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1. — Cumhuriyet Senahto^ Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nm, avans alamı-
yan memur ev hizmetlilere dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (8/444) 446 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata'nın, Hamido'nun 
yakınlarından bâzılarının öldürülmesine 
dair sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Faruk 
Sakan 'in cevabı. (6/440) 446:450 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Hıfzı Oğuz Bekatan'nm, Kıbrıs me
selesine dair Dışişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/443) 450 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker'in, Bakanlık Müste-

Sayfa 
sar Muavinine dair Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü sorusu. (6/447) 450 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmaca'nm, Köy İşleri Bal 
lığına dair, Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/448) 450 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'nm, Büyükada'da 
Tarım Bakanlığı Bütçesinden yapılan 
piknik yerine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/449) 450 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kâmil Karavel"oğlu'nun, ilâçlı buğdayla
rın zararlarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/479) 450 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkeine'nin, dış ülkelerde 
yaşıyan veya Türkiye'ye gelen vatan
daşlarımıza dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/482) 451 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem Özden'in, Beykoz ilce mer
kezine yapılacak otomatik tebfon sant
raline dair. Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (0/483) 451 



C. Senatosu B : 13 19 . 12 . 1067 O : 1 

Sayfa 
10. — Cumhur'yet Senatosu İstanbul 

Üyesi Ekrem Ösden'in, hastanelerin ida
recine dair Z'ÖİİVL sorusu ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Vedat Âli Özkan'ın 
cevabı. (G/CG1) 451:453 

5. — GÖBÜSÜLEH İSLEÜ 453 
1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 

Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, yasama clcCıu-
ııulnmlığmın kaldırılması hakkında Baş
bakanlık teskeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/607) (S. Sayısı : 1012) 453 

2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa 
Üyesi Fer'.t Alpiskender'in yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık teskeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Arayasa ve Adalet Komisyonu rapo
ru. (3/618) (S. Sayısı : 1013) "453:454 

Sayfa 
S. — Cumhuriyet Senatosu Konten

jan Üyesi ITadir Hadium yasama doku
nulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık teskeresi ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/617) (S. Sayısı : 10M) 

4. — Tanm E hanlığı nirat Heri Ge
nci Müdürlğa ile Zirai Mücadele ve 2'-
rai Karantina Gsuoi Müdürr'ğünc bağlı 
kurum, okul ve kurululara döner serma
ye verilmesi hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince Kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu. (Millet Mocl'si 1/250; 
Cumhuriyet Senatosu 1/027) (S. Sayısı : 

454 

1031) 

6. — BÜ3ELTÎ8LÜE 

454:401 

461 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Konya Üyesi Sedat Çumralrnın, Mahallî 
İdareler personeli ile Kamu İktisadi Teşekkül
leri personelinin Avans ve personel kanunla
rından eşit olarak faydalandırılmaları lüzumu
nu belirtti. 

Devlet Bakarı Seyfi Östürk; Konya Üyesi 
Sedat ÇumraCı'ya cevaben, Devlet Personeli Ka
nununa muvasi olarak, d ger sektörle? için de 
gerekli kanunların süratle çıkarılmasına gay
ret edildiğini, kanunlar çıktıktan sonra ücret
lerin ahenkli bir halo getirilmesinin mümkün 
olacağını bildirdi. 

Vasi f e :'le yurt d r ma gidecek olan Millî 
Savunma Baktım Ahmet Topaloğlu'na, dönüsü
ne kadar, Devlet Bakanı Hüsamettin Atabey
li'nin, 

Vasife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakam îhsan Sabri ÇağlayanMl'e, dönücüne 
kadar, içişleri Bakanı Faruk Sükan'ın, 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Maliye 
Bakanı C hat Bil^ehar.'a dönüsüne kadar, Dev
let Bakanı S^yfi ö.ıtürVün vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı ile. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan 
Âlı Türkerin vefat ettiğine dair Başbakanlık, 

î~mir Üyesi Hilmi Onat'm yasama dokunul-
markğma ait dosyanın Başbakanlığa iadesi 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu Baş-
kankğı teskereleri okundu, bilgi edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi Ahmet 
Orhan Akoa'ya izm verilmesi haklımda Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı teskeresi okundu 
ve inin kabul olundu. 

«XXHVII sayılı Türlüye Cumhuriyeti Liste
si» (En Ziyade Müsaadeye Mashar Millet Tari
fesi) nde değişiklik yapılmasına dair elan Ba
kanlar Kurula kararlamm onaylanmasına; 

Türkiye Cumhuriyet' Hükümetinin En Ziya
de Müsaa-kv- Mashar M <kt Tarifesinde yapı
lan değişikliklerin onaylanmasına; 

Türkiye Cumhuriyeti listesi (En Zîyado 
Müsaadeye Ma-shar Mille- Taifesi) nin C2.05 
pozisyonundaki ibare d ~ğ" sikliğinin onaylan
masının uygun bulunduğuna; 

Türkiye Cumhuriyeti Listesi (En Ziyade 
Müsaadeye Markar Millet Tarifesi) nin onay
lanmasının uygun bulunduğuna; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin (En Zi
yade Müsaadeye Maehar Millet Tarifesinin 
onaylanmasına; 

— 444 — 
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Türk'yo Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuri
yeti arasında 19 Ağustos 1963 tarihinde Anka
ra'da imzalanan Türkiye - Arjantin Kültür An
latmasının onaylanmasına, 

XXXVII sayıl?. «Türkiye Cumhuriyeti Lis-
t03i» (Er. Ziyade Müsaadeye M^zhar Millet Ta
rifesi) nin yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu Kararının onaylanmasına 
d a r kanun ta:a?ıla:ı görüşüldü ve kanunlaş
maları kabul edildi. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Listesi Başkanlığa verilmiş | 

19 . 12 . 1967 O : 1 

10 Aralık 1967 Salı günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birlerime saat 15,52 ele son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveldli Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Mac it Zcrcn Âdil Ünlü 

Kâtip 
Çanaldıalo 

Nahit Altan 

«^>_c 

bulunan Karma Bütçe Komisyonu üyeleri ile 
birlikte çoğunluğumuz vardır, görüşmelere baş-

I lıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Sözcülüğe : Gültckin Sakarya (Sivas Mil
letvekili) 

Kâtipliğe : Ahmet Çekcmoğlu (Cumhuriyet 
Senatosu Siva3 Üyesi) 
seçilmişlerdir. Arz olunur. 

T. B. M. M. 
Kamu İkt. Teş. Karma Kom. 

Başkanı 
Adana 

Mehmet Ünaldı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
20 . 12 . 1967 Çarşamba günü saat 14,00 te 

Birleşik Toplantı yapılacağı hususunu bilgileri
nize arz ederim. Gündeme geçiyoruz. 

S. — BAŞKANLIK DİVANININ 
1. — Başkanlık Divanının teşkil edildiğine 

dair Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanlığı tezkere
sini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonunuz Başkanlık Divanı seçimine 

(33) üye katılmış ve neticede; 

Başkanlığa : Mehmet Ünaldı (Cumhuriyet 
Senatosu Adana Üyesi) 

Başkanvckilliğinc : Süleyman Çağlar (Ma
nisa Milletvekili) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanveldli Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 113 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

- 445 -
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4, _ SORULAR V: 

A) SÖZLÜ SOEÜI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'm:ı, avans alamıyan memur 
ve hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/444) 

BAEKÂM — Sayın Başbakan adına cevap 
verecek misiniz Sayın Bakan? 

DEVLET BAKANI SÂDIK TEKİN MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Başba
kan adına Sayın Seyfi öztürk cevap verecek. 

BAŞKAN — Başbakan adına Devlet Baka
nı Sayın S?yfi öatürk'ün cevap vereceği be
yan edilmektedir. Sayın öztürk beyefendi yok
tur. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oyuz Bckatanvı, Hamidomun yakınların
dan bâzılarının öldürülmesine dair sözlü sorusu 
ve İçişleri Bakanı Faruk Sükaıvuı cevabî. 
(6/440) 

BAŞKAN — Sayın Bekata buradalar, Sa
yın İçişleri Bakam buradalar. Soruyu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun, İçişleri Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyuralmasını saygı ile rica ederim. 

24 . 5 . 1967 
Ankara Senatörü 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Sözlü soru : 
Basından öğrendiğimize göre: 
Hamido'nun, Hükümetin çağrısına uyarak 

teslim olmasından sonra, yalanlarından 13 kişi, 
rakibi özbay Çetesi tarafından köyden dağa 
kaçırılıp öldürülmüş ve bunlardan dördünün 
vücutlarından koparılan basları köye getirile
rek evlerinin önüne bırakılmıştır. 

Bu haber doğru mudur? 
Doğru ise Hükümet bu hazin olay karakışın

da ne yapmıştır ve ne düşünüyor? 
BAŞKAN — Soru okunmuştur, cevap ver

mek üzere Sayın İçişleri Bakanı Faruk Sükan 
buyuran. 

İÇİŞLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan; Sayın Hıfzı 

3 CEVAPLAR 

AR VE CEVAPLABI 

Oğuz Bekata'nm sorularına cevaplarımı arz edi
yorum. 

Siirt ili Eruh ilçesi, Ekmekçiler köyünden 
olup Siirt merkezinde oturan Abdurrahman 
Oalapkulu, aynı köyden Mehmet Sait Koç, Ra
mazan Koç, Fadıl Koç'un bundan yedi ay ön
ce, 12 Mayıs 1987 tarihinde belirsiz bir saatte 
köylerine gitmek üzere Siirt'ten ayrıldıkları, 

i köylerine dönmedikleri, Mehmet Emin özbay 
çetesi ile aralarının açık bulunmasından ötürü 

j hayatlarından endişe edildiği ancak 14 Ma
yıs 1967 günü istihbar edilmiştir. 

Bunun üzerine derhal 2 binbaşı, 1 yüzbaşı,. 
8 astsubay, 150 erle Komando Taburundan alı
nan bir takımdan müteşekkil müfreze ile hare
kete geçilmiş ve 15 Mayıs 1967 günü köylerine 
dönmiyen mezkûr şahısların cesetleri, ki 13 ki 
şi değil dört kişidir, Eruh ilçesi ööl köyü Ku-
relâ mevkiinde bir mağarada bulunmuştur. 

Olay mahallinde Cumhuriyet Savcılığınca 
yaptırılan otopside maktullerin dış arda tüfekle 
öldürülüp bilâhara mağaraya atılmış oldukları 

! anlaşılmıştır. 13 kişinin dağa kaçırılıp öldü
rüldükleri ve yukarda bahsi geçenlerin başla
rının vücutlarından koparılarak köye getirilip 
evlerinin önüne bırakıldığı iddiaları varit değil
dir. 

Suçluların halen firarda bulunan aynı köy
den Mehmet Emin özbay ve 10 adamı olduğu 
tesbit edilmiş ve yakalanarak adalete tealim 
edilmeleri için bir komando takımı ile takviyeli 
150 kişilik müfreze o zaman faaliyete geçiril
miştir. 

Olay faillerinden Derviş oğlu 1937 doğumlu 
Ramazan Baytekin ile Ahmedoğlu 1931 doğum
lu Raşit Baytekin yakalanmış olup, böylece 
özbay çetesinden ele geçirilenler İbrahimoğlu 
1948 doğumlu Mehmet Oğuz, Tahiroğiu 1939 
doğumlu Mehmet Ali Atabay, Abdullah oğlu 
1945 doğumlu İbralhim Atabay ve Mehmet Emin 
özbay'm kardeşi Mehmet Raşit özbay'la bir
likte altıyı bulmuştur. 

i Diğer sanıkların yakalanması ve bölgede 
mutlak sükûn ve asayişin temini için halen 

I tedbirlerimiz devam etmektedir. 

4 4 6 -
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Bilindiği gibi, Siirt ve civarında gerekli 
önleyici asayiş tedbirleri almak üzere, yeniden 
teşkil edilmiş atlı ve motorlu vasıtalarla mü
cehhez, özel teçhizatlı, telsizli ve eğitimli bir 
komando birliği geniş çapta faaliyet göster
mektedir. 15 Haziran 1987 tarihinden itibaren 
de bu komando birliği özel bir program tahtın
da, hali firarda bulunan sanıkların yakalanma
sı için geniş çapta harekâta girişmiştir. Bunun-
haricinde, bu birliğin bilhassa mâni zabıta ted
birleri bakımından da rolü çok büyük olmuştur 
Nitekim bölgede eskiden heri gün tevali eden 
bâzı suçlar bugün çok mühim derecede azal
mış bulunmaktadır. Tabiat şartlarının zorluğu. 
yol imkânlarının elverişsizliği, diğer ekonomik 
kültürel ve siyasi sebepler bahsi geçen olay 
sanıklarından bir kısmının yakalanmasını ge
ciktirmiş ise de yukarda arz edilen faaliyetler 
sonucu olarak bunların mutlaka yakalanacak
larını Yüksek Senatoya arz etmek isterim. 

