sa
vunma Komisyonundan istifası okundu, bilgi 
edinildi. 

Bütçe ve Plân Komisyonunda C. H. Partisi 
kontenjanından boşalan üyeliğe Trabzon Mil
letvekili AH Şakir Ağanoğlu'nun aday gösteril
diğine dair C. İT. Partisi Grup B aşk a nv eki İliği 
yazısı okundu. 

Secimin işari 'oyla yapılması kabul edildi ve 
Bütçe ve Plân Komisyonunda açık bulunan 

üyeliğe Trabzlon Üyesi Ali Şakir Ağanoğlu seçil
di. 

Tunus Cumhuıibaşkanmm daveti üzerine 1 -6 
Aralık 1966 tarihleri arasında bu ülkeyi resmen 
ziyaret edecek olan 'Cumhurbaşkanına Cumhuri
yet Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkam Kon
tenjan Üyesi Suad Hayri Ürgüplü ile İzmir 
Üyesi Cahit Okurer'in refakat etmelerinin uy
gun görüldüğüne dair Başkanlık tezkeresi okun
du, bilgi edinildi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti 
arasında 25 Şubat 1964 tarihimde Ankara'da 
imzalanmış olan Kültür anlaşmasının onaylan
masının uygun 'bulunduğuna dair ve, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Roman
ya Halk Cumhuriyeti Hükümeiti arasında 22 
Haziran 1965 tarihinde imzalanan Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun ibulunduğuna dair kanun 
tasarıları ile, 

— 335 — 
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1961 bütçe yılı 
1962 bütçe yılı 
Ankara Üniversitesi 1960 bütçe yılı 
Ankara Üniversitesi 19*61 bütçe yılı 
Ankara Üniversitesi 1962 'bütçe yılı 
Ankara Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesin-

hesap kanım tasarıları tekrar açık oya sunuldu 
ve tasarıların kanunlaşmaları kabul edildi. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1961 'bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı görüşüldü ve tasa
rının kanunlaşması ıkahul olundu. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 'Mitçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının maddelerine ge
çildi. Tasarının görüşülmesi, Hükümet temsilcisi 
birleşimde 'hazır bulunmadığından, gelecek bir
leşime bırakıldı. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1961 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü '1962 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu, 

İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Kesinhesap 
•kanunu, 

Sivil. Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri 
Saymanlığının 1960, 1961 1962 ve 1963 yılları 
bilançolarının onanmasına dair kanun tasarıla
rının görüşülmesi, ilgili Hükümet temsilcileri 
bu Birleşimde hazır bulunmadıklar nidam, gele
cek Birleşime ertelendi. 

Cumhuriyet iSeııatosu Bursa Üyesi İhsan 
Sabri Çağlayan'gil'in ;< 

Cumhuriyet /Senatosu Bursa Üyesi İhsan 
Sabri Çağlayangil'in; 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İhsan 
S ab ri Ç a ğ 1 ay a ng il 'in; 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Orhan 
Akca'nın ve, 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İhsan 
Sabri Çağlayangil'in yasama dokunulmazlıkla
rı hakkındaki Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporları okundu ve kalbul olundu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi memurları
nın teşkilâtına dair 5509 sayılı Kanuna ek 6341 
sayılı Kanunun 'birinci maddesini değiştiren 
695 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi görüşüldü ve ka
nunlaşması kabul edildi. 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katıılmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair Kanunun 7335 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının görüşül
mesi, Maliye Bakanı >bu Birleşimde hazır 'bulun
madığından, .gelecek ıbirleşime bırakıldı. 

Kuşların korunmasına dair Milletlerarası 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı görüşüldü ve tasarı
mlı 'kanunlaşması (kabul olundu. 

6 Aralık 1966 Salı günü saat 15 t e tolanıl-
mak üzere Birleşime saat 17.10 da slon verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 

Mehmet Tfnaldı 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza Vlusman 

SORULAK 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Cemal Tarlan'm, Trakya bölgesindeki ayçiçeği 
istihsal ve satış fiyatlarına dair sözlü soru öner
gesi, Ticaret Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/409) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, İstanbul'da inşaatı uzun sene
lerden beri devam eden ceza ve tevkif evine 
dair sözlü soru önergesi, Adalet Baikanlığıua 
gönderilmiştir. (6/410) 

3. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Avukatlık kanun tasarısı hak
kındaki çalışmalara 'dair sözlü soru önergesi, 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir". (6/4.11) 

Yazdı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgüneş'in; bir öğretmenin nakline dair ya
zılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/306) 

336 — 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

RAPORLAR 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırmasına dair 18 Nisan 1966 
tarihli Anlaşmanın (ve ekleri) o ny al an masının 
uygun "bulunduğu hakındaki ikamın tasarısının 
Milet Meclisince ka'bul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar - iskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
komisyonları raporları. (Millet 'Meclisi 1/279; 
Cumhuriyet Senatosu 1/679) (.S. Sayısı : 846) 

2. — Kişi halleri işlemlerinin düzeltilmesi 
kararları ile ilgili Sözleşmenin 'onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan .metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma 'komisyonları raporları. 
(Millet Meclisi 1/182; Cumhuriyet Senatosu 
1/683) (S. Sayısı : 844) 

3. — Hükümetlerarası Denizcilik İstişarî Teş
kilâtı (IMCO) Sözleşmesinde yapılan değişikli
ğin on'aylanmasının uygun 'bulunduğuna dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince feaibul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaş

tırma ve imar - İskân ve Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma komiısyonlıarı raporları. (Millet Meclisi 
1/201; Cumhuriyet Senatosu 1/684) (S. Sayısı : 
845) 

4. — Mücrimlerin iadesine dair 3 Eylül 1930 
tarihli Türkiye - Almanya Anlaşmasının 19 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakmda mektup teati
si suretiyle yapılan Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuma dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Dışişleri, Turizm 
ve Tanıtma komisyonları raporları. (Millet Mec
lisi 1/1.65; Cumhuriyet Senatosu 1/685) (S. Sa
yısı : 843) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırmasına dair 2 Mayıs 1966 tarihli 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu. Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - .iskân ve Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1/220; Cumhuriyet Sena
tosu 1/686) (S. Sayısı : 847) 

•»>—S»>-«-<^--~"<-

B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Azmi Erdoğ-an (Diyarbakır), Ali Rıza Uhısoy (Kırşehir) 

BAŞKAN — Birleşimi acıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müza
kerelere başlıyoruz. 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

BAŞKAN — Üç aded gündem dışı konuş
ma isteği vardır. Mevzularını Umumi Heyete 
arz -ediyorum. Doğu'dahi asayişsizlik durumu 
ha'k'kmda Sayın Kadri Kaplan, yine Doğu'daki 

asayişsizlik durumu hakkında Sayın Suphi Ba-
tur, tohumluk buğday konusunda İbrahim 
Eteni Karakapıcı. 

Sayın üyeler, bu üç gündem dışı konuşma 
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isteğinin de, mevzu olarak, sözlü Soru mevzuu 
telâkki edildiğinden Başkanlık 'bu söz istİyen 
arkadaşlara söz vermemek kararındadır. Ancak 
arkadaşlarım ısrar ederlerse Heyeti Umumiye-
nin oylarına arz edeceğim. Israr ediyor musu
nuz beyler?... 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sözlü so
ru olarak cevaplarımızı geç almaktayız. Bu se
beple gündem dışı söz istedim. Bana söz ver
menizi rica ediyorum. Yo'ksa direneceğim. 

BAŞKAN — Efendim, sözlü sorulara Diva
nınız bundan böyle gerekli ehemmiyeti verecek
tir ve muntazaman sözlü soru müeslseşeisi işl'iye-
cektir. Ancak, sözlü soru müessesesinin işleme
sini gölgeliyecek gündem dışı konuşmalara söz 
vermemeli (kararındayıım, bunu arz ederim. Eğer 
direriiyorsauız Heyeti Umumlycnin reylerine 
arz edeceğim efendim? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Heyeti 
Umumiyenin takdirine arz ediniz. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, Sayın Kadri 
Kaplan direniyor. Gündem dışı konuşta a yap
masını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Ka/bul etmiyeriler... Kabul edilmiştir. Bu-
yurunuz Sayın Kadri Kaplan. 

1. — Tabiî Üye Kadri Kaplan; çeşitli etken
ler altında öteden beri süregelen Doğu illerimiz-
deki asayişsizlik ve şekavet olaylarına dair de
meci. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 'bu fırsatı verdiği
niz için önce şükranlarımı arz ederim. 

Konu, birkaç gündür Hürriyet Gazetesinin 
'büyük kısmını işgal eden ve efkârı umumiyede 
cidden büyük üzüntü yaratan Doğudaki eş-
kiyalar 'konusudur. Bu yeni b'ir şey değil fil
vaki. Bu, öteden beri bildiğimiz, çocukluktan 
beri dinlediğimiz, tarihten okuduğumuz şeyler 
ve bu Hükümetin meselesi de değil, bundan ev
vel gelmiş, geçmiş bütün hükümetler 'zamanın
da mevcudolan, meydanda olan bir acıdır, bir 
iç yarasıdır. Burada Hükümet ve Hükümetin 
tutumunu tenlkid etmenin bir insafsızlık olaca
ğının idraki içindeyim. Şüphesiz eski bir me
seledir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vatan toprakların
da yaşamak hakkını kazanmış olan vatandaşla
ra Devlet olarak, Hükümet olarak yaşamaları

nın garantisini, emniyetini vermek mecburi
yetindeyiz, zorunluğundayız, Ihiçb'ir sebep ve 
hiçbir şey bu zorunlük, bu mecburiyeti ortadan 
kaldıramaz. Bunda hemfikiriz. 

Değerli arkadaşlarım, o ne vahşettir ki, bâzı 
vatandaşlar koyun 'boğazlanır gibi, gazetelerin 
yazdığına göre, gerçekteki derece nislbetl ne
dir? Şu anda bilmiyorum. Ama böyle bir ger
çek var Doğu'da, biliyoruz. Koyun boğazlanır 
gibi boğazlandığını, derilerinin yüzüldüğünü ve 
gövdelerinin akbabalara atıldığını okuyan, yal
nız bu topraklarda teneffüs etmek 'hakkına sa
hip b'ir vatandaş olarak değil, insan olan her
kes için ürperticidir, elimdir. 

Kimdir bu vatandaşlar, Doğu'lu vatandaş
lar? Bâzı meseleleri ben açık konuşmayı ve ve
rim. Memleketimizde azınlık var. Bu azınlıklar 
hukukta eşit, hukukta belki azırilılk olduğu 
için kendilerine daha çok yakınlık göstereceği
miz kimselerdir. Ama bunlar için çok tabiî 
olan vazifeyi, hele Doğulu vatandaşlarımız için 
nasıl yerine getiremeyiz ben bilmiyorum. Ben 
Doğulu vatandaşlarımızı, hattâ şu ifadeyi kul
lanmakta beis görmüyorum. Doğrusunun bu 
olduğuna inanmış kimseyim, soydaşlarımı:/ 
olarak niteliyorum. İnancım budur. İnancım 
menşe birliğidir, soydaşımdır, kanımda sıcak
lık duyuyorum. Bunu daima böyle duyacağım. 
Bu vatandaşlarımız böyle elîm bir atmosfer 
içinde yaşarken şüphesiz Parlâmento olarak, 
Devlet olarak Hükümet olarak bize çok şeyler 
düşmektedir. Bu- gazetenin yazdığı ya gerçek
tir veyahutta gerçek değildir. Ama gerçek ol
duğuna şüphemiz yoktur. Derecesini bilmiyo
ruz. Bu gerçekse, ki, böyledir, çok acı, acı ol
duğu kadar utandırıcı, utandırıcı olduğu ka
dar korkunç ve korkunç olduğu kadar da se
bebini b'ir açık oturumda izah edeta'iyeceğim 
şekilde tehlikeli bir 'meseledir. Değerli arka
daşlarım, millî menfaatleriimizin her zaman 
dostlarımızun millî menfaatleriyle irtibatlı ol
madığını çok iyi biliyoruz. Millî politika ve 
devletlerarası politikanın kendine mahsus 
prensipleri ve tatbikatı vardır. Ama, bugün 
bunlar beraber olabilirler, yarın beraber ol
mazlar. Bizim bölgelerimizin ve bizim Doğu'-
muz için Rusların, Amerikalıların, İngilizlerin 
ve ismini şimdi telâffuz etmiyeceğim başka dev-
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letlerin meler düşüldüğünü çok iyi biliyorum. 
Bunun için teihlîkelidir. Bu gerçelk olduğuna 
göre, üç hal vardır. Ya çare bulmak mümkün
dür, bulunmuyor. İhmal vardır. Ya çare bul-
ımalk mümkündür, bulunamıyor, acz vardır. Ya 
çare bulmak mümkündür, bulımimak istenmi
yor. Amaç vardır, ama bunların içinde aklî ve 
mantıkî olmıyan çare bulmama amacını gütmek
tir ki, Devlet olarak, Hükümet olarak ve Parlâ
mento olarak bunu saf dışı etmekte tereddüdet-
miyoruz. Geriye iki hal kalıyor. Ya aez var
dır, ya ihmal vardır. Her ikisini de kabul et
mek mümkün değildir. Aczi şimdi ben söyler
ken kabul etmiyorum, değil ki, Hükümet kabul 
etsin, sizler kabul edesiniz. Devlet acz içinde, 
bulunamaz. Bulunuyorsa, derhal bu aezden 
-sıyrılmak görevi ile yükümlüdür; yaşamak için, 
beka bulmak için... İhmal meselesini de telâffuz 
etmenin şimdi mümkün olacağını tahmin etmi
yorum. Ama gönül arzu eder ki, bizim geç
miştekiler için söylediklerimizi, hükümeti eri-
m'izin ihmali yüzünden Doğu bu hale geldi te
ranesini, gelecekler için kendimize söyletmiye-
lim. Onun için bir ihmal varsa süratle tedbir 
almalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, değerli Hükümet, 
'kolları süratle sıvamanın zamanıdır. G-önül 
arzu eder ki, Doğulu kıymetli senatör ve mil-
letvekilleriimiz bunun üzerlnede (şüphesiz ben
den çolk daha dikkatle, gerçekle ve bilgi ile 
eğiliyorlar) elbirliği ile Hükümeti destekle/m'eli 
ve elbirliği ile bizi aydınlatmalıdır. 

Filhakika Anayasamızda senatör ve millet
vekili eri bir bölgenin temsilcisi değil, bütün 
milletin temsilcisidir. Ama çolk defa bu nazari 
kalır. İster istemez geldiğimiz bölgelerde ve 
bölgelerin kaderinde sorumlu ve irtibatlı ol
mak zorundayız. Bunlar bu işi yapmalı ve 
Hükümete yardımcı olmalıdırlar. N~eler dü
şünülebilir'? Süratle 'bunun önlenmesi lâzım. 
İçişleri Bakanı da kesin bir beyanat vermiş. Ga
zetedeki beyanatına göre söylüyorum. O halde 
azimli ve kararlıdır Hükümet. Bir teşkilât me
selesidir, bir hazırlık meselesidir, bir plân me
selesidir. Bugünkü mülkî ve askerî teşkilâtın 
dayandığı prensipler ve hukuk buna müsait de
ğilse yine bugün Anayasamızın müsaadesi nis-
b etin d e ki, var müsaadesi, yeni bir teşkilât ku

rulabilir. Bir genel valiliğin uhdesine verile
bilir. Doğu bölgemizi bizden yapabilmek için, 
Doğu bölgemizi bu ıstıraptan kurtarabilmek 
için akla gelen tedbirlerden biridir. Bir zabıta 
harekâtı meselesidir, takip meselesidir. Jan
darmanın gücünden ve gücünün kuvvetlendiri
leceğinden bahsediliyor. Ama bu jandarmayı 
kendi kaynaklarından, kendi usul ve metotları
na göre kalkındırmak, hazırlamak bir zaman 
meselesidir. Bilirsiniz ki, böyle yerlerdeki her 
türlü hareketler askerliğin gerilla harekâtına, 
dağlık bölgesinde cereyan edecek harekâtla gi
rer. Verimli bir eğitim meselesidir. İyi bir 
teşkilât meselesidir. Sonunda bir kazanç mese
lesidir. Jandarmanın, kendi kaynakları yerine, 
Kara Kuvvetlerinden süratle yetişmiş persone
lin ikmal edilmesi ve bu eşkıyanın ortadan kal
dırılması lâzımdır. Burada açık bir noktaya te
mas etmek istiyorum. Mesele Doğu'ya bir şey 
götürmektir. Doğu'dan bir şey almak değildir 
arkadaşlar. Takip götürüyorum derken, ora
daki vatandaşlara bundan evel mâruz kaldıkla
rı, yani eşkıyalığın korkusu altında mâruz kal
dıklarından daha kötü şeyler götürmek cinnet
lerin en büyüğü olur. Tarihimiz ve tecrübeleri
miz bize açıkça gösteriyor ki, Doğulu vatandaş
ları kazanmaya, o soydaş ve kandaşlarımızı 
bağrımıza basmaya ve basmak için de bilgili, 
kültürlü, dikkatli ve hisli olmaya mecburuz. Za
bıta araştırması çok defa yataklık üzerinde çok 
şedit tedbirler kullanır. Arkadaşlar itham ede
meyiz. Yataklık yapıyor. Köylü ne yapacak. 
Siz de olsanız, Devletin ve Hükümetin kudre
timden daha üstün bir kudretin, bir namlunun, 
namludan çıkmaya hazır bir merminin ve kan
lı bir hançerin dehşeti içiresinde boynunuzu 
uzatırsınız, yataklık yaparsınız. Ben de yapa
rım. Bunu açık konuşm'ak lâzım. Binaenaleyh. 
Şark'taki halkı mesul tutmamalıyız. Çok ine e 
tertiplenen, çok dikkatli tertiplenen bir zabıta 
harekâtına ihtiyaç vardır. Bunu söylememden 
maksat; baharda bütün tedbirlerin alma cağını 
ve kökünün kazınacağını ifade ediyorlar Sayın 
İçişleri Bakanı. Çok hassas olan, t a ruhimizden 
gelen tecrübelerin b'ize dükte ettirdiği bu mese
leye hasslaten dikkat edilmesi lâzımdır-. 

Sözlerimi bağlarken en sona 'bıraktığım, fa
kat en önemli gördüğüm bir meseleye de temas 
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etmek Merim. Zannedilmesin ki, Doğumdaki 
'mesele sadece bir zaibıta harekâtı meselesidir. 
Eğer böyle zannedilirse, adımların en zayıfı, 
tedbirlerin en berbatı takib edilmiş olur. Do-
ğu'daki mesele kül halinde bir meseledir. Sos
yal cephesi vardır. Kültür cephesi vardır, eko
nomik cephesi vardır, insanilik cephesi vardır. 
Bu meseleler bu 'küllün içerisinde bir hâdisedir, 
za'bita harekâtıdır. Binaenaleyh, böyle bir ha
rekâta girişilecekse, halka, mutlaka kendileri
ne demokrasilerin muhtacolduğu korkudan kur
tulma hürriyetinin götürüleceği, ona insanlığın 
götürüleceği, ona vatandaş hakkının taim mâna
sı ile götürüleceği fikri, hissi telkin edilmeli
dir. Daha uzun konuşmakla yaktanizi almak 
istemiyorum. Tarihimiz çok acı hatıralarla do
ludur. Çok dikkatli çok tedbirli, ama çok hızlı, 
çok gerçekçi hareket etmeliyiz. Çok çabuk ha
rekâtın doğuracağı mahzurlar yanında uzun 
boylu hazırlığın kaybını da dikkate almalıyız. 
Bu işe yeterli ve rasyonel bir hazırlıktan sonra 
başlamalı, mesele ıkül halinde düşünülmeli ve 
Do.ğu'yu mutlaka kalbimizin bütün hareketiy
le, bütün sevgimizle kucaklamalıyız. Türk'ün 
yüzünün gülmesinde yüzü gülen, ıstırap çektiği 
zaman yüreği dağlanan bu vatandaşlarımızın 
hakkını teslim ve kendilerine götürmek mecbu
riyetindeyiz. Parlâmento olarak, plartiler ola
rak, adalet olarak Hükümet olarak el ele ver
menin zamanı hattâ geçmiştir. Hükümetten, 
kesin ve açık, azimli ve bunu gerçekleştirmek 
için kesin ve açık teklifler bekliyoruz. Saygılar 
sunarım. (Sağdan ve soldan alkışlar) 

2. — Sinop Üyesi Suphi Batur; Doğu'daki 
şekavet olaylarına dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Suphi Batur Heyeti 
Umumiyenin arzusuna riayet edeceğim, size de 
söz veriyorum, buyurunuz. 

