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T U T A N A K D E R G İ S İ 

18 nci Birleşim 

11 . 1 . 1968 Perşembe 

Sayf-
1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 600=601 
2. — GELEN KÂĞITLAR 601 
3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 602 
1. — Bursa Üyesi Şeref Kayalar'm, Ta

biî Üye Ahmet Yıldız'm Kıbrıs konusunda 
bir genel görüşme açılması hakkındaki 
önergesini, tenkidlerde bulunduktan sonra 
geri almak suretiyle Hükümete cevap ver
me imkânını ortadan kaldırdığına dair de
meci 602:603 

2. — Millî Eğitim Bakanı îlhami Er
temin, Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal'm ge
çen birleşimde, Türkiye Öğretmenler Sen
dikasının yıl bası münasebetiyle gönderdi
ği tebrik kartı hakkında bakanlıkça ne iş
lem yapıldığına dair gündem dışı konuş
masına cevabı 603:604 

3. — Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim 
Tekin'in; Denizli Üyesi Hüseyin Atamaca'-
mn, geçen birleşimde, tütün mevzuunda 
yaptığı gündem dışı görüşmesine cevabı 604: 

605 
4. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARI «606 
1. — Askerî ve siyasi sahalarda memle

ketimize büyük hizmetleri mesbuk mer-

üMler 

Sayfa 
hum Ali Fuat Cebesoy'un ruhunu tazizen 
ihtiram duruşu, 606 

2. — Merhum Ali Fuat Cebesoy'un ce
naze törenine katılmak üzere Cumhuriyet 
Senatosundan bir heyet seçilmesine dair 
iki önerge ve ad çekme suretiyle beş kişi
lik bir heyet teşkili 606 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 606:607 
1. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/456; Cumhur yet Senatosu 17844) 
(S. Sayısı : 1071) 607:611,666:667 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/357; Cumhu
riyet Senatosu 1/845) (S. Sayısı : 1 0 " ^ 611: 

617,670:671 
3. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu rakoru 
(Millet Meclisi 1/455; Cumhuriyet Sena
tosu 1/843) (S. Sayısı : 1073) 617:619,668:669 
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Sayfa 
4, — 444 sayılı Kanunim 1 nci ve 2 nci 

maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporları (Millet Mee!ici 2/404; 
Cumhuriyet Senatosu 2/228) (S. Sayısı : 
1000 e eli) 619:663,672:675 

6. — SOKULAR YE CEVAPLAR 664 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAP

LARI 664 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
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Sayfa 
Sırrı Atalay'm, bölgelerarası dengesizliğin 
giderilmesine dair sorusu ve Barbakan Sü
leyman Demirel'in yazılı cevabı (7/838) 664 

2. —.Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı'nm, kaçak eşya getiren ha
vacı subaylara dair Millî Savunma. Güm
rük ve Tekel bakanlarından sorulu ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Tekin'-
in yazılı cevabı (7/399) 664:665 

7. DÜZELTİS 665 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 
Başkan; şahsı ve Başkanlık Divanı adına, 

Cumhuriyet Senatosunun ±068 yılı çalışmaları-
nııı başarılı olmadı, üyelere rnırluluk ve sağlık 
dileğinde bulundu. 

Denizli üyesi Hüseyin Atmaca; tütün taban 
ve tavan fiyatları ile randımanının vaktinde 
ilân edilmemesi ve ekici tütün kredisinin aslımı 
sebebiyle müstahsilin emecinin karşılısını ala-
rn.adigT.ni ve bunların önlenmedi için alınması 
gerekli tedbirleri açıkladı. 

Eskişehir Üyesi ömor Ucuzal; Türk Öğret
menler Sendikasının yılbaşı münasebetiyle gön
derdiği sîyah zemin üzerine basılnrş tebrik kar
tındaki «meslek ve memleket için karanlık bir 
yıl geçirdik» ibaresine temasla, bunun 621 sa
yılı Kanunun ihlâli mahiyetini t acıdığını, diğer 
Senato üyelerine ve bu arada hakanlığa da gön
derildiğini tahmin ettiği bu *ehrik kartı üseri-
ne Millî Eğitim Bakanlığının ne gibi bir işlem 
yaptığını sordu. 

Tabiî Üye Suphi Karaman; Kıbrıs gibi millî 
bir dâvada, büyük tirajlı bir gazetenin yaptığı 
hakikate uymıyan seri yayınlara, gizli belge ve 
konuşmaların daima bu gazete ile ortaya atıl
dığına dikkati çekti ve bu yayınla kamu oyu
nun yanıltılarak politik faydalar sağlanmak 
a m a - güdüldüğünü belirtti. 

Vazife ile yurt dışına giden ihsan Sabri 
Çağlayangil'e, dönüşüne kadar, İçişleri Bakam 

Faruk Siikanîn vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı teskeresi okundu, bilgi edinildi. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü İşçileri Emekli Sandığı ile 
Askerî Fabrikalar Tekaüt ve Mun^enet Sandı
ğının Sosyal Sigortalar Kurumuna d<y-ri hak
lımda kanun tasarımının havale edildisi komis
yonlardan üç°r ürenin iştirakiyle k u n u a ^ k bir 
geçici komisyonda görüşülmesine dair Ulaştır
ma Bakpnı Sadettin Bilgicin önergesi okundu ; 

kabul olundu. 

,,. Çekoslovakya Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimizi ziyarete- davet ed:lmefir'm Müş
terek Başkanlık Divanınca uygun görüldüğüne 
dair Başkanlık tezkeresi ile, 

Yugoslavya Parlâmentosundan bir heyetin 
memleketimizi ziyarete dave* edilmesinin Müş
terek Başkanlık Divanınca uygun görüldüğüne 
dair Başkanlık tezkeresi okundu., tasvibolundu. 

Cumhuriyet Ser.a*:o.7u Tabiî Üyesi Eadri 
Fardan ve 4 arkadaşının, Kıbrıs konuşurda bir 
gmel görüşme açılmasına dair önergesi, önerge 
şahinleri tarafından geri alındı. 

Denizli üyesi Hüseyin Atmacamın 441 453, 
Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekatamm MS, 
Ankara Üyesi Yiğit Kökenin 447. 
İstanbul Üyesi Erdoğan Adalının 449. 
İstanbul Üyesi Rifat Öztürkcine'nin 482, 
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İstanbul Üyesi Ekrem Özden'in 463, 465 sa
yılı sözlü soruların görüşülmesi ilgili bakanlar 
bu birleşimde hasır bulunmadıklarından, gele
cek birleşime bırakıldı. 

Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullan
ma ve endüstri suyu temini hakkında kanun 
tasarısı üzerinde bir süre görüşüldü ve tasarı 
komisyonca geri alındı. 

Devlet Orman İşletmeleri ve kereste fabri
kalarının 1930, 1981, 1962 ve 1983 yılları bilan
çolarının onanmasına dair kanun teklifinin gö

rüşülmesi, ilgili bakan bu birleşimde hasır bu
lunmadığından, gelecek birleşime bırakıldı. 

11 . 1 . 1968 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.20 de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 
Sırrı At alay Nakit Ali an 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

SOKT'LAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 

Hayri Mıımcuoğlu'nun, Tekirdağ İli Köy İşle
rine dair yazılı soru önergesi, Köy İşleri Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/417) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı At alay'm, Orman Genel Müdürlüğü Bütçe
sine dair yazılı soru önergesi, Tarım Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/418) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, Karayolları Genel Müdürlüğü Büt
çesi ile il, ilçe ve köy yolları hakkında yazılı 
soru önergesi, Bayındırlık ve Köy İşleri bakan
lıklarına gönderilmiştir. (7/419) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm Diyanet İşleri Başkanlığı Bütçesi
ne dair yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/420) 

2. — GELEN KÂĞÎTLAB 

RAPORLAR 
1. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/455; Cum
huriyet Senatosu 1/813) (S. Sayısı : 1073) 

2. — Ankara Üniversitesi 1987 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde derişiklik yakıl

ması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/456; Cum
huriyet Senatosu 1/844) (S. Sayısı : 1071) 

3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/357; Cumhuriyet Senatosu 1/845) 
(S. Sayısı : 1072) 
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BÎEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Nahit Altan (Çanakkale), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 18 nci Birleşimi açıyorum, çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Bursa Üyesi Şeref Kayaların, Tabiî 
Uye Ahmet Yıldız'm Kıbrıs konusunda bir genel 

•görüşme açılmam hakkındaki önergesini, tenkid-
lerde bulunduktan sonra geri almak suretiyle 
Hükümete cevap verme imkânını ortadan kaldır
dığına dair demeci 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) 
hakkında söz istivorum. 

Za-T3tı sabık 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında buyurun 
Sayın Kayalar. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım, geçen oturumda "tir 
hâdise cereyan etti, Yüksek Senatomuzda. Bu
nu kısaca izah etmek istiyorum. 

Bir gsnel görüşme talebi vardı, arkadaşları
mız usulüne tevfikan vermişlerdi. Genel görüş
meye mütedair olan İçtüzük maddesi tatbik 
edildi. Bir oturum sonra genel görüşme takriri 
mümzilerindcn bir arkadaşımız görüşecek, leh 
ve aleyhte ayrıca iki arkadaşımız görüşmesini 
yaptıktan sonra genel görüşmenin açılıp açıl
maması hususunda bir karar ittihaz edilecek idi. 
Fakat, genel görüşme takriri mümzilerinden bir 
arkadaşımız Cumhuriyet Senatosuna yepyeni 
bir sistem getirdi. Hem Hükümeti, genel görüş
meyi arzu ettiği muhteva içinde tenkid etti, fa-" 
kat tenkidinin sonunda da genel görüşme tale
binden vazgeçti. Başkanlık Divanı da haklı ola
rak genel görüşme talebi henüz gündeme alın-' 
madiği için bu takririn geri alınmasını kabul 
etti ve bu suretle mesele kapandı. 

Ancak, Sayın Yıldız'ın, Hükümetinize vâki 
bâzı, haksız zannettiğimiz, beyanları üzerinde 
tavzihte bulunmayı da zaruret telâkki ettim. 
Sayın Başkana bu zaruret sebebiyle bana ver
diği izinden dolayı teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kayalar tavzih değil de 
zapta geçirilmesi hususu. 

ŞEREF KAYALAR (Devamla) — Zapta ge
çirilmesi hususunu arz ediyorum. Sayın Başka
nım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Başta Kıbrıs sorunu olmak üzere, Yunanis-

tanla olan çeşitli münasebetlerimizin millî men
faatlerimiz yönünden arz ettiği özel önem ve 
değer dolayısiyle Hükümetimiz Yunanistan'da 
vukua gelen iç gelişmeleri farklı açıdan değer
lendirmiştir. 

21 Nisan olaylarında olduğu gibi son 13 Ara
lık olaylarının da bu temel mülâhazalar içinde 
mütalâa edildiği, defaatle Hükümetimiz tara
fından izah edilmiştir. Şu da bilinmektedir İd, 
Hükümetin tutumu Yunanistan'daki i* gelişme
lerin mahiyetinin münakaşasına girişmekten zi
yade bu memleketle olan özel münasebetlerimi
ze en uygun düşecek tarzı tercih edip yürüt
mektir. 

G-eııe Hükümetimizin beyanlarından sarahat
le anlaşılmaktadır ki, Hükümet, barış yolu ile 
zafer kazandığı iddiasında değildir. Ancak; ba
rışçı yollarla büyük bir gelişmenin kaydedildiği 
de inkâr edilemez. Kaydedilen gelişme, Kıbrıs 
sorununun cemaatimizin ve memleketimizin mil
lî menfaatine en uygun şekilde hallinde yardım
cı ve hattâ müessir olacak sağlam ve tesirli ze
minin yaratılmasına yardım etmiştir. Bugün 
Hükümetin bütün çabası bu zemine dayanmak
tan en iyi şekilde yararlanmaktır. Buhran için
de çözüm aranmıyacağına dair Sayın Başbaka
nımıza atfedilen beyanın varidolduğu hakkın
daki iddia da yersizdir. 

Gerçek şudur ki; Hükümetimiz önce süratle 
izalesi gereken buhranın halli üzerinde durmuş, 
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buna mukabil meselenin esasına ait gayretleri
ni, buhranın hallinden sonra elde olunacak ge
lişmelere göre ayarlamak yolunu tercih etmiştir. 

Çeşitli vesilelerle de açıklandığı gibi, Hükü
metimizin Kıbrıs politikasının esasını, cemaati
mizin meşru hak ve menfaati ile memleketimi
zin menfaatini sağlam teminata bağlıyan ve bu 
meyanda cemaatimizin Devletin idaresine işti
rak eylemesine imkân veren bir çözüm yolunun 
barışçı yollarla temini teşkil etmektedir. Hükü
metin bu politikasında ve görüşünde bir deği
şiklik mevcudolmadığı mütaaddit defalar par
lâmentolar huzurunda arz edilmiştir. 