Bu münasebetle Cenubî ve Şark vilâyetleri
mizde 1965 - 1966 senelerinde emniyet ve asa
yişe müessir olan suçlarda 1967 de alman ted
birler sayesinde yüzde 50 nisbetinde bir azalma 
mevcuttur. Her halde kıymetli senatörler de 
bunu tesbit etmiş bulunuyorlar M, yine bu ted
birler sayesinde, emniyet ve asayiş bakımından, 
1967 senesinin son altı ayında çok memnuniyet 
verici tarzda neticeler istihsal edilmiştir. Ama 
biras evvel de arz ettiğim gibi e;erek yurt ölçü
sünde ve gerekse Doğu ve Güney - Doğu'daki 
emniyet ve asayişsizliği ortadan izale etmek ve 
sebeplerine inmek mecburiyeti vardır. Hükü
met olarak bu sebepler üzerinde durduğumuzu 
muhtelif vesilelerle arz etmiştim. Yine aynı se
beplerin izalesi zımmmda gayretlerimiz olmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine Hükümet ola
rak ve içişleri Bakanlığı olarak bilhassa Doğu 
ve Güney - Doğu vilâyetlerinde emniyet ve asa
yişin arzu edilen seviyeye gelmesi ve emniyet 
ve asayişi M i l eden hâdiselerin önlenmesinde 
şu hususlara bilhassa itina göstermekteyiz: 

1. Devlet gücünü ve otoritesini her yerde 
ve her hâdisede mutlak surette hissetirmenin 
tedbirlerini almak. 

2. Türk vatandaşını muayyen kimselerin 
himayesinde değil, Devletin himayesinde oldu
ğunu ve kendi varlığını ve hayatını muayyen 

şahısların varlığı ile değil bizatihi Devletin var
lığında görmesini temin edici imkânlar hazırla
mak. 

Bir gerçektir ki, bâzı illerimizde bilhassa 
Siirt vilâyetinde bâzı zevat kendisini Devletin 
dışında güçlerle teçhiz edilmiş telâkki etmekte 
ve masum birtakım vatandaşları bu tehdit ile 
himayesine alıp suçlarına ortak etmek gibi 
bir davranış içine girmiş bulunmakta idiler. 
Alınan tedbirlerle bu gibi kimseler ergeç bu 
düşüncelerinden ve davranışlarından Devletin 
gücü karşısında yola gelecekler ve Cumhuriyet 
kanunlarının pençesinden kendilerini kurtara-
mıyacaklardır. 

Bu vesile ile umumi hatlariyle Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata'nın sorularını cevaplandırmış 
oluyorum. Hürmetlerimle arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Bekata buyurunuz. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem Başkan, mulhterem arkadaşlarım; 13 Ni
san 1967 tarihli gazeteler şunları yazdılar: 

Hamido'nun köylüleri Hamido teslim olursa 
ve onun rakipleri dağlarda kalırsa bizim başı
mıza felâket gelir diye korku içine girmişler
dir. Bu sırada Sayın içişleri Bakanı Siirt'e gi
derek komandoların geldiğini ilân, eşkıyayı 
teslim olmaya davet etmiş ve teslim olmaları 
halinde Hükümete güvenmeleri hakkında kesin 
teminat vermiştir. 

Hamido, Hükümetten gelen bu davet ve te
minata bel bağlıyarak şu şartı teklif etmiştir: 
Kendisi ceza evine girdikten sonra yakınlarına 
ve köylülerine büyük zararlar gelebileceğini 
bilhassa belirterek buna meydan verilmemesi 
için köyü bölgesinde kuvvetli jandarma kara
kolları kurularak bu köye bir felâketin gelme
sinin önleneceği taahhüdünü Hükümetten iste
miştir. Hamido, 12 Nisan 1967 şahabı teslim 
olarak ceza evine girmeden önce bu söz ve temi
nat Hükümetçe tekrar ve teyidolunmuştur. Ha
mido Hükümetin işte bu sözüne ve teminatına 
inanarak teslim olmuş ve şu demeci vermiştir. 
«Hükümetin ricası üzerine gelip teslim oldum. 
Diğer eşkiyanm da benim gibi doğru yolu seç
melerini temenni ederim. Ben kanun yoluna 
girmekle huzur duyuyorum.» Ve Hamido ilk 
sorgusundan sonra tutuklanarak işte bu güven 
ve huzurla Eruh Ceza evine girmiştir. 

*£^2 I ~~"" 
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Şimdi bundan sonra olanlara bakalım, ön
ce Hamido'nun 15 yakındaki oğlu Mustafa Ay
demir, Betan köprüsü civarında bir kaza kur
gunu ilo vurulup ölmüştür. Bundan sonra 
Hamido'nun teslim olmasını fırsat cayan rakibi 
özöay çetesi Hamido'nun köyünü basarak her 
gün dağa adanı kaldırmaya başlamıştır. öz'ıay 
çetesinin Hamido'nun köyünden dağa kaldır
dığı köylülerin sayısı 13 e varmış ve bunlar bir 
bir öldürülmüştür. Bunlardan son dağa kaçırı
lanlara ait hazin iki haberi olnıyonım. 

«Yedi kişinin dağa kaldırılıp öldürülmesiy
le Binevre köyünde kucağında kundaklı çocuk 
taşıyan 7 kadın dul kaldı, öksüz kalanlar ise 
52 kişiydi. Bunlar yoksulluğun tâ içindeler 
Sefaletlerini anlatmak inıkînsız » 

Asıl önemli bir noktayı arz edeyim, «öz^ay-
lar çetesi mcnsuppları, k"y basıp dağa kaldır 
dıklan Hamido'nun amcacğullarından Abdur-
rahman Çalapkulu, Mehmet Sait Koç, Ahmet 
Koç ile Findcl Koç'u köy civarındaki bir mağa 
rada kurşuna dizmişlerdir.» 

BAŞKAN — Hangi gazete olduğunu beyan 
eder ınisinia? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — 17 
Mayıs tarihli Yeni Gamete. «öz")aylar çetesi, 
kurşuna dimdikleri hasımları Hamido'nun dert 
yakınının cesedini parçalamışlar ballarını göv
delerinden koparmışlardır, insan kasabı öz-
baylar çetesi bununla da kalmayıp öldürdükleri 
şahısların başlanın evlerinin kapılarına asmış
lar ve dağa çıkmışlardır.:> 

Görülüyor İd, Sayın içişleri Bakanı verdiği 
sözü tutamamış ve Hükümet teminatı da yerine 
getirilememiştir. 

13 ölüden, bütün bu acı olup bitenlerden 
sonra 17 Mayıs tarihli gazetede do Sayın içiş
leri Bakam, <-Şimdi silahlar konuşacaktır, cz-
bay çetesinin kesin olarak imhası için gerekli 
bütün emirler verilmiştir. özbay çetesi bu de
fa imha edilecektir, diye demeç vermişlerdir. 
Mayıstan bu yana 7 ay geçmiştir. Bakanın bu
gün huzurunuzdaki konuşmasından öğreniyo
ruz İd, çetobaşı özbay henüz yakalanamamış-
tu*. 

Neticede Hükümet adına taahhütte bulunan 
Bakanın teminatına güvenerek teslim olan bir 
adamın 13 yalanı ve köylüsünün ölümüne sebe
biyet verilmiş, yani Hükümet koruma sözünü 

tutmamıştır. Bu konu bir Devlet ve Hükümet 
anlayışını, Hükümet olarak verilen bir seze 
bizzat Hükümet tarafından ne ölçüde saygılı 
kalındığını, Hükümet çapında bir teminatın 
hazin akıbetini bütün açıklığı ilo göstermesi 
bakımından yüksek huzuronuzda dile getiril
miştir. 

Az önce Sayın içişleri Bakanımız şunları 
söylediler: «Devlet gücü ve otoritesini her yer
de ve hadisede hissetirmek, Türk vatandaşının 
teminatını muayyen şahısların mevcudiyetinde 
•değil Devletin varlığında görmesini sağlamak.» 
Bu sözlerin Hamido hadisesinde hangi ölçüde 
gerçekleştiğini yüksek takdirlerinize arz ediyo
rum. 

Yüce Senatoyu saygılarımla scllmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın içişleri Bakanı 
Faruk Sükan, buyuran. 

İÇİŞLERİ BAKANI FAEUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Balkan, değerli sena
törler, Sayın Bekata eğer kaldkatlerin dışında 
beyanda bulunmamış olsalardı tekrar huzuru
nuza çıkmayacaktım. Sayın Bekata olmamış 
hadiseleri varmış giM ve olmasını arzu eder gi
bi bir haleti ruhiye içerisinde beyanda bulun
dukları için huzurlarınızı tekrar işgal odi'yorum. 

Verdikleri, okudukları beyanların tekziple
ri 'halinde gazetelerde çıkmıştır. Eğer gazete
leri de takip buyurmuş obalardı zannediyorum 
ki, bizatihi kendilerinin ortaya koydukları ra
kamlar ve beyanların tamamen aksi olurdu. 

Aziz arkadaşlarım, güçlü Türk Devleti eş
kıyayla ve kanun dışı davranan insanlarla pa
zarlık etmez. Biz bu zihniyetin temsilcisi deği
liz ve olmadık, içişleri Bakanı olarak ve Hü
kümet olarak sureti katiyede böyle bir pazar
lığın içerisine girmedik. 32 milyonluk büyük 
Türk Devletinin güçleri, kanunları ihlâl eden, 
kanunlara karşı gelen kimselere ders verme
sini bilir. Ama bunun yolu yine kanun yolu 
iledir. Bu kürsüden geçen sene bu hâdiseler 
dile getirildiği zaman yine aynı sözleri arz et
tim. Dedim ki, biz tethiş metodunu değil, bir 
suçlu uğruna suçsuz, masum insanları hapsedip 
onlarda tethiş havası yaratan geemiş günleri 
tekrar isim yapma pahasına yaratmak niyetin
de değiliz ve tatbikatımız da o istikamette ol
muştur. Huzurunuzda huzuru kalb ile arz edi
yorum. İki senelik icraat, emniyet, asayiş konu-
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sunda memnuniyet vericidir. Alman tedbirler 
Türkiyj'de şimdiye kadar denenmiş metotların 
dışında elan tedbirlerdir. Her defasında arz edi
yorum. YÜ?HU polisime, tedbirlerle, muavven c"-
zai tedbirlerle emniyet, asayiş meseleleri hal
ledilmez. Hakikatleri olduğu gibi görüyorum. 
Meselenin birçok sebepleri vardır ve bu sebep
ler bir zaman meselesidir. Ama, şimdiye kadar 
ihmallerin, kusur ve vebalini iki senelik Hükü
mette aramak herhalde insafla kabili telif olma
sa gerek. Sayın Eekata, Hükümeti devraldığı
mız zaman 14 CCO polis* 3 C09 polis görevlisi em
niyet ve asayişte vazifeli idi. Burriin. yüksek ten
sip vo takdirlerinizle, 5 090 polis kadrosu da
ha almak suretiyle Türkiye'de 1937 senesin-
donberi - Teşkilât Kanunu 1937 senesinde çık
mıştır-13 009 009 luk Türkiye'deki polis kad
rosunu, bir sene zarfında, yüzde 50 tezyidedi-
yoruz. Bunun mânasını her halde değerlendir
mek iktiza eder. 

Jandarma teşkilâtımızın, hepiniz biliyorsu
nuz, pek vasıtasız, devriyeyi 4,5 kiloluk Birin
ci Cihan Harbinden kalma silâhlarla yaptığı 
eşkıyanın altında ve elinde modern vasıta ve 
silâhlar olduğu halde, âdeta Devletle alay eder 
tarzda tatbikatın yapıldığı tarih uzak değildir, 
hafızalarımızda vardır, üç sene evvelki tatbi
kattır bu. Zatı âlilerinin zamanı idaresine ait 
tatbikattır. Ama bugün bunlar yok, bunlar yok. 
İftihar vericidir. Demek istemiyorum ki, hâdi-
so yoktur. Vardır arkadaşlar ve hâdise olacak
tır. Aslolan hâdiseleri bilerek, icabına göre ted
birler almaktır. Biz o yoldayız. 13 kişi öldürül-
momiştir. 4 kişidir, evlerinin önüne.asılma hâ
disesi yoktur. Şiddetle takitedilmektedir, altı 
tanesi yakalanmıştır, diğerleri de yakalanacak
tır. arkadaşlar. Devletin gücünden suçlu hiç 
kimse yakasını kurtaramıyacaktır. Size şunu 
arz ediyorum sayın arkadaşlarım, polis bölge
sinde suç işlemişlerin yakalanma nisbeti bu
gün % 99 dur. Rakam veriyorum, isim veriyo
rum ve gayet, affimza sığınarak, iddialı konu
şuyorum. Çünkü vakıadır. % 99 dur. % 1 dir 
faili meçhul hâdise. Jandarma bölgesinde bugün 
% 90 dır yakalanma ve muvaffakiyet nisbeti 
arkadaşlar. Faili meçhul suçlu sayısı % 10 dur. 
Demokratik ileri memleketlerde bu nisbet yok
tur, iddialı konuşuyorum. Ama bunda elbette 
ki vazifemizi yapıyoruz. Ama bunun yanında 
geçen defalarda da arz ettiğim gibi bir avuç 

vazifeşinas insanın hakikaten büyük fedakâr
lıklarla hizmeti vardır. Ama, her şeyden evvel 
de, hele her şeyden önce Türk halkı nizamper-
verdir, kanunlara hürmetkardır. Nizam duygu
su vardır. Emniyet vo asayişimizin iyi olması
nın âmillerinin başında bunu değerlendirmek 
iktiza eder kanaatindeyim. 

Benim beyanlarım : Buyurdukları iki hu-
susda teminatım yoktur. Siirt konuşmam açık
tır, herkesin önünde olmuştur ve gazetelerde de 
çıkmıştır. Herkes Devletin teminatı altındadır 
Suc işliyenler akıllarını başlarına alsınlar, Dev
letin güçleri karşısında müşkül vaziyette kalır
lar. Ancak, suçluluk şahsa aittir, gelip teslim 
olurlarsa aileleri clbjVc ki kamınım ve Deflet 
müesseselerinin emniyeti altındadır, diye be
yanda bulundum ve bu beyanımı tekrar ediyo
rum. Eamido'nun oğlu, babası dağda iken, ba
bası teslim olmak üzere iken kaza kurşunu ilo 
öldürülmüştür, teslim olduktan eonra değil. 