SUPHİ BATUR (iSinop) — Ben direnmiyo
rum. Bu gazeteyi oraya, vereyim, gaızete bizden 
daha baliğ olarak ifade edebilir, bunu takdim 
edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Yalnız -müsaade 

ederseniz bir noktayı izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, kürsüden 
ifade edinil. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka
daşlarım, bendeniz muhterem Kadri Kaplan ar
kadaşım gibi, doğu kelimesini kullanmadan ko
nuşmaya başlıyacağım. Siirt, vilâyetindeki asa
yişsizlik, mal emniyeti yok, can emniyeti yok 
bu, yeni bir şey değildir Siirt vilâyetinde bu 
hâdise. Hafızamda kaklığına göre, .1.9.'10 sene
sinden başlıyor ileriye doğru geliyor ve bu asa
yişsizlik iki üç yere inhisar ediyor. Eruh, Per
vari, Şirnak, Şirvan.. Sayın Cemal Madanoğlu 
daha iyi bilirler. O bölgede kaldı çünkü. Bu 
bölgenin dışına gelmez. Benim maksadımı bir 
konuşma ile bir cş'kiyayı bir tarafa koyup, Hü
kümetin ağırlığını bir tarafa koyup, Hüküme
ti tenkid değil, za'fa uğratmak değil, bir derde 
elbirliğiyle çare bulmaktır. Maksadımız bu, Hür
riyet Gazetesi kesif bir neşriyat yapıyor. Haki
katen bundan dehşet duymamak imkânı yok. 
Ama bana öyle geliyor ki, koyduğu resimlerin 
Ibir kısmı çok eski devre ait meselâ evvelâ 
Hamido'yu koymuş, resim eski. Bakın ne de 
fiyakalı çıkmış, şapkası mapkası, hem de su
lh ay şapkası. Bunlar çeşit çeşit poz da veriyor
lar. 

Beni ikinci dehşete düşüren şey bunun ma
şeri vicdana yayılmış olmasıdır. Bunları Trab
zon'da okuyan, endişede. Sinop'da. okuyan en
dişede. Gamete yaymış bütün olanları Maşeri 
vicdanı azap 'nünde, buhran içinde, endişe için
de. Asıl mesele bu. Yani öyle zannedildiği gibi 
'bir vlâyete münhasır, bir yerde noktalanıp 
kalıyor değildir. Türkiye'ye yayılmış yani di
yor ki vatandaş Siint'/te mal emniyeti yok, can 
•emniyeti yok. Haraçta salıyor adamlar. Ver
gi diyor gazete buna. Nerenin vergisi efendim? 
Vergi kanunla konur, bu haraçtır, düpe düz. 

Beni ikinci olarak endişeye1 düşüren husus; 
resimlere bakıyorum şakilerin ellerindeki silâh
lar Türk yapısı ise, nereden geliyor1? Ordu 
cevap vermeli buna, evet ordu cevap 'vermeli. 
Türk yapısıysa ordu cevap vermeli. Ecnebi 
yapısıysa nereden gediyor, hangi Devletler so
kuyor bunu buraya, hudut yakınlarına? Molla 
Mustafa Barzanî var aşağıda; bir kere, bir 
avuç. toprakta, tutunu rsa Isken den* Cenap Kge 
o zaman görsün gülmeyi. 

İSKENDER CENAP 
Efendim sataşma var. 

UGE (Aydın) 
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SUPHİ BATUR (Devamla) — Ben bilâkis 
arkadaşımı taltif ediyorum, tersin ediyorum. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Hatıip. 
SUPHİ BATUR (Devamla) — Binaenaleyh, 

yaygın bir hale gelen hâdiseleri Hürriyet (la-
'zelte'sine teşekkür ediyorum, böyle bir şeyi hiç 
•olmazsa Meclislerin ıttılaına vaz'etmek gibi bir 
işi yapmış bulunuyor. Hepimiz ayağa kalkma
lıyız Mecliste; ne oluyor bu Siirt vilâyetinde, 
demeliyiz.. Bir böyle Jandarma Genel Komuta
nının .söylediği gibi büyük bir iş de değildir 
arkadaşlar. Vaktiylede oldu, 1988 senesinde. 
Bir hatıramı arz edip ineceğim Arap Nuri 
denilen bir Albay geldi, Eruh'da karargâhını 
kurdu, hepsini temizledi. Yaşıyorsa Allah uzun 
ömür versin, öldü ise Allah rahmet eyle;mı. 
Bir tek Albay idi. Maiyetinde de bir alay bile 
yoktu arkadaşlar. Basit bir iş, Helikopter yapa
cakmış onu yapacakmış, bunu yapacakmış. Ge
zen kim? Hamidıo ile Tilki Selim. Yani bir 
Hanıklo, bir Tilki Selim Devlete1 karşı mı ge
lecek? Devlet kuvvetlerini bu kadar uğraştıra
cak mı arkadaşlar? Helikopter alacak kadar 
mı uğraştıracak?.. Yok böyle şey, yok. Bizim 
Jandarmamız da 'kudretlidir, ordumuz da kud
retlidir, Hüküm etimiz de bunları ezmeye muk
tedirdir arkadaşlar. (ıBravo sesleri alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — Urfa Üyesi İbrahim Etcm Karakapıcı'-
•ıım; tohumluk buğdaylar ve dağıtımdaki bâzı 
yolsuzlukla ilgili demeci. 

BAŞKAN — Saym İbra-him litem Karaka-
pıcı, ısrar ediyor musunuz, söz vernıiyeceğiıni 
daha önce beyan etmiştim. Israr ediyorsanız 
oya vaz'edeceğim. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICL (Urfa) — 
Israr ediyorum, lütfedin diğer arkadaşlara ver
diğiniz gibi bana da verin. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Etcm Karaka-
pıcı tohumluk buğday hakkında söz istemek
tedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun elendim. 

İBRAHİM ETEM KARAKAPICI (Urfa) 
— Sayın Başkan, değerli arkadşlarım, kmuış-
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mama izin verdiğiniz için peşinen arzı teşek
kür ederim. Bu sene kuraklık, ve tabiî âfet
ler dolayısiyle muhtaç çiftçiye Hükümetçe 
tohumluk buğday yardımı yapılmıştır. Hükü
metin yerinde ve zamanında aldığı bu kararla 
muhtaç ve mağdur çiftçiler memnun olmuşlar
dır. Hükümete teşe'kkür etmek bir vazife bor
cudur. Ancak bu yerinde ve memnuniyet verici 
kararın tatbikatı, yani tohumluk buğdayın tev
zii, maalesef hiç de yüz güldürücü değildir. 
Vâki şikâyetler ve basında çıkan bâzı yazılar 
üzerine Urfa Vilâyetinde yaptığım tetki'kat 
tonunda bâzı yerlerde tevziatın tauııaıniyle key
fî; usulsüz ve şahııs kayırması şeiklinde oldu
ğunu teöbit ettim. Bilhassa Silvan ilçesinde bu 
hal açıkça görülmektejdir. Bu ilçeye tahsis edi
len tohumluk buğday ki, 62 tondur, yarısından 
•fazlası bir şahsa verilmiştir. İlçe tevzi komisyo
nunun kararı hilâfına vilâyetçe yapılan baskı 
iS'onunda tohum kik buğdayın verilmesi gereken 
vatandaşlardan hakları alınaraüc bu şahsa ve
rilmesi temin edilmiştir. 5254 sayılı Kanunda 
tohumluk tevzi'iniıı ne şekilde yapılacağı açık 
ve sarihtir. 

Sayın arkadaşlarım, Hükümetin bu malî 
sıkıntısı içinde sırf muhtaç çiftçiye yardrm 
olsun diye tahsis ettiği, meselâ Urfa vilâyeti
ne 12 bin ton tohumluk buğdayın bâzı şahıs
lar ve idareciler elinde heder edilmesi, vatan
daşlar arasında ikilik yaratması, cidden esef 
verici hir şeydir-. Silvan ilçesindeki tevziata 
ait kararlar, dosya'sında mevcuttur. .13.10.1940 
tarih ve .12 sayılı Karar vilâyetçe iptal edil
miştir. 

Şimdi bendeniz Sayın Ziraat Vekilinden 
rica ediyorum. Durumu mahallinde tetkik bu
yursunlar ve vatandaşların uğradığı bu haksız
lığı telâfi etsinler. Suçlular varsa cezalandırıl
sınlar. Bendeniz aynı zamnda Cumhuriyet Se
natosunun Zirat Komisyonu üyesi olmama, ha-
sabiyh bu konu ile yakından ilgilenmekıteylm. 
Yüksek Senatoya mâruzâtım, bundan ibarettir. 
Sayın Başkana ve değerli arkadaşlarıma teışelk-
ikür ederini, saygılarimlar. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve 
Tanıtma Bakam Nihad Kürşad'a dönüşüne ka
dar, Adalet Bakanı Hasan Dinçer'in vekillik ede
ceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/531) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Turizm ve Ta

nıtma Başkanı Nihad Kürş'ad'ın dönüşüne ka
dar, .kendisine, Adalet Bakanı Hasan Dince r'-
in, vekillik' etmesinin, Başibakanm .teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduuğnu arz ederim. 

İbralhim Şevki Aıtasağun 
lüumhur'ba'şkanı Vekili 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
'olunur. 

2. — Vazife ile, yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVe, dönüşüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik ede
ceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/532) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı İhsan Saibri Çağlayangil'in dönüşüne ka
dar, kendisine, İçişleri Balkanı Faruk Sü'kan'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

tbra'bim Şevki Atasağun 
Cumhurıba'şkanı Vekil i 

BAŞKAM — Yüksek Heyetin ıttılaına a iv. 
olunur. 

3. — 5556' sayılı Kanunun 6798 sayılı Ka
nunla değişik 71 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkındaki 751 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin iptaline dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı tezkeresi (3/533) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yüksek Hâkimler Kurulu Başkanlığınca, 

2556 sayılı Hâkimler Kurulunun 6798 sayılı 
Kanunla değişik 71 nci maddesine bir fıkra efe
lenmesi hakkındaki 751 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin tümünün Anayasaya aykırı oldu
ğundan bahisle iptali hakkında açılan dâva üze

rine konu incelenmiş ve dâva. konusu fıkranın, 
'hâkimlere ilişkin hükmünün, Anayasaya aykırı 
'bulunduğundan iptaline 29 . 11 . 1966 gününde 
1966/1.1 esas ve 1966/44 karar sayusiyle karar 
verilmiştir. 

Bilgilerini rica ederim. 
İbrahim Senir 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin ıttılaına arz 
olunur. 

4. — Türk - Hindistan Parlâmentolar ar ası 
Dostluk Grupu teşkiline dair Müteşebbis Heyet 
Başkan lığı tezkeresi 

BAŞKAN — :>78 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi gereğince karar alınması ica'beden bir tez
kereyi okutuyorum. 

Cunvhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
Türk - Hindistan Parlâmentolararası Dost

luk Grupu, ilişik listede adı, soyadı ve imzaları 
bulunan sayın, senatör ve milletvekilleri tara
fından kurulmuştur. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin 
Düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanun ve 
İm 'kanunun tatbikatında uygulanan yönetmelik 
hükümleri uyarınca gerekli işlemin yapılmasını 
takdir ve tensiplerinize arz ederim. 

'Türk - Hindistan Parlâmentolararası 
Dostluk Grupu Müteşebbis 

Heyet 'Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 
Ahmet İhsan Kırımlı 

Türk - Hindistan Parlâmentolararası Dostluk 
Grupu Müteşebbis Heyeti listesi 

Başkan : (Ahmet İhsan Kırımlı) Balıkesir 
Milletvekili 

'Başkan vekil i : (Cahit Karakaş) Zonguldak 
Milletvekili 

Genel Sekreter : (Miıslihittin Gürer) Sa
karya Milletvekili 

•Sayman : (Celâl Sungur) Yozgat Milletve
kili 

Üye : (Nurettin Ok) Çankırı Milletvekili 
Üye : (Refet Eker) Antalya Milletvekili 
tiye : ("Cevad Aeıkalın) Kontenjan Senatörü 
•Üye : (İzzet Biran'd) İzmir Senatörü 
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Üye : (Hüseyin Avni G-öklürk) Niğde Sena
törü 

BAŞKAN — Tezkereyi dinlediniz, oylarını
za arz ediyorum : Kailml edenle;1... Kabul etmi-
yenler... Ka'bul edilmiştir. 

5. -— Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İk
tisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonuna üye se
çimi, 

6. — Dilekçe Karma Komisyonuna üye secimi 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çok mühim iki 
komisyonun teşekkülü mevzuubalhistir. Bu ko
misyonlar, bugüne kadar teşekkül edememiştir. 
Ellerinde çok mühim işleri vardır. Birisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonudur ki, 
geçen sene raporlarını müzakere edip kabul bu
yurduğunuz raporlar halen Millet Meclisi Umumi 
Heyetinde sıra beklemektedir. Bütçe müzakerele
rinden önce çıkması arzu edilmektedir, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin rahatça çalışabilmeleri ba
kımından. Diğeri ise, binlerce dilekçenin bulun
duğu Dilekçe Karma Komisyonunun teşekkülü
dür. Yüksek Senato henüz bu seçimleri yapmamış 
olduğu cihetle bu karma komisyonlar faaliyete 
geçememişlerdir. Bu sebepten oylamaya geçilme
sini oylarınıza arz edeceğim. Lütfen kabul buyu
ranlar işaret etsinler. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. Şimdi oylamaya geçiyo
ruz. Her iki komisyona Yüksek Senatoca seçile
cek olan üye namzetlerini okutacağım. Sonra oy
lamaya geçilecektir. Şimdi tasnif heyetini seçe
ceğiz : 

Suphi Gürsoytrak? Yok. 
Erdoğan Adalı? Yok. 
Hulusi Söylemezoğlu? Yok. 
Nadir Nadi? Burada. 
Tevfik İnci? Burada. 
Fikret Turhangil? Yok. 
Turan Kapanlı? Yok. 
Ahmet Naci Arı? Yok. 
Sami Turan? Yok. 
Âmil Artus? Yok. 
Enis Kansu? Yoklar. 
Osman Salihoğlu? Burada. 

Bu seçilen tasnif heyeti, Kamu İktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunu seçmek için va
zifelidirler. 

Şimdi Dilekçe Komisyonu için bir tasnif he
yeti seçeceğiz : 

Musa Kâzım Karaağaclıoğ'u? Yok. 
Cavit Tevfik Okyayuz? Yok. 
Abdülkerim Saraçoğlu? Burada. 
Mehmet Pırıltı? Yok'. 
Alâeddin Çetin? Yok. 
Mucip Ataklı? Yok. 
Mebrure Aksoley? Burada. 
İsmail Yetiş? Burada. 
Adaylara ait listeleri okutuyorum: 

Kaımu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
adayları 
(15 Üye) 

A. P. (8) 

Ha Mİ Ağar (Adıyaman) 
Yiğ:t Kök er (Ankara) 
Macit Zeron (Amasya) 
Sabahattin Orbon ((Giresun) 
Halûk 'Berkol (İstanbul) 
Ferit Alpi':-&ender (Manisa) 
Cenap Aksu (Maraş) 
İlyas Karagöz (Muğla) 

O. H. P. (4) 

Fölımi Baysoy (Erzincan) 
Fikret (ründoğan (İstanbul) 
Hıza İsıtan (Samsun) 
Akif Eyidoğan (Zonguldak) 

KONTENJAN (1) 

Ömer Ergiin 

M. B. (i. (1) 
Suphi Karaman 

BAftIMSTZLAK (1) 

Kadri Kaplan 
Dilekçe Kanma Komisyonu adayları 

(7 Üye)' 

A. P. (4) 
Alîdurralıman Bayar (Mardin) 
Sırrı Fzun'hasanoğlu (Bolu) 
Ömer Ucuza 1 (Es&i'şdhir) 
AbduTraluman Kavak (Siirt.) 

O. H. P. (2) 

Muslihittin Yılmaz Mete (Adana) 
Mustafa Dinekli (Konya) 
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KONTENJAN 
Hidayet Aydıner 

BAŞKAN — Seçime geçiyoruz. Şilindi hangi 
üyeden başlıyacağımızı teribit edeceğiz. Ali Ke
mal Turgut, Denizli. 

Her iki seçimi için sepet konmuştur. İki se
çim birden yapılacaktır. Ayrı ayrı sepetlere atı
lacaktır efendim. 

(Ali Kemal Turgut'tan başlamak ve isimler 
okunmak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Rey puslası kullanmıyan sayın 
üye var mi l . Oylama muamelesi bitmiştir. Tas
nif komisyonları lütfen faaliyete geçsinler. 

Tasnif Heyeti raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis

yonu için yapılan seçime (105) üye katılmış ve 
neticede ilişik listede adları yazılı zevat hizala
rında gösterilen oyları almışlardır. 

Arız olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Cumihur<başkanınca S. Ü. Zonguldak 
Nadir Nadi Tevfik İnci 

Üye 
Sakarya 

Osman Halihoğlu 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu 
azaları 

(15 Üye) 

A. P. (8) 
Halil Ağar (Adıyaman) 
Yiğit Kölker (Ankara) 
Macit Zeren (Ama'sya) 
Sabahattin Orhon (Giresun) 
Halûk Berkol (İstan'bul) 
Ferit Alpislkender (Manisa) 
Cenap Aksu (Maraş) 
İlyas Karagöz ('Muğla) 

C. H. P. (4) 
Fehmi Baysoy (Erzincan) 
Fikrelt Gründoğan (İstanbul) 
Hıza Isıtan (Samsun) 
Akif Eyidoğan (Zonguldak) 

105 
104 
105 
104 
105 
105 
105 
105 

105 
105 
105 
105 

KONTENJAN (1) 
Ömer Ergün 105 

M. B. G. (1) 
Suphi Karaman 104 

BAĞIMSIZLAR (1) 
Kadri Kaplan 104 
BAŞKAN — Okunan liste gereğince arka

daşlarımız hizalarındaki oyları alımaik suretiy
le komisyon üyeliklerine seçilmişleridir. Başa
rılar dilerim. 

Dilekçe Karma Komisyonu seçimi ile ilgili 
Tasnif Heyeti raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonu için yapılan se

çime (106) üye katılmış ve neticede ilişik üs
telde adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Arz olunur. 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

Mardin İstanbul 
Abdülkerim Saraçoğlu Me'brure Aksoley 

Üye 
Arikara 

İsmail Yetiş 

Dilekçe Karma Komisyonu .aday listesi 
(7 Üye) 

A. P. (4) 
Abdurrahman Bayar (Mardin) 
Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 
Ömer Ucuza! (Eskişehir) 
Abdurraihman Kavak (Siirt) 

O. H. P. 02) 
Muslihittin Yılmiaz Mete (Adana) 
Mustafa Dİnekli (Konya) 

KONTENJAN (1) 
Hidayet Aydıner 

106 
106 
106 
106 

106 
106 

106 

BAŞKAN Arkadaşla mm iz adları hizala

rındaki oyları almak suretiyle, Dilelkçe Karma 
Komisyonuna 'seçilmişlerdir. 

Baş'arılar dilerim. 
(lü nd e m e geç iy o r u z. 
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6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletler
arası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 
7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları. (Millet Meclisi 1/146; Cumhu
riyet Senatosu 1/691) (S. Sayısı : Sil) (1) 

BAŞKAN — Bıı tasan hakkında bir önerge 
va r o'kutuy o ram. 