Sayın Yıldız'm, kamu oyunun Kıbrıs konu
sundaki gelişmeler hakkında yeteri derecede 
aydınlanmadığı iddiasına iştirak etmeye imkân 
yoktur. Bir gerçektir ki, Hükümet, bugüne ka
dar her iki Mecliste, komisyonlarda Yüce Mil
letimizin temsilcilerine bilgi arz etmekte, ayrıca 
basın yoluyla bu çabasına devam edegelmekte-
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sayın Yıldız'm hangi esbabı mucibeye isti

naden zikrettiğini şimdi tâyin ve tesbit edemi
yorum. Mister Vance «Kıbrıs meselesinin çözü
müne ait bir çözüm yoluyla memleketimize gel
miştir» buyurdular. 

Hükümet tarafından ve Savın Başbakan ta
rafından mütaaddit defalar Yüce Meclislerde 
arz edilmiştir ki : Mister Vance memleketimize 
bir çözüm yoluyla gelmemiş, sadece bir aracılık 
çabası içinde bulunmuştur. Sayın Yıldız, Hükü
metinizin - çok şayanı dikkat bir nokta muhte
rem arkadaşlarım - Hükümetimizin Yunanis
tan'la Enosis esası üzerinden müzakereye giriŞr 
tiğini de iddia etmek gibi bir duruma düşmüş
tür. Bunu grupum adına şiddetle reddederim. 
(A. P. sıralarından bravo sesleri) Hükümetimiz 
Yunanistan'la hiçbir zaman Enosis üzerinde bir 
müzakereye girmediği gibi, pazarlık da yapma
mıştır. Şayet Sayın Yıldız'm iddialarında far
zımuhal olarak; küçük bir hakikat payı olsaydı, 
ondan evvel çok değerli grupum bunun şiddet 
ile karşısında olurdu. Bizce «on sınır görüşmele
rinin en önemli neticesi, Sayın Yıldıı'm iddia
sının tamamen aksine olarak Türkiye'nin Eno-
sise razı olabileceği şeklinde beslenen yanlış in-
tıbalann tamamen izale edilmiş olmasıdır, İkti
darımızın bu konuda aldığı netice sadece bizim 

değil, bütün Türk Milletinin iftihar vesilesi ol
mak lâzımgelir saygılarımla. (A, P. sıraların
dan, alkışlar) 

2. — Milli Eğitim Bakanı îlkami Ertem'in, 
Eskişehir Üyesi Ömer TJcuzaVın geceyi birleşim
de, Türkiye Öğretmenler Sendikasının yılbaşı 
münasebetiyle gönderdiği tebrik kartı hakkında 
Bakanlıkça ne işlem yapıldığına dai^ gündem 
dışı konuşmasına cevabı 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Millî Eği
tim Bakanı söz istemişlerdir, buyurun. 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎLHAMÎ ERTEM 
(Edirne Milletvekili) — Cumhuriyet Senatosu
nun pek muhterem üyeleri, 9 Ocak Salı günkü 
Birleşimde Eskişehir Senatörü Sayın Ömer 
Ucuzal, gündem dışı bir konuşma yaparak Tür
kiye öğretmenler Sendikası Genel Merkezi Yü
rütme Kurulunun yılbaşı münasebetiyle siyah 
zemin üzerine beyaz yazarak gönderdiği yıl
başı tebriki mesajı hakkında görüşlerini be
lirtmiştir. Görüşlerine, tahlil ediş tarzına, 
Devlet Personeli Sendikaları Kanunu içindeki 
tutumun tahliline tamamen katılıyorum Kendi
leri, sözlerinin sonunda Millî Eğitim Bakanlığı
nın bu hususta ne yaptığı, ne yapmakta oldu
ğu hakkında bir soruları olmasa idi bu mev
zua temas etmek üzere yüksek huzurunuzu iş
gal etmiyecektim. 

Millî Eğitim Bakanlığının bu konudaki tu
tumundan bilgi istemeleri, ne muamele yapıl
dığını öğrenmek istemeleri karşısmda ben de 
söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Pek muhterem arkadaşlarım, Türk millî eği
timinin gelişmesinden, şerefli Türk Öğretmeni
nin asıl görevi içinde kalmasından huzursuz
luk duyanlar için elbette ki, siyah zemin üzeri
ne bu tarzda yılbaşı mesajı göndermeleri nor
maldir. Bugün Türkiye'de bir gerçek vardır. 
O da muhtelif çevrelerin bâzı politikacıları 
ile, bâzı yazarları ile, bâzı dernekleriyle bera
ber gelişmekte olan, hamle yapmakta olan re
faha doğru hızla ve huzura büyük bir yürek 
açıklığı ile yürüyen Türkiye'nin bu halin
den huzursuzluk duymaları ve türlü tarzda 
Türkiye'yi .karanlık içindeymiş gibi karanlık 
emellerine uygun olarak göstermek istemeleri
dir. îşte TÖS'ün tutumu da budur. 
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Türk öğretmeni, 1967 - 1968 ders yılını açar
ken arz ettiğim gibi, bu yıl büyük bir huzur 
yılı içinde olacaktır, Millî Eğitim Bakanlı
ğında, hiçbir atanma, hiçbir nakil, kanun 
dışında indî ve keyfî olarak olmamıştır, olmı-
yacaktır. Mutlak surette bunlar, kanunların 
icabettiği gibi objektif kıstaslara dayanıla
rak tamamen başarı ve memlekete hizmet esa-
3i içinde cereyan etmektedir. Ama. biraz 
evvel arz ettiğim gibi, bundan huzursuzluk du
yanlar vardır. Türkiye'yi daima bir olumsuz 
tutumun içinde göstermekte, her şeyi kara çiz
gilerle çizmekte yorulmak bilmez, yorulmaz 
bir gayret sarf edenler mevcuttur, işte maal
esef TÖS'ün bu tebriki de bunun bir ifadesidir. 

Türk millî eğitimi, bu yıl büyük hamle 
yapmıştır. Rakamlarla ikinci defa Yüksek 
Huzurunuzu işgal etmemek için bunların te
ferruatına girmiyeceğim, çünkü çok kısa bir 
zaman sonra Bütçe münasebetiyle, millî eği
timin meseleleri Yüksek Huzurunuzda görü
şülecek, Türk millî eğitiminin bu yıl ne ka
dar hamle yaptığı, ne kadar yatırım yaptığı, 
ne kadar yeni okul açtığı, bunlar açık açık 
huzurunuzda arz edilecektir. Ama ben şunu 
belirtiyorum ki; Türk eğitimi mutlak suret
te Türkiye'nin bütün sahalarında olduğu gibi 
bir gelişme içindedir ve bu gelişme büyük 
Türkiye'yi yaratmaya müteveccihtir. Ama bun
dan huzursuzluk duyanlar vardır. Asîl Türk 
öğretmenini asîl vazifesinden ayırıp, milletin 
karşısına dikmek istiyenler mevcuttur, onu 
vazifesinden ayırıp politikanın, hem de en ileri 
derecede politikanın içine sokmak istiyenler 
vardır. Ben Millî Eğitim Bakanı olarak daima 
bunun karşısında olacağım. Türkiye'de mut
lak surette kanunlar hâkim olacaktır. (Bravo 
sesleri.) 

Senatomuzun çok muhterem üyeleri, bu du
rumda iki husus vardır : Yani bu meseleyi iki 
açıdan ele almak mümkündür. Birisi; sendi
kanın tüzel kişiliği olarak hareket etme tar
zıdır, ikincisi; tüzel kişiliğe mensup şahısların 
hareket tarzlarıdır. 

Sendikanın hareket tarzı Devlet Personeli 
Sendikaları Kanununa göre uygun hareket et
memeleri müddeiumumileri, Cumhuriyet sav
cılarını ilgilendiren bir durumdur, Millî Eğitim 
Bakanlığı olarak Sendikanın, sendika olarak 

faaliyetlerinin kanun içinde olup olmamasının 
takibi, Cumhuriyet Savcılığına aittir, Millî 
Eğitim Bakanlığının görevi, dışındadır. Ama sen
dika mensuplarının öğretmen ve dolayısiyle bir 
Devlet memuru olmalarından mütevellit hattı 
hareket tarzları vardır ki: o zaman kendileri 
hakkında kanunlar uygulanmaktadır. Kanun
larımız Türk öğretmenine neyi yapmayı emret
miş, neyi yapmıya müsaade etmişse bu sahada 
hareket eden öğretmenlerin hiçbirinin asla 
endişesi olamaz. Ama kanunlarımız öğretmen
lere neleri yapmayı menetmişse, bunların için
de bulunanlar daima karşılarında kanunu 
bulacaklardır ve bn takibat yapılmaktadır, 
yapılmakta devam edecektir. Türk millî eği
timinin hedefleri, Türk millî eğitim politika
sı ve Türk millî eğitiminin 1967 içinde yap
tığı ilerlemeleri, kaydettiği büyük inkişafı 
bütçe müzakereleri münasebetiyle sizlere arz 
edeceğim. Şimdilik Sayın Ömer Ucuzal'm ko
nuşması münasebetiyle maruzatım bu kadar 
olacaktır. Saygılarımı sunarım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir Senatörü) — 
Sayın Bakana çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Böyle bir usul yok efendim. 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı, buyurun. 

3. — Gümrük ve Tekel Bakanı İbrahim Te
kin'in; Benizli Üyesi Hüseyin Atmaca'mn, geçen 
birleşimde, tütün mevzuunda yaptığı gündem dip 
görüşmesine cevabı, 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI İBRAHİM 
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Yüksek Senatonun 9 . 1 . 1968 
günkü Birleşiminde Cumhuriyet Senatosu De
nizli Üyesi Sayın Hüseyin Atmaca arkadaşımı
zın tütünün çok konuşulan bâzı meseleleri 
hakkında gündem dışı yapmış olduğu konuş
mayı dikkatle inceledim. 

Muhterem arkadaşımızın bu mevzudaki so
rularına sırasiyle cevap arz edeceğim. Zira 
mesele, tütün meselesi, çok mühimdir. Bu 
günlerde de piyasa mevzuu konuşulmaktadır. 
Kısa da olsa, vaktinizi alacağım için özür dile
rim. 

Randıman tesbitinin köylüye güven verecek 
şekilde yapılmasını- ve ekicinin tütününün sı
nıf ve randımanını bilmesini arzu etmektedirler. 
Malûmları bulunduğu üzere, tütünlerin tesbi-
ti ameliyesine köylünün hazırlığını bitirmesi-
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nin akabinde hemen başlanmaktadır. Ege böl
gesinde halen vazifeli eksperler tesbit faaliye
tine devam etmektedirler. Şimdiye kadar mev
cut tütünlerin % 80 i tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Ancak, tesbit, teknik bir ameliyedir. 
Bu ameliyenin neticesini ekiciye bildirmekte 
hiçbir fayda yoktur. Bilâkis böyle bir yola gi
dilmesinin bizzat ekiciyi mutazarrır etmesi çok 
muhtemeldir. Bilhassa orta ve düşük mahsul 
sahibi ekicilerin piyasadan evvel tütünlerinin 
bu mahiyetinin ilân edilmesi onları mutazarrır 
etmek bakımından kaçınılmaz bir netice tevli-
deder. Tamamen serbest bir alım - satım niza
mı içerisinde cereyan eden piyasada ekicilerin 
tütünlerinin bir elden yapılmış olan değerlen
dirmeden daha iyi bir fiyata satmaları müm
kündür. Tekelin tesbitine göre tatbik ettiği 
alış fiyatı bir garantidir. Ekici, tütününü bu 
esasa göre piyasanın her hangi bir safhasın
da Tekele satmak imkânına sahiptir. Destek
leme müessesesinin gayesi ve tatbikatı böyle 
yapılmaktadır. Ekicinin mahsulü hakkında bir 
fikir edinmesi için tesbit neticesinin kendisine 
bildirilmesi istenmekte ise, muhterem arkadaşım 
hiç telâş etmesinler, hakikî tütün ekicisi nasıl 
bir tütün yetiştirdiğini gayet iyi bilir. Tek
nik heyetler ve elemanlar tarafından tam bir 
tarafsızlık içerisinde yapılmakta olan tesbit 
neticelerini piyasadan evvel ilân etmek eki
ciye fayda sağlamaz, bilâkis piyasayı bozar. 

Umumiyetle randımanın bilinmesi üzerinde 
durulmaktadır. Tütünün kalitesine ve değer
lendirilmesine yalnız randıman müessir olmaz, 
bunun yanında yetiştiği yer, bilhassa yaka ve 
taban meseleleri de mühimdir. 