Hulâsa kıymetli arkadaşlarım, sözlerimizi, 
ilk günden beri söylediğimiz sözlerin kelimesi
nin mânâsım ağır mesuliyet duygumuzun idra
ki içinde senet olarak her zaman muhafaza ede
riz. Ve Yüce Senatonun kıymetli üyeleri de 
br. sözlerimizi senet olarak kabul eder ve bizi 
bu ölçüler içinde kabul eder ve değerlendirebi
lirler. Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bekata buyurun. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım, Sayın İçişleri Bakanının 
biraz önce huzurunuzdaki bir sözünü konulma
mın başına alacağım. Hakikatlerin dışı beyan ve 
olmamış şeyleri olmuş olmasını istemek gibi bir 
temayülün soru sahibine sıfat gibi verilmesini 
müteakip sözlerine başladılar ve her vakit gör
düğüm bir yanlışları ile geçmişte şu olmuş, ge
lecekte bu olmuş kısmım karıştırdılar. 

Çimdi biz zati meseleye gelelim, olanı, olmı-
yandan ayırıp Sayın Bakanın durumunu tesbit 
edelim. Zatı mesele şu : Bir eşkiyaya Devlet 
diyor ki, teslim ol. Şimdi Sayın Bakan diyor ki, 
özel teminat vermedim, umumi teminat verdim. 
Elbette Devlet, umumi teminatın müşahhas mü
messilidir. Ama oradaki vali, kumandan, ve sa-
ireııin özel teminat verdiğine ait bizzat Hamido 
ile yanyana çelrilmiş resimler ve konuşmalar da 
o günkü gazetelerde çıktılar. 
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Şimdi, ben bunu umumi teminat içerisinde 
mütalâa ediyorum. Adam diyor ki; benim, di
yor hasmımdır, bu Özbay çetesi. Ben gelip tes
lim olduğum saman benim yakınlarımı, akraba
larımı öldürürler. O halde Devlet korusun beni. 
Devlet diyor ki; peki, vazifemdir zaten. Teslim 
olmayı mütalap - kendileri dördü kabul ettiler -
aynı köyden dört şahıs kaçırılarak kurşuna di
zilmiş, cesetleri mağaralarda kalmış, başları ke
silmiş. Bir ihtilâf var; gazetelere göre evlerinin 
önüne konmuş, Sayın Bakana göre de konma
mış. Bunun üzerinde durmıyacağım, ama dört 
kişi öldürülmüş, kabul ediyorlar. Diğer onüç ki
şiye çıkan isimler ise yine gazetelerde bir, bir 
tadadedildi. Ama bu dört kişidir, önüç kişidir. 

Onu ben bir yana bırakıyorum. Hâdiseyi rica 
ederim şöyle alınız. Bir memleketin İçişleri Ba
kam, bir eşkiya, teslim olmasını mütaakıp rica 
ediyor, yalvarıyor, benim hasmımdır, benim ço-
luğumu. çocuğumu öldürürler, himaye edin di
yor. Buna sahip çıkmak lâzım değil midir? Şim
di, ben özel teminat vermedim, demekle sorum
luluk 'ortadan kalkar mı Benim belirttiğim kı
sım bu. Pazarlığın içine girdik, girmedik kısmı 
zımni olarak mevcut, eğer açık olarak yoksa. 
Günkü, bir eşkiyaya gel teslim ol, senin arkan-
dakiler Devletin teminatı altındadır, dendikten 
sonra hususi bir pazarlık mukavelesi yapmak 
gibi bir neticeye elbette bu varmaz. Ama bu, 
Devletin şahsiyetinde meknuzdur. 

Şimdi sözü şöyle bağlamak istiyorum : De
diler ki; sizler zamanında bu oldu, şu oldu, za
bıtayı bu nevi meselelerde Bakana kadar getir
mek, kendilerinin eğer bu kürsüdeki bir tatbi-
katiyse iki gün evvelki gazeteleri lütfen okuyu
nuz, Kilis'te bir suçu tahkik etmek üzere giden 
jandarma albayına o jandarmaların suç tahki
kine imkân vermemek üzere ateş açtıkları ve 
bir şahidi de öldürdükleri yazılı. 

İCÎSLERİ BAKANI FARUK SÜKAN (Kon
ya Milletvekili) — Ciddî takibimizin bir delili
dir. 

HIFZI OĞUZ BSKATA (Devamla) — O 
halde bu nevi meseleler eğer dile getirilecekse 
bu dile getirildiği takdirde polis kuvvetinin ço
ğalmış olması hâdisesine rağmen suç ve suçlu
ların ve hâdiselerin azalmadığı bir hakikattir. 
Ama, ben bunları konuşmak istemiyorum. 

Ben şunu konuşmak istiyorum; huzuruzdan 
ayrılmadan evvel. Sayın Bakan birinci konuş
masının sonunda şunu söyledi : «Devlet gücünü 
ve otoritesini her yerde ve hâdiselerde hissettir
mek.» Güzel. Türk vatandaşının, teminatı muay
yen şahısların mevcudiyetinde değil, Devletin 
varlığında görmesini sağlamak... Bu da güzel. 
Hamido hâdisesinde bunlar gerçekleşmemiştir, 
Sayın Bakanı tekzibedecek şekilde tecelli etmiş
tir. tşte bunu söylemek istiyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞXAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

3. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

BAŞKAN — Sayın Bekata buradalar, Sayın 
Dışişleri Bakanı yoklar. Soru gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Kökerin, Bakanlık Müsteşar Muavinine dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/447) 

BAŞKAN" — Sayın Köker yok. Soru bir de
faya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime bı
rakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın, Köy İşleri Bakanlığı teş
kilâtına dair, Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/448) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buradalar, Sayın 
Köy işleri Bakanı yok. Sözlü soru gelecek birle
şime kalmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapıları piknik yerine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

BAŞKAN — Sayın Adalı buradalar Sayın 
Tarım Bakanı yok. Soru gelecek birleşime kal
mıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu yok. Soru 
bir defaya mahsus olmak üzere gelecek birleşi
me kalmıştır. 
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8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üysei 
Bifat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN — Saym Öztürkçine buradalar. 
Sözlü soruyu cevaplandıracak olan Dışişleri Ba
kanı yoklar. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

BAŞKAN — Sayın Özden buradalar, Saym 
Ulaştırma Bakanı yok.- Soru gelecek birleşime 
bırakılmışıtr. 

10. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özdenin, hastanelerin idaresine dair 
sözlü sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Vedat Âli Özkan'ın cevabı (6/464) 

BAŞKAN — Sayın Özden buradalar, Saym 
Sağlık ve Soskal Yardım Bakanı buradalar. So
ruyu okutuyorum, 

1 . 11 . 1067 

Cumhuriyet Senatomu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Saym Saflık Bakanı ta
rafından sözlü olarak Senatomuz Genel Ku.rul 
önünde cevaplandırılmasına delâletlerinizi üs
tün saygılarım!?* rica ederim. 

Cumhuriyet Ssual-osıı 
istanbul Üyesi 
Ekrem özlen 

Boru : 
1, Türkiye'deki bütün hastanelerin tek el

den idaresi düşünülüyor mu? 
2. Bugünkü duruma göre Bakanlığın mu

rakabesi lâyıkiyle yapılabiliyor mu? 
S. Hastanelerdeki yatak adedbrinin fazla

laştırılması hususunda ne gibi tedbirler ahnmış 
ve alınacaktır? 

BAŞKAN — Soru okunmuştur. Cevap ver
mek üzere Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Vedat Âli Özkan, buyurun efendim. 

SAĞLIK VE! SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLÎ ÖZKAN (Kayseri Milletvekili) — 
Muhtorem Başkan, muhterem s?r.atörl-3r; İstan
bul Senatörü Sayım Ekrem Özden bir sözlü soru 
önergesi ile tarafımdan üç hususun cevaplandı

rılmasını talebetmiştir. Kendilerine cevaplarımı 
arz ediyorum. 

Birincisi, Türkiye'de bütün hastanelerin tek 
elden idaresi düşünülüyor mu? 

Muhterem senatörler, Türkiye'de bütün has
tanelerin tok elden idaresi, Milli Savunma Ba
kanlığının özel tesisleri hariç, Birinci Beş Yıl
lık Plân içinde öngörülmüştü. İkinci Bes Yıllık 
Kalkınma Plânının hazırlık safhasında da aynı 
yerini muhafaza etmiştir. Sağlık va Sosyal Yar
dım Bakanlığına geçtiğim ilk andan itibaren bu 
sistemin getireceği faydaları nazarı itibara ala
rak' bunun müdafaasını yapmıştım. 

Muhterem senatörler; bu sistemin getirece
ği faydalar re idi? Evvelâ hizmetleri standart-
laştırıyordu. Hakim değil, yardımcı personel vs 
bütün sağlık personelinin yurt sathına dengeli 
bir şekilde dağılma s1 m temin ediyordu. Hasta
ne inşaatlarının ekonomik ve standart şekilde 
yapımını temin ediyordu ve bütün mevcut boş 
yatak kapasiteleri değerlendirilerek ballan hiz
metine sunuluyordu. Ayrıca bugün çok dağınık 
bir manzara arz eden sağlık personeli ücret sis
temi de uygun bir seviyede birleştiriliyordu. 

Muhterem senatörler, yanlış bir anlama yü-
?,"inden bu sistemin kamamda bir çevre yer 
aldı ve reaksiyon gösterdi ve İkinci Beş Yıllık 
Plânın bu maddesi Yüce Meclislerde tadil edil
eli. Bu tadil şöyle oldu : Bu birleştirme maddesi 
yerine Tedavi Kurumları Koordinasyon Kuru
lu, şeklinde bir kuruluş, bir madde halinde bu 
birleşmenin yerine geçti. Muhterem senatörler, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Tedavi Ku
rumları Koordinasyon Kurulunun, İkinci Beş 
Yıllık Plânın tatbikine geçildiği seneler içinde 
yukarda arz ettiğim faydaları sağlıyacak bir 
kuruluş haline getirecek hazırlıklara mutlaka 
birikecektir. 

İkinci husus, bugünkü duruma göre Bakan
lığın murakabesi lâyıkiyle yapılıyor mu? 

Muhterem senatörler, şahsan bir teşkilât 
ininde, bir teşekkül içinde murakabenin çok 
ciddî şekilde yapılmasını ve yer almasını kabul 
etmiş bir arkada^uıızmı. Murakabesi tam yapı-
lamıyan, ve murakabesi tam işliyemiyen bir te
şekkülün işleyişinde, hizmetlerinde büyük ak
saklıklar olacağı kanaatindeyim. Bu itibarla 
yine Bakanlığa geçtiğim ilk andan itibaren bu 
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murakabeye şahsan tevessül etmiş, âr_i şekilde 
denetlemelerimle, gece - gündüz demeden yaptı
ğım denetlemelerimle ilk altı. av ininde bütün 
yurda şahsi murakabemi, sağlık müesseselerim 
üzerinde teessüs ettirmiş bulunmaktayım. 
Üş - dört defa gezdiğim yerler, denetlediğim 
yarler olmuştur. Ve şu hususu huzuru kalb ile 
söylemek isterini İd, iîdnci, üçüncü, dördüncü 
defa gördüğüm müesseselerim daha iyi işler du
ruma gelmiştir. Bakımiyle, hizmetleriyle daha 
iyi işler şekle dönmüştür. Takdir edersiniz ki, 
tel: babıma Saflık Bakanı olarak 67 vilayete bu 
murakabeyi aynı anda kurmamın imkânsızlığı 
vardır. 6nm için murakabe sistemini kendi alt 
kademelerimde* do imletme durumuna geçmişim-
d'r. Müsteşarımla, muavinleri ile, genel müdür
leri ib, teftiş heyeti ve başkanları ile bu mura
kabeyi yine memleket, sathında, büyük ölçüde 
devamı ettirmekteyiz ve şu anda memleketimizin 
birçok yerlerinde müsteşarım bir tarafta, genel 
müdürler bir tarafta, tefti? heyeti balkan ve 
müfettişleri bir tarafta bu murakabeyi devam 
ettirmektedirler. Yo şahsan bu makamda bulun
duğum müddetçe cb bu murakabe böylesine 
ciddî bir o-kilde elo alınıp devam edecektir. 

Muhterem senatörler, üçüncü husus; hasta
nelerdeki ye tak adedlerinin fazlalaştırılması 
hususunda no gibi tedbirler alınmıştır ve alın
maktadır. 

Birine! Be'} Yıllık Plân içinde hasta yatak
larının senelik ar i r i 1 003 olarak öngörülmüş
tür. İkinci Beş Yıllık Plân içinde de bu rakam 
1 930 dür. Birinci Be? Yıllık Plânın beş sene
lik tatbikatının hitamında hedef 40 000 raka
mını bulması lâzımgeliyordu. Bizim bu anda 
ulaştığımız rakam 41 979 dur; yani 42 000 dir. 
Ve bu hedefi biz ikibin fazlasiyle asmış bulun
maktayız. Bu yatakların artışında gönüllü te
şekküllerimizin ve hayırsever vatandaşlarımı
zın büyük yardımı olmuştur ve Bakanlığımız bu 
demekleri ve bu hayırsever vatandaşlarımızın 
bu güzel teşebbüslerini daima desteklemekte ve 
teşvik etmektedir. İkinci Beş Yıllık Plânın ön
gördüğü hedefler do mutlaka açılacaktır. Ba-
kenlığım bu hususta büyük titizlik ve hassasi
yet gösterecektir. Bu rakamları da bir hayli ge
çeceğimizi do huzurunuzda tebşir etmek isterim. 