Sayın Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
841 saydı Kanun tasarısının gündemdeki soru
lardan evvel ve ivedilik]e görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
İstanbul 

Osman Zeki Gümüşoğlu 

BAŞKAN — Gündemde değişiklik istiyen 
önergeyi dinlediniz. Oylarınıza arz ediyorum. 
Ka'bul edenler... Kabul etimlyonler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon ve Hükümet temsilcisi yerini alsın 
efendim. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Okunmasını arzu edenler lütfen 
işaret buyursunlar.. Kahul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmemiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Ferid Melen. 

Başka söz istiyen varsa (kaydedelim sayın 
üyeler? 

Buyurun Sayın Ferid Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan 
muhterem arkadaşlar; tasvibinize arz edilmiş 
olan bu Anlaşma ile Para Fonundaki hissemiz 
86 milyon dolardan 1.08 milyon do'lâra çıkarıl
maktadır. Buna ait kararı. Para Fonu Guver-

(1) 841 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

nörler Umumi Heyeti 1964 Japonya toplantı
sında, vermişti. O tarihte nâçiz arkadaşınız da 
Türkiye temsilcisi olarak karara iştirak etmiş 
bulundu. 

Hisselinizin artması, hiç şüphesiz Para Fo
numdan alacağımız 'kredinin de aynı nisbette 
yükselmesin'e âmil olmaktadır. Bildiğiniz gibi, 
Para Fonundan, ortaklar, hissedarlar veyahut 
üyeler hisselerinin İki katı nishetinde kısa va
deli veya mevsimlik krediler alabilirler. 

Türkiye bu bakımdan maalesef kı*sa vadeli 
krediye sık sık nıuhtaodlmaktadır. Yıllardan 
beri, hemen her sene memleketimiz Para Fo
nuna müracaat ederek kredi imkânlarının kul
lanılmasını istemektedir ve kısimen de bunu, 
alfmaktadır. 

Son Samanlarda döviz rezervimizin çok teh
likeli bir surette azalmış olması. Para Fonuna 
ve hattâ başka kaynaklara, başka memJbalara 
bizi müracaat etmeye mecbur bırkmaıktadır, bı
rakmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, aldığımız kısa va
deli krediler sadece bunlardan ibaret değildir. 
Avrupa Bankasından, hattâ Konsorsiyumdan 
cari ihtiyaçlarımız için kredi almak durumun
dayız. Maalesef Türkiye daha birkaç seme bel
ki beş - altı 'sene müddetle ithalâtının bir kıs
mını bu türlü kredilerle finanse ettirmdk duru
mundadır. Bu durumdan kurtulmasını biran 
evvel temenniye şayan görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile söz 
almamdan maksadım şudur: Bütün dünyada bil
diğiniz gibi ticari mütıasdbe.tlcr geliş-mckte ve 
artmaktadır ve bu, bilhassa az gelişmiş mem
leketler için likidite ihtiyacını gün geçtikçe 
artırmaktadır. Dünya ticaretinin üzerinde bu
gün likidite meselesi bir önemli nıiesele olarak 
her vesile ile ve her kongrede, her toplantıda 
öne çıkan bir mesele olarak görülımektedir. 
Birkaç yıldan beri Para Fonu ve Dünya Ban
kası toplantılarında likidite ihtiyacının, hattâ 
GATT toplantılarında likidite ihtiyacının ber
taraf edilmesi imkânları üzerinde geniş nisbet
te durulmuştur. Fransa birkaç yıl evvel bir 
yeni milletlerarası para ünitesi ihdasını teklif 
etmiş, nihayet 1963 te Onlar Komitesine hava-
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'le edilmiş ve bu talep kabul edikııiyerek sana
yi memleketlerin, az gelişmiş memleketlere 
(kredi açmak suretiyle likidite ihtiyacın] kar
şılamaları tavsiye edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün için şüphe
siz bir başka imkân da görülmemektedir. Yal
nız bu yolun az gelişmiş memleketler aleyhine, 
bilhassa kredili ithalât, fiyat marjı, faiz yükü 
taşıdığı için, az gelişmiş m em lek etlerin -pek 
'kelimeyi sevmiyorum ama kullanmaya mecbu
rum- biraz sömürülmesine, gelişımiş im emi ek et
ler hesabına, lehine sömürülmeşine se'bebolmak-
ta'dır. Bu s'elbcple, az 'gelişmiş memleketlerin li
kidite ihtiyaçlarını, faizsiz ve fiyat marjı taşı-
mıyan yollarla karşılamak bir zaruret haline 
gelmiştir. Bu balkımdan muhtelif memleketler 
bilhassa bu toplantılarda, G-ATT da Dünya Ban
kasında bu derde bir çare bulmak için çeşitli 
teklifler ileri sürmek için hazırlıklar yapmakta
dırlar. Bu vesile ile bugün maalesef Maliye 
Bakam belk'i hazır değildir. Ama başka fırsat
tan faydalanabilir. Hükümetimizin bu husus
taki görüşünü öğrenmek istiyorum. Bilhassa 
Türkiye bu durumda ithalâtının büyük bir kıs
mını kredi ile yapma durumunda olan Türkiye 
için önemli bir mesele halini almıştır. Acaba, 
bilhassa yeni Bakanımız henüz vazifeye başla
mışlardır. Hükümetin bu hususta teslbit edil
miş yeni bir görüşü mevcut mudur'? Ve varsa 
nedir, Senatoyu aydınlatmasını bu vesile ile ri
ca ve istirham ediyorum, 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi Hakkı Ka
zancı buyuran. 

HÜKÜMET ADINA HAKKİ ÖZKAZANOT 
(Maliye Bakan'lığı Muhasebat Umum Müdürü) 
— Sayın Başkan, muhterem senatörler; Millet
lerarası Para Fonu Teşkilâtı nc-zdindeki kota
mızın artışına dair olan huzurunuzdaki kanun 
tasarısı hakkında Muhterem Heyetinize kısaca 
malûmat arz edeceğim. 

Bilindiği üzere Milletlerarası Para Fonu Teş
kilâtı geçici dış ödeme zorlukları gerekçesi ile 
memleketlerinin dünya ticaretini daraltıcı veya 
yanlış İstikametlere sevk edici tedbirler almala
rını önlemek gayesiyle kurulmuş milletlerarası 
malî bir teşekküldür. Teşkilât gayesine paralel 
olarak her sene üye memleketlere kotalarının 

yüzde 25 i oranında krediler açmaktadır. Bu kre
diler nakdi kredilerdir. 1964 Tokya Guvernörler 
Toplantısında fon kaynaklarının üye memleket
lere ait kotaların .artışı yolu ile 1-6 milyon do
lardan. 21 milyon dolara çıkarılması teklif edilmiş 
ve bu teklif Türkiye'nin de dâhil bulunduğu .yüz
de 80 gibi yüksek bir çoğunluğu ile kabul 
edilmiştir. Türkiye bu % 80 e dâhildir. Kota. 
artışı ile bir taraftan memleketimizin son ka
rarlara müesiseriyetinin üst hududunu teşkil 
eden rey hakkımız % 12 artış, diğer taraftan. 
her sene fondan çekdbiJeeeğimiz nakdî kredi 21, 
milyon dolardan 27 milyon dolara yükselmiş
tir. 

'Muhterem senatörler, Türkiye'nin karşılaşa
bileceği güçlüklerin hallinde yardımcı olabilece
ğine inandığımız bu kota artışı ile ilgili kanun 
tasarısının müspet mütalâa edileceğini umu
yorum. 

Bii' nebze ile müsaade buyurursanız Sayın 
Ferid Melen'in, çok kısa fakat veciz konuşma
sına kısaca esvap arz edeyim. 

Sayın Melen, kendilerinin de Tokya'da gü
vem ör olarak iştirak buyurdukları bu toplan
tıda alınan karanın bir icabı olan bu kanun ta
sarısı hakkında umumi izahattan sonra bu kre
dilerin az gelişmiş memleketlerin umumiyetle 
aleyhinde olduğunu ve bunların mümkün mer
tebe az faizle veya faizsiz olarak sağlanmasını 
temenni buyurdular. Filhakika her geçen sene 
bu kredilerin şartları biraz daha tahdidedilmek-
te, lehimizde bâzı yenilikler yapılmaktadır. Fa
kat tamamen faizsiz veya çok az faizli olması 
da takdir buyurursunuz iki, çok güçtür. Fakat 
her sene şartlar lehimize değiştiğine göre, ileri
de belki temenni buyurdukları husus tamamen 
hâsıl olacaktır. Bir nokta daha arz etmek isti
yorum, bu 22 milyon dolarlık artış, yani 86 mil
yon dolarlık kota miktarı 108 milyon dolara 
çıkmıştır. Bu şekilde bu 22 milyon doların sa
dece yüzde 25 i olan 5,5 'milyon doları altınla 
ödiyeceğiz bono vereceğiz, gerisi Merkerc Ban
kasında mevcut 1 Nolu hesaba Türk Parası 
olarak yatırılacaktır. Mâruzâtım bu kadarıdır, 
saygılarımla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler. Etmiyeil
ler... Kabul, edilmiştir. 
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ivedilik teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Ka'bul et m iyeni er... Kabul edil
miştir. 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 
MADDE 1. — Milletlerarası Para Fonu ile 

Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Ka
tılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 
5016 sayılı Kanunun 7o35 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 2 nci maddesi aşağı'daki şekilde değiş
tirilmiş ti r. 

Milletlerarası Para Fonu ve Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması gere
kken ödemeler, gelecek yıllar bütçelerine konu
lacak tahsisatlardan mahsubedilmek üzere, 
avans olarak icra olunabilir. Ancak, bu avans
ların yekûnu 1 Temmuz 1944 tarihinde mer'i 
sıklet ve safiyetteki 223 000 000 Amerika Bir
leşik Devletleri doları karşılığın] geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde buyurun Sa
yın Ali Şakir Ağan oğlu. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa
yın Başkan, Ou'm'huriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; kanun tasarısı, 1947 yılından beri üye
si bulunduğumuz Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankası ile Milletlerarası Para Fonu mües-
selerine İştirak payımızı artırmak için 7335 sa
yılı Kanunda bir değişiklik teklifi getiriyo
ruz. 

Ancak, Katma Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporunda Milletlerarası Para Fon una iştiraki
mizin 86 milyon dolâıdan 108 milyon dolara 
^çıkarılması için 22 milyon dolar artırılacağı be
lirtilmekte, ve fakat Milletlerarası İmar ve Kal
kınma Bankasına iştirak payımızın ne miktarda 
artırılacağı belirtilmemiş 'bulunmaktadır. Tasa
rının değiştirilmekte olan ikinci maddesi için 
bu iki müesseseye iştirak payımızın 223 milyon 
Amerikan Birleşik Devletleri dolarına çıkarıla
cağını göstermektedir ve ıbu meblâğ da Ame
rikan dolarının 1 Temmuz 1944 teki altın kar
şılığı esasına igöre tesbit edilmektedir. Bu du
rumda şu sorular hatırımıza gelmektedir. Bu 
iştirak payımız altın olarak mı od en ec.ektir? Ge
lecek yıllar bütçelerine konacak tahsisatlardan 

karşılanmak üzere .avans olarak ödeneği belir
tiliyor. Bu avanslar hangi kaynaklardan temin 
edilecektir, kaç yılda ve kaç taksitte bu iştirak 
payları ödenecektir, ve tamamlanacaktır? İşti
rak paylarımızın artırılması, bu .müesseselerden 
kredi almak imkânlarımızı ne miktarda, artıra
caktır? Halen ıbu iki müesseseden temin ettiği
miz ve kullandığımız kredilerin miktarları ve 
kullandıkları sakalar hakkında bilgi verilmesi 
mümkün müdür? Teşekkür ederim saygılar su
narını, 

BAŞKAN — !Başka söz istiyen sayın üye? 
Yok. Buyurun Komisyon aidına Sayın Gümüş-
oğlu. 

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BAŞKA
NI OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, kanun ta
sarısının başlığımdan anlaşılacağı veçhile Mil
letlerarası Para Fonu ve Milletlerarası İmar ve 
Kalkınma Bankası iki ayrı teşekküldür. Bu iti
barla 223 milyon liradan ibaret tek ra^kam Fon 
ve banka olarak birlikte mütalâa edilmiştir. 
Bu paranın 108 milyon lirası Para Fonuna ait 
tezyidedilen miktardır. Diğer husus 115 milyon 
lira sabit durmaktadır. Tezyidedilen «sermaye ve
ya iştirak payının 'miktarının dörtte biri altın ve
ya bono olanak ödenecektir. Bono vadelidir. Yüz
de yarım faiz ilâvesi suretiyle bu miktar tedri
cen ıtasfdye edilecektir. Diğer para, yani artı
rılan iştirak payının dörtte üçü Türk parası ile 
ödenecektir. Arz ederiz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mz istiyen 
Sayın üye? Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
sayın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka/bul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söız istiyen 
sayın üye? Yok... Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler... Ka-
fbul edilmiştir. 
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Tasarının tümü hakkında söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tümünü oylarınıza sunuyorum, ka
bul. edenler... Eitmiy enler... Kafbul edilmiştir. 

Ayrıca açık oylarınıza arz ediyorum; küre sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

Sorulara geçiyoruz. 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu ıSaynsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun •• güreş tarihimizin ünlü 
kahramanlarından rahmetli Yaşar Doğu'ya dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu! Yolk. İki de
fa bulunmadığından soru yazılı soruya çevril
miştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadığı
na dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/373) 

BAŞKAN — Salın Adalı izinli bulunduğun
dan soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihocagiVin, Erzurum - Şenkaya yo
luna dair sözlü sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Etem Erdinç'in cevabı (6/386) 

BAŞKAN — Saym Ali Hocaigil? Burada, ı 
Sayın Bayındırlık Bakanı? Burada. Soruyu oku- j 
tuyıorum. I 

24 . '6 . 1966 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi rica ederim. 

Erzurum'un Şenkaya kazası Erzurum'a en 
uzakta olan bir kazaımızidır. Şimdiki yol ile 
Şenkaya - Erzurum arası 170 km. kadardır. Bu 
mesafe uzundur. Bu sdbeple ıŞenkaya'nın arıza
sız ve dalha kısa aynı zaımanda ekonomik değe
ri olalbileeek bir güızengâhdan ve Demiryoluna 
da bağlanacak şekilde bir yol etüdünün mevcu-
•dolup olmadığının veya düşünülüp düşünülme
diğinin cevaplandırılın alsı. 

Erzurum Senatörü 
Osman Alihoıcagil 

BAŞKAN — Buyurun (Bayındırlık Bakanı 
Sayın Etem Erdinç. 

BAYINDIRLIK BAKANI ETEM ERDİNÇ 
(Kütahya) — Saym Başkan, muhterem sena
törler; Erzurum îSenatörü Sayın Osman Aliho-
caigiPin vermiş olduğu sözlü soru önergesini ce
vaplandıracağım . 

Erzurum - Şenkaya güzergâhının Rordız ça
yı vadisini takibeden Yeniköye kadar olan kıs
mının mahallinde yeniden tetkiki ve gerekli is
tikşafın yapılması içi in bölgesine talimat veril
miştir. İncelemeler müspet sonuç verdiği 
takdirde, bütçe imkânlarına göre ilerideki yıl
larda ele alınacaktır. Yeni güzergâh ile Şenka
ya ilçesi daha kısa yoldan Erzurum'a bağlana
cak ve Yenikıöy İstasyonu 'da demiryoluna ka
vuşmuş olacaktır. Bilgilerinize saygı ile arz 
ederim. 

BAŞKAN — (Soru sahibi Saym Alihoeagil, 
buyurun. 

OSMAN ALİHOÜAGİL (Erzurum) — Sa
ym Başkan, saym arkadaşlar, Şenkaya kazası 
'bizim 14 kazalınızdan biridir ve Erzurum'a en 
uzak olan bir kazamızdır. Bahsettiğimiz Yeni-
köy bir istasyona kavuşturulduğu vakit trenle 
yani demiryolu ile irtibatı sağlanmış 'olacaktır. 
Ve dolayrsiyle de Erzurum'a daha çalbuk git
me imkânı olacaktır. İktisadi bakımdan da ç;ok 
ehemmiyetli bir yoldur. Saym Bakandan bil
hassa ve tekrar rica ediyorum, bu yol 1967 yı
lında hiç olmazsa en son olarak 1968 yılında 
bitmiş olsun. 

ıSonra bu arada bir şey dalha söylemek iste
rim. Arkadaşlar, şu anda Erzurum'da kar yağ
maktadır diğer kazalara da kar yağmak üzere
dir veyalhut da yağmıştır. Onun için Doğu ile 
Batı arasındaki farklar zaman zaman dile geti
riliyor, Doğu'dan, Batı'dan Hükümet program
larında bahsediliyor. Fakat tatbikatta pek bir 
şey yok. Sadece edeibiyatı yapılıyor. Hükümet 
pnoigramlarında Doğu, bir Balıkesir ile, Bursa 
ile bir İzmir'le aynı tutuluyor. Onun için Ka
rayolları bakımından da Sayın Bakanın Doğu'
ya büyük ehemmiyet vermesi lâzımdır. Memle
ketin Doğu'su, Batı'sı yoktur, diyoruz ama hiç 
olmazsa iklim şartları bakımından büyük fark
lar vardır ve şu -anda hakikaten dediğim gibi 
Erzurum'un bir ay sonra bu kaza ile irtibatı 
kesilmiş olacaktır. Kar mücadelesi de masraflı 
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olacaktır, pahalı olacaktır. Buna da Karayolla-
ları yanaşmamaktadır. 13u yol hiç olmazsa ya
zın rahat gidilip gelinecek durumda olsun. Ri
caliniz budur. Şimdi Karayolları bir program 
•hazırlıyor. Her yolun paraisini, tahsisatını ko
yuyor. Bu tahsisatı ihtiva eden kitap Karayol
ları Umum Müdürünün elinde. Ona baktığı
mız vakit diğer Garp vilâyetleri ve Garp'daki 
yol faaliyetinden (bizimki çok geride görülüyor. 
Yani tahsisat bakımından, makina parkı bakı
mından, greyder, .buldozer bakımından çok aşa
ğıdadır. Sonra bâzı vilâyetlerde buldozer ve 
'greyder sayısı fazla. Orada belki daha az ihti
yaç .var. Fakat daha 'çok ihtiyacı olan yerler
de de bu makina farkları azdır. Şimdi bir vi
lâyetten bu makinaları diğer vilâyete vermek 
mesele. Zaten Bakan veyahut Karayolları Umum 
Müdürlüğü buna tevessül etse bile hemen bu 
vilâyetin mebusları ve senatörleri büyük bir 
taassuibla oradan hiçbir makinaıım başka bir 
vilâyete verilmesine taraftar olmıyortar. Sayın 
Bakandan bunu da rica ediyorum. 

iŞimdi 'Erzurum'da çalışma mevsimi çok kı
sadır. Bu bakımdan sadece yazın çalışılabilecek 
yerler vardır. Meselâ, İzmir'de kışın da çalışı
labilecek yerler vardır. İzmir'de kışın çalışılabi
lir. Fakat, Erzurum'da ealışılamaz. Bu itibarla 
iklim farklarını da göz önünde tutarak hiç ol
mazsa bu makinaların bir taraftan diğer bir ta
rafa götürülmesi ve hiç olmazsa oralarda çalış
tırılması lâzımdır. Şimdi bahsettiğimiz Selika
ya kazamız 180 kilometredir. Ben 170 demişim 
ama 180 kilometreden daha da fazla uzaklıkta 
ıbir kazadır. Şimdi bu kışın da trafiğe kapandı
ğı vakit sekiz ay kapalı kalacaktır. Bu bir mü
balâğa değil, hakikaten sekiz ay kapanıyor. 
Şu anda Iher tarafta sobalar yanıyor ve Mayıs 
ayının sonuna kadar da yanacaktır. 

Bu .bakımdan hakikaten Doğu - Batı mesele
sinde yalnız iklim farkları nazara alınarak tah
sisatını, makina parkını ona göre koymalı, ha
zırlamalı. Hattâ programlar kışın hazırlanmalı 
yani tatbikata geçildiği vakit hiç gün kaybet
memeli. Günkü Erzurum'da ancak bir Haziran 
da haşlıyor yol. faaliyetai. Onun için 1 Haziran 
geldiği vakit yeni tahsisata, yeni plânlara, prog
ramlara şunlara bunlara lüzum kalmadan hep
si hazır olmalıdır. 