Arkadaşım, tütün piyasasının biran evvel 
açılmasını tavsiye etmektedir. Tütün piyasa
sının açılmasının birtakım şartları vardır. Bu 
şartlar tam olarak yerine getirilmeden piyasa
yı açmak faydadan ziyade zarar meydana ge
tirir. Bu şartlardan birkaçı, bir kere tütünle
rin tesbit ameliyesine hazırlanması ve teshille
rinin yapılması, yeni mahsul için depolar te
mini, gerek Devlet mubayaaları ve gerekse hu
susi teşebbüs mubayaaları finansmanlarının 
hazırlanması lâzımgelir. Kanaatimizce erken bir 
piyasadan ziyade, müstekar bir piyasa fayda 
sağlar. Biz piyasanın istikrarını, hem belirli 
tarihlerde açmak, hem de istikrar içerisinde 
devam ettirmek mânasında anlıyor ve tatbika

tını öyle yapıyoruz. Onun içindir ki, iki sene
dir Ege tütün piyasalarını Ocak ayı sonundan 
evvel açtığımız gibi, bu sene de öyle yapaca
ğız. 

«Tekel idaresi sembolik alım ve ağır davra
nışı ile tüccarı koruma eğiliminde bulunmama
lıdır.» diyorlar. Arkadaşımın böyle bir netice
yi hangi rakamlar ve hangi tatbikattan istih-
racettiğini anlamakta mazuruz. "Zira, Tekel 
İdaresinin alım vasati fiyatları daima tüccar 
vasati fiyatlarının üzerindedir. Buna ilâveten, 
1965 mahsulünden Ege'de Tekelin ihtiyacı 15 
milyon kilo bulunmasına mukabil, 37 milyon 
kilo mubayaada bulunmuştur. 1966 mahsulün
den Tekel Ege'de hiç tütün mubayaa etmese 
idi, mevcut stokları dolayısiyle bir harman 
sıkıntısına mâruz kalmazdı. Bu şartlar içeri
sinde de yalnız Ege mahsulünden geçen sene 
piyasasından 38,5 milyon kilo tütün mubayaa
sında bulunmuştur. 

Her iki mahsulden yapılmış olan bu alımla
rın % 90 ı piyasanın ilk on günü içerisinde rea-
lize edilmiştir. Bu rakamlar karşısında mevcut 
ağır şartlar altında tütünün depolanması, işlen
mesi ve satışında karşılaşılan müşkülâta, bağla
nan büyük paralara rağmen, tütün ekicisi va
tandaşların nasıl desteklendiğini takdirlerinize 
sunarım. 

Piyasa açılmadan evvel ekicinin tütünlerini 
elden çıkarmasına mâni olacak bir tedbir maa
lesef halen mevcut değildir. Her sene muayyen 
bir miktar tütün bu suretle satılabilmektedir. 
Bu mevzuda her piyasada Tekelin fiyatlarının 
başından sonuna kadar aynı seviyeyi muhafaza 
edeceği ve ekicinin tütünlerinin alınacağı anla
tılmaktadır. Bir kısım ekicilerin piyasayı bekle
meden tütünlerini satmaları bizim de tasvibetti-
ğimiz bir usul değildir. Ancak, bunun bertaraf 
ettirilmesi, arkadaşımın 5 nci maddedeki temen
nisiyle alâkalı yeni Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nunu ile getirilecek değişiklikle sağlanabilecek
tir. Yeni kanun, tütünlerin arttırma suretiyle sa
tışını sağlıyacaktır. Yalnız bu mahzuru bertaraf 
etmek bakımından değil, tütünde şiddetle muh-
tacolduğumuz mühim aksaklıkları bertaraf ede
cek olan ve halen Parlâmentoda bulunan Tütün 
ve Tütün Tekeli kanunu tasarısının biran evvel 
kanunlaşmasını biz de arzu ediyoruz. Ve buna 
gayret sarf ediyoruz. 

Saygılarımla. 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Askerî ve siyasi sahalarda memleketimi
ze büyük hizmetleri mesbuk merhum Ali Fuad 
Cebesoy'un ruhunu tazizen ihtiram duruşu 

BAŞKAN — Geçen zabıt hakkında konuş
madan sonra gündem dışı konuşma talepleri 
vardır. Aneak bu arada Başkanlık yıllarca bü
yük devlet hizmetlerinde bulunmuş, şerefli ve 
başarılı bir askerlik hayatı tarihe geçmiş ve 
T. B. M. M. ne Başkanlık yapmış bulunan mer
hum Ali Fuad Cebesoy'un aziz hâtırası için say
gı duruşuna Yüce Genel Kurulu davet eder. 

(Saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Merhum Ali Fuad Cebesoy'un, cenaze 
törenine katılmak üzere Cumhuriyet Senatosun
dan bir heyet seçilmesine dair iki önerge ve ad 
çekme suretiyle beş kişilik bir heyet teşkili 

BAŞKAN — îki önerge vardır; Sayın Ha-
zerdağlı ile Ziya Aynm'm ve Sayın Karayiğit 
ve Yiğit Köker'in. 

Merhum General Ali Fuad Cebesoy'un cena
ze töreninde bulunmak üzere bir heyetin tefri
kini istiyen her iki önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millî Mücadele kahramanlarından merhum 

Ali Fuad Cebesoy'un cenaze törenine Cumhuri
yet Senatosundan bir heyetin seçilip gönderil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Elâzığ Kars 
Salim Hazerdağlı Y. Ziya Ayrım 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ali Fuad Cebesoy'un cenazesine katılmak 

üzere Senatoyu temsilen beş kişinin katılmasını 
arz ederiz. 

Ankara Afyon 
Yiğit Köker Ahmet Karayiğit 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

BAŞKAN — Gündemdeki maddelerin hepsi I 
için ayrı ayrı öncelik önergeleri vardır. Gün
demde bulunan Ankara ve İstanbul şehirlerinin 
içme, kullanma ve endüstri suyu temini hakkın
daki kanun tasarısı yüksek malûmlarıdır ki, bir ! 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
ve öğrendiğimize göre Millet Meclisi Başkanı 
cenaze töreninde bulunacaklardır. Ayrıca bu ar
kadaşlarımız, Cumhuriyet Senatosunu temsilen, 
bir heyetin bulunmasını, önergeleriyle, istemek
tedirler. 

Umumi Heyetin temayülünün bu şekilde ola
cağını bildiğim için oylarınıza arz etmiyeceğim. 

Heyetin teşkili şekli için bir teklif bulunma
maktadır. («Başkanlık yapsın» sesleri) o zaman 
tereddüt vardır oylıyacağım. 

Bir heyetin gönderilmesi hususunu oylarını
za arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Beş kişilik bir heyet önergede tesbit edilmiş
tir. Heyetin beş kişiden teşekkülü hususunu oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

iki usul vardır, biri, oranlara göre, diğeri 
Kurucu Mecliste olduğu gibi kura ile tesbitidir. 
Bu, bir Parlâmento vaizfesi değil de, bir vatan 
hizmeti mahiyetinde olduğu cihetle kura ile ay
rılması hususunu oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Ad 
çekme yoluna başvuruyorum : 

Sayın Orhan Süersan (Manisa) Yok. 
Sayın Osman Zeki Gümüşoğlu (tstanbul). 

Biraz önce burada idi. 

Sayın Emin Açar (Manisa). Burada. 

Sayın Enver Bahadırlı (Hatay) Yok. 

Sayın Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli)?. Burada. 

Mehmet Faik Atayurt (Uşak)?. Burada. 

Sayın Tekin Arıburun (istanbul)?. Burada. 

Gidecek heyet teşekkül etmiştir. 

I önceki birleşimde görüşülmeye başlanmış, ko
misyonun talebi üzerine komisyona geriverilmiş-
ti. Müddetli bir kanun tasarısıdır, komisyon ge
tirmiştir görüşülmesi yapılacaktır. Ayrıca 444 

j sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin de-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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ğiştirilmesine dair kanun teklifi de müddetli bir 
kanun teklifidir. Görüşülmesi gerekli bulun
maktadır. Ayrıca gündemde bulunan üç aktar
ma teklifi mevcuttur, kanun tasarıları vardır. 
Bunların da zamanı tahditlidir ve çıkarılması 
gerekli bulunmaktadır. Bu sebeple hepsi için de 
öncelik teklifi bulunmaktadır. Kısa bulunan ve 
daha önce verilmiş bulunmaları sebebiyle bu üç 
aktarma kanun tasarılarının görüşülmesini isti-
yen öncelik önergelerini ayrı ayn okutacağım 
ve görüşmelerini yapacağız. 

1. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağh cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/456; Cumhuriyet 
Senatosu 1/844) (S. Sayısı : 1071) (1) 

BAŞKAN — Bu konudaki önergeyi okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu gündeminin 2 nci sıra

sında bulunan «Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı» (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 1/456; Cumhuriyet Senatosu : 
1/844, S. Sayısı : 1071) bütün işlere takdimen 
ve öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 

BAŞKAN — Diğer işlerden önce görüşülme
si hususunu oylanmza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet burada, Komisyon burada. Bütçe 
Karma Komisyonu raporunu okutuyorum: 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonumuza havale edilmiş 

bulunan (Ankara Üniversitesi 1967 yık Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapılması 
hakkında kanun tasarısı), Ankara Üniversitesi 
Rektörü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de 
katılması ile incelendi ve görüşüldü: 

Tasarının gerekçesinde izah edilen hususlar 
ve ilgililerden alınan bilgiler sonucu olarak ta-

(1) 1071 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

sarı Komisyonumuzca olumlu karşılandığından 
tasarı ve bağh cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan Başkan V. 
Aydın Aydın 

İ. Sezgin i. Cenap Ege 
Sözcü Kâtip 

Sakarya Bolu 
N. Bayar H. t. Cop 
Adıyaman Ankara 

M. A. Atalay i. S. Hatipoğlu 
Ankara Ankara 
Y. Köker M. K. Yılmaz 

imzada bulunamadı 
Aydın Burdur 

M. Ş. Koç î. H. Boyacıoğlu 
Elâzığ Erzurum 

K. Nedinıoğlu C. önder 
Giresun Gümüşane 

i. E. Kılıçoğlu S. Savacı 
içel İstanbul 

C. T. Okyayuz Muhalifim 
S. Aran 

istanbul istanbul 
H. Berkol N. Eroğan 

istanbul izmir 
M. Güven i. Gürsan 

izmir Kayseri 
L. Yurdoğlu A. Hacıpaşaoğlu 

Kocaeli Muğla 
L. Tokoğlu T. Şahin 

Niğde Rize 
R. Soyer E. Y. Akçal 

Rize Sakarya 
C. Yalçın O. Salihoğîu 
Samsun Samsun 
Y. Akal S. Kılıç 
Tabiî Üye Trabzon 

S. Karaman A. Ş. Ağanoğlu 
Trabzon Trabzon 

A. i. Birincioğlu Ö. L. Hocaoğlu 
Trabzon Uşak 

A. R. Uzuner M. F. Atayurt 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye? 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Söz istiyo
rum. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MITHİTTİE KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşla:'; bütçe cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki tasarılarla tahsisat aktarma
ları hususundaki taaarılr bilhassa yeni bütçe
nin tekrar müsakere edileceği ana tesadüf etti
rilmektedir. Bu üç tasarıda böyledir. Müzake
resini öncelik ile kabul ettiğimiz bu üç tasan 
da böyledir. On gün ^onra 1980 bütçesi gelecek 
simdi on gım evvel tasarıda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun geliyor. Ondan sonra sis is
tediğiniz kadar burada nutuk söyleyin, istedi
ğiniz kadar beyanda bulunun para etmiyeeok 
tabiî. Bu üniversite kadrosu fasla ötekininki 
eksik şu lüzumlu. bu lüzumsuz tabiî burada mü
nakaşa edilemiyecektîr. 