Hepinizi saygı ilo selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Özden buyurun. 
EKREM ÖZD3N (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; faaliyetini gazete
lerden takibettiğim ve faaliyeti ilo haldkatcn 
benim dahi övmem icaheden ve ismine «jet ba
kan» takılar, arkadaşımın bu gösterdiği ilerici 
harekete ve murakabede gösterdiği titizliğin 
hepimizin takdirini ceibettiğini ifade etmek is
terim. Kendisini bu kürsüden tebrike de vazi
feli kıldım kendimi. Onun için de hiç meslekim
le alâkası olmadığı halde bir soruyu kaleme al
dım ve bu suretle hem kendisini tebrik etmek 
istedim, hem ele beri noktalardan ufak tefek 
meseleleri bu kürsüden ifade c*mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gezdiğimiz yerlerde, 
bilhassa İstanbul'da hastanelerin çeşitli vaziye
ti hakikaten yürek yakıcıdır. Bakanın da ifade 
buyurduğu veçhile, murakabe hakkiylo ifa edil
memekte ve hastaneler kendi haline terk edil
miş bulunmaktadırlar. Bu arada bakırız arka
daşlar belediyeye ait hastaneler, vakıflara ait 
hastaneler, dispanserler, PTT ye ait hastaneler, 

/nekahatha'iebr, dispanserler, DD ra ait çeşitli 
hastaneler, dispanserle:, işet sigortaları ve sos
yal sigortalara ait hastaneler, özel hastane ve 
dispanserler. Devlete ait hastaneler. cüreti as
keriyeye- ait hastaneler... Ye belki de benim ak
lıma gelmiyen, görülmedik birtakım hastaneler 
de mevcuttur. Bu arada meselâ Zeynep Kâmil 
Hastanesini ele aTalrn. Bu Zeyneıe Kâmil Has-
teeıesi Üsküdar'da mütevazi bir has'ane idi. Bu 
hastanenin baenıa pek faal, dinamik, meslekine 
pek bağlı bir sertabip getirildi, tertibettiği pi
yangolarla, balolarla hastaneyi büyün en mü
kemmel bir hastane haline yetirdi. Fakat sorar-
semız bu hastane belediyeye ballıdır ve beledi
ye pamuk parasını da'ei vereeek durumda de
ğildir ve veremez, Halbuki, baştabip kendisinin 
faaliyeti gayet kuvvetli ve bilgili olduğu için 
ve etrafı da çok bulunduğu için, her gelen has
tanın bağışı ve zenginlerin yardımlariyb has
taneyi mümtaz bir hale getirmiştir. Bunun ya
nında diğer belediyeye ait hastaneler, fakir, 
bîkes, hastalara iyi baknryan durumdadırlar. 
Binaenaleyh bütün bu hastaneleri bir elden ida
re etmenin zamanı gelmiştir. Bâzı faktörler, 
bâzı hissi tesirler ve buradan ifade edeyim, 
menfaate taallûk eden meseleler bu durumu 
iyice ortaya koyduğu halde, maalesef, menfaat
ler üstün çıkmış ve hastanelerin birleştirilme 
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imkânı hâsıl olamamıştır. İşin hakiki tarafı bu
dur. Ama Bakanın da işaret ettiği veçhile, ku
rulmuş olan, öngörülen kumlun bu meseleleri 
tamamen ele alacağını ve ciddî bir tekilde me
seleyi halledeceğini de tahmin etmiyorum. 
Er - geç bunlar Sıhhat Bakanlığının nezareti 
altında bir elden idare edilme mevkiine gelecek
lerdir ve bunun gayretim göstermeliyim arka
daşlarım. Bütçe geldiği saman bunun üzerinde, 
daha kompetan arkadaşlarımızın, doktorlarm 
bütün kuvvetleri ile duracaklarım tahmin edi
yorum. 

Murakabe meselesinde çözlerimin basında 
ifade ettim, hiçbir bakanın ve hiçbir umum mü
dürün varmadığı şekilde murakabeyi Bakan 
crldlvotlc vapıvor ve yakmakta devam ediyor, 
âni olarak baskınlar yakıyor, bu pek hoşumuza 
gidiyor bir nümunei misal olmalıdır, diğer ba
kanla": da bu ş eklide kendi branşlarındaki iş
yerlerini, dairelerini, mevldlcri murakabe etme
lidirler ve bu suretle h? yatta bize yararlı ola
cak dairelerden randıman alına imkânı bir de
receye kadar kuvvet bulacaktır. 

Hastanedeki yatak adcdlerine gelince : 
Muhterem Bakan bu bapta iki bin fazlasiy-

le plânda öngörülen yatak adedini geçtik, bu
yuruyorlar. Ama ben gözümle gördüm, Cerrah
paşa Hastanesinde, Gureba Hastanesinde, iîd 
yerde gördüm, başka bir yerde görmedim, has
taneye gelip de ağır hasta olup yatak beldiycn 
hastalar vardır. Hattâ yaralıların bir kısmı has
taneye alınmamaktadır. Bir yatakta iîd kişi 
yatmaktadır. Bu suretle nasıl oluyor da iki bin 

5. — GÖRÜŞÜ 

BAŞKAIT — Yasama dokunulmazlığıyla il
gili üç sayın üyeye ait meselenin görüşülmesine 
geçiyoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/607) (S. Sayısı: 1012) (1) 

(1) 1042 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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aştık ve mesele bu suretle halledilmiştir, gibi 
bu kürsüden ifade edildi, ben bilmiyorum. 
S?j7in Bakandan rica ederim, bu kürsüden, ifa
de etsin, hakikaten İstanbul'da iki Idşi bir ya
takta yatmıyor mu, hakikaten sıra bcîdeniyor 
mu? Bunun telâfisi için ne yapmalı lâzımgelir, 
bunu lütfederler, burada beyan ederlerse pek 
memnun olurum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAM — Sayın Bakan buyuran. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
VEDAT ÂLİ ÖSSATT (Kayseri Milletvekili) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Sayın 
Ekrem Özden'in hakkımdaki iltifatkâr sözleri
ne teşekkürler ederim. 

Muhterem senatörler, Türkiye'de şu anda 
103 003 in üzerinde yatağa ihtiyacımız vardır. 
Bn babamdan elbette id bugün ulaştığımız, Sağ
lı!: Be.kanlığmın ulaştığı 43 bin gibi bir rakam 
çek kifayetsizdir. Bütün teşekküllerle birlikte 
bu rakam 70 bindir. Ve İkinci Beş Yıllık Plân 
sonunda biz bu rakamı 93 bine çıkaracağız, bü
tün teşekkülleriyle birlik" e bu balamdan Sayın 
Ekrem Özden'in burada bahsettiği sıkmtılar ha
kikaten mevcuttur. Vatandaşlarımız çok zaman 
kas:ano kapılarında., yatak darlığından bekle
mektedirler, bunu görmekteyiz. Onun için işto 
Plânın kabul ettiği hedeflerin üzerine aşmak 
suretiyle bir gayret irine girmek mecburiyetin
deyiz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sora cevaplandırılmıştır. 

.EN İŞLER 

BAŞKAM — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Okun
maması kararlaştırılmıştır. 

Kovuşturma ve yargılamanın dönem sonuna 
bırakılmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
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Cumhuriyet Senatosu Anayaas ve Adalet Komis
yonu raporu (3/618) (S. Sayısı : 1043) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kaporun 
okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Okun
maması kabul edilmiştir. 

Dokunulmazlığının dönem sonuna bırakıl
masını oylarımda arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Nadir Nadimin yasama dokunulmazlığının ked-
dırdması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu 3/617 (S. Sayısı : 1044 (2) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunun okunup, okunmaması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum : Okunmasını kabul eden
ler... Okunmamasını kabul edenler... Okunması 
kararlaştırılmıştır. («Okunmaması kararlaştı
rılmıştır» sesleri) 

Bir daha tekrar edeyim : Okunup, okunma
ması hususunu oylarınıza arz edn'orum : Okun
malını arzu edenler... Okunmamasını arzu eden
ler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kovuşturmanın dönem, sonuna bırakılması 
hususunu oylarınıza sunuj^orum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Tarım Bakanlığı Ziraat îşkeıi Genel 
Müdürlüyü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karan
tina Genel Müdürlüğüne bağh kırrum, okul ve 
kuruluşlara döner sermaye verilmesi hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Gerici Komisyon 
raporu (Millet Meclisi 1/259; Cumhuriyet Sena
tosu 1/827) (S. Sayısı : 1061) (3) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon, komisyon sı
rasına buyurunuz. Sayın Atoyurt?. Burada. Sa
yın Şakir Ağanoğlu?...' («Bütçe Komisyonunda» 
sesleri) Sayın Başkan Faik Atayurt buradalar, 

(1) 1043 S. Say ıh basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(2) 1044 S. Saydı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(3) 1061 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
n undadır. 
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Bakanlık adma Sayın Devlet Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu burada. 

Sayın Geçici Komisyon Başkanı tarafından 
verilmiş bir takrir vardır, ivedilikle görüşülme
sini istemektedir, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan (1081) Sıra Sayılı kanun ta
sarısının ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

(A.P. sıralarından «gündemin hepsi bu ka
dar zaten başka bir şey yök gündemde» sesleri) 

BAŞKAN — İvedilik efendim, öncelik değil, 
malûmuâliniz öncelik yokta ivedilik var. Ka
nun tasarısının iki defa müzakeresini ortadan 
kaldıran bir hüküm tasarının bir tek müza
kere ile kanunlaşmasını öngörüyor. 

Efendim Komisyon raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Okunmasını kabul edenler... Okunmamasını ka
bul edenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır, 

Tümü üzerinde görüşmek istiyen sayın üye 
var mı? Buyurun «Sayın Ucuza!. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Senatör arkadaşlarım, elimizdeki tasarı haki
katen Türk Milletinin büyük ihtiyaçları arasın
da bulunan meselelerden birisine imkân 
hazırlamak süzeredir. Türkiye'de asırlardan 
beri ihmal edilen tarımımız devletten bü
yük yardım beklemektedir. Hükümetimiz 
İkinci Beş Yıllık Plânda geniş imkân
lar hazırlamak ve fonlar tesis etmek üzere iken 
bu tasarı ile de Tarım Bakanlığına bağh Ziraat 
işleri Genel Müdürlüğü ve Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne de yeni im
kânlar sağlamanın yolu aranmıştır. Görüyoruz 
ki Eiraat İşleri Genel Müdürlüğüne iki yüz mil
yon, Ziraî Mücadele ve Zirai Karantina Genel 
Müdürlüğü emrine de elli milyon gibi bir para 
tahsis edilmiştir. İcabı halinde Bakanlar Ku
ruluna da, tasarının 1 nci maddesinin 2 nci fık
rasında mevcut imkânı bir misli artırma yetkisi 
de verilmektedir. Tasarıyı tüm olarak incele
diğimiz zaman görüyoruz ki, tasarının bütün 
hükmünü üçüncü maddesi toplamış bulunmakta-
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dır. Bütün temellimiz bugüne kadar eüai döner 
sermaye ile çalışma tarzından gerek Ziraat İş
leri Genel Müdürlüğü, gerekse Zirai Mücadele 
ve Zirai Karantina Umum Müdürlükleri bu ça
lışma sisteminde, zihniyetinde bir değişiklik ya
ratsınlar. 