Diğer işlerde de öyle oluyor. Meselâ Erzu
rum'da bir ortaokul ihalesi hâlâ başlamamış
tır. Halbuki Haziranda başlamadı lâzımdır. 
Çünkü Eylülün sonunda ders yılı başlıyor. Bu 
bakımdan tekrar ediyorum, 'diğer senatör ve 
milletvekili arkadaşlarımız mazur görsünler. 
İklim bakımından Doğu ile Batı arasında fark 
vardır. Ayrıca Doğu kalkınmamış şudur, bu
dur, filân; o başka. Yani bize biraz daha tahsi
sat lütfetsinler. Diğer vilâyetlerimizin senatör 
ve milletvekilleri de bunu hoş karşılasınlar. 
Günkü sekiz ay kış olur, arkadaşlar. Ama bir 
Bursa'da, bir Balıkesir'de sekiz ay kış yoktur. 
Bu mübalâğa değildir. Sekiz ay kış olan bir vi
lâyeti âmme hizmetleri bakımından hiraz olsun 
korumak lâzım. 

Sayın Bakana Ş e likaya yolunu ele aldığı 
için teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

•./. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin (Hzrclioğlu'nun, Diyarbakır'da 
kurulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/391) 

BAŞKAN — Sayın Gizrelioğlu? Burada. 
Başbakan veya adına cevap verecek Bakan? Yok. 
Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye
si Selâhattin Cizrclioğlu'nun, Dicle nehrinde 
baraj yapılıp yapıl mıyacayına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/392) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevaplandıra
cak kimse var im? Yok. Soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin iline tahsis edilen 
imam kadrolarına dair sözlü sorusu ve Devlet 
Bakanı Iiefet Sezgin'in cevabı (6/391) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan? Bura
da. Sayın Devlet Vekili? Buradalar. Soruyu 
okutturuyorum: 

4 . 8 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan veya il

gili Devlet Bakanı tarafından sözlü olarak cc-
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vaplandırılmasma (Milletlerini saygı ile rica 
ederim. 

Artvin Senatörü 
Felııni Alpaslan 

Soru : 

1965 ve 1966 yıllarında Artvin'e kaç imam 
kadrosu verilmiştir? Bu kadroların dağıtımında
ki ölçü ne olmuştur? Adalet Partisinin tavsiyesi 
ile imanı kadrolarının dağıtıldığına dair ısrarlı 
söylentiler karşısında nasıl bir tedbir düşünül
mektedir? Kadroya muhtaç ve daha çok müsta
hak köyler için yeni bir tedbiriniz var mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Refot Sezgin, Devlet Ba
kanı, buyurun. 

DEVLET BAKANI İİEFET SEZGİN (Ça-
nakıkate Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler, Sayın Artvin Senatörü Fehmi 
Alpaslan'ın, Artvin'e tahsis edilen 1965 ve 1966 
yılı imam kadroları hakkındaki «sorularına cevap
larımı arz ediyorum. Artvin iline 1965 yılında 
41, 1966 yılında 40 köy imanı hatip kadrosu tah
sis edilmiştir. Bu kadroların dağıtımında ölçü 
633 sayılı Kanun gereğince çıkarılması gereken 
Bakanlar Kurulu kararnamesindeki esaslardan 
ikincisini teşkil eden uygun görülecek sınır böl
gesindeki bucak ve köylere ait, hükümdür. Cem'-
aıı 81 adede vâsıl olan bu kadrolardan 11 inin 
ismen Bakanlığım taralından vâki müracaatla
rın tetkiki üzerine tahsisi yapılmıştır. Mütebaki 
70 kadro ise Artvin Valiliğine kararname esas
ları dairesinde tevzi edilmek üzere tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın soru sahibine yanlış bir bilginin inti
kal ettirilmiş olduğunu tahmin etmekteyim. Bu 
şundan tevellüdediyor; İmam kadrolarının bir 
yere tahsisi yapıldıktan sonra, buraya tâyin edi
lecek imamın tâyin prosedürü yanlış olarak in
tikal ediyor. 

Tâyin muamelesi şöyle gerçekleşmektedir. 
633 sayılı Kanuna göre, bu kadrolara İmam Ha
tip Okulu mezunlarının tâyin edilmesi iktiza 
eder. İmam Hatip Okulu mezunu bulunmadığı 
ahvalde yeterlik belgesi bulunanlarla ilkokul me
zunlarından aleni olarak yapılacak müsabaka im
tihanından ki, bir tevcih komisyonu huzurunda 
yapılmaktadır. En fazla puvan alanlar müftülük 
ve mahallî idare makamlarına inha edilerek Di
yanet İşleri Başkanlığına gönderilmekte ve bu 

evraklar tetkik edildikten sonra imtihanda en 
yüksek not alan ve kanuni başka sakıncası bu-
lıınmıyan şahısların inhaları tasdik edilmekte
dir? Bu suretle şu veya bu partinin tahsis edil
miş bulunan imam kadrolarına şu veya bu şahsı 
tâyin ettirmek gibi bir rolleri, bir fiilleri bizim 
kanaatimize göre olamaz ve bu konuda intikal 
etmiş bir şikâyet de mevcut değildir. Ancak şu 
olabilir, bir yerde bir kısım vatandaşların arzu 
etmediği bir şahıs imtihanı da kazanmıştır, onun 
inhası yapılın ıştır, ama ötedenberi köyden maaş 
almakta bulunan, köylü tarafından maaşı veri
len bir imam ya kanuni niteliği nefsinde cem 
etmediği veya. imtihanda kazanamadığı için onun 
tâyini yapılamamaktadır, tabiatiyle bu konuda 
şikâyetler bâzı yanlış muamele yapıldığı hakkın
da sayın senatöre bilgi intikal ettirilmesine vesi
le ol m aktadır. 

Yüksek malûmlarınız olduğu veçhile 633 sa
yılı Kanuna tevfikan her sene bütçeye köy imam 
hatip kadrolarının 2 000 kadro teklifinin zaru
reti itibariyle 1967 yılı bütçe tasarısında, da ka
nun hükmü yenine getirilmek suretiyle 2 000 kad
ro telifi yapılmıştır. Kararnamesindeki esaslar dâ
hilinde ve tevziatı bundan böyle tamamen karar
ınım e esaslarına uygun olarak vilâyetlerde vali
ler, vilâyet müftüleri ve kaza müftülerinin mü
talâaları mahallinde alınmak suretiyle ihtiyaçlı 
yerler lesbit edildikten ve onların yapacağı tes
hile ait m namı ele Diyanet İşleri Başkanlığına 
intikal ettikten sonra tetkik ve tasvibedilcrek 
tevziat yapılacaktır. Bu suretle Sayın Alpaslan'
ın sorularını cevaplandırmış oluyorum. Saygıla
rımı sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan buyu
run. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım hepimizin derin
den bağlı olduğumuz ve daima saygı ile karşıla
dığımız dinî mevzuda bir sözlü soruyu Yüksek 
Huzura getirmiş olmam, dahi sizi temin ederim 
ki, benim için pek cazip bir mevzu değildir. Hu
susiyle bu günkü Hükümetin şimdi girmiş oldu
ğu dinin siyasi alandan çekilmesi gayretleri içe
risindeki gayet mesut bir devre olarak telâkki 
ederim şahsan, böyle bir sorunun Yüksek Hu
zurlarınızda müzakere ve münakaşasını da arzu 
etmezdim. Sayın Bakan lütfettiler, kendilerine 
teşekkür ederim. Esasen benim sorum Sayın Ba-
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'kanın veya Bakanlığının, ya da Diyanet İşleri 
Başkanlığının muamelesindeki bir noksanlığa ta
allûk etmiyor. Vilâyette validen, tesirlerle kadro 
dağıttığı yolunda şikâyetler aldık. 

Huzurunuzda bir hususa bilhassa dikkatini
zi çekmek isterim. Bu her zaman böyle olmuş, 
•maalesef böyle olmakta da devam edecektir. Bir 
soru sorulur. Efendim, yanlış malûmat intikal 
ettirilmiş diye sayın Bakan gelir buradan ce
vap verir. Ben valinin muamelesinden şikâyet 
etmişim. Bana gelen yüzlerce şikâyet içinden 
almak suretiyle... Mahalline gitmiş, şikâyetleri 
görmüş, dinlemişimdir. Acaba, merak ederim, 
sayın Bakan bu meseleyi kimden sormuş, kim
den öğrenmiş ki, yanlışlık, hata soruyu sora
na raci oluyor da muamelenin bizzat kendisin
de olmuyor? Bu hakikaten düşündürücü bir 
haldir. Yani vilâyetin muamelesinden şikâyet 
edeceğim, validen soracak böyle bir şey yoktur, 
denilecek. Ve bu şekliyle de gelip buradaki me
sele cevaplandırıldığı zaman her halde pek de 
tatminkâr ol m lyaeaktı r. 

Bütün mesele şurada; şahıslarla alâkalı bir 
şikâyet, demedim. Yani filân imam efendi tâyin 
edilecekmiş, o edilmemiş de falan imam efendi 
tâyin edilmiş, diye bir şikâyet konusu gelmedi. 
Ama hudut boyunda., bir imam kadrosu tut
mak imkânına sahibolmıyan fukara köyler var
dır. Oraya bir imam kadrosu verilmesi karar
laştırılmış, duyurulmuş, tam imkân elde edil
diği zaman oradan bu kadro alınıp, bir başka 
.köye verilmiş ve bu da bir siyasi şahsın tavas
sutu ile olmuş, diye şikâyetlerle karşılaşınca 
bu meseleyi yüksek huzurunuza getirdim. Yok
sa benim memleketimin bir köyüne kadro veril
miştir. Bundan dolayı şahsan memnun olurum. 
Esasen bugünkü dar imkânlar içinde hudut köy
lerine Diyanet İşleri Teşkilâtı tarafından ol
dukça kadro verilmekte olduğunu da yüksek 
huzurunuzda bilhassa memnuniyetle ifade etmek 
isterim. Mesele, Bakanlığın hazırladığı karar
namenin vali elinde iyi tatbik edilip edilmeme
si meselesidir. Ve sayın Bakandan istirham ede
rim, kendilerinin takip buyuracaklarından da 
eminim, sayın Bakan her ne kadar Artvin mın-
takasmdaıı değilse de, Artvin'de vazife görmüş
ler, Artvinliler kendilerini, kendilerinin de 
Artvinlileri çok sevdiğine yüzde yüz inanıyo
rum. Bu gibi, esasen din müessesesinde de za

rar veren, vatandaşı da lüzumsuz yere sızland' 
ran şikâyet konularını ortadan kaldıracak şe
kilde kendi kararnamesinin hakikaten iyi tatbik 
edilip edilmediğini lütfen araştırırlarsa, o za
man göreceklerdir ki, ben değil, Artvin'deki 
siyasi kanaatlerden ötürü olan insanlar da de
ğil, doğrudan doğruya huduttaki vatandaşla
rın bir şikâyeti yüksek huzurunuza getirilmiş 
ve temennim bundan böyle bu tarzda şikâyet
lerin bir daha ortaya konulmamasıdır. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI E E F E T SEZGİN (Ça

nakkale) — Tekrar huzurunuzu işgal ettiğim 
için affınızı istirham ederim. 

Evvelâ, Sayın Alpaslan benim mâruzâtımı 
galiba iyi ifade etmemiş olacağım ki, yanlış 
mânalandırmış bulunuyorlar. Bendeniz soru sa
hibinin ifade ettiği hususlar arasında kendisi
ne muzaf bir yanlış bilgiden bahsetmedim. Ama 
ona intikal ettirilen bilgilerin yanlış olması ih
timalinden bahsettim. 

« 
Şunu Yüce Senatonun huzurunda arz ve ifa

de et m ok isterim ki, Artvin Vilâyetinde tahsis 
edilen imam. kadrolarının tevzii bakımından ka
rarname esaslarına aykırı hareket edildiğine 
dair hiçbir şikâyet ve Sayın Alpaslan'dan ne 
•de bir bnşka şahıstan bakanlığıma vâki olma
mıştır. Sadece Sayın Alpaslan'ın soru önerge
siyle umumi mahiyetteki bir ibaresiyle, hem de 
şöyle «Adalet Partisinin tavsiyesiyle imam kad
rolarının dağıtıldığına dair İsrarlı söylentiler 
karşısında nasıl bir tedbir düşünülmektedir» 
gibi bir mütalâa ile karşı karşıya bulunmakta
yız. Burada Artvin Valisinin kendisine tevzi 
bakımından tahsis edilen kadroların tevziinde 
usule aykırı, kararnameye aykırı muamele yap
tığı hakkındaki idiayı tahkike esas teşkil ede
ceğini ve buna istinaden 1065 ve lf)fi(i yılların
da, Artvin'e tahsis edilen imam kadrolarının 
kararname esaslarına göre tevzi e'dilip edilme
diğini tahkik edeceğim ve sayın arkadaşlarıma 
da bildireceğim. Vazifenin ifasında mesuliyet 
demlide ettiğimiz tarihten iti'baren usul ve ka
nunların dışında bir muamele icra etmemiş bu
lunduğumuzu, hata halleri müstesna olmak üze
re, Yüse Senatonun huzurunda arz ve ifadeden 
büyük zevk •duymaktayım. Hele partizanlığın, 
mesuliyet mevkiinde bulunduğumuz zaman bi-
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zim ef'alimizi cümlesinden olmadığını rahatlıkla 
ifade etmek istiyorum. Bu kabil iddialar her 
hangi bir arkadaşımız tarafından dcrmeyan edi
lirse, 'bunun maddi delillerini mekanını, şahıs
larını ve zamanını sormayı istemek de lütfe
derseniz 'bizim ha'kkmıızdır. Sayın Alpaslan'ın 
konuştn ası nın m eıbd eind e Hüküm etin <b ugüni er
de girmiş 'bulunduğu din anlayışı hakkında da 
bir, iki kelime arz etmeme müsaadelerinizi is
tirham ederim. 

Belki bugünün atmosferinde ortaya çıkmış 
gibi gözüken hu tatbikat, bizim başlangıçtan 
beri takfbettiğ.imiz Ibir tatbikattır. Bu yeni de
ğildir. Ancak bütün veçheleriyle ortaya çıkmış
sa, hâdiselerin akışının bir neticesi olarak mü
lâhaza edilmesini hassaten ist i rinam ediyorum. 
Zira bütçe konuşmasında ve Yüce Senatonun hu
zurunda bu konudaki fikirlerimizi vazifeye baş
ladığımız zaman sarahatle ifade etmiş 'bulun
makta idik. Ondan sonra çeşitli vesilelerle idin 
ve vicdan hürriyeti /bakımından, lâiklik anlayı
şı 'bakımından, (hangi 'aniayışın sahibi okluğu
muzu Anayasamızın bu konudaki hükümlerini 
hangi hassasiyet ölçüsü içerisinde tatbik etmek
te bulunduğumuzu, tatbik etmeye çalıştığımızı 
arz ve ifade etmiştim. Bunlara işaret ederek 
saygılarımı sun'arım efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Alpaslan; buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN( Artvin) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım; sayın Devlet Ba
kanının ikinci -defa kürsüye gelerek meselelerin 
'biraz daha derinliğine gitmek sureliyle beni ce
vaplamış bulunmaları 'benim de birkaç kelime 
ile yeniden huzurunuzu işgal etmeme sebebok 
du. 

Sayın Balkan, meseleyi 1965 ve 1966 'kadro
larının dağıtımında (karar nameye aykırılık olup 
'olmadığı meselesini tetkik ve tahkik buyura
caklarını ve bana da cevap lütfedeceklerini 'bu
yurdular, kendilerine teşekkür ederim. Benini 
sorum zaten bu maiksat içerisinde verilmiş ve 
bu safhadan geçtikten sonra 'burada cevaibımn 
verilmesi lâzımgelen .bir mahiyet 'arz ediyordu. 
Şimdi bu vesile ile muhterem senatör »ar a kadar
larımın hepisinin hissiyatına ve görüşüne ter
cüman olduğuna inandığım bir hususu işaret 
etmek istiyorum. 

Sayın Bakan buyurdular ki, bir şikâyet 
vâki olmuş değildir. Aziz arkadaşları m, Türki-
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ye'nin birçok yerinde böyledir. Bilhassa be
nini memleketim olan Artvin'de yüzde yüz böy
ledir. Şikâyet meselesini ağır telâkki eder va
tandaş. Meseleyi, şikâyet olarak ortaya koy
mak istemez. Hükümetlerin bir noktada hassas 
olmalarını rica etmek bizim hakkımızdır. Ben
deniz mesuliyet almış ve milletin mümessili 
olarak sözlü soru takdim ediyorum. Denet
leme unsurundan olan sözlü soru. Ve bunun 
içerisinde bir haksız muamelenin veya. bir 
hatalı muamelenin şikâyeti vatandaşın diliyle 
gelmiş ve ifade edilmektedir. O halde her 
hangi bir ma'kamda olursa olsun yetkili bir 
zatın bu gibi hallerde başka şikâyetler ara-
malk için hiçbir sebebin olmadığını kabul et
mek icabeder. Yani bir milletvekili, veya 
bir senatör bir mevzu üzerinde etrafından aldığı 
şikâyetleri dile getirerek sözlü soru sorarsa 
bunun altında şikâyetin kendisi yatıyordur. 
Ve yüksek makamını bilhassa kendisini kendi
mize çok yakm bulduğumuz bir Hakanı de
rinden alâkadar edecek tarzda bir gerçek şi
kâyetin o sözlü sorunun içersinde saklı bu
lunduğunu da •kaimi etmek icabeder. Ben Sa
yın Bakanın Hükümetin din mevzuundaki tu
tumu ile alâkalı sözlerini eleştirmek niye
tinde değilim. Tekrar ediyorum; tezahürü ile 
son zamanların tutumundan memnunuz. Hü
kümet, bidayetinde de biz böyle tuttuk di
yorlar. Ama, «Aynası iştir kişinin, lâfa bakıl
maz» diye darbı meseli burada dile getirmeye 
de mecburuz. Ondan evvel şikâyet konuları 
vardı, atıldı. Onların üzerinde durmak niye
tinde katiyen değilim, şahsan. Ve şimdiki hal
den de cidden memnunuz. Memnuniyetimiz şu; 
elbette din müessesesine hep 'birlikte saygı 
göstereceğiz, el bete onun ulvî mânası içinde 
hep aynı duyguyu duyacağız. Ama siyaset 
sahasına, din işlerini sokmadığımız müddetçe 
hem Anayasaya saygılı olacak, hem de mem
leketi rahat ettirmenin, bu memleketi binbir 
musibetten kurtarmanın, tarihten aldığımız 
ibretlerle, derslerle, bir yolunu bulmuş olaca
ğız, ümidindeyim. 

Sayın Bakana tevcih ettiğim soruma karşı 
verdikleri cevaptan dolayı bir kere daha te
şekkür ederim. Ben (kendilerinin, bir başka 
görüş; bir başka; maiksat içinde cevap vere
ceklerini zaten düşünmüş de değilim. Tek-
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rar arz ediyorum, Artvin için bakanlığa gel
diklerinden bu yana kadro verme mevzuun
da, çünkü oranın hususiyetlerini biliyorlar, 
fakir mmtakadır, hudut mmt akası dır. Göster
dikleri alâkanın memnuniyetini bütün Atrvin-
lilerle beraber paylaşmak benim de vazifemdir. 
Ve yüksek huzurlarınızı işgal ettiğimden at
fınızı dilerim. Hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Milletlerarası para fonuyla ilgili kanun ta
sarısına oylarını kulalnmıyan sayın üye var 
mı?.. Oylama muamelesi bitmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'n; Rusya'dan ithal edilip Ho
pa İskelesine indirilen çimentolara dair Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/395) 

BAŞKAN — Sorunun tercih edildiği Ba
kanlıkta bir yanlışlık <olduğu cihetle soru sa
hibinin muvafakatiyle gündemden çıkarılmış
tır. Yeniden muameleye tabi tutulacaktır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun uygulanmasına dair Başbakan
dan sözlü soruus. (6/397) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca?.. Yok. 
Daha önce bir defa daha bulunmadığından 
soru yazılı soruya inkılâbetmiştir. 

9. — Cumhunyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, ortaokul ev is öğretmen 
muavilinği sınavını kazananlara dair Mîllî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/400) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca?.. Yok. 
soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ
lık sosyalizasyonuna dair Sağlık ve, Sosyal Yar
dım Bakanından söz\lü sorusu (6/406) 

'BAŞKAN — Soru sahibi izinli bulunduğun
dan gelecek birleşime bırakılmıştır. 

•11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazardağlı'nın, Elâzığ'da kurulmakta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soruus. (6/407) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı?.. Yok. Soru 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, şoförlerin Devlet ilgisine 
kavuşturulmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/408) 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata bu
radalar. Başbakan adına görüşecek Sayın Ba
kan var mı?. Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

6. — Görüşülen işler (Devanı) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mecli
since-, kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/38, Cumhuriyet Senatosu 1/664) 
(S. Sayısı : 834) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu burada, Hü
kümet burada. Sayın üyeler geçen birleşimde 
bu tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş 
ve maddelere geçilmişti. 1 nci maddede bir sa
yın üye soru tevcih ettiği cihetle Hükümet 
temsilcisi bulunmadığından tehir edilmişti. 
Şimdi birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe yılı 
Kesinhssap Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1962 Bütçe yılı genel gideri (A/ l ) , (A/2) 
ve özel bölümler cetvellerinde gösterildiği gibi : 

a) 20 472 667,99 lirası cari ve 18 698 141 
lirası yatırım giderlerine, 

b) 31 948,01 lirası Muhasebei Umumiye 
Kanunu gereğince ödenek kaydedilen para
lardan yapılan cari giderlere, 

c) 3 217 432,75 lirası 2762 sayılı Kanu
nun 12 nci maddesi gereğince yapılan akaar ve 
toprak satış bedelleri giderlerine ve 132 493,03 
lirası da yine bu kanunun 10 ncu maddesi ge
reğince yapılan hayrat satış bedelleri 
giderlerine aidolmak üzere toplam olarak 
42 552 682,78 liradır. 

(1) 834 S. Sayılı basma/yazı 1 . 12 . 1966 ta
rihli 10 ncu Birleşim tutanağı sonundâdır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Ekrem 
Özden geçen birleşimdeki sualinizi lütfen tek
rar la r mısınız? 

E K R E M ÖZDEN (İs tanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaş la r geçen Porşemlbe gü
nü Vakıflar Grene] Müdür lüğü 19-62 bütçe yılı 
kesin hesap k a n u n tasarısı müzakeresine bas
kınımı ş birinci maddesine geçilmiş idi. Ve o rada 
demincek arkadaşımızın o'kuduğu (E) fıkracın
da a.kar ve toprak satış bedelleri giderleri ve 
ondan sonra da hayra t satış bedelleri giderleri
ne aklolmak üzene 42 milyon şu kada r bin li
r a olduğu tasrih edilmiş bulunmasına göre, 
akar ve toprak satışı bedellerimin ne şekilde 
b u r a d a gösterildiği aka r satışının ne sure t te 
yapı ldığı ve bu sat ış ların mümkün olup olma
dığı hususunda sual sormuştum. O zaman ilgili 
komisyon üyeleri arkadaşlar ımız bittaıbii mese
lenin bu k a d a r inceliğini bilin iyeblillrlıer, ilgili 
Bakanlı 'k ve Umum Müdür lüğün buna cevap 
vermesini istemiştim. Eğer kendide fi bu husus-
t a cevap verirlerse memnun kalırını. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Komisyon. 
•'BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOÖLU (İstanbul) — Sa
yın Başkan, muhterem üye a rkadaş la r ım; Sa
yın Özden'in geçini o tu rumda tevcih et t ikleri 
sual in detaylarını ıkomisyon olarak sadece he
sap cetvelleri üzeninde te tk ika t la raporlarımızı 
bu şekilde tanzim etmiş olduğunuz için ce
vap verme imkânı bulunmamışt ır . Hükümet 
i le vâki temasımızda 2702 sayılı Kanunun 12 
ve 10 ncu maddelerine göre, yapılan tasarruf
lar iki şekilde müta lâa edilmektedir. . 12 nci 
maddeye göre, «nıaızibut ve mülhak vakıflar 
üzeninde, yahu t mazibut veya mülhak vakıf
lara konu olan gayrimenkullef in satışı, İda re 
Meclislerinin k a r a r ı ile vâki olmaktadır» Bun
lar daha çok mülkiyet i vakıflar idaresine aido-
lan ve mazbut ve mülhak vakıflar konusu ha
linde olan akar ve gayrimenkul ler topraklar 
dır , arsalardır . Bir de hay ra t gayrim eınkul ler i 
bahis konusudur . Bunlar vakfiyelerinde tahsis 
edilen gailelerini yit irmiş ve kanunlarımıza gö
re veya âmme int izamına uygun olmıyan veya
hut işe yaramaz hale gelen arsa lardı r ki yine 
sa t ı lmak suretiyle aynı gayeye tahsisi yapıl
maktadı r . Bunlar da idare meclislerinin kara-
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rındaın sonra Bakanlar Kurulu 'karariyle tekem
mül eden bir tasar ruf şeklinde or taya çıkmak
tad ı r . 1902 senesinde Bursa da mescit arsası 
İs tanbul da Kadıköyde namazgah arsası tâbir 
•edilen bir arsa, yine hayra t a rsa lar nıeyanın-
da satılmıştır. Yine Konya'da bir hayra t arsa
sı, Samsunda yine bir cami arsası sat ı lmak su
retiyle bunlardan elde edilen paralar la Antal
ya 1da bir yur t ve (hır-eba Hastanesine de bir 
pavyon ilâvesine bu para la r sarf edilmiş bulun
maktad ı r . Böylece yine, yani İni 2702 sayılı Ka
nunun 10 ncu maddesinin derpiş ettiği şekilde 
gayesini kaybetmiş bu kaıbîl hayra t arsalar ay
nı gayeyi temin için başka bir inaksalda tahsis 
edilmek suretiyle bedelleri gelir ve gider ola
rak bu şeklide bütçe cetvelinde ye raim iş bu
lunmaktadı r . Anz ederim. 

BAŞKAN; — Madde üzerinde başka söz is
teyen sayın üye... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kaıbul edenler... Kalbııl. etmiyenler.. 
Kalbuı edilmiş tir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genci Müdürlüğü
nün 1902 bütçe yılı gelirinden yapılan tahsi
lat (B) işaretli cetvelde gösterildiği gibi; 

a) 45 020 595,.') 1 lirası bütçe, yılı cari tah
silâtına, 

b ) 5 775 ;>09,:>9 lirası ö./;eJ 'kanunları ge
reğince elde edilen gelir tahsilâtına aldoimak 
üzere toplanı olaralk 50 80.1 904,70 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın, üye var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza. 
sunuyorum. Kabul edenler... Ktm iyen ler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE ;!. — özel kanunlar ı gereğince 
1902 bütçe yılında ödenek ve gelir kaydedilen 
pa ra l a rdan bu yıl içerisinde hareanmıyau 
25 448 598,48 lira ödenc'k ve gelir 'kaydedil
mek üzeri1 190:î bütçe yılana devredilmiştir . 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye var ini: Yok. .Maddeyi oylarınıza. 
sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyenier... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — 1 uca ve 2 nci maddelerde 
yazılı 50 801 904,70 lira gelir ile 42 552 082,78 
lira gider aras ındaki farkı teşkil eden 
8 249 28.1,92 lira gelir fazlası olarak ertesi yıla 
kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerimle söz istiyen 
sayın üye var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza su-
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mıyorum, Kabul edenler.... Etmiyenler... Ka'bııl 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Valkıflar Genel Müdürlüğü
nün 1962 yılı ödencıkleııinıden lıarcanmıyan 
ve ilişik (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
ayrı sütunlarında gösterilen 5 209 631,61 lira 
yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isaiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
sayın üye'? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul eidil-
mişıtir. 

MADDE 7. — Bu kanunu Başbakan \ıe Ma
liye Bakanı yürütür. 

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

Tasarının tümü üzerinde söz is'üiyen sayın 
üye? Yok. Tümünü oylarınıza arız ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıyı açık oylarınıza arz ediyorum, kür-
rcl'er dolaştıtutacaktır. 

5. — Devlet Su îsleri Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının. 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/30, Cumhuriyet Senatosu 
1/663) (S. Sayısı : 835) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmama
sını oyunuza sunacaği'm. Raporun okunmamın 
arzu edenler lütfen işaret buyursunlar.. Et
miyenler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Maddelere geçilmelini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen'ıcr... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 835 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Devlet Sa İsleri Genel Müdürlüğü 1961 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yılı giderleri (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzıere, 

a) 17 419 088,54 lirası âdi bütçe haırcama
sına 477 671 224 lira 44 kuruşu da yatırım gi
derlerine, 

b) 328 907,94 lirası özel kanunlar gereğin
ce ödenek kaydedilen miktardan yapılan yatı
rım harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak 495 419 220,92 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kaıbul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yılı gelirinden yapılan 
tahsilat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 579 920 366,55 lira normal gelirden ya
pılan tahvilâta, 47 000 lirası dk tahsisat ve 
328 907,94 lirası özel kanun gereğince elde 
olunan gelir tahsilâtına aidolmak üzere toplam 
olarak 580 296 274,49 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isitiyen sa
yın üye var mı ? Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Genel Müdürlüğün 1961 yılı 
ıgel inin den yapılan tahsilatla aynı yıl genel 
gideri arasındaki faılkı teşkil eden 84 877 053 
lira 57 kuruş gelir fazlası olarak ertesi yıla 
devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? Yo'k. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmıiyenler... Kabul 
'edilmiştir. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere avans 
olarak verilen ve (A/2) işaretli cetvelin ayrı 
'bir sütununda gösterilen 64 708 000.33 lira öde-
ne'kten mevkuf tutulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var 'mı? Yak. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yılı ödeneğinden lıar
canmıyan ve ekli (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel-
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lerkı ayr ı sü tunlar ında gösteri len 29 54') 251,04 
lira yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzeri tide söz istiyen 
sayın tiye1: Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaini 1 edenler... Etmiyenter. . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 0. — 5977 sayılı Kanun gereğince 
ödenek ve gelir kaydedilen pa ra l a rdan yılı için
de hareanmıyan 4,00 lira ödenek ve gelir kay
dedilmek üzere ertesi yıla devredilmlıytir. 

.BAŞKAN -•- Madde üzerinde süz istiyen 
sayın üye"? Yok. Ma.dd.eyi oylan-mıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Htmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu katran yayınlandığı ta
r ih i e y ü r ü r 1 ü ğe girer. 

BAŞKAN1" — Madde üzerinde söız istiyen 
sayın üye"? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenim*... Ktmiyonter... Kaimi 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu -kanun hükümlerimi .Ba
yındırl ık ve Maliye Hakanları yü rü tü r . 

•BAŞKAN — Madde üzerinde sö:z istiyen. 
sayın üye? Yük. Maddeyi oylarınıza sumuyo-
rıım. Kabul edenler... VA miyenter... Kalbul 
edilmiştir. 

Tadarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Küııiycııler... Kabul edilmiştir. 
Taısarı acık oylarınıza ' sunulmuştur ; Küreler do
laşt ı r ı lacaktır . 

• /. — Devlet Su İsleri (lenel M-üdürlüyû 
1962 bütçe yılı Kcsinhesap ha,nuu insansının 
Millet Meclisince L'alnd olunan metni ve (hırn-
lıuriyel Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/36, Cumhuriyet Senato
su 1/670) (S. Sayı M : V36) (l) 

BAŞKAN — l laporun okunmar-nm arzu 
edenler lütfen işaret buyursunlar . . . Ktm iye il
ler... Raporun oikutıması arzu edilmemiştir. 

Tasar ının tümü üzerinde söz istiyen S'ayııı 
üye? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza. 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kaıbul otmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Su İşleri Genel Müdür lüğü 1062 bütçe 

yılı Kesinhesap k a n u n u 
MADDU 1. — Devlet Su İşlemi Genel Mü

dür lüğünün 1902 bütçe yılı giderleri ( A / l ) ve 

(1) 836 S. Saydı basma yazı tutanağın s< 
nıındudrr. 

(A/2 ) işaretli cetvellerde güsterildiği üzere : 
a) 21 475 080,47 lira âdi bütçe harca mala

rına, 558 .1:12 970 lira 19 kuruş da yat ı r ım gi
derlerine, 

b ) 312 44.1,41 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedi len mik ta rdan yapı lan 
yatınım harcamalar ına aidolmak üzere toplam 
olarak 579 920 504,07 liradır. 

B A Ş K A N — Madde üzerinde söız is t iyen 
sinyın üye:? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kaıbul edenler... Etniiyenler.. . Kabul 
edilmiş ti i'. 

MADDH 2. — Bevlet iki İşleri Genel Mü
dür lüğünün 1902 bütçe yılı gel iri erinde ti yapı
lan tahsi la t bağlı (B) işaretl i cetvelde göste
ri! l i g i üzere 02:} 471 199,25 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söız istiyen 
•s'aym üye? Yok. Maddeyi oylaırınıza arz ('di
yorum. Kabul edenler... Etniiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Genel Müdür lüğün 1902 yılı 
gel ir inden yapı lan tahsi la t la aynı yıl genel gi
deri a ras ındaki farkı teşkil eden 43 550 095,18 
lira gelir fazlası o larak ertesi yıla devredilmiş
tir . 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
t iyen var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etniiyenler... Kalbul edil
miştir. 

M A D D E 4. — 3010 sayılı K a n u n gereğince 
gelecek yı l larda mahsubu yapı lmak üzere avans 
olarak verilen ve (A/2 ) işaretl i cetvelin ayr ı 
bir sü tununda gösteri len 01 007 000,75 l i ra öde
nekten mevkuf tu tu lmuş tu r . 

B i \ Ş K A N — Madde üzer inde başka söz is
t iyen var mı?... Yok. Maddey i oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etniiyenler. . . Kabu l 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dür lüğünün 1902 bütçe yılı ödeneğinden har
canırı] yan ve ekli ( A / l ) ve (A/2 ) işaret
li cetvellerin ayr ı sü tun la r ında gösteri len 
63 308 398,25 lira yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is
t iyen var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etniiyenler. . . Kabu l 
edilmiştir. 

MADDE 0. — 7478 sayılı K a n u n u n 3 ncü 
maddesi gereğince köy su işlerine ya rd ım özel 
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fasılda sarf olunmıyan 734 300,44 lira ve 5977 
sayılı Kanun gereğince ödenek ve gelir kayde
dilen paralardan yılı içinde harcanmıyan 4,06 
lira olmak üzere toplam olarak 734 304,50 lira 
ödenek ve gelir kaydedilmek üzere ertesi yıla 
devredilmiştir. 

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

MADDE 7. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler-... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini Ba
yındırlık ve Maliye Bakanları yürütür. 

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

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. Ta
sarı açık oyunuza sunulmuştur. Küreler dolaştı
rılacaktır. 

5. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Kesin
hesap kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/44, Cumhuriyet Senatosu 1/661) (S. Sayısı : 
837) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunmasını arzu eden
ler lütfen işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

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

istanbul üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Üniversitesinin 1963 
bütçe yılı genel giderleri (A/ l ) ve (A/2) işa
retli cetvellerde gösterildiği üzere; 

a) 53 818 274,19 lirası cari bütçe giderleri

mi ) 837 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ne, 17 693 444,55 lirası da yatırım giderlerine, 
b) 393 715,93 lira özel kanunlar gereğince 

ödenek kaydedilen mebaliğden yapılan cari 
bütçe giderlerine, 4 369,96 lirası da yatırım 
giderlerine aidolmak üzere cem'an 71 909 804,63 
liradır. 

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

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesinin 1963 
bütçe yılı genel tahsilatı bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 69 141 618,48 lira
sı normal gelirden yapılan tahsilata, 398 085,89 
lirası da özel kanunlar gereğince elde olunan 
gelir tahsilâtına aidolmak üzere cem'an 
69 539 704,37 liradır. 

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

MADDE 3. — İstanbul Üniversitesinin 1963 
bütçe yılı gelirinden vukubulan tahsilatla, aynı 
yıl genel giderleri arasındaki farkı teşkil eden 
2 370 100,26 lira açık kasa ve banka mevcudu 
ile karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Buyurun Sayın Ekrem Özden. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, İstanbul Üniversite
sinin 1963 yılı kesinhesap kanunu tasarısını tet
kik ettiğim şu sırada 3 neü maddedeki bir açıkla 
karşı karşıya bulunuyoruz. Türkiye'deki üniver
sitelerin anası ve kurucusu sayılan hocalarını, do
çentlerini, asistanlarını yetiştiren ve Fatih dev
rinden beri faaliyette bulunduğuna hiç şüphe 
edilmiyen İstanbul Üniversitesinin, bir açıkla he
sabını kapatmış olması cidden üzücüdür. Bütün 
varlığımızla üniversiteleri, bilhassa İstanbul Üni
versitesini yüceltmek, onun gelirlerini fazlalaş-
tırnıak, onun ihtiyaçlarına deva bulacak bâzı ted
birler almak Hükümetin ve teşriî meclislerin va
zifeleridir. Bilhassa bu 3 neü maddedeki 
2 370 100,26 liralık açığın kasa ve banka mevcu
du ile karşılanmasını ben pek iyice anlayamadım. 
Ne şekilde karşılanmış? Bankada para varsa, ka-
eada para mevcut ise açık olmaması lâzımgelirdi. 
Bir üniversitenin açık vermesi hakikaten çok üzü
cüdür. 
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Muhterem arkadaşlar, bütçenin bu aynı 15 in
de Karma Bütçe Komisyonunda tetkik edileceği 
ve biraz sonra da Yüksek Senatoya geleceği şu 
sırada, üniversitelerin, yüksek okulların ihtiyaç
larının herşeyin üzerinde addedilmesini temenni 
etmek mecburiyetindeyim. Çünkü hepimiz bili
riz ki, Türkiye'nin kalkınması muhterem arka
daşlarım, kültürüne vereceğimiz ehemmiyetle mü
tenasibe)] a çaktır. Eğer kültüre ehemmiyet ver
mezsek, eğer üniversitelere, yüksek okullar, hat
tâ ilkokullara kadar, öğretmenlere, hocalara, pro
fesörlere ehemmiyet vermezsek, ne kadar para bu
lursak bulalım, ne kadar yatırım yaparsak yapa
lım Türkiye'de bir kalkınmayı temin etmek asla 
mümkün olamıyacaktır. Bu itibarla bütün mev
cudiyetimizle bu büyük müesseseleri, bu kültür 
müesseselerini ele almamız, onların malî ihtiyaç
larına karşı koymamız iâzımgelir kanaatindeyim 
ve buradaki açığın da nereden tevellüdettiğini 
ve ne şekilde kapatıldığının Maliye Bakanlığı mü
messili tarafından izah buyurulmasmı rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet Temsilcisi bu
yurun. 

HÜKÜMET ADINA HAKKI ÖZKAZANÇ 
(Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü) — 
Sayın Başkan, muhterem senatörler; Sayın Ek
rem Özden Beyin buyurdukları 3 ncü madde İs
tanbul Üniversitesinin 1963 yılı, bütçe yılı ge
lirinde vukubulan tahsilatla aynı yıl genel gider
ler arasındaki farkı teşkil eden 2 370 100,26 
liralık açığın kasa ve banka mevcudu ile karşı
lanmasına değindiler ve bunun bir açık olmadığı
nı ve açıksa bunun nasıl karşılandığını sual ola
rak buyurdular. 