Ankara üniversitesi hakkındaki, cetvellerde 
csğhikiik yapılmasına dair olan, bu kanunlar da 
böyledir, Şimdi bakmış; bunun bir tanesine 
dikkat etmiyorum arkasından çorap söküğü gi
bi ötekiler gelmektedir, Dil - Tarih ve Coğrafya 
Fakültesinde gece tedrisatı yapanlar 100 liraya 
çıkıversin canım eıfc.versin beş profesör var, de
niyor. Güzel. Ondan sonra Eskişehir'de ondan 
sonra İstanbul'da gece tedrisatı yapan öğretmen
lere her ders başına 100 lira, şimdi yeniden geli
yor. Yine arkadaşlar gece dersi verdim diye her 
ders başına 1C0 lira, Ondan sonra o paraların 
buralara intibak' ile meşgul olacaktır, Senato ve 
Millet Meclisi, Ben. şahsan mukni delillerini gös
termedikçe müspet oy kullanamıyaeağım, 

Şimdi Saym Balkan, lütfetti oukttular. Bakı
ma, gerekçeye baloma, aflarını rica ederim 
Komisyonun, Ben de bulumu asaydım daha ağır 
konuşacaktım. Ama ben de vaktiyle hizmet gör
düğüm, müşkülâtlarım bildiğim için pek fazla 
ağır bir şey söylemiyeceğim. Bir nevi, aflarını 
rica ederim, kandırırlar gibi, «Tasarının gerek
çesinde izah edilen hususlar ve ilgililerden alman 
bilgiler sonucu olarak» diyorlar. Bakmış muh
terem senatör arakdaşlarmn «İlgililerden alman 
bilgiler sonucu olarak tasarı Komisyonumuzca 
olumlu karşılamamdan,.,» Sebebini söylemiye-
cek mi Bütçe Komisyonu? Sebebini söyliyecek 
burada. Sebebini biz münakaşa edeceğiz. Hükü
met beyan edecek, Bütçe Komisyonu gelecek, 
anlatacak, biz de buna göre oy kullanacağ:.z, 
birinci tasarı böyle, 

Tekrar söz almamak için söylüyorum: Bakı
ma ikinci tasarı yine aynı şekilde. Yani kâtibe 

bir emir verilmiş, aynı tasarımn gerekçesinde 
dsah edilen hususlar ve ilgililerden akııın bilgi
ler» ikinci tasarı yine böyle, üçüncü tasarıya ge-
liyorus, bakınız aynı esbabı mucibe. Lluhterem 
Ibaüye Vekilimiz bunun gerekçelerini bize bir 
ı,:., ~nfct :rr±kcr, r"ücc Komisvcruû T et~c'k;r 
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oeı m ut t ı n s a 
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m c^ -« ı •• 
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her zaman için birtakım aktarmalara^ birtakım 
el: ödeneklere lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve 
bunun üserine Hükümetler yüksek kusurunuza 
gelmiş bunları arz ve izah ederek kanunlaşması
na çalışmışlardır. 

Bimdi bizim sevk etmiş bulunduğumuz kanun 
tasarısında bulunan hükümleri teker teker arz ve 
izah edeceğim: 2 nci madde (A/ l ) işaretli cet
velde yapılacak değişikliklerden Dışişleri Bakan-
bğma aidolan hüküm, Cumhurbaşkanı ve Baş
bakanın yurt dışı yolculuk giderleri için ilâve 
edilen miktar 1 milyon 200 bin liradır. Bu 
şimdiye kadar konulmuş elan ödeneğin tamamen 
sarf edilmiş olması itibariyle yıl sonuna kadar 
Sayın Cumhurbaşkanımızın yuru dışına yapacak
ları seyahat giderlerini karşılamak üzere konul
muş elan bir ödenektir. Hepinizin bildiği gibi 
milletlerarası münasebetlerde bu türlü geliş ve 
gidişler her saman yapılmaktadır. Bu, Devleti
mizin itibarı bakımından zaruri olduğuna inan
dığımız sayahatlerdir. Bunları karşdryabilmek 
için de, bitmiş bulunan ödeneğin yeniden mec
buri ve ifası zaruri bir ziyareti karşılıyabilmek 
için, buraya konulmasını istirham ediyoruz. 

•> n « 
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Hillî Eğitim Bakanlığına aidolan 12 ncr bö
lümde 25 milyon liralık bir ek ödenek talebimiz 
var. 3u, geçen sene 1987 malî yılı Bütçesinin 
12.44i nci bölümüne 84 milyon liralık ödenek ko
nulmuş bulunmaktadır. Bu miktardan 9 milyon 
liralık ödenek, adı gecen Bakanlık cari yıl büt
çesinin geçen yıllar borçlan tertibine aktarıl
mıştır. 1967 - 1968 öğretim yılında kaydedilen 
öğrenci miktarındaki artışlar dikkat nazarına 
acınmak suretiyle mezkûr, yıllarda 6 lise, 143 
gündüslü ve 10 gece ortaokulu açılmış mevcut
lara da şubeler ilâve edilmiş bulunduuğndan biz-
zarure bu ödeneği koymak durumunda bulunmu
şundur. 

Devlet Meteoroloji İşleri için 765 168 liralık 
bir ek ödenek istirham ediyoruz. Bunun da sebe
bi; Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
Kurıılıış Kanunu, malûmunuz olduğu üzere Türk 
Silâhlı. Kuvvetlerinin meteorolojik desteğini te
min etmekle mükellef bulunmaktadır. 

Yine hepinizin yüksek malûmu olduğu üzere 
son Kıbrıs hâdiseleri dolayısiyle Genel Kurmay 
Başkanlığınca Devlet Meteoroloji Genel Müdür
lüğü ile PTT Genel Müdürlüğünden kendi dev
releri dışında hava üslerinde eksik bulunan di
ğer telli devrelerin de kjsa samanda tamamlan
ması istenilmiş ve bu vazife, iki Genel Müdürlük 
tarafından ifa edilmiş bulunmadı itibariyle mas
rafları karşılamak üzere 765 168 liralık bir ek 
ödeneğe ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

imar İskân Bakankğı için 20 milyon lira
lık bir ek ödenek talebi vardır. Bu da bildiğiniz 
gibi Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Bursa illeri ile 
çevrelerindeki afetzedelerin barmdınlmaları 
amacı ile bu yıl alınacak tedbirler, yapılacak in
şaat yardımı, bütün kamu tesislerinin yapımı, 
onarımı gibi hizmetlere sarf edilecektir. Gerek 
Yüksek Meclisinizde, gerek Millet Meclisinde sık 
sık bu felâketzedeler için yardımlar, yap;iması 
lâzım gelen hizmetler konusunda, konuşmalar, 
beyanlar sebketmektedir. Bu beyanların ve te
mennilerin yerine getirilmesi için elbette bu 
masrafları yapmak zarureti derkârdır. 

En büyük rakam Maliye Bakanlığı bütçelinin 
£3000 nci bölümüne eklenen 120 milyon liralık 
bir ilâvedir. Bu da bildiğiniz gibi Devlet Demir-
yoilarma bütçeden ödenmesi programlanmış bu
lunan 105 milyon liranın, 80 milyon lirası Mali
ye Bakanlığı bütçesinden, 25 milycn lirası da 
Maliye Bakanlığının diğer bir bölümünden ikraz 

olarak ödenmiştir. Hal böyle iken Devlet De
miryollarının 1967 yılı için programlanan ihtiya
cı dışında bu sene imza edilmiş bulunan toplu 
sözleşmelerden mütevellit 80 milyon lira, bazı 
temel mal ve hizmetlere sam yapılmasından do
layı da 40 milyon lira ki, cem'an 120 milyon li
ralık ek bir malî külfet altına girmiş olması 
itibariyle bunu karşılamak durumundayız, niha
yet ödenecek olanlar; işçi ücretleridir ve kömüre 
yapılmış olan zamdan dolayı Ereğli Kömürleri 
işletmesine Devlet Demiryollarının ödenmesi la-
zımgelen 40 milyon lirayı da buraya ilâve etmek 
suretiyle 120 milyon liralık bir ek ödeneğe ihti
yaç hâsıl olmuştur. Bildiğiniz gibi 1967 senesi 
bütçesinin tanzimi sırasında toplu sözleşmelerin 
ne netice verebileceğini daha sözleşme yapılma
dan önce tesbit etmek imkânı bulunmadığı cihet
le böyle bir toplu sözleşmenin yapılmasının ne
ticesinde hâsıl olan 80 milyon liralık farkı IJali-
ye Hazinesinden ödemesi zarureti karşısında bu, 
120 milyon liralık bir taleple yüksek huzuru
nuza getirilmiştir. 

Buna ilâveten Hacettepe Üniversitesinin, bil
hassa Ankara üniversitesi 1967 yılı bütçe kanun
larına bağlı cetvellerde değişildik yapılmadı 
zarureti hâsıl olmuştur. Bu da halen Hacettepe 
Üniversitesinin mevcudolan borçlarının, ki bun
lar hükme bağlanmış borçlardır, vacibültediye 
borçlar olması itibariyle ödemek zarureti der
kârdır. Bu borçları ödiyebilmek için 7 509 452 li
ralık bir ekleme yapmak icabetmiştir. 

Bu mâruzâtımı muvacehesinde ümidederim ki, 
Yüksek Heyetiniz istenmiş bulunan hu ödenek 
lerin zaruri bulunduğu hususundaki Hükümel 
görüşüne iltifat ederek bu tasarıların kanunla* 
ması hususunda müspet reylerinizi izhar buyu
rursunuz. Bu vesile ile Yüksek Senatoyu saygj 
ile selâmlarım. 

SSLÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa 
yın Başkanlık Divanından bir hususta aydınlan1 

mak istiyorum. 
Görüşülmekte olan kanun 1071 sıra sayılıdır. 

Eayuı Bakanın izahatı 1072 sıra sayılı tasarıya 
aittir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, İ071, 1072 ve 1073 
sıra sayılı tasarılar için izahat verdiler. Hasıl ki 
Muhittin Kılıç arkadaşımız, diğer maddeler içil? 
ele, diğer tasarılar için de ifadede bulundular 
Sayın Bakan da aynı şekilde cevap verdiler. 
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SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Bu 

üç tasarı hakkında da görüşmek hakkımız var
sa, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. Aslında ikinci mad
dede bulunan Ankara Üniversitesi 1967 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik yapıl
ması haklanda kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu olan ve 1071 sıra sayılı ka
nun tasarısını müzakere ediyoruz. Birbirleriyle 
ilgili bulunduğu cihetle diğerlerine de geçebilir
siniz. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabu Üye) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, elimizde mevcut 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarılarının bâzı hususlardan aydın
lanması gerektiği için huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. 

Bunlardan bir tanesi, şayet cevabını alabilir
sem bahtiyar olacağım, bu bizlerin müspet oy, 
daha doğrusu benim oy kullanmama sebebola-
caktır; 450 bin lirası Kız Teknik Olgunlaşma 
Enstitülerinden satmalman sofra takımıdır. Bu
nun. mahiyetini anlıyamadım. 

Bundan başka tekrar Dışişleri Bakanlığı 
(A/l) bölümünde bölüm 12 bin madde 12.851 
de 600 bin lira bir, 300 bin lira bir, 300 bin lira 
bir, cem'an bir milyon iki yüz bin liralık bir öde
nek tahsisi daha vardır. Bu ödenek tahsisinden 
de öğrenmek istediğim şimdiye kadar tahsis olu
nanlar sarf olunmuş mudur ve burada ayrılmış 
olan para son seyahatlere ait bir para mıdır? 

Bundan başka Maliye Bakanlığı (A/3), bö
lüm 33 bin, madde 33.111 de 120 milyon liralık 
eklenen kısımda ikinci pragrafta; bâzı temel 
mal ve hizmetlere zam yapılmasından dolayı da 
40 milyon lira eklenmiştir. Bu bâzı temel ve hiz
metlerden, hangi temel mal ve hizmetlere zam 
yapılmıştır? Bu hususta tarafımdan bilinmemek
tedir. Sayın Bakan bu husustada bizleri ten
vir ederse müteşekkir kalacağız. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok... Mad
delere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 
Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
2 471 990 liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (1) sayılı cetveli okuyoruz. 

(1) SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

(A/l) 
Siyasal Bilgiler Fakültesi 

12.000 Personel giderleri 251 990 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 70 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 
13.000 Yönetim giderleri 750 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi tekrar okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy

larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Si
yasal Bilgiler Fakültesi kısmına, ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi cetveliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Si
yasal Bilgiler Fakültesi kısmına, ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ankara üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 ncü 
(Hazine yardımı) maddesine Hacettepe Üniver
sitesine ilişik (1) sayılı cetvelle ek olarak veri
len 2 150 000 lira ile 36.000 nci (Borç ödeme
leri) bölümünün 36.400 ncü (İlâma bağlı borç
lar «bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir») maddesinde, altın
daki açıklama gereğince yıl içinde Maliye Ba
kanlığınca, ihtiyaç dolayısiyle artırılan 5 359 452 
liralık ödenek karşılığı için 7 509 452 lira ek
lenmiştir. 

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

Madde 5. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
321 990 lira eklenmiştir. 

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

Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Şimdi 

efendim, 1 nci sayfanın en altında, «Mezkûr 
üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan fakül
telerin yıl sonuna kadar olan ihtiyaçlarının kar
şılanması için bu miktarların eklenmesine lüzum 
hissedilmiştir.» deniyor. Kanun yürürlüğe gir
diği tarihten mer'i olduğuna göre acaba aynı 
zamanda 1968 yılı içine dâhil mi, yoksa 1967 yı
lı için mi? Tavzihi lâzım. 