Üçüncü maddede tarım sahasında öğretim, 
eğitim ve yayını yapmak Hakikaten Türk köy
lüsü ve Türk çiftçisi bu gibi devlet yardımına 
muhtaç durumdadır. Denemeler yapmak ve araş
tırmalar yapmak hakikaten Türkiye toprakla
rının, Türkiye'deki mevcut tarım sahasının muh-
tacoldıığu inkâr edilmez bir durumlarıdır. Ge
çen sene kabul ettiğiniz bir anlaşmanın tasdiki
ne dair kanunda gördük ki, Hükümetimiz Ak
deniz memleketleri Tarım Araştırmaları Ensti
tüsü birliğine girmiş ve burada memleketin 
muhtacolduğıı mütehassısların yetişmesini sağ
lamıştır. Şimdi bendeniz temenni olarak şunu 
arz ediyorum, bu döner sermaye teşkilâtında va
zife alan arkadaşlar arasında mutlaka, bu Ak
deniz memleketleri Zirai Araştırma Birlikle
rinde ihtisas yapan arkadaşların da vazife al
masında şahsan büyük fayda ummaktayım. Bu 
3 ncü madde aşağı yukarı 7 - 8 fıkra üzerine 
tesbit edilmiştir. Hakikaten memleketin nıuh-
tacoiduğu esasları toplamıştır. Bu bakımdan 
tasarıyı heyeti umumiye itibariyle kabul etmek
te büyük fayda ve zaruret olduğuna" inanmak
tayız. Yalnız tasarının maddelerini tetkik eder
ken birtakım meseleleri de ihmal etmemiş gibi 
bir havanın içinde bulduk. Meselâ kasa tazmina
tı, fazla çalışma ücreti gibi sanki yeni bir iş 
sahası açıyormuşuz da, yeni yeni tesisler kuru
lurken de yeni yeni kadrolar ihdas edip bura
larda çalışan insanlara da yeni yeni imkânlar 
sağlıyacakmışız havası verilmektedir. Arkadaş
larım, elbette çalışan insanların hakkı verile
cektir. Ama mutlak surette, böyle madde mad
de getirip burada tadadetmeye imkân yoktur. 
Çalışan insanlar hizmetlerinin karşılığını alsın
lar ama, tasarıda kasa tazminatı 7 nci madde, 
fazla çalışma ücreti 8 nci madde bilmem ne, 
böyle devam edip gidiyor. Evvelâ şunu arz etmek 
isterim ki, tatbikatta tamamiyle bölge ziraat 
müdürlerinin, ve bölge zirai mücadele müdür
lerinin kurum ve okul müdürlerinin tutu
munda bir değişildik yapmanın zarureti 
vardır. Arkadaşlar, isim zikretmenin mâ
nası yoldur, ama karşılaştığımız bir çok güç-
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lükler vardır. Bugün memleketin muhtacoldu-
ğu birtakım hareketlere her nedense teşkilât da 
katılmama gibi bir havanın içerisindedir. Gönül 
arzu eder ki şu tasarının kabulünden sonra da 
bu gibi yerlerde vazife alan arkadaşlarımız 
memleketin bu büyük millî dertlerine parmak 
basıp ciddî bir çalışmanın içerisine girsinler. 
Gidersiniz bir zirai mücadele dairesine, derdi
nizi dökeceksiniz, masanın başında muhtelif ga
zeteler, toto oyununa dair yazılar, kâğıtlar. So
rarsınız biri bir ilâcı tavsiye eder, öbürü başka 
bir ilâcı tavsiye eder, birinin bildiğini diğeri 
teyidetmez. Türk çiftçisi, Türk vatandaşı da 
böylece karışık bir durumun içerisine girer. Top
rağın mahiyetini bilmezsek burada yapılacak 
mücadelenin şeklini ta köye kadar gotürmez-
sek bu gibi teşebbüsleri, teşekkülleri kurup bir
takım sermaye, birtakım küslere iş vermenin 
memlekete fayda getireceğine kaani değilim. Sö
züme de başlarken arz etmiş olduğum gibi 
memleketin muhtacolduğu bir meseleye par
mak basılmış, bir tasarı getirilmiştir. Tasarının 
kanunlaşmasında büyük fayda vardır. Yalnız 
bu tasarı kanun haline geldikten sonra tatbika
tında gayet titizlikle hareket etmekte yine mesul 
arkadaşlarımıza düşmektedir. 

Sözümü burada bitirir Yüce Heyetinizi say-
giyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, kanunun tümü 
üzerinde birçok arkadaşımız söz almışlardır, 
onlarda konuştuktan sonra size tümüne cevap 
vermek üzere Komisyon Başkanı olarak söz ve
receğim. Sayın Ayrım buyurunuz. 

ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Başkan, 
kıymetli senatörler, uzun yıllardır tarımla uğ
raşan sektörün hakikaten millî gelirde kendi
sine düşen payı» olmadığı malûm olmakla be
raber mevcut teşkilâtların tarımın istihsalini 
artıracak şekilde bir faaliyet manzumesi içeri
sine girmedikleri aşikârdır. Bunun birçok ne
denleri vardır. Bugün bu nedenlerden birisini 
ortadan kaldıracak Döner Sermaye Kanunu 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler, şimdi fertlerle Dev
leti mukayese ettiğimiz zaman görüyoruz ki 
birçok sahalarda fertler Devlete nazaran daha 
fazla muvaffak olmaktadırlar. O halde bunun 
sebebi nedir? Sebebi şu : Fert, yani özel sek
tör parasını istediği zaman, istediği yerde kul-

4söö 
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lanabilmektedir. Halbuki Devlette bâzı forma
liteler araya girdiği için bu paranın kullanıl
masında, meselâ şöyle izah edeyim, düşününüz 
ki zirai mücadelenin müddetleri muayyen za
manlara inhisar etmektedir. Eğer biz bu mu
ayyen zamanlar içinde zirai mücadeleyi yap
mazsak ondan bir fayda bekliyemeyiz. işte 
Devletle olan bâzı formaliteler. Bu formalite
ler nelerdir? ilân meselâ. Bir malzemeyi al
mak için ilân ediyoruz, 15 günlük bir süre 
geçecek, ondan sonra ihale edeceğiz. Halbu
ki 15 gün içerisinde zaten mücadele mevsimi 
geçmiş bulunuyor. Bu Döner Sermaye Kanunu 
ile ufak çapta bu gibi mahzurları bertaraf et
miş bulunacağız. Yayım, öğretim sahasında 
tarım sektörü iîe beraber olan Ziraat işleri Ge-
nnl Müdürlüğünün bilhassa İkinci Beş Yıllık 
Plândada mühim bir yer ayrılmış bulunan ya
yım hizmetlerinin önsafhaya geçirilmiş olma
sı bizleri memnun etmektedir. Yalnız benim 
bir istirhamım olacak ki, kanun çıktıktan son
ra ilgili arkadaşlar bilhassa bu döner sermaye 
mevzuu içinde yayıma gereken önemi verirler
se Türk köylüsünün istihsalinin artırılmasına 
birinci derecede yardım etmiş olacaklardır. 
Bugün hakikaten köylünüz ampirik bilgilerle 
çalışmaktadır, basit metotlarla. Her ne olursa 
olsun biz tam ve teknik mânada köylüye nüfuz 
etmiş değiliz. Meselâ; Devlet üretme çiftlikleri, 
yanında köyü görüyoruz. Köy yine eski duru
munda devam ediyor, Devlet üretme çiftliğin
de son asrın bütün teknik imkânları mevcut. 
O halde biz işleyememişiz. Muhakkak köylüyü 
o seviyeye eriştirmek için yayın alanında on
lara yardımcı olmamız gerekir. Demin arz et
tim ki, hakikaten ekim, biçim zamanı bâzı yer
lerde gayet kısa bir mevsimde neticelenmekte
dir. Bilhassa bu Doğu vilâyetlerinde nihayet 
İlkbahardaki ekim mevsimi yirmi gün içeri
sinde, hattâ hasat mevsiminde bâzı seneler 
kar altında kalmaktadır; bu sene olduğu gibi. 
Bendeniz bir misal vereyim : Meselâ; bu yıl 
Kars Ziraat Müdürlüğünün elinde traktörler 
var, fakat bu traktörler yalnız çayır faaliyet
ler! için tahsis edilmiş, halbuki harman yapıl
masına mâni. Bu kanun çıktıktan sonra bu gibi 
mahzurlar ortadan kalkmış olacak. Yalnız dö
ner sermayelerin ilk kuruluşunda çok titiz 
hareket edilerek istikbalde yapılacak israfla
rı önler şekilde şimdiden muhasebe teşkilâtı

nın esaslı bir şekilde kurulması şarttır. Bu 
kanunun ziraat teşkilâtında büyük ferahlık 
yaratacağına emin bulunarak tasarının kanun
laşmasını arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, her yıl ha
şere ve hastalıklardan mütevellit kaybımız, 
en aşağı, iki milyar Türk Lirasını geçmekte
dir. Hesabımız meydandadır. Halen bu haşe
reden sonra kalite düşüklüğünü de bunun üze
rine eklediğimiz zamanda kaybımız zihin dur
duracak kadar ileri rakamlar arz etmektedir. 
Eski tasarı ile yeni tasarının gerekçelerini kar
şılaştırdığımız zaman, Sayın ismet inönü za
manında hazırlanmış olan bir tasarıda dörtbin 
ton orijinal tohumluk lüzumunu zikretmesine 
rağmen, Sayın Demirel Hükümeti tarafından 
hazırlanan tasarı bunun döryüzbin tona baliğ 
olduğunu zikretmektedir. Bu iki tasarı arasın
da oldukça bariz bir fark olduğu bendenizin 
zihnine yerleşmiş idi. Yüce komisyon bunu ten
vir ederse ayrıca teşekkürü bir borç bilirim. 

Diğer bir husus, G9G3 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesinin son fıkrasına göi'e bütçeye konul
muş bulunan besyüzbin liralık ödeneğin yeni 
tasarıda zikredilmemesinin sebepleri nelerdir? 
Döner sermaye kaynaklarından belirtilen mik
tar üstün olduğu takdirde bunun Hazineye ya
tırılması öngörülmektedir. Halbuki, bu döner 
sermayede tasavvur edilen miktarın üzerinde 
bir yekûnun Hazineye değil, burada teşekkül 
edecek bir fonda biriktirilmesi daha yerinde 
olacaktır. Çünkü ne zaman, ns kadar teberru 
yapılacağı, ne kadar hisse verileceği belli de
ğildir. 

Diğer bir mevzuumuz da, sermayenin harca
ma yerlerinde acaba lüzumlu eşya, kırtasiye, 
döşeme ve mefruşat gibi hususlarda bu döner 
sermayeden sarf edilecek midir? Tasarıda bu 
da kesin olarak belli değildir. 

En mühimmi muhterem arkadaşlarım, ser
maye tahsisinde geçici 1 nci maddede, yeni 
tasarı, eski tasarının 1 nci geçici maddesinin 
birinci fıkrasını alarak kabul etmiştir. Hal
buki, Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul et
tiği eski tasarının geçici 1 nci maddenin bir 
ikinci fıkrası vardır. Orada der ki; «Yukar-
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da zikredilen kanunlar ile kurulmuş olan mü
esseselerin, bu kanun yürürlüğe girinceye ka
dar tahakkuk eden sermaye fazlalıkları ile, 
henüz Hazineye yatırılmamış kârları işletme
nin ödenmemiş sermayesine mahsubedilir.» 

Şimdi, o zaman bu kanun yürürlüğe girdiği 
takdirde hakikaten 549 sayılı ve 2654 sayılı ka
nunlarla 448G sayılı Kanunun 11 nci maddesi 
gereğince verilen dener sermaye işlerinden do
ğar. bütün hak ve vecibeler bu kanunla kurulan 
döner sermaye imletmesine geçer, eledikten sonra 
bundar. evvelki husus no şekilde tatbik edile
cektir? Hükümet veya Komisyon bu hususu ten
vir ederse kendilerine teşekkür ederim. 

Hürmetlerinle. 

BAŞKAÎV — Sayın Pırıltı. 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Muhterem 

Başkan, değerli, arkadaşlarım, sevk edilen ka
nun tasarısına karsı bulunmamakla beraber bâzı 
endişe vo temennilerimizi belirtmiş olmak için 
söz almış bulunuyorum. Sevk edilen kanun ta-
sarısmır. anaprensibi döner sermayeyi esas almış 
olmasıdır. Maiûmuâliniz döner sermayede kâr
lılık prensibi esastır. Gerek Ziraat işleri Genel 
Müdürlüğü ve gerekse Zirai Müsadele ve Zirai 
Karantina Genci Müdürlüğüne bağlı kurum, 
oku! ve kuruluşlar olsun bunlar bugüne kadar 
vermiş oldukları bu tip h'zmetleri bedelsiz ola
rak veregelmişlerdir. Bundan sonra 3 ncü mad
dede tadadediîcn dener sermayenin faaliyet alan
larım tetkik ettiğinizde göreceksiniz ki, bugüne 
kadar bunlar bedelsiz olarak verilmişlerdir. 
Kârlılık esası öne alındığı takdirde döner serma
yenin yarayabilmiş, olması için elbette ki kân, 
çalışan müesseseler esas olarak, birinci plâna 
alacaklardır. Bu takdirde bu hizmetler vatan
daşa pahalıya satılır endişesi bizde hâkim bu
lunmaktadır. Simdi döner sermayenin faaliyet 
alanlarını, 3 ncü maddede tetkik ettiğiniz za
man, bunlar arasında cğ:etim, eğitim ve yayım 
yapılması; bunun bedelli olmas:m hiçbir zaman 
hatırımızdan geçirmemekteyiz. Hattâ temenni 
ederiz ki, bu kanun inşallah kanunlaşır, çıkar. 
Tatbikatta bunun bedelsiz ol~:asmı esasen temen
ni etmekteyiz. Denemeler yapmak ve araştırma
larda bulunmak gibi hizmetlerin de keza bedelli 
olabileceğini düşünememekteyiz. 

«Tohum, toprak ve ilâç analizleri yap
mak...» Muhterem arkadaşlarım, bugün en bü

yük ihtiyacımız Türkiye'de bu paragraf olacak
tır. Suni gübre tatbikatını memleketimizde hor 
gün inkişaf halinde görmedeyiz. Cuni gübre 
tatbikatında analiz yapılarak çiftçi toprağının 
hangi gübreye ihtiyacı olduğunu biterek gübre 
tatbikatı yapılırsa, hem döviz sarfiyatımız azal
mış olacak, hem de verim artmış olacaktır. Bu 
bakımdan bunun bedelli olmasını asla düşüne
memekteyiz. 

«Bitki, hayvan ürünlerini çiftçiye örnek teş
kil edecek şekilde değerlendirmek aması ile ima
lâtta bulunmak.» Muhterem Hükümet üyeleri, 
vazifeli arkadaşlardan şunu istirham ediyorum 
arkadaşlar. Bugün tatbikatta bunun ıstırabını 
çekmekteyiz. Özel sektörle, hususi teşebbüsle re-
k?,bet edecek bir imalâtı bendeniz kabul etme
mekteyim. Arkadaşlar, bugün hayvancılıkta ol
sun, diğer sebze ve meyva dallarında olsun, özel 
sektör, pazarlama yapılamamanın sıkıntısını çek
mektedir. Bir de buna iktisadi Devlet Teşekkül
leri veya döner sermaye ile şimdi kanunlaşacak 
teşekküller katılırsa bu takdirde umduğumuz 
neticeleri almaya imkân yoktur, arkadaşlar. İn
şallah bütçe zamanında aynı mevzuu, fırsat düşer
se bendeniz daha enine boyuna misaller vererek 
elo alıp incelemek istiyorum. Ama simdi vaktin 
darlığı sebebiyle sadece bir temennide bulunu
yorum. Rekabet yapacak bir halele olmamasını 
istirham ederim. 