Efendim, mülhak bütçeler daha ziyade Ha
zine yardımı ve kendi gelirleri ile gelir ve gider
lerini tevazün ettirirler. Ve bunların gelirlerin
de yıl içinde giderlere nazaran husule gelen faz
lalıklar daima yine kendilerine bırakılarak ertesi 
yıla devredilir. Fakat, bâzı yıllarda bu gelir ve 
giderler arasında bir açık tekevvün ederse, bu 
açık da bütçenin üç aylık mütemmim mahsup 
devresi zarfında yeni bütçelerinden sağladıkları 
imkânlarla yani kaza ve banka mevcutları ile kar
şılanabilir. Yani mülhak bütçenin hususiyeti bir 
yıl içindeki açık veya fazlalıkların yine kendi kay-
naklariyle karşılanmasıdır. O bakımdan filhal 
şu kadar bir açık üniversitenin câri yıl içinde ya

ni mütemmim devre zarfında yeni yıl bütçesin
deki gelirleriyle yani o anda mevcut kasa veya 
bankadaki paralariylc karşılanmıştır. Mülhak 
bütçelerin bir hususiyeti de budur efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN -— Başka söz istiyen sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Melen. 
Devlet Su İşleri ve İstanbul Üniversitesine 

ait kesinhesap kanun Tasarılarına oylarını kul
lanmayan sayın üyeler varsa lütfen kullansınlar... 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

KEKİ D MELTN (Van) — Muhterem arka
daşlar, Sayın Özdcn'in temas ettiği konu ve or
taya attığı soru zannediyorum ki, açık bir cevap 
bulamadı henüz. Devlet bütçesinde bütçe ve Ha
zine ayrılığı vardır. Bütçe açık verirse, nihayet 
Hazine imkânlariyle karşılanır. Hazine imkânı 
yetmezse başka kaynaklardan, istikraz ve saire 
ile karşılanır. O da yetmezse açık olarak kalır. 
Borç devreder. Fakat katma bütçelerde durum 
bu değildir. Başka prensibe dayanır. Orada 
sene sonundaki para, kasa mevcudu ve bankada
ki mevcutlar ertesi yıl gelirleri arasında mütalâa, 
edilir. Binaenaleyh, bu durumda kasa mevcudu 
ve banka mevcutlu gelirler arasında bulunduğu
na ve gelirle giderler arasında da iki milyon kü
sur liralık bir açık bulunduğu, açık göründüğüne 
göre bunun artık kasa ve banka mevcudiyle kar
şılanır şeklinde bir hükme bağlanması, izaha bağ
lanması zannediyorum mümkün değildir. 

Bu sebeple eğer burada Sayıştaym mümes
sili varsa, bize daha açık izahat vermelerinde 
ben lüzum -ve fayda görüyorum. Aksi halde, arz 
ettiğim gibi üzerinde durduğumuz soru cevap
sız kalmış olur. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi bu mütalâa
ya iştirak ediyorlar mı? Yoksa bu hususta bir 
cevapları olacak mı? 

HÜKÜMET ADINA HAKKI ÖZKAZANÇ 
(Maliye Vekâleti Muhasebat Umum Müdürü) — 
Müsaade buyurulursa tavzih edeyim. 

BAŞKAN —• Buyurunuz. 
HÜKÜMET ADINA HAKKI ÖZKAZANÇ 

— Sayın Başkan, muhterem senatörler; Sayın 
Ferid Melen Beyefendinin buyurdukları izaha
ta tamamen iştirak ediyorum. Bu bir bütçe açı
ğıdır. Fakat mülhak bütçelerin bütçe açıkları
nın kendi kaynaklariyle karşılanması yani mü
temmim devre zarfında o mülhak bütçe yeni 
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bütçesinden nakid ve kasa mevcudu olarak ve
ya bütçe emaneti tertibinden bir mevcudu var
sa buradan karşılanmış olacaktır ve bu bir 'açık
tır, aynen iştirak ediyorum. 

FERİD MELEN (Van) — O halde madde 
yanlıştır. O halde açık borç olarak devredil
miştir, denmesi lâzımgelir. Banka ve kasa yo
luyla karşılanır, şeklindeki hükmün bu duru
ma gelmiş olması lâzım. 

HÜKÜMET ADINA HAKKI ÖZKAZANÇ 
— Evet, bilâhara banka veya kasadan alman 
mevcut yeni bütçe ile telâfi edilecektir efendim. 
Borçtur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul Üniversitesinin 1963 
bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen 9 165 883,26 lira yok edilmiş 
ve bağışlardan lıarcannuyan 213 379,31 lira ile 
C. R. 44-17-3 numaralı anlaşma gereğince Ame
rika Birleşik Devletleri yardımından verilen 
250 000 lira gelir ve ödenek kaydedilmek üze
re 1964 yılma devredilmiştir. 

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

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

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

Tümü üzerinde söz istiyen sayın üye? Buyu
run Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; şimdi kabul bu
yurmak üzere olduğunuz kanunda üniversite
nin hakikaten diğer daireler tarafından da is
tismar edildiğini burada açıkça ifade etmek iste
rim. 

Meselâ, İstanbul Belediyesi bir arazi yeri 
gösterir. Bu arazide İstanbul Üniversitesinin en 

mühim ihtiyaçlardan birisi olan kütüpane ya
pılacaktır. Bu kütüpane arazisini satınalır ve 
aradan beş gün geçtikten sonra İstanbul Bele
diyesi milyonlarca lira ödenmiş olan bu yeri 
yeşil saha olarak gösterir ve bu suretle üniver
sitenin istifadesinden uzaklaştırılmış olur. Bu 
alâkasızlığın giderilmesinin yerinde olacağı ka
nısındayım. Kanunun bu sözlerle olan alâkası 
ise Devlet bütçesinden harcanan, götürülen pa
raların ve özel olarak yapılan yardımların, üni
versitenin kendi iç bünyesindeki paraların za
man zaman lüzumlu olmasına rağmen sarfiyatın 
sonra dan değiştirilen kararlarla paraların boşa 
gittiği yönünden olduğu içindir ki, kanunla 
alâkası vardır efendim. 

Diğer bir husus, senelerden beri Cerrahpaşa 
Hastanesinin içinde ölü olarak bulunan yatı
rımların artık bir arada halkın hizmetine açıl
masını, eğer bu gibi işler devam ettiği müd
detçe bizlerin üniversite bütçesinde daha çok 
açıkların verilmesi sayın arkadaşlarımın izah 
ettiği gibi mevcudolacaktır. Bu hususlarda da 
bir arazi alınırken, bir iş yapılırken yatırımla
rın yerinde olmasını talebederim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz ediyorum. Küreler do
laştırılacaktır. 

f>. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon 
İşleri Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 1963 
yuları bilançolarının onanmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 3/132. 3/133, 
3/152, 3/156; Cumhuriyet Senatosu 1/660) 
(S. Sayısı : 840) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunmasını arzu 
edenler... Etmiyenier... Raporun okunmaması 
kabul edilmiştir, 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum,.. Kabul edenler... Etmiyeııle;'... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 840 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon işleri 
Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 1983 yılları 

bilançolarının onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Sivil Savunma İdaresi Baş
kanlığı Fon İşleri Saymanlığının ilişik cetvel
lerde gösterilen IfKİO, 196.1, 1962 ve 1963 yılları 
•bilâçoları onanmıştır . 

B A Ş K A N — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Ka.'bul edenler... E'tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tar ihinde 
yürü r lüğe girer. 

B A Ş K A N — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye1? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Ktmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye 
Bakanlar ı y ü r ü t ü r . 

•BAŞKAN — Maddi1 üzerindi ' söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabu l edenler... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Tasar ı acık oylarımıza sunu lmuş tu r ; küre» dolaş
t ı r ı lacakt ı r . 

Sayın üyeler, gelen kâğ ı t l a rda iki andla.şma 
vardı r . Bunların müddet ler i yar ın bi tmektedir . 
Senatomuzda öteden beri âdet haline gelen bit' 
gelenek vardır . Bu da böyle hallerde bir birle-
ş'im fazla yapmak âdetidir. Onun için yarın yani 
7 Aral ık 1966... (Devam edelim sesleri) 

Komisyon yok efendim, a ra t t ı k bulamadık. 
Onun için bu mecburiyetle karş ı ka rş ıya kaldjk. 
Radyo ile davet edilecektir, sayın üyeler. Onun 
için 7 Aralık 1966 Oarşarnba günü saat 15 te 
toplanı lması hususunda bir ka r a r almamız ica

betin ektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiş tir. 

Şimdi a r ık oya, vaz'edilen tasar ı lar ın oylama 
neticelerini arz ediyorum. 

Millet lerarası Para Fonuyla , Millet lerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına ka t ı lmak için Hü
kümete yetki verilmesine dair Kanunun 7335 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakk ındak i kanun tasarıs ına 96 üye 
oya iştirak etmiş, 93 kaimi, 3 ret vardır . Tasar ı 
'kanunlaşmıştır . 

Vakıf lar (îenel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı için oylamaya 81 
üye iş t i rak etmiş, 79 kabul , 2 ret oyu çıkmış
tır. Nisabolmadığı için, tasarı gelecek birleşim
de yeniden oy lamaya tabi tu tu lacak t ı r . 

Devlet Su İşleri Genel Müdür lüğü 1.961 büt
çe yılı Kesildi asap K a n u n u da aynı şekildedir. 
Oylamaya. 79 üye ka t ı ld ığ ından nisap temin edi
lemediği için tasarı , gelecek birleşimde yeniden 
oylamaya tâbi tu tu lacak t ı r . 

Devlet Su İşleri tlenel Müdür lüğü 1962 büt
çe yılı Kesinkes;!') Kanununa 77 üye oy kullan
mıştır. Tasar ı gelecek birleşimde ar ık oylarınıza 
sunulacakt ı r . 

Oylarını kul lanmıyan sayın üye var mı? 
\ ok. Oylama muamelesi bitmiştir. Neticeler ge
lecek birleşimde arz edilecektir. 

Uündeinimizde başfcı görüşülecek bir mevzu 
ka lmadığ ından 7 . 12 . 1966 Çarşamba günü sa
at 15,00 te toplanı lmak üzere Birleşimi kapat ı 
yorum. 

Kapanma saati : 17,45 

* ı«^ 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman Kok
sal'm basında neşrolunan yolsuzluk iddialarına 
dair yazılı sorusu ve Başbakan Süleyman Demi-
rel'in cevabı (7/302) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Bilhassa Basın taraf ından, zaman zaman çe

şitli yolsuzluk iddiaları or taya at ı lmaktadır . 
Bu olaylar, hakikat olabileceği gibi yanlış da 

olabilir. 
Cemiyetlerde, yolsuzluk olaylarının zuhurun

dan daha mühim; bu çeşit olayların ciddî tahr ik 
ve tetkik mevzuu olması ve Adalet mekanizması
na intikal ettirilmesi işi, çok daha mühimdir. Bu 
yol, cemiyeti düzeltici karaktere sahiptir . 
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Vatandaşın kafasında, yolsuzluk olaylarının 
amansız takibe uğradığı fikrinin geliştirilmesi de 
ehemmiyetlidir. 

Gün İşığı, her zaman yararlı ve vefalıdır. 
Bu düşünceler muvacehesinde 1964 yılı içinde. 

Devleti malî zarara sokan ne gibi yolsuzluk İddi
aları ortaya çıkmış ve bunlar hakkında ne muame
le yapılmıştır. 

Başbakan tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılmasına delâletlerinizi rica ederim. Saygılarım
la. 

13 . 10 . 1964 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Osman Koksal 

T. C. 
Başbakanlık 6 . 12 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77/103-7037 
Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Osman Köksal'm önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 11'. 1966 tarihli ve 4218-6/280/7/302 

-2750 sayılı yazınız. 
Basında neşrolunan yolsuzluk iddialarına dair, 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman Koksal tara
fından Başbakanlığa yöneltilen soru önergesi ce
vabı ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Basında neşrolunan yolsuzluk iddialarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman Koksal tara
fından Başbakanlığa yöneltilen soru önergesi 

cevabıdır 
1964 yılı içinde bir kısım basında intişar etmiş 

bulunan yolsuzluk iddiaları; aidoldukları bakan
lıklara göre aşağıya çıkarılmıştır. 

a) Ulaştırma Bakanlığı, 
b) Bayındırlık Bakanlığı, 
c) İçişleri Bakanlığı, 
d) Millî Eğitim Bakanlığı, 

Ulaştırma Bakanlığı yönünden 
1. Muhbir : Yeni İstanbul Gazetesi 9.10.1964, 

10 . 10 . 1964, 11 . 10 . 1964, 13 . 10 . 1964 tarih
li nüshaları. 

Konu .- Deniz Nakliyatı Amerika hattındaki 
10 gemiyi beşe indirerek armatörlerin himaye edil

diği, 4 İpar Gemisinin çürümeye terk edildiği, 
30 milyon liraya iki şilep mubayaasına geçildiği, 
Sinop Gemisinin kadro dışı edildiği, şirket kadro
larının şişkin olduğu, şube müdürlüklerine 
ehliyetsiz kimselerin alındığı, Genel Müdürün 
denizcilikle alâkası bulunmadığı ve C. H. P. li 
olduğu, şirket yetkililerinin armatörlerle yakın
lık kurduğu, Seyhan Şilebine tonu 9 Dolara yük
lenen küspelerin gemiyi yaktığı, Kayseri Şilebinin 
kiraya verilmesinde yolsuzluk yapıldığı, İtalya 
acentesinin himaye edildiği. 

Sonuç : Şikâyet konuları Maliye ve Ulaştırma 
bakanlıkları müfettişlerinden kurulu heyete tevdi 
edilerek gerekli tetkik ve t-ıhkikat yapılmış ve 
iddialar subuta varmamıştır. 

2. Muhbir : Adalet Gazetesinin 1 . 7 . 1964 
tarihli nüshası. 

Konu : PTT eski Genel Müdürü Enver Ku-
taydın ile Yüksek Mühendis Hicri Göeeoğlu'nun 
20 bin aded telefon makinasmm İskra Firmasın
dan mubayaasını temin maksadı ile, ilgili perso
nele baskı ve tehdit yaptıkları. 

Sonuç : Olaya el konulmuşsa da iddia, subut 
bulmamıştır. 

3. Muhbir : Adalet Gazetesinin 6 . 3 . 1964 
tarihli nüshası. 

Konu : TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 
Alsthom Firmasından satınalman 12 dizi Elekt
rikli tren mubayaasında usulsüzlük ve yolsuz
luk yapıldığı. 

Sonuç : İddialar subut bulmamış, ancak 
C. M. U. K. mın 153 ncü maddesi gereğince ge
rekli kararın alınması için, dosya Ankara C. Sav
cılığına tevdi edilmiştir. 

4. Muhbir : Son Havadis Gazetesinin 
11 . 10 . 1964 tarihli nüshası. 

Konu : K. Paşa - Adapazarı, Ankara - Zon
guldak hattı sinyalizasyonu için harice gönderi
len heyetten bâzılarının tekrar Avrupa ve Ameri
ka'ya gönderilecek heyete dâhil edildiği ve bu 
heyetin 3 aylık yevmiye tutarının 250 bin liraya 
baliğ olduğu. 

Sonuç : İddia ve ihbarlar Ulaştırma Bakan
lığı müfettişlerine tahkik ettirilmiş, fakat iddi
alar subut bulmamıştır. 

5. Muihibir: Bakanlık makamımın 30 . 9 .1963 
tarih ve 314 sayılı emirleri. 

Konu: TCDD Genel Müdürlüğü ile Ersan 
Petrol Sanayii A. Ş. arasında münakit 30 bin 

— 361 — 



C. Senatosu B : 11 6 . 12 . 1966 O : 1 

tonluk hampetrol mubayaasında, satıcı firmanın 
yatırması icabeden 372 000 Tl. sini aradan 4 ay 
geçtiği halde yatırmamış olması. 

Sonuç: İlgililer hakkında cezai bir sorumlu
luk görülmemiş, ancak Malzeme Dairesi Reisi 
Fevzi Özdü, Reis Yardıımcusı Müfit Tolunay, Şu
be Müdürü Mithat Doğu, Müdür Vekili Necip 
Alper ve Sipariş Memuru Tahsin Uğan'm vazi
felerinde idari yönden kayıtsızlık gösterdiklerin
den TCDD Memur ve Hizmetliler Talimatname
sinin 64/1 nci maddesi gereğince ihtar cezası ile 
tecziyeleri teklif edilmiş ve rapor, icalbı yapılmak 
üzere TCDD Genel Müdürlüğüne gönderilmiş
tir. 

6. Muılııbir: Yozgat Milletvekili İsmail Hakkı 
Akdoğan ve iki arkadaşının Millet Meclisi Baş
kanlığına vermiş oldukları önerge ve Bakanlık 
makanınm 25 . 10 . 1963 tarih ve 379 sayılı 
emirleri. 

Konu: TCDD İdaresi tarafınidan AID kredi
sinden faydalanılarak satmalınacak 33 dizel elek
trik lokomotifinin [mubayaasında yolsuzluk yapıl
dığı. 

Sonuç: Genel Müdür İhsan Pulat, Yardımcı
sı Hakkı Ugan ve Cer Dairesi Reisi Hakkı Tom-
su memuriyet vazifelerini suiistimalden, Genel 
Müdür Yardımcıları, Tafoilb Germenyanlııgil, Moı-
hiıddin Ersun ve Neylan Ünsaç ile Hareket Dai
resi Reisi Sıtkı Baykara, Malzeme Dairesi Reisi 
Edip Sirmen, Hukuk Müşaviri Abbas Çetin ve 
Malî İşler Dairesi Reisi Niyazi Şahin'in memu
riyet görevlerini ihmalden sorumlu görülerek hak
larında T. C. K. nun 240 ve 230 ncu maddeleri 
gereğince takibat icrasına karar verilerek rapor 
Cumhuriyet Savcılığına tevdi edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı yönünden : 

1. Şikâyet konusu: Giresun eski Bayındırlık 
Müdürü Suphi Veziroğlu'nun Tirdbolu Hükümet 
binası müteahhidi Seyit Yılmaz'ı kayırdığı, be
lediye gelirlerine darbe vurduğu hakkında Tire
bolu Belediye Başkanlığının 21 . 8 . 1964 tarih
li şikâyeti. 

Netice: Yapılan tetkikat sonunda tanzim edi
len fezleke, Danıştay Başkanlığına intikal ettiril
miş, sanığa isnadolunan fiil cezai koğuşturtmayı 
gerektirir suç niteliğinde .bulunmadığına, 
20 . 9 . 1965 gün ve 965 - 1580 - 1680 sayı ile 
karar verilmiştir. 

2. Şikâyet konusu: Tokat Bayındırlık Mü
dür Vekili İ İham i Alkyılmaz'ın Sulusaray Kaplı
cası mütaahıhiidinc fazla ödeme yaptığı iddiası. 

Netice: Varit görülmemiştir. 
3. Şikâyet konusu: Yozgat'da inşa edilen 

Köy Ebe Okulu mütaalıihidinc fazla tediyede bu
lunulduğu ve Bayındırlık Müdürünün mütaaıhhi-
di himaye ettiğine dair Mustafa Erdin'in şikâ
yeti. 

Netice: Yozgat eski Bayındırlık Müdürü Şe
fik Karataş, Su Teknisyeni Şinasi Öztürk, İnşaat 
Teknikeri Ali İhsan Sabin hakkında düzenlenen 
fezlekeye istinaden verilen karar Danıştay Baş
kanlığına intikal ettirilmiş; aidi geçen hakkında 
son soruşturmanın açılmasına Danıştayoa 
25 . 2 . 1965 gün ve 965 - 101/360 sayı ile ka
rar verilmiş olduğundan gereği yapılmak üzere 
dosyası 26 . 2 . 1966 tarihinde (*) Çorum Vali
liğine gönderilmiştir. MütaaMıit Dursun Lale 
haldkmda düzenlenen fezlekeli soruşturma dosya
sının ise Cumhuriyet Sovcılığına tevdi edilmesi 
için 14 . 1 . 1965 tarihinde Yozgat Valiliğine 
gönderilmiştir. 

4) Şikâyet konusu: Hava meydanları ve 
Akar Yakıt Tesisleri İnşaat Reisliği memurla
rından ve işçilerinden bâzılarının yolsuzluk yap
tıkları iddiası. 

Netice: Tetkikat neticesinde varit görülme
miştir. 