BAŞKAN — Komisyon? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — 1968 
yılına sâri değildir efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine bu yıl için
miş. 

Madde üzerinde başka söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler tasarının tümü kabul 
edilmiştir. Kanun tasarısı açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/357; Cumhuriyet Senatosu 1/845) (S. 
Sayısı: 1072) (1) 

BAŞKAN — Tasarı hakkındaki önergeyi 
okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu gündeminin 3 ncü sı

rasında bulunan, «1967 yılı bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun ttasarısı» (Millet Meclisi 1/357, Cumhu
riyet Senatosu 1/845) (S. Sayısı: 1072) bütün 
işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

ismet Sezgin 

BAŞKAN — öncelik hakkındaki teklifi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonumuza havale edil

miş bulunan (1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı) ilgili bakanlar ve Maliye Bakan
lığı temsilcilerinin de katılmasiyle incelendi ve 
görüşüldü: 

Tasarının gerekçesinde izah edilen hususlar 
ve ilgililerden alınan bilgiler sonucu olarak ta
sarı, Komisyonumuzca olumlu karşılandığından 
tasarı ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

(1) 1072 sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

— 611 — 



C. Senatosu B : 18 11 . 1 . 1968 O : 1 

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

Başkan Başkanvekili 
Aydın Aydın 

i. Sezgin i. C. Ege 
Sözcü Kâtip 

Sakarya Bolu 
N. Bayar H. i. Cop 
Adıyaman Ankara 

M. A. Atalay i. S. Hatipoğlu 
Ankara Ankara 

Y. Köker M. K. Yılmaz 
İmzada bulunamadı 

Aydın Burdur 
M. Ş. Koç i. H. Boyacıoğlu 

Elâzığ- Erzurum 
K. Nedimoğlu C. önder 

Eskişehir Giresun 
i. Angı i. S. Kılıçoğlu 

Gümüşane içel 
S. Savacı C. T. Okyayuz 
istanbul istanbul 

Muhalifim" H. Berkol 
S. Aren 
istanbul istanbul 

N. Eroğan M. Güven 
izmir izmir 

i. Gürsan L. Yurdoğlu 
Kayseri Kocaeli 

A. Hacıpaşaoğlu L. Tokoğlu 
Muğla Niğde 

T. Şahin R. Soyer 
Rize Rize 

E. Y. Akçal C. Yalçın 
Sakarya Samsun 

O. Salihoğlu Y. Akal 
Samsun Tabiî Üye 
S. Kılıç S. Karaman 
Trabzon Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu A. i. Birincioğlu 
Trabzon Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu A. R. Uzuner 
Uşak 

M, F. Atayurt 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? Bu
yurun Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, tekrar söz aldığım için özür dile

rim. 1071 sayıl, tasarı için söylediklerim, 1968 
ssnesinde de bu tatbik edilecek, ne oluyor, ye
ni bütçe geliyor, dedim. Sayın Nuri Bayar ye
rinden, efendim, bunu 1967 senesinde kullana
cağız, diyor. Biz de bunu söylüyoruzya, öyley
se iki ay kalmıştır, niye tasarı getiriyorsunuz? 
Yani bunu anlamaya, olumlu rey kullanmaya 
imkân yoktur. Arkadaşlar, böyle şey olmaz di
yoruz bunu izah etsinler. 1968 bütçesinde ola
caksa yeni gelen 1938 bütçesinde konuşalım. 
1967 bütçesinde ise şimdiye kadar yapılmış 
edilmiş olmuş gelmiş, söylüyoruz, diyoruz M 
gündemde Ankara ve İstanbul'un içme suları, 
sanayi suları hakkında 900 milyon iliralık bir 
tasarı daha var. Geçen sefer kısmen müzakere 
ettik. Niye onlar bırakılıyor bunlar geliyor? 
Onu müzakere edelim. Onda da söyledik bunda 
da söylüyoruz. Simli 1072 sayılı Kanun geliyor 
bakınız arkadaşlar, muhterem Maliye Bakanı 
hakikaten lâyık, hakikaten kıymetli bir deflet 
adamımızdır, ben kendisini takdir eden arka
daşlardan biriyim. Yalnız Dışişleri Bakanlığı 
hususunda izahatı tatminkâr değildir. Ve ken
disinin de vicdanen bunu olumlu karşıladığına 
emin değilim. Bütçe komisyonundaki eski b:?r 
arkadaşı olarak söyliyeyim; bakınız şimdi ar
kadaşlar Dışişleri Bakanlığı Bütçesinde neler 
oluyor; 400 000 liralık Sümerbanktan temin 
olunan halılar, 400 000 liralık halı arkadaşlar... 
Türkiye Cumhuriyeti şu durumda 40 paraya 
muhtaç. Ankara, istanbul şehrinin içme suyu 
yok, öbür tarafta lâğım yok. Pek fukara ede
biyatı kimsenin hoşuna gitmediği için bir fuka
ra çıplaklığı yapmıya lüzum da yok ama 
400 000 liralık halı alınıyor arkadaşlar, niçin? 
Dış seyahatlerde hediye götürmek için. Muh
terem arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti, Birleşik İngiliz Krallığı değildir, Ameri
ka Birleşik Devletleri değildir, Batı - Almanya 
değildir. Ben şahsan bu 400 bin liraya olumlu 
rey veremiyeceğim. Bundan başka bakınız 250 
bin lirası Devlet Malzeme Ofisinden alman mü
teferrik büro malzemesi, neyse bu malzemeyi 
Malzeme Ofisi verecek versin. 450 bin lirası 
Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsünden satı-
naJlman sofra takımı arkadaşlar. 450 bin liralık 
çok güzel, inşallah öteki gelen cumhurbaşkan-
larımız böyle bir şey yapmaz, diyorum. Bunu 
millet adına söylüyorum ve iyi söylediğime 
kaaniim. Lütfetsin de bize Bütçe Karma Ko-
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misyonu hakikaten benim değer verdiğim Ma
liye Bakanımız gelsinler, bana izah etsinler. 
Ne biçim şey bu. 400 000' liralık Sümerbanktan 
halı, 450 000 liralık sofra takımı. Ben olumlu 
oy vermiyeeeğim arkadaşlar. Hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Sayın Nu
ri Bayar, komisyon sözcüsü buyurun. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ , 
K'UEİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; Sayın Kılıç'm 
ifade buyurdukları hususlara arzı cevabetmek 
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Mevzubahis dış temsilciliklerimiz için, bu 
kanun münasebetiyle ifade edilen 400 000 lira
lık Sümerbanktan temin olunan halılar ve 
450 000 liralık da Kız Teknik öğretmen Okul
larından ve Kız Teknik Olgunlaşma Enstitü
sünden alman eşyalar değerli arkadaşımızın 
zannettiği gibi hediye eşyalar değildir. Bunlar 
dış temsilciliklerimizin tefrişinde kullanılmak 
üzere mubaya olunan eşyalar meyanmdadır. 
Kız Teknik Olgunlaşma Enstitüsünden satma-
İman 450 bin liralık sofra takımı yeni kurul
makta olan misyonlarımız için ve daha evvel 
kurulmuş olan misyonlarımızın ihtiyacını kar
şılamak üzere konmuştur. Bu vesile ile şuna işa
ret etmekte fayda mülâhaza ediyorum: Muh
terem arkadaşlar, bu nevi eşyanın dış mem
leketler yerine bizzat memleketimizden temin 
edilmiş olması ayrıca dikkate alınması lâzım 
gelen bir husus olsa gerektir. Bu para memle
ketimizde kalmaktadır. Ayrıca el işlerimüzi 
teşhir etmek gibi bir maksadı da istihdaf et
mektedir. 

Bu itibarla tekrar kısaca arz etmekte fay
da mülâhaza ediyorum ki, mubayaa olunan eş
yalar katiyetle hediye değildir, dış misyonları
mızın, yeni açılmakta olan elçiliklerimizin 
tefrişine harcanacaktır. 

Ayrıca bir noktayı daha ifade edeyim, Muh
terem arkadaşlarım; bu paralar içinde yeni ya
pılmakta olan Bonn Sefaretimizin yeni yapıl
mış bulunan binasının tefrişi de mevzuubahis-
tir. 

Bir başka hususa daha temas etmek istiyo
rum. Yine bu kanun Dşışişleri Bakanlığına 
1 200 0D0 liralık, 12.000 nci maddede talebo-
'lıınan ek ödeneğin 300 000 ne indirilmesi im

kânı hâsıl olmuştur. Bir takrirle bunu tale-
bettik. 11 200 000 lira yerine 12.821 nci mad
dede 150 000 lira ile iktifa olunacak. 12.853 ta
mamen kaldırılacak. -12.872 de 150 liraya düşe-
c^rtir. Bu suretle bu kanun tasarısında mevcut 
1 200 000 liralık talep 300 bin liraya indirile
cektir. Mâruzâtım bu kadardır. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Soru sora
cağım. 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Söz istiyo
rum. efendim, 

BAŞKAN •— İlk defa soruları bitirelim, 
buyurun Sayın Kılıç. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Sayın söz
cünün izahatına teşekkür ederim. Bana ver
dikleri izahatın doğru olmasını temenni ede
rim Yaln'z 400 bin liralık Sümerbank halısı kaç 
parçadır, bir senatör olarak bunu sormak hak
kımızdır, nerelere gönderilmiştir, lütfen 
söylesinler. 

İkincisi 450 bin liralık sofra takımı kaç tane
dir, bu sofra takımları halen nerelerdedir, lis
tesi nerededir? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Devamla) — Efendim, 400 bin 
liralık halı takriben 100 sefaretimize gönde
rilmiştir. Gönderilmek üzeredir veya onun 
"*çin bu tahsisat talebolunmaktadır ve sefaret
hanelerimizin ihtiyacına binaen istenmektedir. 
Bunlar içinde eskiden beri kurulmuş olan mev
cut sefaretlerimiz olduğu kaçlar, yeni kurul
makta bulunan sefaretlerimizin ihtiyacı da bu
nun. içindedir. 

450 000 liralık sofra takımının dökümü 
hakkında izin verirlerse Sayın Kılıç'a ayrıca 
listeyi takdim imkânını arayalım. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen, sis konuşa
cak mısınız? 

SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Özgür, soru mu soracak
sınız. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — 
Evet. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — 

Sayın Bajkan, Dışişleri Bakanlığının 12,000 nci 
bölümüne 1 200 000 liralık bir ödenek kon
muşken, bu şimdi çok az bir miktara indiril-
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mistir. Nereden sağlanmıştır bu tasarruf, veya 
indirilmiştir. Arada? Çok fark var. Bunun 
sebebini anlamadım. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Efen
dim, bundan evvel Yüce Senatonun, Meclisi
mizin kabul ettiği bir" kanunla Dışişleri Ba
kanlığına bu işlere muhasses bir ek ödenek 
talebedilmiş idi. O kanunun müzakeresinden 
evvel hazırlanmış bulunan bu tasarıdaki meb
lâğ o tasarının kanunlaşmasından sonra ihti
yacın fazlası mahiyetinde telâkki olunmuş
tur. Bu itibarla bundan evvel alınan ödenekle 
iktifa olunacaktır. O maksatla şimdi bir tak
rirle düşülmesini talebettik, tasarruf ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım, eğer bugün önü
müze gelen teklifte istenilen aktarma ilk ev
vel anlaşıldığı şekilde bazan dış seyehatler 
münasebetiyle beklenmedik bir masraf karşı
lığı olsaydı bir dereceye kadar kabili izahtı. 
Ama sefaretlerimizin tefrişi için halı gönde
rilmesi lüzumu için bir aktarmayla önümüze 
gelinmesi, bence bütçe tekniğine, bütçe ile gü
dülen gayeye muhaliftir. Biz bütçe hazırlan
ması için günlerce burada didiniyoruz. Adliye 
Vekâletinde, meselâ şu vilâyetin ceza evinde 
insanî şekilde mahkûmları yaşatmak için, bir 
ceza evi yapmak lâzımgeldiğini, şu kadar 
paraya ihtiyacolduğunu söyleriz. 