«Tohum, damızlık fide, fidan, bağ çubuğu ve 
hayvan yetiştirmek.» Sizlerimin başında dedim 
ki arkadaşlar, kârlılık esası birincisi plâna alı
nınca döner sermayede, bunu işleten hangi mü
essese olursa olsun, elbette ki, kendisinde saklı
yor en iyisini. Damızlık hayvan yetiştiren mües
sese diskalifiye kalitedeki hayvanlarını piyasa
ya sürmektedir. Fide yetiştiren en iyi fidesini 
kendi numune çiftliğine dikmektedir. Gönül ar
zu eder ki, bu şekilde satışların en iyi hayvan 
cinsini, en iyi fidan türünü piyasaya arz edesin 
vo böylelikle millî istihsale büyük hizmotler ya
pılmış olsun. 

Arkadaşlarım, tüm olarak elbette ki bu ka
nun büyük hizmetler getirecektir. Yalnız bâzı 
mahzurları da varidolmakla beraber. Keşke umu
mi bütçeden sermayesi temin edilerek bu hiz
metler yapılsaydı daha iyi olurdu. Her halde 
imkânsızlıklar sebebiyledir ki, bu kanun döner 
sermaye şekliyle gelmiş bulunmaktadır. Biraz 
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evvel, arz ettim, inşallah endişelerimiz tatbikat
çılar tarafından giderilerek bu kanun millete ve 
Türk çiftçisine verimli bir halde tatbik edilmiş 
olsun. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın hatiplerin görüşmelerine 

cevap vermek üzere Komisyon Başkam Sayın 
Ataynrt, buyurun efendim. 

GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Muhterem Baş
kanlık Divanı, değerli senatörler; müzakere ko
nusu yapılan, Türkiye'de en önemli meseleler
den birisini teşkil eden ve Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğünün ve bu arada Türkiye Zirai Mü
cadele ve Karantina Genel Müdürlüğünün hiz
met ve faaliyetleri ile alâkalı bulunan bu mües
seselerin okul, kurum ve çeşitli kuruluşlarına 
döner sermaye tahsisini t-azammun eden kanun 
tasarısı münasebetiyle teşekkül etmiş bulunan 
Geçici Komisyonun bu konunun tümü üzerin
deki görüş ve mütalâalarını arz etmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, tetkik ve müzakere 
edilmekte bulunan bu kanun tasarısının şimdiye 
kadar geçirdiği safhalar şu üç merhaleyi irae 
etmiş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Ba
kanlar Kurulunun, 15 . 11 . 1933 tarihinde it
tihaz etmiş bulunduğu bir karar gereğince. Ta
rım Bakanlığınca hazırlanmış bulunan tasarı 
Yüce Meclislere sevk edilmiş, fakat takibettiği 
prosedür itibariyle kanunlaşamamıştır. 

Keza, Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve dokuz arkadaşı tarafın
dan aynı amaçla hazırlanmış bulunan tasarı da 
aynı akıbete mâruz kalmıştır. 

Bu kere Bakanlar Kurulunun 21 . 7 , 1968 
tarihinde ittihaz etmiş bulundukları karar ge
reğince hazırlanmış bulunan aynı mahiyetteki 
bu tasarı, Büyük Millet Meclisi ve komisyonla
rında müzakere edilerek huzurunuza gelmiş bu
lunmaktadır. Meclis müzakerelerinde muhterem 
milletvekillerinden Süleyman Onan, Hayrj. Ba
şar, Yahya Kanbolat, Sabahattin Savacı. Halil 
Başol, Oelâl Huri Koç, Haydar Özalp, Ahmet 
Tahtakılıç ve Sedat Akay, olmak üzere dokuz 
değerli milletvekili bu kanun tasarısı üzerinde 
Genel Kurulda söz almışlar ve aşağı - yukarı 
tasarıyı savunmuşlardır. Ziraat İşleri Genel Mü-

| düriüğü ile Zirai Mücadele ve Karantina Genel 
Müdürlüklerine, döner sermaye tahsisini tazam-

J nıun eden mevzuat, yeni bir şey değildir. Bunun 
tarihî seyri de şu tarzda cereyan etmiş bulun
maktadır : 

Evvelâ 26 Ocak 1341 tarihinde kabul ve 23 
Şubat 1341 tarihinde neşredilmiş bulunan 549 
sayılı Kanunla ki, bu kanun ziraat müessesele
rine sabit sermaye vaz'ma dair kanundur, bu 
kanunla ziraat müesseselerine onbin liradan 
otuzbin liraya kadar döner sermaye verilmesi 
derpiş edilmiş ve fakat bu sermayelerin iadesi 
Maliye ile anlaşmaya bağlı olacağı kanun met
ninde yer almıştır. 

Bilâhara ihtiyaca kifayet etmemesi hasebiy
le Ziraat Vekilliği müesseselerinde yetiştirilen 
üretme vasıtalarının satılabilmesi ve işler ser
maye verilmesiyle idaresi hakkındaki 2654 sa-
71lı Kanun tedvin edilmiştir ki, bu kanun 23 
Aralık 1934 tarihinde Yüce Mecliste kabul edil
miş, 31 Aralık 1934 tarihinde neşredilmiştir. 

Bu suretle müessese başına verilebilecek ser
maye raik^rı 50 000 liraya yükseltilmiştir ki, 
aynı kanunda kabul edilen bir hükümle bu ser
mayenin üç katı olan 150 000 liraya kadar tez-
yidedüebileceği de aynı şekilde kanun hükmün
de yer almış bulunmaktadır. Bilâhara bu da ih
tiyaca kâfi gelmediği için Teknik Ziraat ve Tek
nik Bahçıvanlık okulları Kanunu, ki 4486 sayılı 
Kanundur, 19 . 7 . 1943 tarihinde kabul ve 
24 . 7 . 1943 tarihinde neşredilmiş olan bir ka
nundur, bunun 18 nci maddesi ile sermaye bir 
miktar daha artırılmış ve 50 000 lira dört mis
line çıkarılmış bulunmaktadır. 

Şimdi tedvin edilmekte bulunan kanunla 
Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne 200 000 000 
lira, Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdür
lüğüne 50 000 000 lira olmak üzere 250 000 000 
lira tahsis edileceği, ancak bunun iki katma ka
dar daha bir tezyidin bahis konusu olduğu, 
500 000 000 lirayı aştığı takdirde bu miktarın 
Hazineye iadesi derpiş edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Ziraat İşleri 
Genel Müdürlüğünde 77 kurum, 7 okul, 5 kuru
luş olmak üzere toplamı 89 u bulan bir müessese 
manzumesi mevcuttur. Keza Zirai Mücadele ve 
Karantina Genel Müdürlüğünde de 7 müessese, 
50 kuruluş olmak üzere 57 müessese mevcuttur 
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Tâ, heyeti umumiyesi toplandığı takdirde 149 
müessese etmektedir. Bu müesseselerin hali ha
zırda bâzılarında döner sermaye faaliyetleri var
dır. Bunların, yukarda arz etmiş olduğumuz 
mevzuat muvacehesinde döner sermayelerinin 
baliğ olduğu miktar, 33 078 132 lira 68 kuruş 
değerindedir. Ancak bu müesseselerde kayden 
gözükmekte bulunan bu döner sermaye miktar
ları bu müesseselerin sabit sermayesi şeklinde 
dondurulmuş ve hareket etmez bir hale gelmiş 
ve dolayısiyle zirai üretimde önemli küçük nüve 
işletme ve işletmecilikler halinde teşekkül ede
cek olan döner sermaye müesseselerinin halka 
feyizli bilgiler vermesi ve yardımcı olması hu
susu bir türlü gerçekleşememekte ve dolayısiyle 
zirai üretim de bilindiği şekilde rölâtif olarak 
geriye düşmektedir. Diğer taraftan fiyat şart
lan ve evvelce verilmiş olan sermayenin kifa
yetsizliği ve heyeti umumiyesinin sabit olarak 
dondurulmuş bulunması gibi vakalar muvace
hesinde bu müesseselerin kanun tasarısının 
üçüncü maddesinde belirtilen görevleri yerine 
getirebilmeleri için sermayelerinin tezyidi şart
tır, lâzımdır. Bu ise, kanun tasarısında söylen
diği şekilde, 250 000 000 lira ile değil, ilerde da
ha yüksek miktarlarda artırılmak suretiyle bu 
müesseselerin ve genel müdürlüklerin gerçek va
zifelerini yapmalarına imkân vermek gerekmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, vakit bir hayli iler
lemiş olduğu için bendeniz sıra ile, konuşan ar
kadaşlarımızı?* üzerinde durdukları bâzı husus
lara da temas ederek tasarının tümü hakkındaki 
müzakerelerin kifayetini arz edeceğim. 

Sayın Ucuzal, tasarıyı benimsemişler ve sa
vunmuşlar, ancak, badema yapılacak olan tat
bikatta zihniyet değişikliği meselesi üzerinde 
durmuşlardır ki, bu zihniyet meselesi zamanla 
inkişaf edebilecek durumdadır. Hakikaten bu 
kanım tatbikatını uygulayacak olan yüksek zi
raat mühendisi arkadaşların memleket gerçek
lerini bilerek ilim ve tekniği tarım alanına yer
leştirme azim ve gayreti içinde bulunacakları 
tabiîdir. Bu amaçla esasen bu tasarı getirilmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Ayrım da keza bu tasarının lehinde 
bulunmuşlardır. Ancak yayıma önem verilmesi 
üzerinde durmuşlardır ki, yine vazifeleri göste
ren tasarının 3 ncü maddesinde, yayın mesele

sine pnem verileceği ayrıca bir fıkra halinde, 
tesbit edilmiş, bunun yanında araştırma ve de
nemeler yapılması da öngörülmüş bulunmakta
dır. Kanunun tatbikatında uygulayıcıların çok 
titiz davranacaklarına ve hakikaten Türk köy
lüsünün ve Türk çiftçisinin yanında olacakları
na şahsan inanmaktayım. 

Sayın arkadaşımız Öztürkçine, zirai müca
dele ve karantinanın Türkiye'deki önemine de
ğinmişlerdir ve bunun milyarlarla ifade edil
mekte bulunduğunu, ayrıca zirai istihsalde ge
reken mücadelenin yapılmamış olması dolayısiy
le kalite bakımından da mahsulün heder edildi
ğini ifade etmişlerdir. Bu fikir ve kanaatlerine 
tamamen katılmaktayım. Şüphesiz Türkiye zirai 
ekonomisinde bu mesele çok önemli bir sorun 
teşkil etmektedir. Zirai Mücadele ve Karantina 
Genel Müdürlüğü mensupları dâvayı ele almış
lardır, bunu takibedeceklerine emin bulunmak
tayız. 

Yalnız Sayın Öztürkçine 250 000 000 liralık 
sermayesinin 2 ile çarpılması suretiyle 500 000 000 
liraya iblâğından sonraki kısmının Hazineye 
iadesine takıldılar. Şüphesiz bu bir malî görüş
tür. Bidayeten başlanmış olan bir döner serma
ye tatbikatının bilançolar itibariyle alacağı sey
ri nazarı itibara almak suretiyle ilerde tatbikat 
gördükten sonra lüzum ve ihtiyaç hâsıl olması 
halinde kanun maddesinin bu hükmünün yeni
den tedvin edilmesi mümkün ve kabildir. Bir
denbire bir döner sermaye tatbikatına büyük 
ölçüde sermayelerle değil, böyle küçük serma
yelerle başlamanın faydalı olacağına inanıyoruz. 
Esasen 250 000 000 liralık sermaye meselesi de 
birdenbire Maliye Hazinesince tediye edilecek 
değil, bütçe imkânları nisbetinde peyderpey ik
mal edilecek ve umumi mevzuat hükümleri çer
çevesi içinde tediye, tahsil tahakkuk ve mahsup 
muameleleri görecek ve aynı zamanda Sayışta-
ym murakabesine girmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Mehmet Pı
rıltı arkadaşımız da kanun tasarısının lehinde 
olmakla beraber, kanun .tasarısının 3 ncü mad
desinde derpiş edilmiş bulunan önemli görevleri, 
kârlılık esası üzerine çalışacak olan döner ser-
mays müessesesiyle kabili telif göremedikleri 
nokta! nazarına işaret etmişlerdir. Şüphesiz bir 
sınai veya ticari .müessesede oMuğu şekilde 
döner sermayeyi kabul ve mütalâa ettiğimiz 
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takdirde bu neticelere varmak kabil ve müm
kündür. Fakat birer açık saha işletmesi olan 
zirai işletme ünitelerinde esas itibariyle tenıei 
felsefe iki noktai nazara istinadetmekftedir. 
Bu, zirai işletme ekonomisinin kapılarından bu
lunmaktadır. Bunlardan birincisi iktisadilik, 
ikincisi devamlılık meselesidir. Her hangi bir 
hâdisede şüphesiz bu iki prensip her malûkâr-
da tahkik edilmek suretiyle, işler planlanmakta 
ve bunların kayıtlarını da işletme muhasebesi 
tutarak bu işletmeyi sevk ve idare ile mükeülef 
olan işletme müdürlerinin ikaz edilmesini te
min etmektedirler. Bütün Türkiye'de mevcu-
dolan zirai f aaliyetüerhı böyle bir dener sermaye 
müessesesi içerisinde dâvaları çözeceğini, halle
deceğini kabul etmek mümkün değildir. Bun
lar şüphesiz genel ve katma bütçelerden ve 
onun çok geniş imkânlarından faydalanacak
lardır. Hattâ personeli, umumi idare masrafla
rının mühim kısımları, buradan destek görmüş 
olacaklardır. Burada sadece pratikte seyyali-
yeti demini ve muhasebe tediye, tahsil ve tahak
kuk iş ve işlemlerinin dar ve mahdut kalıpla
rından kaçmılabilmesi ve tatbikatçı ziraat yük
sek mühendislerine ve onun elemanlarına, ida
re personelline gereken elastikiyet ve seyyali-
yetin temini bakımından bu husus tasarıda o şe
kilde tesbit ve mütalâa edilmiştir ki, gerek 2490 
sayılı Artırma Eksiltme ve İhale Kanununun 
ve gerekse 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun hükümlerinden mümkün olduğu ka
dar uzaklaşılarak tamamen zirai faaliyetin doğ
rudan doğruya bir usta işletme numunesi vere
bilmeleri bakımından, uygun bir iktisadi faali
yet manzumesini, mıntıkası halkına örnek teş
kil edecek tarzda çalıştırmasını sağlamayı is
tihdaf etmektedir. 