5. Şikâyet konusu: Uşak Hükümet Konağı 
1 nci kısım inşaatı mütaaıhhidi İsmail Yalçmka-
ya'ya fazla tediyede bulunulduğu ve mütaahhi-
din idareye 69 415,35 lira borçlu kaldığı hakkın
da Uşak Bayındırlık Müdürlüğünün işarına at
fen Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin 1 . 4 . 1964 
gün ve 64 - 12/D - 22 sayılı yazısı. 

Netice: Yapılan tetkikat sonucunda mütaahhi-
dc fazla tediyede bulunulmuş okluğu neticesine 
varılarak 12 987,20 liranın istirdadı zımnında 
dâva açılması hususu 27 . 8 . 1964 tarihinde* 
Maliye Bakanlığına intikal ettirilmiştir. Dâva de
vamı etmektedir. 

6. Şikâj^et konusu: Şahıslara ait arazide An
kara Bayındırlık Müdürlüğüne ait makinalarm 
çalıştırılmasına ve özel idare zararına sebebiyet 

(*') Değişen vazife itibariyle. 
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veren Ankara eski Bayındırlık Müdürü Mahmut 
Nefesoğlu hakkında düzenlenen fezlekeli dosya 
Danıştay Başkanlığına intikal ettirilmiştir. Da
nıştay İkinci Dairesince, 113 ve 134 sayılı Af Ka
nununun 1 nci maddesi gereğince dosyanın mua
meleden kaldırılmasına 19 . 10 . 1964 gün ve 
964/1799-1847 sayı ile karar verilmiştir. 

Netice: Özel idare zararının tazmini hususun
da 23 . 10 . 1964 gün ve 1854 sayılı yazımızla 
Ankara Valiliğine bildirilmiş olup adı geçen Meh-
mut Nefesoğlu aleyhine Ankara 4 ncü Sulh Hu
kuk Hâkimliğinde 965/578 esas dosyası ile aç -
lan dâva devam etmektedir. 

7. .a) Şikâyet konusu : Muş e>:ki Bayın
dırlık Müdürünün yolsuz ve uwuk:üzlükler yap
makta olduğuna dair iddia, 

Sonuç : Tahkik ettirilmiş o kıp düzenlenen 
fezleke 1 . .10 . 1964 'gün ve 1.3928 sayılı yazı 
ile Danıştay Başkanlığına intikâl ettirilmiş; Da
nıştay 2 nci Dairece verilen men'i muhakeme 
karan, İdari Daireler Kııru'lımca 3 , 11 . 1965 
gün ve 965/73 - 69 sayılı kararla tasdik olun
muştur. 

7. b) Şikayet konusu : Muş eeki Bayındır
lık Müdürü Zarif Oltlu'ya isnadolunan kapsül 
hırsızlığı. 

Sonuç : İddia tahkik ettirilmiş, adı geçen, hak 
kında dâva. açılması hususu 25 . 9 . 1964 gün 
ve 1680 sa yıllı yazımızla Muş Valiliğine intikâl 
ottirümiş olup, mezkûr valilikten 'alınan en son 
2 . 9 . 1905 gün ve 45 sayılı yazıda dâvanın gö
rülmesine devanı edildiği bildirilmektedir. 

8. Şikâye' konusu : Bur •«da Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı Bütçesinden verilen tahsisatla 
inşa edilmekte oktu Çocuk Bakım Yurdu Bina

sının mütaahl'di Gökhan TokerV 248 339, 68 li
ranın fazla tediye edildiği. 

'Sonuç : İddia tahkik ettirilmiş ve ilgililer 
hakkında dâva açılmıştır. Halen Daıııştaym 
2 nci Dai resimle dâva. devam etmektedir. Öte 
yandan fazla ödemenin tazmini için ilgililer hak
kında tazminat dâvası açılmış olup dâva de
vam etmektedir. 

9. Şikâyet konusu : Karayolları Genel Mü
dürlüğünce yaptırılan Karadeniz Sahil yolu 
için Tirebolu kısmında •gayrimenkulun çandık 
arazi olarak yüksek fiyatla istimlâk edildiğine 
dair. 

Sonuç : Hazırlanan fezlekeli dosya Trabzon 
İl tdare Heyetine Karayolları Geneıl Müdürlü
ğünce intikâl ettirilmiş, olayın Af Kanunu şü
mulüne girmesi sebebiyle, dosyanın muamele
den kaldırılmasına İdare Heyetince 17.2.1966 
tarihinde karar verilmiştir. 

10. Şikâyet konusu : Van Tarım Okulu 
inşaatında, müteahhide fazla tediyede bulunul
duğu ve yolsuzlukların kapatılmasına çalışıldı
ğına dair mütaahhit Yusuf Ünsal'ın şikâyeti. 

Netice : İl İdare Kurulunca lüzumu muha
kemesine karar verilen öelâl özenir Van Asliye 
Mahkemesinin 21 . 5 . 1965 gün ve 965/33 - 63 
sayılı kararı ile beraat etmiştir. 

11. Şikâyet konusu : Malazgirt Nurettin 
Bölge Yatılı Okulu inşaatında yolsuzluk oklu
ğuna dair Eynesil'de tüccar Ali Erer yanında 
mukim Timur Yıldız'm .şikâyeti. 

Netice : Bayındırlık Müdürü Azmi Özdo-
ğan ile Selâhattin Özdemir hakkında dü
zenlenen fezlekeli dosya Malazgirt İlçe İdare 
Kuruluna intikâl ettirilmek üzer'e Muş Valili
ğine gönderilmiş; İlçe İdare Kurulunca sanık
ların men'i muhakemesine dair verilen karar 
Muş İl İdare Kurulunca da onanmıştır. Bahse 
konu inşaatına geçici kabulü yapılmış bulun
maktadır. 

.12. Şikâyet konusu : İstanbul .Sağmalcı
lar köyünde inşa edilen Askerî Ceza evi 2. Kı
sım m s a* atlında yolsuzluk yapıldığına dair Os
man Yalç.m'm ihbar ve şikâyeti. 

Netice : Maliye Bakanlığı müfettişleri ile 
birlikte tanzim olunan istirdat raporu. Maliye 
müfettişi eri tarafından Maliye Bakanlığına in
tikal .ettirilmiştir. Cezai bakımdan kamu dâvası 
ise, Danıştay İkinsi Dairesinin 964/1158 - 1223 
sayılı kararı ile Af Kanunu sebebiyle ortadan 
kalkmıştır. 

13. Şikâyet konusu : Yeşilköy Hava Alam, 
İnşaat Kontrol Amirliğince yapılan arsa istim
lâkinde Hazinenin 100 000 küsur* lira zarara uğ
radığına dair Halit Atamer ve .ortağı Bülent 
Koşal'm şikâyetleri. 

Netice : Kontrol Şefi Osman Onay ile ar
kadaşları hakkında düzenlenen fezleke Memu
rin Muhakemat Encümenince tetkik olunarak, 
113 - 134 ve 218 sayılı Af kanunları sebebiyle 
'kamu dâvasının ortadan kaldırılmasına karar 
verilmiş; fazla tediyeye sebebiyet verenler hak-
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kında istirdat dâvası açılması hususu 4.3.1965 
tarihinde Maliye Bakanlığına yazılmış dâvanın 
açılmış olduğu adı 'geçen Bakanlık yazısından 
öğrenilmiştir. Dâva devam etmektedir. 

14. Şikâyet konusu : Nevşehir Vilâyeti 
Hacıbektaş kazasında l/> milyon lira sarf edil
mek suretiyle inşa olunan ilkokul inşaatında 
yolsuzluklar yapıldığı ve mütaahhidc feıdıa. te
diyede bulunulduğuna dair Nevşehir Valiliği
nin şikâyeti. 

Netice : Yolsuzlukla ilgili olarak düzenlenen 
fezleke neticesi 'Memurin Mühakemat Uneüme-
nince verilen karar Danıştay 'Başkanlığına in
tikâl ettirilmiş, Danıştay 2 nci Dairesince 
11 . 6 . 1965 tarihinde 965/1026 - 1379 sayılı ka
rarla men'i muhakemelerine karar verilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı yönü'nden 
Devleti malî zarara sokan Ve tahkik konusu 

yapılan .bir olay mevcut 'değildir. Ancak Bele
diye başkanlarının protokol dışında bırakıldığı 
konusunda neşriyat yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Bu konu önergenin dışında bulunmaktadır. 

Millî Mğititm Bakanlığı yönünden 
Muhbir : Ankara'da münteşir Adalet (la-

zetesinin 9 . 10 . 1964 ve 13 . 10 . 1964 tarihli 
nüshasında. 

Konu : Millî Bğitim Bakanlığında çalışma
dan ücret alanlar da mevcut - Cazla mesai ücre
ti - ve bir yolsuzluk daha, Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi Servis Otobüsü ihalesi hususları 
incelenmiş-ve iddiaların gerçeklerle hiçbir ilgi
si bulunmadığı anlaşılmış olmaktadır. 

Somu; : Çalışmadan ücret alan ve fazla me
sai ücreti alan olmadığı gibi Orta Doğu Tek
nik. Üniversitesi Servis Otobüsü İhalesi Üniver
sitece bir tahkik konusu yapılmış, yapılan iha
lede kanun ve yönetmeliklere aykırı bir husus 
bulunmadığı raporla belirtilmiş bulunmakta
dır. 

Süleyman Demirci. 
Başbakan 

8. — DÜZELTİŞLER 

3 . 1.1 . 1966 tarihli 2 nci Birleşime ait tutanak dergisinde aşağıdaki dütfeltiş yapılacak! 

Cilt Birleşim Savda Sütün Satır' V-anlıs Doğru 

37 
37 

42 
42 

1 Sondan 7 
1 17 

Sahi! 

i'ir ırcrccsi 
Babol 
b i r i.verceıj'i 

l » ^ » »t 
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Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayrı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilımesi 

hakkında Kanun tasarımına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilck 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mukadder Öztckin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansıır Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BUKSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 96 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : ' 3 

Çekinscrlcr : O 
Oya katılmıyanlar : 98 

Açık üyelikler : O 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrolioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Mustafa Delivcli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rıfat Öztürkçino 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y, Ziya Ayrım 

[Kabul edenler] 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğln. 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA. 
Haldun Mcnteşcoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rciet Rcndcci 

O İ l x v i. 

Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Kulûsi Söylcmczoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakiı* Ağanoğlu 

ITRFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At a yurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açıkalın 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artua 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 
N. Zerin T üzün 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Reiet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüncg 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

[Oya kat ilmıy anlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğiu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
L Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazcrdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettir. Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbar, Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoloy 
Fikret Gündoğan 
]M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kaıısu 
Cahit Okurcr 

İCARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazor 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Muşta Üa Dlnckli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskcndcr 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yar, Kara öz 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZC 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tcvetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Bctil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer1 Er gün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Ragıp Üncr 
Suad Hayri Ürgüplü 

»o<c 
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Valaflar Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhasap kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Sonatosıı. BiUge ve Plân Komisyonu raporu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder üztekin 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarheah 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Üyo sayısı : 184 
Oy ver enler : 81 

Kabul edenLer : 79 
Reddedenler : 2 

Çekinscrlei' : 0 
Oya katılmıyanlar : 103 

Acık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Clzrolioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Mustafa Dcliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Riıat Öztürkçino 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

[Reddet 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

— 31 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etcm Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ. 
Conap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Monteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
H. Enver Işıldar 

ienler] 

İSTANBUL 
Ekrem özden 

57 — 

Rofet Rendeci 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİVAS 

Ahmet Çekomoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
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kînny anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Reıct Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi ErsiT 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâin i i Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneg 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAIIÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

[Oya kat 

Hasan Âli Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Z. Nami Şorefhanoğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

î. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Ban guoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topal oğlu 

GÜMÜŞANE 
Abban Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat Özcrdemlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumrah 
Mustafa Dhıckli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alp'skender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yar, Kara öz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEYŞETTİP, 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan') 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tcvetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Iîayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. T jütü Hoca oğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora (I.) 

URFA 
İ, Etcm Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Y'eşilyurt 

CUMITURBA ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Rn/rıp t'Jvei' 
Âdil ÜııKi (İ. Ü.) 
Suad Hayrı Ürgüplü 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhssap kanun tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilck 
Mehmet Öz güneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztckin 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Saffet Ural 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 79 

Kabul edenler : 78 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 105 

Açık üyelikler : 0 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçıık 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alilıocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uça gök 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçino 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikoçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN-• 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekcmoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi SövLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemâl Tfîrbm 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Kasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayart 

'VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN 'ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Nadir Nadi 

[Reddedenler] 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

369 



0. Senatosu B : 11 6 . 12 . 1966 O : 1 

[Oya katilmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahme-*; Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçjh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
MeTımet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
î. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbaa Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoley 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı A taky (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Kara öz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mccdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Iİayrl Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betili 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artua 
Ömci' Ergim 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (1. Ü.) 
Suad Hayrı Ürgüplü 
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Davlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısına verilen oyların 

sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

üyo sayısı : 184 

Oy verenler : 77 
Kabul edenler : 75 

Reddedenler : 2 
Çekinserler : O 

Oya katılmıyanlar : 107 
Açık üyelikler : 0 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Fahri Özdilck 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Gebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

Saffet Ural 
ÇANAKKALE 

Nahit A İtan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreldoğlu 

ELÂZIĞ 
Celıâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürck 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçino 

IZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERÎ 
Hüsnü Dikeçligiİ! 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NlĞDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rcfet Rendeei 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğaıî 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Nadir Nadi 

[Reddedenler] 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 
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[Oya katıhnıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Refet Aksoyoğlü 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneg 
M. Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçil-ı-
oğlu.-. 
Ahmet Kara yiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Envor Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türkcr 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Namı Şorei'hanoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
1. Sabri CağlayangU (B.) 
Cshit Ortaç 

ÇANAKKÂIJE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan • 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazcrdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topal oğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbaa Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
M. Envor Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Iiazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çuınrah 
Muşta fa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İ] yar, Kara öz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NÎĞDT1 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

Zeki Kumrulu 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
ü. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
î. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açıkalın 
Âmil Ar tun 
Ömer Ergim 
Hasan Kangal 
Sadi Koçarj 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin T üzün 
"R-aşrıp Ün er 
Âdil Ünlü (î. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

11 NOİ BİRLEŞİM 

6 - 12 - 1966 Salı 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKALIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 

Fethi Tevetoğlu'nun güreş tarihimizin ünlü 
kahramanlarından rahmetli Yaşar Doğu'ya dair 
Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/316) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanibul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı için dinlenme evlerinin yapılıp yapılmadı
ğına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/373) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum - Şenkaya yo
luna dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/386) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Diyar/bakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Diyarbakır'da 

kurulacak olan Üniversiteye dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/391) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Diyarıbakır Üye
si Selâhattin Cizrelioğlu'nun, Dicle nehrinde 
baraj yapılıp yapılmıyacağma dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/392) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın; Artvin iline tahsis edilen 
imam kadrolarına dair Devlet Bakanından söz
lü sorusu (6/394) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın : Rusya'dan ithal edilip Ho
pa İskelesine indirilen çimentolara dair Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/395) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun uygulamasına dair Başba
kandan .sözlü sorusu (6/39.7) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, ortaokul ev iş öğretmen 
muavinliği sınavını kazananlara dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/400) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Doğu bölgesinde uygulanan sağ
lık sosyolizasyonuna dair Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü sorusu (6/406) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Salim Hazerdağlı'nm, Elâzığ'da kurulmalkta 
olan Teknik Okula dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/407) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın, şoförlerin Devlet ilgisine 
kavuşturulmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/408) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/38, Cumhuriyet Senatosu 
1/664) (S. Sayısı : 834) [Dağıtma tarihi : 
22 . 11 . 1966] 

X 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/30, Cumhuriyet Senato
su 1/663) (S. Sayısı : 835) [Dağıtma tarihi : 
22 . 11 . 1966] 

X 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum-

(Devamı arkada) 



huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/36, Cumhuriyet Senato
su 1/670) (S. Sayısı : 836) [Dağıtma tarihi : 
22 . 11 . 1966] 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı Ke-
sinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/44, Cumhuriyet Senatosu 1/661) (S. Sa
yısı : 837) [Dağıtıma tarihi : 22 . 11 . 1966] 

X 5. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fon işleri Saymanlığının 1960, 1961 1962 ve 
1963 yılları bilançolarının onanmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/132, 3/133, 
3/152, 3/156; Cumhuriyet Senatosu 1/660) (S. 
Sayısı : 840) [Dağıtma tarihi : 22 . 11 . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ (GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Milletlerarası Para Fonu ile Millet
lerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 
7335 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki 'kanun, tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân Komis
yonları raporları. (Millet Meclisi 1/146; Cum
huriyet Senatosu 1/691) (S. Sayısı : 841 [Da
ğıtma tarihi : 24 . 11 . 1966] 



Dönem : 1 O O C 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O ü D 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/30; 

Cumhuriyet Senatosu 1/663) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 74) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliyi 25 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Hay : 7880 

(HTMIHTRİYET SENATOST BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edjilen, Devlet Su isleri Genel Müdürlümü 1961 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa
rısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fer ruh Bazbcyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlli Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 21, 22 . 7 . 1966 tarihli 116 ve 117 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 71) 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Gumhuriyet Senalosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 17 . 11 . 1966 

Esas No. : 1/663 
Karar No. : 31 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Temmuz 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde görüşülerek acık oy ile kabul edi
len, Devlet Su İşleri (Tenel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı Kesinllıosap kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 25 Temimiz 1966 tarihli ve 7880 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, Komisyonumuzun 16 Kasım 1966 tarihli 18 nci Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzaikere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştaym 11.1 .1964 tarihli ve 499998/3028 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

({encl Kurulun, tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adalı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Ün er 

Sözcü 
İstanbul 

0. Gümüşoğlu 

Ankara 
•M. Vural 

t. 
V 
Y 

ozg. 
'esil ı 

it 
•jurt 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Aydın 
/. C. Efje 

Tabiî Üye 
M. Özgüne s 

Ordu 
S. Koksal 



— 2 — 
MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1961 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yılı giderleri (A/ l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde (gösterildiği üzere, 

a) !İ7 419 088,54 lirası âdi bütçe haneamıa-
sma 477 671 224 lira 44 'kuruşu da yatırım gi
derlerine, 

b) 528 907,94 lirası özel kanunlar gereğin-
ec ödenek 'kaydedilen miktardan yapılan yaitı
rım harcanualarına aidolmalk üzere toplamı ola
rak 495 419 220,92 liradır. 

MADDE 2. — Devleıt Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yılı gelirinden yapılan 
tahsilat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 579 920 306,55 lira normal gelinden yapı
lan tahsilata, 47 000 lirası ele tahsisat ve 
32'8 907,94 lirası özel kanun gereğinde elde 
'olunan gelir tahsilâtına aidolmaik üzere toplam 
•olarak 580 296 274,49 liradır. 

MADDE 13. — Genel Müdürlüğün 1961 yı
lı gelirinden yapılan tahsilatla aynı yıil genel 
gideri arasındaki farkı teşkil eden 84 877 053 
lira 57 kuruş ge'lir fazlası olarak ertesi yıla 
devredil mistir. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
•gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere avans 
olaraik verilen ve (A/2) işaretli cetvelin ayrı 
ıbir sütununda gösterilen '64 708 000,33 lira öde
nekten mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1961 bütçe yılı ödeneğinden harcanmı-
yan ve ekli (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin 
ayrı sütunlarında gösterilen 29 543 251,64 lira 
yok -edilmiştir. 

MADDE 6. — 5977 sayılı Kanun gereğince 
ödenek ve gelir kaydedilen paralardan yılı için
de harcanmıyan. 4,06 lira ödenek ve ge'lir kay
dedilmek üzere ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürürlüğe 'girer. 