Bütçeciler karşımıza çıkarlar, kâfi değil, 
buraya ancak bu kadar para verilir derler, 
direnirler. Ama bakıyoruz senenin sonu gel
diği zaman, bir yerde sarf edilmemiş paralar 
zayi olmasın diyerek başka yerlere aktarılı
yor. Bu hakikaten Millet Meclisinin bütçesi
ne hâkim olması, murakabe etmesi, onun mu
vafakati olmadan sarfiyat yapılmamasına bir 
emrivâkidir. İdarenin bu yolu sık sık istimal 
etmesine hakkı yoktur. Sayın Maliye Bakanı 
buyurdular ki, Cumhuriyetin kuruluşundan 
şimdiye kadar, daima, hiçbir zaman bütçede, 
bütün masraflar önceden derpiş edilememiştir, 
daima zaruretler buna sebebolmuştur, yapmak 
lâzımdır. İşte bu yol kötü bir yoldur daima. 
Şimdiden yeni bütçe gelecek, son günlerde 
Hükümete şimdiden söylemek lâzımdır ki, bir 
senelik bir programı getiren b'r Hükümetin bu 
kadar tabiî olan, nihayet sefarethaneleri teftiş 

etmeye lüzum varsa, altı ay evvel, 9 ay ev
vel belli olmamışta son aylarda mı çıkmış 
bir ihtiyaçtır. Bunu daha evvelden derpiş 
etmesi lâzımdı. Şimdi yeniden bir vakıa gibi, 
müstacel bir şeymiş gibi önümüze getirmesi 
kabili izah ve şayanı kabul değildir. Bu bilâkis 
Meclisten kolayca bütçenin bir cetvelinden 
bir faslından para koparmak için bir yoldur. 
Buna haklan yoktur, bu yanlış yoldur, 
kötü bir yoldur. Daima bütçenin son aylarında 
bir fasıldan diğer bir fasla evvelce Mil
let Meclisinin direndiği, üzerinde hassasi
yetle durduğu paraları kolayca diğer yerler
de sarf etmek yoludur. Bunu önlemek için 
bu yola set çekmek lâzımdır. Sık sık bu yolla 
para aktarmalarına müsaade edilmemesini ri
ca ediyorum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Sayın Öz
den buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; ben bu aktarma 
kanunlarının, bilmiyorum sizlere aykırı gele
cek Anayasaya muhalif olduğu kanaatindeyim. 
Çünkü Anayasanın 94 ncü maddesi bütçenin ne 
şekilde tanzim edileceğini ve ne suretle, ne gi
bi formüller dâhilinde meclislerden geçeceğini 
tasrih etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 50 kişiden mürekkep 
tir. Bu 50 kişi gelecek senenin Martından iti
baren bir senelik gelir ve gideri uzun boylu 
münakaşalarla, raporlarla tetkik ederler, ra
kamlarla bağlarlar. Gider ve ilâve etmek ve fa
sıllardan fasla geçmek gibi, meselelerde ayrı
ca bu 94 ncü maddenin diğer fıkralarında tah
didi bir şekilde kanunlaşmıştır. 

Şimdi mulhterem arkadaşlar; Salih Türkmen 
Beyefendinin dediği gibi, uzun bir tartışma so
nunda büyük bir komisyonda mesele müzakere 
edilmiş ve evvelâ Senatoda, sonra da Millet 
Meclisinde karara bağlanmış, basılmış, her 
şeyi tamamlanmış bir bütçe karşısındayız. Hü
kümet bu bütçeyi tatbikle mükelleftir. Şimdi 
bu bütçenin içinde bâzı hatalar veya bâzı zaru
retler doğabilir. Harb gibi, seylâp gibi, bü
yük yangınlar gibi, büyük felâketler gibi me
seleler; belki bunlar doğru olabilir. Ama halı 
alınmışta, yok sofra takımı alınmışta, bunları 
aktarmak. Arkadaşlar gülünçtür ve buna biz 
vasıta okuyalım. Bu yolları keselim arka-
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daşlar, el birliğiyle keselim ve kanunun, Ana
yasanın tatbikine biz müessir olalım. Cumhu
riyetin ilânından beri böyle gelmiş, böyle gi
der. Ben kabul etmem arkadaşlar, ben kabul 
etmem, Cumhuriyetin ilânından sonra ana
yasalar da tebeddülat vâki olmuş, yeni hüküm
ler gelmiş, meseleler tavazzuh etmiştir. Böyle 
halı için, bilmem efendim sofra takımı için 
kanun getirmenin yersiz olduğu kanısındayım. 
Buna müspet oy vermiyorum. Hürmet ederim. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, buyurun 
efendim. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Sayın 
Başkanım, değerli senatörler, Sayın özden'-
in ifade buyurdukları hususlar için tekrar 
huzurunuzu işgal ettim. Bizim daha evvel, bel
ki bundan bizim de hatamız var, teferrua-
tiyle arz edemedim, bu halı ve olgunlaşma ens
titüsünden alman eşyalar ek ödeneklerle alı
nacak şeyler değil, değerli arkadaşlarım. Eğer 
gerekçenin arkasını da okumuş olsalardı de
ğerli arkadaşımız, biz bu hususu zaten tasrih 
ettik. Hükümet gerekçesinde de var. 

Şimdi bunlar, Dışişleri Bakanlığının bu ka
lemine mevzu tahsisatın sarfına ait dökümler
dir. Ben şunlar şunlar için altı milyonluk 
tahsisat aldım, dış temsilciliklerimizin ihtiyaç
larını karşılamak üzere şu miktarı ile şu iş
leri yaptım, ama şimdi bir zaruret doğdu, bu 
zaruret yeni yapılan Bon Sefaretimizin tefrişi
dir, ki 650 bin liralık bir meblâğa ihtiyaç gös
termektedir. Yeni bitmiş, tefriş edeceksiniz 
ve 1967 yılı içinde yapacaksınız. 6 milyonluk 
tahsisatın yetmemesi gerekçelerini sayarken 
halı aldık, şunu aldık, bunu aldık diye tada-
detmiştik. Şimdi şu 1 milyon 200 bin liralık 
tahsisat, özellikle, muhterem senatörler yeni 
yapılan Bon Sefaretimizin 650 bin lira tutan 
masrafıdır. Bu, birincisi, ikincisi; Kopenhag 
Sefaretimizin yeni baştan restore edilen bina
sının ihyası, tefrişi; üçüncüsü; Los Angelos'ta 
yeni açılmakta, yeni tesis edilmekte olan, kon
solosluk binamızın tefrişi ve hizmete hazır ha
le gelmesine mütaallik masraflardır. Şimdi, 
bu bir zarurettir. 1967 yılının sonunda tahad-
düs etmiş. Bunun için ek ödenek talebini kına

manın her halde yeri olmasa gerektir. Hükü
met hizmetin karşılığında para talebetmekte-
dir, «bana verdiğiniz 6 milyonluk tahsisat ru
tin hizmetler için harcanmıştır, yeni tahad-
düs eden hizmetler için de ek ödenek verin» de
mektedir. Ek ödeneğe mevzu olan hizmetleri 
arz ettim, tekrar ediyorum : Bunlar; yeni bi
ten Bon Sefaretinin 650 bin liraya baliğ olan 
masraflarına, Kopenhag Sefaretimizin mas
raflarına ve Los Angelos'ta açılan yeni konso
losluk binamızın hizmetlerine taallûk etmekte
dir. 

Bu itibarla muhterem arkadaşlarımız, 40 
bin liralık halı olur mu? Evet, Türkiye Dev
letini temsil eden bir sefaret binasının bir salo
nuna bazan 80 bin liralık halı gitmektedir, 
yerli mallarımız gitmektedir. Bir mânada 
memnuniyet duymak icabeder, Türkiye Dev
letini dışarda temsil eden dış misyonlarımızın 
bu Devletin şerefiyle mütenasip bir tarzda ya
bancı müşahitlerin gözü önünde bulunmak ik
tiza eder. 

Benim mâruzâtım bu efendim. Ek ödenek 
gerekçesi sağlamdır, Anayasaya aykırılığı, el
bette, yoktur. Hizmetin tahaddüs ettiği anda 
Hükümet ek ödenek talebinde bulunmuştur. 
Mesele, bence, son derece normal bir seyir ta-
kibetmektedir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isti-
yen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.., Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tipleri arasında (1 500 000) liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — (1) numaralı cetveli okutu-
yorum. 

— 615 — 



C. Senatosu 

[1] SAYILI CETVEL 

B : 18 11 . 1 . 1968 0 : 1 

Bölüm 

(A/l) 
Dışişleri Bakanlığı 

15.000 Kurum giderleri 

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

Bölüm 

15.000 Kurum giderleri 

Eklenen 
Lira 

1 200 000 

Düşülen 
Lira 

300 000 

BAETÇATf __ K«bul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Dışişleri Bakanlığı 

32,000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 200 000 

BARKAN — K^bul edenler... 
F.tmİT7-f>n1er... Kab"l edilmiştir. 

Saflık ve Sosvaî Yardım Bakanlığı 

Bölüm 

38,000 Borç ödemeleri 

Eklenen 
Lira 

300 000 

ŞARTTAN _ Kfljmî edenler... 
Ftmjyenier... Kabul edilmiştir. 

Bî Tî î. maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz e^cefHm. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAR^Aff — Maddeyi ovlarınışa arz edivo-

?vn. T*>bul edsnler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerin il^ik (2) sayılı cetvelde yazılı ter-

«rine (174 474 620) liralık ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Bu hususta Komisyonun bir 
önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe yılı içinde sağlanan tasarruflar saye

sinde 12,861 nci maddesinden talebedilen 600 
bin lira yerine 150 bin lira, 12 872 nci maddesin
den istenen 300 bin lira yerine 150 bin lira ile 

iktifa edilmek ve 12.853 ten talebedilen 300 bin 
liradan tamamen vazgeçilmek mümkün olacak
tır. Bu hususu arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Sözcüsü 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bayar 

BAŞKAN — Komisyon bu şekilde düzeltmiş 
bulunmaktadır. 

ikinci maddeye bağlı cetveli Komisyonun de
ğiştirmiş olduğu şekilde okutup oylarınıza arz 
edeceğim. 

[2] SAYILI CETVEL 

Bölüm Lira 

(A/l) 

Dışişleri Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 30C 000 

BAŞKAN — 12.000 nci bölüm toplamı 1 
milvon 200 bindi. Komisyon, biraz önce okunan 
önerce ile. bunu 300 bin lira olarak deriştirmiş 
bulunmaktadır. Bölüm toplamını 300 bin lira 
olarak oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Bölüm Lira 

25 000 000 12.000 Personel giderleri 

BARKAN —'Kn-bnl edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 

13.000 Yönetim giderleri 765 168 

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

(A/2) 
îmar ve iskân Bakanlığı 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 20 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) 

Maliye Bakanlığı 
33.000 İktisadi transferler 120 000 000 

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

34.000 Malî transferler 7 509 452 

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

İkinci madde, basılı maddede, 174 474 620 
lira olarak gösterilmiştir. Komisyonun teklifi ve 
biraz önce bölümler olarak kabul buyurduğu
nuz 173 574 620 lira olmuştur. Maddeyi bu 
tashih şekliyle okutup oylarınıza arz edeceğim. 

Madde 2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağîı 
cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı ter
tiplerine 173 574 620 liralık ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadil sekliyle ka
bul edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı kıs
mının 12.000 nci CPersonel giderleri) bölümün
de (883 savılı Kanun srereS-ince Veteriner He
kimlere verilecek ödenek karşılığı} adivle veni-
den acılan 12.590 ncı maddeye 8 952 800' li
ralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiaren? 
Yok. 

Maddevi oylarınıza arz edivorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1967 yılı "Büfe Kam umma ba#-
lı CR) isare+li cetvelin (237 savılı Kanun gere
ğince alınacak taşıtfar) kısmındın, ilişik (S) 
savıh cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılmış, yerme 
ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz 
edivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüce eirer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen0 

Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir. 
Bir önceki kanun tasarısına oylarını kullan-

mıyan sayın üyeler? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 

3. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişildik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/455; Cumhu
riyet Senatosu 1/843) (S. Sayısı : 1073) (1) 

BAŞKAN — Öncelik önergesini okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu gündeminin 4 ncü sı

rasında bulunan «Ankara üniversitesi 1967 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» (Mil
let Meclisi 1/455, Cumhuriyet Senatosu 1/843, 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1073) Bütün 
işlere takdimen ve öncelikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

BAŞKAN — öncelik teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

8 . 1 . 1988 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bütçe Karma Komisyonumuza havale edil
miş bulunan (Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı) Ankara 

(1) 1073 S. Sayılı basmayazı tutanağın somun
dadır. 
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Üniversitesi Rektörü ve Maliye Bakanlığı tem
silcilerinin de katılması ile incelendi ve görü
şüldü : 

Tasarının gerekçesinde izah edilen hususlar 
ve ilgililerden alınan bilgiler sonucu olarak 
tasarı, Komisyonumuzca olumlu karşılandığın
dan tasarı ve bağlı cetvelleri aynen kabul edil
miştir. 