Bu meselede, hayvancılık meseleleri ayrı 
bir kanunla, 867 sayıdı Kanunla, ele alınarak 
onlara hara ve pamuk işlerinde ayrıca destek
leyici ve geniş ölçüde bir döner sermaye veri
lerek bu müesseselerde icabeden faaliyetlerin 
gösterilmekte bulunduğunu cevaben arz etmek 
istiyorum. 

Komisjronumuzda yapılan müzakereüer so
nucunda, sözü edilen kanun tasarısının tümü 
üzerinde varılan mutabakat gereğince bu tasa
rının kabulünü ve bu genel müzakerelerle ikti

fa edilmesini saygılarımla arz eder, hepinizi 
hürmetle seîâmllamn. 

HEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Bir su
al efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Sarlıcalı 
NEJAT SABLICALI (Balıkesir) — Bir zi

rai mücadele sırasında ihtiyar edilen masraf
ların, bundan faydalananlar tarafından tahsi
li hangi hükümler dâhilinde imkân içinde gör-
mektedü-ler. Bu istikamette bir hükme tasa
rıda tesadüf edemedik. Acaba tamamlayıcı bir 
bilgi verebilirler mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atayurt. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, burada 
kanunun 3 ncü maddesinde vatandaşların bu 
masraflara katılacağı hakkında bir hüküm yok. 
Bilâkis zirai mücadele ve zirai karantina hiz
metleri ile zarardan değerlendirme işlerini yap
ması bahis konusudur. Binaenaleyh, Zirai Mü
cadele ve Karantina Genel Müdürlüğünün ken
disine has kuruluş kanunu mevcuttur ve 6968 
sayılı Kanundur ki, 15 . 5 . 1957 tarihinde ka
bul edilip 24 . 5 . 1957 tarihinde neşredilmiş
tir. Bunun tatbikatla ilgili kuruluşlar meyda
na getirilmiş ve aynca görev ve yetkilerini be
lirten ve zirai mücadele işlerinin nasıl ele alı
nacağını gösteren yönetmelik ve tüzükleri mev
cut bulunmaktadır. Bu mesele ile bu kere ve
rilmekte bulunulan döner sermayeyi ve sırf bu 
döner sermayeden zirai mücadele yapılarak 
çiftçilerin ve esasen mahdut gelirli ve geçimle
rini zor temin etmekte bulunan köylülerin ayn
ca mutazarnr edilmesi gibi bir husus mülâhaza 
edilmemiş bulunmaktadır. Bilâkis onların bu 
baptaki hizmet ve faaliyetlerine geniş öüçüde 
yardımcı olmak amacı güdülmiiştür. Kanun ta-
sansmda böyle bir bedelin onlardan alınacağı
na dair bir hüküm yoktur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geçici 

1 nci maddede de arz etmiştim. Bu kanun yü
rürlüğe girinceye kadar tahakkuk etmiş olan 
döner sermaye durumu ne olacaktır? Çünkü bu 
bizim metinde yoktur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MEHMET 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Efendim, geçici 
1 nci maddenin tek bir fıkradan ibaret olması 
gerek Maliye Bakanlığı temsilcilerinin ve ge-

460 — 



C. Senatosu B : 13 19 . 12 . 1967 O : 1 

rekse Tarım Bakanhğı temsilcilerinin bu fıkra
daki hükmü derpiş etmek suretiyle meseleyi 
halledebileceklerini komisyonumuzda ifade ve 
beyan etmişlerdir. Şöyle ki; burada bütün hak 
ve vecibeler doğrudan doğruya bu kanunla dö
ner sermaye işletmesine geçer, demek suretiy
le bu geçişler 2490 sayılı Kanunun 66 ncı mad
desindeki esaslar üzerinden yapılmaktadır ki, 
defter kayıtları bilanço üzerinden bu şekilde 
deftere geçmektedir. Binaenaleyh, endişeye ma
hal yoktur. Çünkü mevcudolan işletmeler esa
sen devam edecektir. Nitekim, müzakere edil
mekte olan kanun tasarısında, 549 sayılı ve 
2654 sayılı kanunlarla, 4486 sayılı Kanunun 
13 nci maddesine ve bir de 6968 sayılı kanun
lara atıflar yapmak suretiyle bu kere tedvin 

edilmek istenen kanun tasarısı ile mevcut 
mevzuat arasındaki rabıta ve bağlarda tam ve 
kâmil mânasiyle kurulmuş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

ivedilik teklifi vardır, ivedilik teklifini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakit geçmiş ve çoğunluğun da kalmama
sı hasebiyle 21 . 12 . 1967 Perşembe günü saat 
15.00 te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 16,50 

6. — DÜZSLTİŞLER 

19 . 12 . 1967 tarihli 13 ncü birleşim tutanağı sonuna bağlı 1061 S. Sayılı basmayazıda aşağıda
ki düzeltişler yapılacaktır : 

Sayfa Sütun Madde Satır Yanlış Doğru 

ilişkn 
merkezlerde 

ilişkin 
merkezde 

^»» 

461 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

19 . 12 . 1967 Sah 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nm, avans alamıyan memur 
ve hizmetlilere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/444) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Hamido'nun yakınların
dan bâzılarının öldürülmesine dair içişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/440) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hıfzı Oğuz Bekata'nm, Kıbrıs meselesine dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Bakanlık Müsteşar Muavinine 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
sorusu (6/447) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Köy işleri Bakanlığı teş
kilâtına dair, Köy işleri Bakanından sözlü so
rusu (6/448) 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı 'nm, Büyükada'da Tarım Bakan
lığı Bütçesinden yapılan piknik yerine dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

8. — Cumhuriyet Senatosu istanbul üyesi 
Rifat Öztürkeine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

9. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapı
lacak otomatik telefon santraline dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

10. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, hastanelerin idaresine dair, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
sorusu (6/464) 

nı 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

İŞLER 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 

Fehmi Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/607) (S. Sayısı : 1042) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 12 . 1967] 

2. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporu (3/618) (S. Sayısı : 
1043) [Dağıtma tarihi : 13 . 12 . 1967] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kontejan Üye
si Nadir Nadi'nin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anyasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/617) (S. Sayısı : 1044) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 12 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karan-
tine Genel Müdürlüğüne bağlı kurum, okul ve 
kuruluşlara döner sermaye verilmesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisice kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/259; Cum
huriyet Senatosu 1/827) (S. Sayısı : 1061) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1967] 
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Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /607) 

T.C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 .10535 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fohmi Alpaslan'ın yasama do
kunulmazlığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Kavgada korkutmak maksadiyle silâh çekmek, hakaret ve ruhsatsız silâh taşımak suçlarını işle
diği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Artvin Ü/esi Fehmi Alpaslan hakkında Türkiye Cumhuri
yeti Anayasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alı
nan 25 . 7 . 1967 tarihli ve 25363 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, di
zi puslasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

T. ('. 
Adalet Bakanlığı 15.7. 1967 

('eza, İşleri Genel Müdürlüğü 
Slayt : 25363 Konu: Artvin Senatörü Fehmi Alpaslan'ın 

ya sama, dokunu] nra /-'lığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Kavgada korkutmak maksadiyle silâh çekmek, hakaret ve ruhsatsız silâh taşımak suçlarını isle
diği iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması Ankara Cumhuriyet Savcılığının 14 7.19(17 jiiin. ve 9()7/!G8, o/51oo sayılı yazısiyle 
talebolunmustur. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesine 
bağlı olarak birlikte sunulmuş olmakla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi hükmü 
dairesinde Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın yasama dokunulmazlığının kaldı
rılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyumlmasma delâletleri arz olunur. 

Hasan Dinçe r 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No: 3/607 
Karar No: 5 

6 .12 .1967 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, 29 . 4 . 1967 tarihinde korkutmak maksadiyle silâh çekmek, hakaret ve ruhsatsız 
silâh taşımak fiili isnad edilen, Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın tarihli ve 6/2 -10535 sayılı yazı
larına ekli dosya Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, İçtüzüğün 139 ve 140 ncı mad
delerinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde işleme tabi tutularak, Komisj^onumuzun 16 . 12 . 1967 
tarihli birleşiminde görüşüldü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Al
paslan'a isnad edilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre Anayasanın 68 ve 79 ncu maddeleri ile İçtüzü
ğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın, üyelik sıfatının 
sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 

Aydın Kastamonu Tekirdağ Tabiî Üye 
O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna H. Mumcuoğlu S. O'Kan 

C uanhurbaşıkıanınca S. 
Âmil Artus 

Kırşehir 
A. R. Ulusman 

Samsun 
R. Rendeci 

Ü. Diyarbakır 
S. Cizrelioğlu 

Konya 
S. Cumrah 

Sivas 
R. Öçten 

Hasta 

Hatay 
M. Deliveli 

Rize 
0. M. Ağım 

Tokat 
Z. Betil 

İstanbul 
E. Özden 

Sakarya 
M. Tığlı 

C. Senatosu (S. Sajyısı : 1042) 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /618) 

T.C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2 -13073 
2 . 10 . 1967 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Ferit Alpiskender'in yasama doku-
nulmazlliğı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

İdaresindeki oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticesi başka bir otoya çarparak hasara sebebi
yet vermek suretiyle eşya ve eşhasın emniyetine tehlike verecek surette vasıta sevk ve idare ettiği 
iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ferit Alpiskender hakkında Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 79 ncu maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alınan 
26 . 9 . 1967 tarihli ve 31557 sayılı tezkerenin su ı eti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi 
puslasiyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. ('. 
.idalet Bakanlığı 

(\'za İsleri (İmci Müdürlüğü 
Haı/ı : 31557 

26 . 9 . 11)67 

Konu: Cunıhui'iyet Senatosu Manisa Üyeci 
Kerit Alpiskender'in yasama dokunulmaz! ı-
<h hakkında. 

Başbakanlığa 

İdaresindoki oto ile dikkatsizlik ve tedbirsizlik neticeyi başka bir otoya çarparak hasara sebebi
yet vermek suretiyle eşya ve eşhasın emniyetine t İdike verecek surette vasıta sevk ve idare ettiği 
iddia olunan Cumhuriyet Senatosu Mani,;a Üyesi Ferit Alpiskender'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması Ankara Cumhuriyet Savcılığının 15. ' ) . l')C>7 gün ve 9()7/liiL41 Tiz. sayılı yazısiyle ta-
lebolunmuştıır. 

Cumhuriyet Savcılığının yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesi
ne bağlı d arak birlikte sunulmuş olmakla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 nen maddesi hük
mü dairesinde Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in yasama dokunulmazlığının 
kaldırılıp kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasına delâletleri arz olunur. 

Hasan Dince r 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Sen at o su 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No: 3/618 
Karar No: 7 

6 .12 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, dikkatsizlik ve tedbirsizlik ve eşya ve eşhasın emniyetine tehlike verecek surette va
sıta sevk ve idare etmek fiili isııadedilen, Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ferit Alpiskender'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair Başbakanlığın 2 . 10 . 1967 tarihli ve 6/2 -13073 sayılı 
yazılarına ekli dosya Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, İçtüzüğün 139 ve 140 neı 
maddelerinde belirtilen usul ve esaslar dairesinde isleme tabi tutularak. Komisyonumuzun 6.12. 1967 
tarihli birleşiminde görüşüldü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Manii-a Üyesi .Ferit Al-
piskender'e isııadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre Anayasanın GS ve 79 ncu maddeleri ile 
İçtüzüğün 1.39 ve 140 neı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılamanın, üyelik sıfa
tının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

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

Başkan 
Aydın 

O. S. Sarıgöllü 

Sözcü 
Kastamonu 
.1. N. Tuna 

Kâtip 
Tekirdağ 

II. Mumcuoğlı 
Tabiî Üye 
S. O'Kan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Amil Art us 

Diyarbakır 
»S. Cizrclioğhı 

Hatay 
.1/. Dcliveli 

İstanbul 
E. Özden 

Kırşehir 
A. it. riusmaıı 

Konya 
S. Çumra! i 

Kiz e 
O. M. Agun 

Sakarya 
..V. Tığlı 

Samsun 
R. Rendeei 

Sivas 
11. Öçten 

1 Tasta, 

Tokat 
Z. Betil 

C. Senatosu S. Salısı : 1043 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 1044 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Nadir Nadi'nin, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3 /617) 

T.C. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri : 6/2-17460 
19 . 9 . 1967 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Nadir Nadi'nin yasama dokunulmaz
lığı. 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Gazetesinin 4 . 6 . 1967 tarihli nüshasının 1 nci sayfasında (var diyeceğimiz) başlığı 
altında yayımlanan yazı ile Basın Kanununun 30 ncu maddesine muhalefet ettiği iddia olunan 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nadir Nadi hakkında Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu 
maddesine tevfikan bir karar verilmesine dair Adalet Bakanlığından alman 12 . 9 . 1967 tarihli ve 
30387 sayılı tezkerenin sureti ile ilişiği hazırlık soruşturması evrakı, dizi puslasiyle birlikte bağlı 
olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza İsleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : 30387 

12 . 9 . 1967 

Konu: Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nadir 
Nadi'nin yasama dokunulm azlığı hakkında. 