MADDE 8. — Bu kanının hükümlerini Bayın
dırlık ve Maliye Balkanları yürütür'. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1961 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu 

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

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
3 neü madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 neü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
5 nci madde 'aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
7 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

U. Senatosu (S. Sayısı : 835) 



Dönem : 1 O Of? 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O ü Ö 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/36; 

Cumhuriyet Senatosu 1/670) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 75) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 7 . 1966 

Kmıunlar Müdürlüğil 
Sayı : 95ti 

(HTMHUK i YUT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa-
rsı, dosyası ile birlekte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fer ruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 7 . 12 . 1965 tarihinde. Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve (lenel Ku
rulun 21, 22 . 7 . 1966 tarihli 116 ve 117 nci birleşimlerinde öncelik, ve ivedilikle f/örüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 75) 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(•ıımhuriye t Sen at osu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 17 . 11 . 1966 

Esas No. : 1/670 
Karar No. : 3H 

Yüksek Başkanlığa 

Millet MeclİHİnin 22 Temimiz 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde görüşülerek 'açık oy ile ka'bul 
edilen, Devlet 'Su İşleri (lenel Müdürlüğü 1062 bütçe yılı Kesinhesap ikamın tasarlısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 25 Temmuz 1966 tariki i ve 9514 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, Komisyonumuzun 16 Kasım 1966 tarihli 18 nci Birleşiminde ilgili temsilciler de ha
zır 'bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştaym 13. 1U. 1964 tarihli ve 511508/1955 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
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.MİLLET 'M KOLİSİNİX KABUL ETTİ(H 

MİSTİN 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yılı Kesinhesap k a n u n u tasar ıs ı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dü r lüğünün .19(52 büt(;e yılı giderleri ( A / l ) ve 
(A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere1 : 

a) 21 475 08(5,47 lira âdi bütçe harcamala
rına, 558 132 97(5 lira 19 kuruş da yatırını gi
derlerine, 

b) 312 441,41 lirası özel kanunlar gereğin
ce (»denek kaydedilen miktardan yapılan yatı
r ım harcamalar ına aidolnıak üzere toplam ola
rak 579 920 504/07'liradır. 

MADDE 2. — Devlet Su İ ş i m Ö n e l Mü
dür lüğü nün .i9(52 bütçe yılı gel ir inden yapı lan 
taihâijlât bağlı (B) işaretli cetveldi1 gösterildiği 
üzere 623 471 199,25 l iradır . 

MADDİ] 3. — (İenel Müdür lüğün 19(52 yılı 
gelir inden yapı lan tahsi la t la aynı yıl genel gi
deri a ras ındaki fa tiki teşkil eden 4.'] 550 695/18 
l i ra gelir fazlas" olarak ertesi yıla el ev r edilmiş
t ir . 

MADDL 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yı l larda ımalısubu yapı lmak üzere avans 
olaralk verilen ve (A/2) işaretli cetvelin ayrı 
bir sü tununda göısterilen (51 667 606,75 lira öde
nekten meıvlkuf tu tu lmuş tur . 

MADDE 5. — Devlet Su İsleri Oeuel Mü
dür lüğünün 19(52 bütçe yılı ödeneğinden har
ca, ıı m vy an ve ekli ( A / l ) ve (A/2) işaret
li cetvellerin, ayrı sü tunlar ında 'gösterilen 
64 368 398,25 lira yok edilmiştir. 

MADDİM 6. — 7478 sayılı K a n u n u n 3 ncü 
maddesi gereğince köy su işlerine yard ım özel 
faisılda sarf olunmıyan 734 300,44 lira ve 5977 
sayd ı Kanun gereğince ödenek ve gelir kayde
dilen pa r a l a rdan yılı içinde harcanmıyan 4,06 
lira olmak üzeer toplam olarak 734 304,50 lira 
ödenek ve gelir .kaydedilmek üzere ertesi yıla 
devredilmiştii ' . 

MADDh1 7. — Bu kanun yayınlandığı tarih
te yürür lüğe girer. 

MADDE 8. — b u kanun hükümler in i Ba
yındır l ık ve Maliye Hakanları yü rü tü r . 

lU'rTUU VE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
BTTİĞt M E T İ N 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1962 bütçe 
yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi-
uı 2 ne: madde aynen kabul edilmiştir. 

MA DDL 3. — Millet Meclisince kabul edi
len !) ncü madde aynen kabul edilimişltir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

.MADDİ: 5. — Millet Meclisince kaimi edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kalbul edi-
ii 6 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDU 7. •-- Millet Meclisince kabul edi
len. 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDİM 8. — Millet Meclisincıe kabul ("di
len 8 nci madıdc avnen kabul edilmiştir. 

(J. Senatosu (S. Sayısı : 83(5) 



Dönem : 1 O O T 
Toplantı :6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜI 

İstanbul Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/174, 1 44; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /6B1) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 87) 

Millet Meclisi 
(hnel Sekreterliği 25 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 584 

(1UMI1 URLYET SENATOSU BASK ANL1ÜİNA 

Millet Meclisinin 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, istanbul üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbey'ii 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 1i . 12 . .1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21, 22 . 7 . 1966 tarihli 116 ve 117 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 87) 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 17 . 11 . 1966 

Esas No. : 1/661 
Karar No. : 29 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 Teını'nıuz 1966 tarihli 117 noi Birleşiminde görüşülerek acık oy ile kabul 
edilen, İstanbul Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkan
lığının 25 Temmuz 1966 tarihli ve 584 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönde
rilmekle, Koimisyonuimuzun 16 Kasını 1966 tarihli 18 nci Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştayıu 10.J2 .1965 tarihli ve 529062/2257 sayılı uygunluk bildirimi muva
cehesinde tasalıyı benimsemiş ve Millet Meclisi 'metnini aynen kabul etmiştir. 

Genel Jvıırulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan 
Lstaübül 

E. Adalı 
Cuınimrlbaşkanmca S. Ü 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

İstanbul Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesinhesap 
kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
2 nci madde aynan kalbul edilmiştir. 

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

•MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncii madde aynen kal bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
'5 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Millet Meclisince kabul edilen 
6 inci madde aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

istanbul Üniversitesi 1963 bütçe yılı Kesinhesap 
Kanunu 

MADDE 1. — İstanbul Üniveraiteısinin 1963 
bütçe yılı genel giderleri (A/1) ve (A/2) işa
retli cetvellerde gösterildiği üzere; 

a) 53 818 274,19 lirası cari bütçe giderleri
ne, 17 693 444,55 liraisı da yatırımı giderlerine, 

])) 393 715,93 lira özel kanunilar gereğince 
ödcneık kaydedil en meibaliğden yapılan cari 
bütçe gider]erine, 4 309,9(i lirası da yatınım 
giderlerine aidobııak üzere eeim'an 71 909 804,63 
liradır. 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesinin 1963 
bütçe yılı genel talhsilâtı bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 69 141 6.18,48 lira
sı normali gelirden yapılan talısilâta, 398 085;89 
lirası da ö'zel 'kanunlar gereğince elde uluman 
gelir taıhsiılfıtma aidolmaik üzere cenı'aın 
69 539 704,37 liradır. 

MADDE 3. — İstanbul ÜniverKİteısinin 196i3 
büt<;e yılı gelirinden vuikubulan tahsilatla, aynı 
yıl genel giderleri arasındaki farkı teşkil eden 
2 370 100,26 lira acık kasa ve banka mevcudu 
ile karşılanmıştır. 

MADDE 4. — İstanibul Üniversitesıinin 1963 
bütçe yılı ödeneğinden harcanmıyan ve bağlı 
(A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ayrı sütun
larında gösterilen 9 165 883,26 lira yolk edilmiş 
ve bağışlamdan harcanmıyan 213 379,31 lira il o 
O. R. 44-47-3 numaralı anlaşma gereğince Ame
rika Birleşik Devletleri yardımından verilen 
250 000 lira gelir ve ödenek kaydedilmek üze
re 1964 yılına devredilmiştir, 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

»< 

O. Senatosu (S. Sayısı : 837) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1960, 
1961, 1962 ve 1963 yı l lan bilançolarının onanmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil let Meclisi 3 / 1 3 2 , 

3 / 1 3 3 , 3 / 1 5 2 , 3 / 1 5 6 ; Cumhuriyet Senatosu 1 /660) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 93) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 25 . 7 . 1966 

Kanunlar Müdürlüğil 
Sayı : 5819 

or:\innUYKT SUNATOSU BASKANI^ĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 7 . 1966 tarihli 117 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1969, 1861, 
1962 ve 1963 yılları bilançolarının onanmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlekte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 7 . 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21, 22 . 7 . 1966 tarihli 116 ve 117 nci biri esimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 93) 

Bütçe ve Plân Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu Kapara 

Karar No. : 41 18 . 11 . 1966 
Esas No. : 1/660 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Mecilishıin 22 Temmuz 1966 tarihli 1.17 nci (Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşü
lerek açık oy ile kabul edilen, Sivil Savunma İdaresi 'Başkanlığı b\>n Jderi Saymanlığının 
1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları bilançolarının onanmasına dair kanun tasarısı, Millet Mec
lisi Başkanlığının 25 Temmuz 1966 tarihli ve 5819 sayılı yazıları ile Cuınburiyet Şenaat OKU 
Başkanlığına g-önderilmekle, Komisyonumuzun 16 Kasım 1966 .tarihli .18 nci Birleşiminde, ilp;ld 
temsilciler de 'hazır (bulundukları bal de tetkik ve müzalkere 'Ollundu. 

Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca hasırlanan (teklif, (Sivil Savununa idaresi »Başkanlığı 
Kon İşleri Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları Ibilânoularmın lonanmasmı öngörmektedir. 

7126 sayılı .Kanunla .kurulmuş bulunan İçişleri Bakanlığı Sivili Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının .hesaplarının toplanma, idare ve ısarf şekillerinin, 7126 sayılı Kanunun 
39 ucu maddesini değiştiren 107 sayılı Kanunun 2 nci .maddesiyle, Sayısıtayca incelenip, denet-

84 
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ileneceği ve bu konuda hazırlanacak raporun Teşriî Organa sunulacağı kabul edilmiştir. 

Ancak, mezkûr Kanunda, Türikiye Büyük Millet A I'ediş ine o Ibu rapor Lıakkında yapılacak 
işlem hususunda Ibir kayıt bulunmadığı ıgibi, Anayasada -ve İçtüzüklerde de bu ^ibi raporlar 
halklanda yapılacak iş'leıne dair bir kayıt mevcut bulunmamaktadır. 

Al illet Meclisi Sayıştay Komisyonu raporunda; .bu durum karşısında, geçmişte benzeri ra
porlar üzerinde yapılan uygulamanın incelendiği ve ne'tic'edıe, ibu »ibi işletmeler hak'kmda.ki Sa
yıştay raporlarının Komisyonca incelenmesinden sonra bu bilançoların onaylandığım belirten bir 
kanun düzenlendiğinin ve bu .kanun 'teklifinin Millet :Meclisi ve (kiiin'huriyet Senatosunca 'kabul 
("dilmesi halinde de bilânçoiların onay işleminin tamamlandığının tesbit ohınıduğu, (belirtilmekte; 
Yalova Kaplıcaları İşletmesi hesabı , hakkımla Sayıştayca sunulan raporlar hakkında yapılan 
işlem 'de örnek" olarak güısterilımektedir. 

iSayı;ştay raporlarının incelenmesi sionucunda, Sivil 'Savunma İdaresi Başkanlığı 'Fanı İşleri 
Saymanlığının İ9(>0, 19(il, ,19(52 ve İ9(i:î yılları bilançolarının onanmasına dair Millet M'cclisi 
Sayıştay Komisyonunca teklif edilerek Milleti: Medlisinee kabul edilen maddeler uy™ un görül
müş ve (komisyonumuzca da. aynen .kabul edilmiştir. 

(ionel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 'Başkanlığa saygiyle sunulur. 

! vatkam Sözcü Kâtip 
İstanbul İstanbul Tabiî Üye Tabiî Üye 
E. Adalı O. (rümüsoğlu H. Küçük .'(/. Özgüneş 

(.-. Bşk. Sec, Üye Ankara Aydın Ordu 
Ii. Ün er M. Vural İ. C. Eye S. Koksal 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon işleri 
Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları 

bilançolarının onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — ıSiıviıl Savunnıa İdaresi Baş
kanlığı Fon İşleri (Saymanlığının ilişik cetvel
le rde gösterilen 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları 
bilânçolıara onanmıştır. 

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

MADDE 3. — Bu kanunaı İçişleri ve Maliye 
J > ak a nl arı y ü rütü r. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN 
ıKAIV[JL ETTİĞİ METİN 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri 
Saymanlığının 1960, 1961, 1962 ve 1963 yılları 

bilançolarının onanmasına dair Kanun 

MADDE 4. — Millet Meclisince k'albul edilen 
1 ııci madde aynen 'kalbini edilmiştir. 

MAİDDE ı2. — Millet Meclisince (kabul edilen 
2 mel madde; aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edilen 
o ncü 'madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : K40) 



Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Banka
sına katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 7335 
sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Tanıtına, Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/146; 

Cumhuriyet Senatosu 1/691) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 122) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği -1.8. 196(1 

Kanunlar Mildürlüğü 
Sayı: 1445 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin o . 8 . 19(>(î tarihli 12:> ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
acık oy ile kaimi edilen, Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına 
katılmak için Hükümete yetki verilmesine dair Kanunun 7.'îo5 sayılı Kanunla değişik 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı V. 

X ur ettin Ok 

Not: Bu tasan 4 . 3 . 1966 tarihinde Burkun I ıhça ilk Komisyona havale edilmiş ve (i en el Ku
rulun 1 ve 3 . S . 1966 tarihli 122 ve 123 nen birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 122) 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu 6 . 11 . 1966 

Esas No. : 14 
Karar No. : 1/691 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair Kanunun Tooö savdı Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştiril-



mesi hakk ında k a n u n tasarısı , ilgili Bakanl ık temsilci leri de hazır bu lundukla r ı halde incelendi 
ve görüşüldü. 

Gerekçede arz ve izah edilen hususlar uygun mütalâa, edilerek tasarı Komisyonumuzca da 
Millet, Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmişt ir . 

Havales i gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna tevdi buyuru lmak üzere Yüksek. Başkanlığa, 
saygı, ile sunulur . 

Başkan Sözcü Kât ip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye Teki rdağ Balıkesir 

tf. II. Üryüplü A. Yıldız V-. Tarlan E. Aka 

Manisa İs tanbul Sinop Elâzığ 
/''. Alpiskender T. Arünırun S. Bahir d. Ertııçj 

Konya Samsun Çorum 
M. Oluz E. Tevetoglu tf. Yaleuk 

Malî ve İk t i sadi İçler Komisyonu r aporu 

('umhuriycl Senatosu !H .11 . 1900 
ıMalî re İktisadi İsler KomİKifoinı, 

Esas No: 1/091 
Karar No: 10 

Yüksek Başkanl ığa 

Komisyonumuza havale h u y u n d a n Milletlerarası Bara Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkın
ma Bankasına katı lmak için .Hükümete yetki verilmesine 'dair Kanunun 73o5 savdı Kanunla değişik 
2 nci maddesinin değişi irilmedi hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuzun 17 . 11 . 1906 tarihli 
toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle hm- yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarının genel gerekçesinde tafsilen bild'rilen hususla!1 ve bunlara, mütedair temsilcilerin verdi
ği tamamlayıcı bilgilen' Koınis.onumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasa
rısı Millet Meclisi (hmel Kurulunca kabul edilen sekli ile aynen kabul edilmiştir. 

'Havalesi gereğince Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur . 

Bu raporda 
Başkan ve Sözcü 

(laziantep Tabiî l"ye Çanakkale Manisa. 
Zelel hdânı Şükran ÖzLaı/a Ziya Ter,n.'>> f'efik C'usoı/ 

Sivas Ku'/umm Sakarya. Aı!viıı. 
J.lnned Çckc-moçjl u, O.onan AHhoanıil Mustafa Tın1: Ecinni Alpaslan 

Konya İ/mir Tabii l 'ye 
Ahmet Onar iAıis Hansa ICnıaını'hıIı, Edebi 

(d. Senatosu (S. Sayısı : <S4' 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 3-1 • 11 .1966 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Karar No. : 13 

Esas No. : 1/691 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin o Ağustos 196(5 tar ihl i !2o neü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşüle
rek açık oy ile kabul edilen. Milletlerarası Pa ra Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Ban
kasına kat ı lmak için Hükümete yetki verilmesine dair K a n u n u n 73'î5 sayılı Kanunla değişik 
2 nei maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı , Millet Meclisi Başkanl ığının 4 Ağus
tos 1966 tar ih l i ve 1445 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanl ığına gönderilmekle, Ko
misyonumuzun 22 Kasım 1966 tar ihl i 20 nei Birleşiminde ilgili bakanl ık temsilcileri de hazır bu
lunduklar ı halde t e tk ik ve müzakere olundu. 

1 - Tasarı , memleketimizin 1947 yılından beri 5016 sayılı Kanuna is t inaden üyesi bulunduğu 
Millet lerarası İmar ve Kalkınma Bankası ile P a r a Fonundak i kotamızın 7->:}5 sayılı Kanunla 
ar t ı r ı lan miktar ın ın % 25 nisbetinde yeniden ar t ı r ı lmasını ön »'örmektedir. 

Gerekçe de belir t i ldiği üzere. Ekim 1964 t e Tokyo 'da yapı lan 19 ucu yıllık Cuveruör ler top
lantısında, dünya ikt isadi d u r u m u n d a müşahede edilen gelişmeler gözönüne a l ınarak Kon'un ma
lî kaynaklar ın ın artır ı lması k a r a r al t ına alınmış ve yapılan çalışmalar sonunda Fon'a üye mem
leketler in Fon. nezdindeki kotalar ının genel olarak % 25 nisbetinde art ır ı lması karar laş t ı r ı l 
mıştır . 

P a r a Fonu iş t i rak hissemizin yükselt i lmesi ile, kota lar la mütenasip olarak Fon'ıın kaynak
la r ından istifade imkânlarımız ar tacağı gibi oy haklar ımız da yüksekleee'ktir. 

(rerekçede arz ve izah edilen hususlar muvacedıeshıde, Milletlerarası Para Fonundak i ko-
tamrznı 108 milyon dolara yükseltilluesini tcmineıı Fon'a yapı lacak ödemeler limitinin 86 mil
yondan 108 milyon dolara çıkarılmasını öngören kanun tasarısı . Komisyonumuzca da uygun mü
talâa olunmuştan'. 

11) Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Oeneıl K u m l u n tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanl ığa saygiyle sunulur. 

Sözcü ve bu Kanunda 
P aşk a ıı Kati]) 
İstanbul Tabiî İVc Tabiî Pye Cumhurbaşkanınca S. (\ 

O. Cümüşoğlu S. Küçük M. Özgüne* Ti. Üv.er 

Ankara Ankara, Aydın Kocaeli 
T. Kapanlı .¥. Vvral t. (\ Ege L. Tokoğlu 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 841 j 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

'METİN 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milleitlcraraisı Para Fonu ile 
Milletlerarası tımar' ve Kalkınma Banlkasma Ka
tılmak için Hükümete yetki verilmesine dair 
50İ6 sayılı Kanunun 7335 sayılı Kanunla de-
ğiştıirlleıı 2 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiş
ti rilmiştir. 

Milletlerarası Para Fonu ve; Milletler arası 
İmar ve Kalkınma Bankasına yapılması yere
lken ödemeler, gelecek yıllar bütçeleri ne konu-
lacaık tahısıisaitlaırdan ınalhsulbedikncık üzere, 
avans olaralk icra olunalbilir. Ancak bu avans
ların yekûnu 1 Teimmuz 1944 tarihinde mer'i 
sıklet ve safiyetteki! 223 000 000 Amerika Bir
leşik DevleStleri doları karşılığını geçemez. 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer. 

Bu 'kanun yayıimı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunun 
Balkanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini 

DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TANITMA KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE .1. — Millet Meclisince ka-bul edilen 
1 nci madde aynen kabul cdilımistir. 

MADDE 2. — Mıi'llot Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kaini 1 edi
len 3 ncü maddje aynen kaibul edilmiştir. 

('. Senatosu (S. Sayısı : 841) 
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MALÎ YE İKTİSADİ İŞLKR 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ MKTİN 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTOE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası imar 
ve Kalkınma Bankasına Katılmak için Hüküme
te yetki verilmesine dair Kanunun 7335 sayılı 
Kanunla değişik 2 nci maddesinin değiştirilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE i. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

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

MıADDE 3. — Millet Meclisince kalbul edi
len 3 ncü madde aynen kaıbul edilmiştir. 

» > - « • < < 

O. Senatosu (S. Sayısı : 841; 