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

Başkan 
Aydın 

i. Sezgin 
Sözcü 

Sakarya 
N. Bayar 
Adıyaman 

M. A. Ataîay 
Ankara 

Y. Köker 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Giresun 
î. E. Kılıçoğlu 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İstanbul 
H. Berkol 
İstanbul 

M. Güven 
İzmir 

L. Yurdoğlu 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Niğde 
R. Soyer 

Rize 
G. Yalçın 
Samsun 
Y. Akal 

Tabiî üye 
S. Karaman 

Trabzon 
A. i. Birincioğlu 

Başkanvekili 
Aydın 

i. Cenap Ege 
Kâtip 
Bolu 

H. i. Cop 
Ankara 

i. S. Hatipoğlu 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
İmzada bulunamadı. 

Burdur 
İ. H. Boyacıoğlu 

Erzurum 
C. önder 

Gümüşane 
S. Savacı 
İstanbul 

Muhalifim 
S. Aren 
İstanbul 

N. Eroğan 
İzmir 

i. Gürsan 
Kayseri 

A. Hacıpaşaoğlu 
Muğla 

T. Şahin 
Rize 

E. Y. Akçal 
Sakarya 

O. Salihoğlu 
Samsun 
S. Kılıç 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Uşak 
M. F. Atayurt 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okuyoruz. 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun. 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
(Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi) kısmı
nın 16.000 nci (Çeşitli giderler) bölümünün 
16.810 ncu (Bina onarımı) maddesinden 20 000 
lira düşülerek, mezkûr Fakülte (A/2) işaretli 
cetvelinin 23.000 nci (Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları) bölümünün 23.812 nci 
(Taşıt alımları) maddesine aktarılmıştır. 

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

Madde 2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli, cetvelin 
237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıt
larla ilgili bulunan kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı formül çıkarılmış ilişik (2) sayı
lı cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Tümü hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde sonunda leh ve aleyhinde 

birer üyenin söz isteme hakkı vardır. 
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Sayın Kılıç, buyurun aleyhte. 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, sizi bugün çok üzdüm. Ama, başka 
arkadaş söz almadığı için ben mecbur oldum 
söz almaya. Ciddî bir Devlet telakkisiyle ben 
bu kanun tasarısını bağdaştıramıyorum arka
daşlar. Ciddiyetten uzak ve hafife alınan bir 
tasan olarak görüyorum. Sebebi şu: Bakınız 
tasarı diye komisyonlar uğraşıyor, bilmem ne 
yapıyor, yapılan iş şu: Birpanel Dil - Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi hizmetlerinde kullanılacak. 
Bir kaptıkaçtı Dil - Tarih ve Coğrafya Fakül
tesi hizmetlerinde kullanılacak. Ciddiyetle bağ
daşır tarafı var mıdır arkadaşlar? 20 gün son
ra gelecek bütçede konur bu, bu kaptıkaçtı 
da, panel de alınır. Bunu aktarma tasarısı di
ye komisyon toplamak, bilmem ne yapmak; 
ben bunu Devlet ciddiyetiyle asla bağdaştıra
mıyorum ve Baştaki söylediklerimi tekrar edi
yorum arkadaşlar, biraz daha ciddî tutalım. 
Bütçe Komisyonunda çok mühim iş görüyor
lar. öyle mühim iş gördüklerine kaaniim ki, 
ben, tahsisatı dahi fazla almalılar, diyeceğim. 
O kadar mühim iş gördüklerine kaaniim. Top
lantıdan çıktıkları zaman, bir tanesinin şöyle 
dokunsak düşecek durumda olduklarını bili
rim. Oraya devamın çok zor olduğunu bilirim. 
Çünkü vaktiyle oraya devam eden bir üye idim. 
Ama gelip de burada tadil tasarısıdır diye bu
na oy veremiyeceğim. Nedir bu arkadaşlar? 
Devlet ciddiyetiyle kabili telif görmüyorum. 
Nitekim vaktiyle sayın bakamn iki tek otomo
bil lâstiği için böyle bir teklifine de yine ben 
karşı koymuştum, o da bizim Hükümetimizde 
idi. Bunu ciddiyetle bağdaşır görmüyorum ar
kadaşlar. Lütfediniz, iade edelim de böyle gay-
riciddî bir iş yapmasınlar bir daha. 

BAŞKAN — Tasan açık oylannıza arz edi
lecektir. 

4. — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapor
ları (Millet Meclisi 2/404; Cumhuriyet Senato
su 2/228) (S. Sayısı : 1 000 e ek) (1) 

(1) 1 000 e ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
sonundadır. (1 000 S. Sayılı basmayazı 28.7.1967 
tarihli 97 nci Birleşimdedir.) 

11 . 1 . 1968 O : 1 
BAŞKAN — Gündemimizde müddetli bu

lunan yani, belirli bir süre içerisinde çıkmadı
ğı takdirde Millet Meclisi metninin kanunlaş
ması mümkün olabilecek durumda bir kanun 
teklifi ve bir de kanun tasarısı vardır. 

Ankara ve istanbul şehirlerine içme kullan
ma ve endüstri suyu temini hakkında kanun 
tasarısı. Bir önceki birleşimde görüşülmesine 
başlanmıştı. Komisyonun talebi üzerine komis
yona verilmişti. Şimdi komisyon getirmiş bu
lunmaktadır. Bundan sonraki birleşime kal
madan eğer bugün görüşülmezse kendiliğinden 
kanunlaşacaktır. 

Gündemimizin son maddesinde 444 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Geçici Komisyonun raporu. Bu da ayın 14 ün
de müddeti bitmektedir, ikisi de bugün çıkma-
dıklan takdirde kendiliklerinden kanunlaşa
caklardır. 

Birisi komisyona havale edilmiş, komisyon 
iade etmiştir ve gündemin birinci sırasında
dır. 

İkincisi son sıradadır. İkincisinin, yani 444 
sayılı Kanunun her şeyden önce görüşülmesi 
hususunda bir önerge vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünde bulunan 444 sayılı Kanunun bir 
ve ikinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin, Yüce Senatodaki görüşme 
müddeti 14 Ocak 1968 günü dolmaktadır. Bu 
itibarla mezkûr kanun teklifinin her işe tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN — Arz ettim. Gündemde günlü 
olarak iki madde vardır. Birisi Komisyona ha
vale edilmiştir, o da gündemin birinci sırasın
dadır. 

İkincisi de, biraz önce Sayın Yiğit Köker 
tarafından diğer işlerden önce görüşülmesi is
tenilen kanun teklifidir. Bunun görüşülmekte 
olan ve yarıda kesilmiş olan Ankara ve İstan
bul şehir içme sulanna dair tasarıya takdimen 
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müzakeresi istenmektedir. (Gürültüler... Anla-
şılmıyan sesler) 

Efendim iste oylarınıza arz edeceğim, oyları
nızla halledersiniz. Eğer kabul ederseniz 444, 
kabul etmezseniz istanbul, Ankara şehir suyu
nu görüşürüz, sonra da 444 de geçeriz. 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddele
rinin değiştirilmesi hakkındaki teklifin diğer 
işlerden önce görüşülmesi teklif edilmektedir. 

Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergenin tasvibi ile teklifin öncelikle gö
rüşülmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. Komis
yon raporunu okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 7 . 1967 tarihli 138 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülüp 
kabul edilen 444 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci mad
delerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğünün 13 . 7 . 1967 gün ve 
3423 sayılı yazılariyle Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığına gönderilmekle 26 . 7 . 1967 günü 
Geçici Komisyonda tetkik ve müzakere oluna
rak kanun teklifinin 1 ve 2 nci maddeleri bâzı 
değişikliklerle kabul olunmuş ve teklif Cum
huriyet Senatosunun 28 . 7 . 1967 ve 97 nci 
Birleşiminde müzakereye başlanmışsa da Cum
huriyet Senatosunun tatile girmesi sebebiyle 
tümü üzerinde oylama yapılması mümkün ol
mamıştır. 

Bu kere takabbül olunmak üzere Geçici Ko
misyonumuza tevdi olunan kanun teklifi 
26 . 12 . 1967 ve 28 . 12 . 1967 günlü birleşim
lerde Maliye Bakanlığı ve T. C. Ziraat Banka
sı temsilcilerinin hazır bulundukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Onuncu ve Onbirinci Dönem milletvekilleri
nin büyük bir kısmının bu sıfatları sebebiyle 
yolluk ve ödenekleri karşılığında T. C. Ziraat 
Bankasından yapmış oldukları ikrazattan bir 
miktarı seçimin öne alınması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 27 Mayıs 1960 günü fes
hi sebebiyle zimmetlerinde kalmıştır. 

Borçlu milletvekillerinin iradeleri dışındaki 
fevkalâde hal sebebiyle borçlarını tediyede 
güçlük çekmeleri müşahede olunduğundan mez
kûr borçların taksitle ödenmesini teminen 444 
sayılı Kanun ısdar olunmuştur. 

11 . 1 . 1968 O : 1 

Ancak bahsi geçen Kanunun bâzı noktalan 
sebebiyle borçlu alacaklı münasebetleri daha 
da muğlâk bir hal almıştır, ihtilâfın uzaması, 
tediyenin gecikmesine sebebolduğu gibi borçlu 
milletvekillerinin esas borca yakın miktarda 
bir faiz ödemelerini de kaçınılmaz hale getir
miştir. 

Millet Meclisi 444 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
maddelerine vuzuh kazandırmak ve ihtilâfı ke
sin şekilde halletmek gayesiyle 10 ve 11 nci 
Dönem milletvekillerinin borçlarının tamamını 
affetmiştir. 

Ancak Geçici Komisyonumuz yapılan ince
leme ve müzakerat sonunda, her iki devreye 
aidolan borçların toptan affının hak ve hukuk 
kaidelerine aykırı olacağı sonucuna varmıştır. 

Şöyle ki: 
1. — Onuncu devre milletvekillerinin T. C. 

Ziraat Bankasına olan borçları o yıla ait yol
luk ve ödeneklerinin erken tahsilinden neşet et
meyip, seçimin yenilenmesi kararını mütaamp 
Türkiye Büyük Millet Meclisi idareci üyeler 
kurulunca verilen bir tanıtma mektubuna müs
teniden bankadan, iki aded de kefil göstermek 
suretiyle aldıkları şahsi borçlarıdır. Bu itibar
la bankaya şahsan borçlu bulunan 10 ncu dev
re milletvekillerinin bu borçlarının tamamen 
affı mevzuubahsolamaz. Fakat ihtilâfın 1957 
yılından beri devamedegelmesi sebebiyle borç
lu milletvekillerine ağır faiz, ücreti vekâlet ve 
mahkeme masraflarının da tahmili esasen mah-
dudolan ödeme güçlerine esaslı şekilde müessir 
olmuştur. Tediyenin gecikmesi veya ademitedi-
yede bankanın hak ve menfaatlerini ağır şe
kilde haleldar edeceğinden Geçici Komisyonu
muzca tarafları mağdur etmeden mezkûr borç
ların % 3 faizle 10 yıl taksite bağlanması ve 
borçlulardan bu kanunun neşri tarihine kadar 
hangi nam ile tahsil edilmiş olursa olsun yapıl
mış bulunan tahsilatın esas borçtan indirilmesi 
hususu ekseriyetle kabul edilmiştir. 

2. — Onbirinci dönem milletvekillerinin 
1924 Anayasasının 18 nci maddesi ve 3050 sa
yılı Kanun hükümlerine tevfikan Mart 1960 
ayında tahsil ettikleri 1960 yılına ait yolluk ve 
ödenekleri sebebiyle vâki borçlarının istirdadı 
mümkün değildir. Çünkü o zaman mer'i bulu
nan Anayasa gereğince milletvekillerinin sene
vi tahsisatlarının kanunu mahsusla tâyin olun
ması gerekmektedir. 3050 sayılı Kanunun 2 nci 
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maddesinde de «yıllık tahsisat için malî yılba
şında verilen çek ve tediye emirleri ölüm ve 
umumi intihabın tecdidi halinde istirdadolun-
maz. Ancak bunlar haricindeki sebeplerden bi
ri ile mebusluktan ayrılanların vâdelerinden 
önce ödenmiş çek ve tediye emirlerinin bedel
leri Büyük Millet Meclisince bunları ödiyen 
bankalara tediye edilerek alâkadarlardan ta
kip ve tahsil edilmek üzere Maliye Vekâletine 
bildirilir» hükmü mündemiçtir. Keza 1924 Ana
yasasının 27 ve 28 nci maddeleri ile mebusluk
tan hangi sebeplerle ayrılmacağı sarahaten be
lirtildiğinden 27 Mayıs 1960 tarihinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin feshini bu sebeplerden 
biri olarak kabule de imkân yoktur. 