Başbakanlığa 

Cumhuriyet Gazetesinin 4 . G . 1967 tarihli nüshasının 1 nci sayfasında (Var diyeceğimiz) 
başlığı altında yayımlanan yazısı ile Basm Kanununun 30 ncu maddesine muhalefet ettiği iddia 
-olunan Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nadir Nadi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılması İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığının 1 . 9 . 1967 gün ve 967/'ol8 Hz. sayılı yazısiyle talebolunmuştur. 

Cumhuriyet Savcılığının, yazısı örneği ile bu husustaki hazırlık soruşturması evrakı dizi listesi
ne bağlı olarak birlikte sunulmuş olmakla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 79 ncu maddesi 
hükmü dairesinde Cumhuriyet Senatosu Üyesi Nadir Nadi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırılıp 
kaldırılmaması hususunda gereğinin takdir buyurulmasma delâletleri arz olunur. 

Hasan Dincer 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 6 . 12 . 1967 

Esas No: 3/617 
Karar No: 6 

Yüksek Başkanlığa 

Kendisine, Basın Kanununun 30 nen maddesine muhalefet, fiili isnadedilen, Cumhuriyet Sena
tosu Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı Üyesi Nadir Nadimin yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanılğnı 19 . 9 . 1967 tarihli ve 6/2-17160 sayılı yazılarına ekli dosya Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, İçtüzüğün 139 ve 140 neı maddelerinde belirtilen usul ve 
esaslar dairesinde işleme tabi tutularak, Komisyonumuzun 6 . 12 . 1967 tarihli Birleşiminde görü
şüldü. 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenilen Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanlığı Kon
tenjanı Üyesi Nadir Nadiye isnadedilen fiilin vasıf ve mahiyetine göre Anayasanın 68 ve 79 ncu 
maddeleri ile İçtüzüğün 139 ve 140 ncı maddeleri uyarınca hakkındaki kovuşturma ve yargılama
nın, üyelik sıfatının sona ereceği zamana bırakılmasına karar verildi. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Kastamonu Tekirdağ Tabiî Üye 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna 11. Mumcu oğlu S. O'Kan 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Diyarbakır Hatay İstanbul 
Âmil Artus S. Cizrelioğlu M. DeUveli E. Özden 

Kırşehir Konya iliz e Sakarya 
.1 . R. Jlusman S. Çumralı O. M. Agun M. Tığlı 

Samsun Sivas Tokat 
R. Reudeci II. Öçten Z. Betil 

Hasta 

ü. Senatosu (S. Sayısı : 1044) 



Toplantı : 7 ı fkğ% | 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I U U I 

Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele 
ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı kurum - okul ve 
kuruluşlara döner sermaye verilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/259; C. Senatosu 1/827) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı: 227) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 31 .7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say\ : 2592 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 28 . 7 . 1967 tarihli 150 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Mücadele ve Zi
rai Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı kurum - okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi hak
kında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 26 . 7 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edihni§ ve Genel Kuru
lun 27, 28 . 7 . 1967 tarihli 149 ve 150 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 227) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Seımtosu 

Geçici Komisyonu 14 . 12 . 1967 
Esas No: 1/827 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 28 . 7 . 1967 tarihli 150 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Tarım Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile Zirai Karantina Genel Mü
dürlüğüne bağlı kurum - okul ve kuruluşlara döner sermaye verilmesi hakkında kanun tasarısı, Ko
misyonumuza havale buyurulmakla Komisyonumuzun 13 . 12 . 1967 tarihli toplantısında ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 
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Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve temsilcilerin verdikleri izahat Komisyonumuzca da 

uygun mütalâa edildiğinden mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
şekli ile aynen ve ittifakla kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileği ile Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

Sözcü 
Trabzon 

A. Şakır Ağanoğlu 

Kâtip 
Yozgat 

İsmail Ye§ilyurt 
Gümüşane 

Abbas Cilâra 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tarım Bakanlığı Ziraat İsleri Genel Müdürlüğü 
ile Zirai Mücadele ve Zfrai Karantina Genel 
Müdürlüğüne bağlı kurum - okul ve kuruluşla
ra döner sermaye verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

Sermaye tahsisi 

MADDE 1. — Tarım Bakanlığına bağlı Zi
raat İşleri Genel Müdürlüğüne 200 milyon lira, 
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Mü
dürlüğüne de 50 milyon lira olmak üzere top
lam olarak 250 milyon liralık döner sermaye 
tahsis edilmiştir. 

Yukarıda tesbit edilmiş sermaye limiti za
manla ortaya çıkacak ihtiyaç ve zaruretlerle 
oranlı olarak Bakanlar Kurulu karariyle iki ka
tma kadar çıkarılabilir. 

Sermaye kaynaklan 

MADDE 2. — Döner sermaye aşağıdaki kay
naklardan elde edilir. 

a) 549 ve 2654 sayılı kanunlarla 4486 sayılı 
Kanunun 18 nci maddesine bağlı işletmelerin dö
ner sermaye varlıkları, 

b) Tarım Bakanlığı Bütçesine konulacak 
ödeneklerle Hazinece yapılacak aynî yardım
lar, 

c) Döner sermaye faaliyetlerinden elde 
edilecek kârlar, 

ç) Diğer bağış ve yardımlar, 
Sermayenin toplamı 1 nci maddede belir

tilen miktara baliğ olduktan sonra fazlası Ha
zineye yatırılır. 

Bağış ve yardımlar sermaye haddine tabi 
değildir. 

C. Senatosu 

GEÇİCİ KOMİSYONUNUN 
METİN 

KABUL ETTİĞİ 

Tarım Bakanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlü
ğü ile Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel 
Müdürlüğüne bağlı kurum - okul ve kuruluşlara 

döner sermaye verilmesi hakkında kanun 
tasarısı 

Sermaye tahsisi 

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

Sermaye kaynaklan 

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

(S. Sayısı : 1061) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Döner sermayenin faaliyet alanları 

MADDE 3. — Döner sermaye verilen, öğre
tim ve eğitim kurumlariyle enstitüler ve diğer 
kuruluşlar, aşağıda gösterilen faaliyetlerde bu
lunurlar. 

a) Öğretim, eğitim ve yayını yapmak, 
b) Denemeler yapmak ve araştırmalarda 

bulunmak, 
c) Tohum, toprak ve ilâç analizleri yap

mak, 
ç) Bitki ve hayvan ürünlerini çiftçiye ör

nek teşkil edecek şekilde değerlendirmek ama-
ciyle imalâtta bulunmak, 

d) Tohum, damızlık fide, fidan, bağ çu
buğu ve hayvan yetiştirmek, 

e) Üretilen, yetiştirilen ve imal edilen mad
deleri satmak, 

f) Zirad mücadele ve zirai karantina hiz
metlerini ifa etmek, mücadele neticesinde elde 
edilen ürünlerden kıymetlendirilmesi mümkün 
olanları kıymetlendirmek, 

g) Bu faaliyetlerin ifasında gereken haller
de özel ve tüzel şahıslarla işbirliği yapmak, 

h) Bu faaliyetlerin gerektirdiği bina vesair 
tesisleri yapmak ve yaptırmak. 

Sermaye aktarmaları 

MADDE 4. — 3 ncü maddede yazılı konular 
içindeki görevlerin yapılması için, döner serma
yelerin tahsisi, birleştirilmesi, kaldırılması ve 
kaldırılan döner sermayeye ilişkn varlıkların 
diğer sermayelere devri ve sermayeler arasın
da aktarma yapılması hususlarında, Tarım Ba
kanlığı yetkilidir. 

Yapılacak bu değişiklikler hakkında, Maliye 
Bakanlığına bilgi verilir. 

Sermayenin harcama yerleri 

MADDE 5. — 3 ncü maddede sayılan iş ve 
faaliyetlerin yürütülebilmesi için lüzum görülen: 

a) Ahır, depo, kümes, ambar, hangar, işçi 
evi, sıcak yastık, sera, atelye ve imalâthane gibi 
bina ve tesislerin yapım ve onarımı, 

b) Canlı, cansız demirbaş, üretim ve tüke
tim madde ve malzeme bedelleri ile döner ser
maye çalışmalarının gerektirdiği diğer alım ve 
giderleri, 

C. Senatosu 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Döner sermayenin faaliyet alanları 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Sermaye aktarmaları 

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

Sermayenin harcama yerleri 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 1061) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

c) Döner sermaye işlerinde çalıştırılacak 
personel ve işçilerin ücretleri ve gündelikleri ile 
bunların her türlü özlük hakları, 

Konularındaki harcamalar döner sermayeden 
karşılanır. 

Kuruluş 

MADDE 6. — Döner sermaye işletmelerinin 
bütçelerini ve hesaplarını inceleme, bilânçol'arı-
ÎII düzenleme ve döner sermaye ile ilgili sair 
işleri takiple görevli merkezlerde Genel Müdür
lüklere bağlı ve saymanlık teşkilâtını muhtevi 
birer (Döner sermaye işletmeleri Merkez Mü
dürlüğü) ile ayrıca döner sermaye verilen mü
essese ve kuruluşların her birinde (Döner ser
maye işletmesi) kurulur. 

Kasa tazminatı 

MADDE 7. — Bu kanunla kurulan döner 
sermaye işletmelerindeki sorumlu saymanlara 
kadro unvanlarına bakılmaksızın aylık tutarla
rının % 15 - 25 ine kadar aylık kasa tazminatı 
verilebilir. 

Fazla çalışma ücreti 

MADDE 8. — Döner sermaye işletmeleri
nin icaplarından olan günlük çaılşma saatleri 
dışında çadlıştırılan personeline Tarım Bakanlı
ğınca tâyin ve tesbit edilecek miktarda her 
ay fazla çalışma ücreti verilir. 

Ancak ödenen fazla çalışma ücreti o perso
nelin bir aylık maaşının 1/3 ünü geçemez. 

İstisnalar 

MADDE 9. — Döner sermaye işletmeleri, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye ve 2490 sayılı 
Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları hüküm
lerine tabi değildir. 

Ancak, döner sermaye saymanları, malî 
yılm bitiminde idare hesaplarını Sayıştaya, bi
lanço ve eklerinin birer örneğini de Tarım ve 
Maliye Bakanlıklarına göndermekle görevlidir
ler. 

Merkez müdürlüklerince birer genel bilan
ço düzenlenir ve bilançolar ilgili genel mü-

4 — 
I Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Kuruluş 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

Kasa tazminatı 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Fazla çalışma ücreti 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

İstisnalar 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len 9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1061) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin I 

dürlüMer tarafından birleştiirilerek malî yılın 
bitiminden itibaren 4 aylık bir süre içıerisinde I 
Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına I 
gönderilir. 

Sorumluluk I 

MADDE 10. — Malî işlerden, işlotr.-.o müdü
rü ve sayman birlikte sorumludur. I 

Yedirme ve barındırma 

MADDE 11. — Döner sermaye işletmelerinde I 
çalışan personel ve işçilerden görevi icabı yemek I 
zamanlarını ve geceyi işletmede geçirmek zorun- I 
da kalanların, yedirme ve barındırmalarına ait 
harcamalar döner sermayeden sağlanır. 

Çe§itli hükümler I 

MADDE 12. — Döner sermayeye ait mallar, 
Devlet malı hükmündedir. 

MADDE 13. — Döner sermaye işletmeleriyle 
lilgili malî ve idarî işlemlerin yürütülmesi ve mu
hasebe usullerine ait esaslar, Maliye ve Tarım I 
Bakanlıklarınca birlikte hazırlanır. 

MADDE 14. — 549, 2654 sayılı kanunlarla 
4486 sayılı Kanununun 18 nci maddesi ve 6968 s*a- I 
yılı Kanunun 29 ncu maddesinin son fıkrası 
kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 549, 2654 sayılı Ka
nunlarla 4486 sayılı Kanunun 18 nci maddesi 
gereğince verilen döner sermaye işlerinde doğan I 
bütün hak ve vecibeler bu kanunla döner ser
maye işletmelerine geçer. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yeni yönetmelik'çı
kıncıya kadar eski yönetmelikteki hükümler uy
gulanır. 

MADDE 15. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Tarım Bakanlıkları yürütür. 

• • mmm 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Sorumluluk 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len 10 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

Yedirme ve barındırma 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len 11 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Çeşitli hükümler 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edi
len 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisince kabul edi
len 13 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Millet Meclisince kabul edi
len 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince ka
bul edilen geçici 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisince ka
bul edilen geçici 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

- MADDE 15. — Millet Meclisince kabul edi
len 15 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edi
len 16 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

• • • 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1061) 