Bu itibarla 11 nci Dönem milletvekillerinin 
1960 yılı ödenek ve yolluklarından dolayı Ha
zineye vâki borçlarının tahakkuk tarihinden 
itibaren muteber olmak üzere kaldırılması ve 
aynı dönem milletvekillerinin normal olarak 
T. C. Ziraat Bankasından ikraz ettikleri meb
lâğlarında birinci madde gereğince % 3 faiz 
ve 10 yıllık taksite bağlanması hususu komis
yonumuzca ittifakla kabul olunmuştur. 

Kanun teklifinin 1 ve 2 nci maddeleri ta-
dilen 3 ve 4 ncü maddeleri ise Millet Meclisi
nin kabul ettiği şekilde kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Manisa 

Refik Ulusoy 
Kâtip 

Samsun 
Muhalifim 

Söz hakkım saklı 
Rıza Isıtan 

Gaziantep 
Zeki İslâm 

Ordu 
Söz hakkım mahfuzdur 

Şevket Koksal 

Sözcü 
Ankara 

Yiğit Köker 

Çorum 
Söz hakkım saklı 

Alâeddin Çetin 

Niğde 
Kudret Bayhan 

Sakarya 
0. Salihoğlu 

BAŞKAN — Tümü üzerinde sayın Şükran 
özkaya, Sayın Koksal, Sayın Gündoğan, Sayın 
özden söz almışlardır. 

Sayın Şükran özkaya buyurun, grup adı
na. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPÜ ADINA MEHMET 
ŞÜKRAN ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; Cumhuriyet Senatosu 
Tunceli Üyesi Sayın Arslan Bora ve 5 arkada
şının 444 sayılı Kanunun birinci maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi üzerine 
söz almış bulunuyorum. 

Kanun önemine binaen, borcun nasıl mey
dana geldiği üzerinde de durarak sözlerime 
başlıyacağım. 

Bundan sonra, hangi safhalardan geçtiğini, 
teklif sahibinin arzuladığı hususun ne olduğu
nu, Millet Meclisinden ne şekilde çıktığını, Se
nato Komisyonunda aldığı şekli ve kanun tek
lifi bu şekilde veya Millet Meclisi metni gibi 
çıkarsa, özel Hukuk ve Anayasa bakımından 
sakıncaları ile kamu oyundaki etkilerinin ne 
olacağını izah edeceğim. 

Sayın senatörler; 444 sayılı Kanunun çıkışı
na sebebolan, X ncu ve XI nci Dönem milletve
killerinin borçları iki grupta toplanır. 

1. — Ziraat Bankasına olan borçlar, 
2. — Hazineye olan borçlar, 
1. — Ziraat Bankası borçları : 
X ncu Devre Türkiye Büyük Millet Meclisi 

üyelerine aittir. 
Milletvekilleri 1957 Mart ayında 1957 malî 

yılma ait tahakkuk edecek ödenek ve yollukla
rına karşılık, ödenmek amaciyle Ziraat Banka
sından kefalet ve emre muharrer senetle borç 
almışlardır. Bu muamele Bankaya borçlanan 
her müşteriye yapılan işlemin aynıdır. 

Seçim, 27 Ekim 1957 tarihinde yapılmış ve 
Türkiye B. Millet Meclisi 1 Kasım 1957 de açıl
mıştır. 

Görülüyor ki, X ncu Devre milletvekilleri 
seçimlerin yenilenmesi tarihinden malî yıl so
nu olan 28 Şubat 1958 tarihine kadar ödenek
lerini tam olarak almışlardır. Hattâ bir kısım 
milletvekili, ödenek ve yolluklarını seçimleri 
yenileme kararından ve seçim tarihini katı ola
rak öğrendikten sonra almıştır. 

X ncu dönem milletvekillerinden 241 i 1 Ka
sım 1957 seçimlerini kazanmışlardır. 

Adı geçen milletvekilleri 1 Kasım 1957 den 
28 Şubat 1958 tarihine kadar ödeneklerini, yol
luklarım bankaya borçlu olarak almalarına rağ-, 
men, yeniden seçilmeleri ile beraber tekrar 
aynı tarihlere ait ve ikinci defa ödenek ve yol
luk almışlardır. 
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Seçimlerin yenilenmesi üzerine, Ziraat Ban
kası, borçların tahsili için Meclis idare Amir
liğine müracaat etmiştir. Meclis idare Amirli
ğinin Ziraat Bankasına verdiği cevapta, tekrar 
milletvekili olanların borçlarının idarece kesile
ceğini, seçilemiyenler için ise, bankaca gerekli 
kanuni takibat yapılarak borçların tahsili isten
miştir. 

G-örülüyor ki, o zamanki yetkililerin dahi 
borç kabul ettiği banka alacağı Millet Mecli
sinin metni ile affedilmeye çalışılmaktadır. Yi
ne o tarihlerde, borçlulardan borcunu ödemi-
yenler hakkında Ziraat Bankası icra takibatına 
geçmiş ve borçlular icra takibatına karşı çeşit
li bakımlardan itiraz etmiştir, yargı mercileri 
itirazları reddetmiş ve muhkem kaziye haline 
gelmiştir. 

Bunun üzerine banka ile borçlular % 15 
peşin ödiyerek bakiyesi için % 7 faizle 5 yıl
da ödenmek üzere anlaşmaya varmışlardır. 

Sayın senatörler, Hazineye ait borçlara ge
lince ; 

XI nci dönem milletvekillerinin, milletvekil
liği ihtilâl ile son bulmuştur. 

1757 ve 3050 sayılı Kanunla, 1960 malî yılı 
yolluklarına hak kazandıklarından geri alın
mamıştır. Ancak, 1960 Mayıs ayından sonraki 
ödenekleri Ziraat Bankasınca kırılarak para 
çekenlerin borçları, bahsettiğimiz kanuna göre 
Meclis muhasebesince bankaya ödenmiş ve Ha
zine alacaklı duruma gelmiştir. 

Açılan dâvalar neticelenmiş, itirazları varit 
görülmemiş ve Yargıtay tasdik etmiştir, ilâm
lar icraya konmuş ve bâzıları borçlarının tama
mını ödemiştir. Bir kısmı da ödemeye devam 
etmektedir. 

Sayın senatörler; X ncu ve XI nci dönem 
milletvekillerinin borçları yukarıda izah edil
diği durumda iken, 1962 yılında, Ağrı Senatö
rü Veysi Yardımcı X ncu devre milletvekille
rinin Ziraat Bankasına olan borçlarının yalnız 
faizlerini kaldıran, anaparayı ise 10 yılda öde
mek üzere bir kanun teklifinde bulunmuştur. 

Teklif sahibi borcu kabul ediyor, faizden 
affını istiyordu. O zamanki Koalisyon Hükü
metinin desteklemediği bu teklif; maalesef, 
XI nci dönem milletvekillerini de kapsıyan 
bir değişiklikle Meclislerce kabul edilmiştir. 
Bu kanun, borçları değil, faizleri affetmiştir. 

I Ancak, Sayın Cumhurbaşkanının tasvibine 
sunulan bu kanun teklifi aşağıda özetlediğim 
gerekçe ile 7 Şubat 1963 tarihinde veto edil
miştir. 

i 1. — Anayasanın 40 nci maddesi, kişiler ara
sında sözleşme hürriyeti esasını kabul etmiş 
ve teminat altına almıştır. 

Taraflar kanunun tanıdığı hadler dâhilinde 
vâde ve faiz miktarını serbestçe tâyin ederler. 

40 nci maddenin 2 nci fıkrası da «Kamu 
yararı» amaciyle sınırlanması muayyen hadden 
fasla faiz alınmaması içindir. 

Sözleşme hürriyeti, ancak «iktisaden zayıf 
taraf» sayılan işçi köylü gibi genel katagoriler 
için sınırlanabilir. 

Milletvekillerini «iktisaden zayıf ve özel hi
mayeye muhtaç kısma» sokmaya ve böyle te
lâkki etmiye imkân yoktur. 

T. C. Ziraat Bankası ile borçlu milletvekil
leri yürürlükteki kanunlara uygun olarak bor
cun şartlarında anlaştığına göre Anayasanın 
40 nci maddesine göre sözleşme hürriyetine ay
kırıdır. 

2. — Anayasanın 12 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası, kanun önünde eşitlik prensibini vaz'e-
der; kişi, aile ve zümreye, sınıfa imtiyaz tanı
maz. 

3. — Anayasanın 2 nci maddesi Devletin 
demokratik vasıfta olduğundan bahsetmesi, ka
nun koyucuya direktif vermektedir. 

Demokratik olma ilkesi, sadece seçime da
yanmayı ifade etmez. 

Millet adına yasama yetkisini kullanmakla 
görevli milletvekili ve senatörlerin bu yetkiyi, 
diktatör idarelerinde olduğu gibi, kendilerine 
imtiyaz sağlıyacak istikametlerde kullanmaları 
«demokratik olma» ilkesi ile bağdaşamaz. 

Hazinenin yani milletin alacağı üzerinde 
denetçilik görevi yapan yasama meclisleri üye-
lsri, bir kısım milletvekillerinin, diğer borçlu
lardan ayrılarak farklı muamele yapılmaları, 
Hazineyi zarara sokmaları, Parlâmentonun vü
cut sebebine aykırı düşer. Halkın yasama mec
lislerine karşı saygısı, demokratik nizama güve
ni sarsılır. 

Bu kanun, Anayasanın mülkiyet hakkını ve 
müktesep hakları koruma maksadiyle koyduğu 
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Bu kanun Anayasanın 7 nci ve 132 nci mad
delerine de aykırıdır. 

Bu kanun Anayasanın ruhuna da aykırı
dır. 

Cumhurbaşkanının yukarda özetlenen veto 
gerekçesiyle, kanun teklifi Millet Meclisine 
tekrar dönmüştür. Bunun üzerne Millet Mecli
sinin Anayasa Komisyonu toplanarak 31.5.1963 
günü verdiği kararın özeti şöyledir: 

Komisyon, söz konusu milletvekillerinin Zi
raat Bankasına olan borçlarının tamamiyle hu
susi hukuk münasebetlerinden doğan istihlâk 
kredileri olduğunu tesbit eyledikten sonra, 
Cumhurbaşkanının veto sebeplerinden biri olan 
Anayasanın 40 ncı maddesi «kamu yararı» na 
olmadığı ve 12 nci maddesi «hiçbir kişiye, aile
ye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanımıyacağı» 
ilkesini ihlâli yolundaki mütalâası yerinde ol
duğu belirtilmiştir. 

«Kamu yararı» nın mevcudolup olmadığı 
konusunda; Anayasanın 2 nci maddesinde ve 
başlangıç kısmında yer alan temel ilkelerin, 
kanun koyucusuna ve uygulayıcısına ışık tut
ması gerektiğini tesbit ederek, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin yasama yetkisini ken
dilerine imtiyaz sağlıyacağı bir tarzda kullan
malarının «Anayasanın 12 nci maddesine; Ana
yasanın 2 nci maddesinde yer alan demokratik 
Devlet» ilkesine ve kamu kaynaklarının herşey-
den önce muhtaç büyük halk kütlelerinin iktisa
di, sosyal ve kültürel kalkınması lehinde kul
lanılmasını gerektiren ve Anayasanın aynı 
maddesinde yer alan «Sosyal Devlet ilkesine 
aykırı düştüğü Cumhurbaşkanlığı yazısındaki 
serd edilen mütalâaların yerinde olduğu sonu
cuna varmıştır. 

Ayrıca, söz konusu milletvekillerinin Ziraat 
Bankasına karşı olan borç yükümünü bir ka
nunla hafifletmenin Anayasaya aykırı olduğu
nu tesbit etmiştir. 

Aynı konu hakkında, Millet Meclisi Ticaret 
Komisyonunun 19 . 6 . 1963 tarihli raporu ise 
şöyledir : 

Ziraat Bankasına ait borçlar, milletvekilleri 
ile Ziraat Bankası arasındaki özel hukuk, bir 
özel anlaşma münasebetinden doğan bir borç 
ve alacak münasebetidir. 

Tarafların serbest iradeleri ile meydana ge
len bu anlaşmalara kanun yolu ile müdahale 

etmek Anayasanın 40 ncı maddesine uygun de
ğildir. 

Ziraat Bankası temsilcileri ile yapılan gö
rüşmeler» bu hususları tesbit etmiştir. 

T. C. Ziraat Bankası hususi hükümlere tabi. 
özerk bir kamu kuruluşudur. 

Müşteri ile olan münasebetlerinde de bu 
esas ve mukavele serbestisi hâkimdir. 

Milletvekillerine bono emre muharrer se
net karşılığında normal bankacılık esaslarına 
göre ve diğer müşterilerine olduğu gibi yapıl
mış bir muameleden ibarettir. 

Normal hukuk esaslarına ve bankacılık tek
niğine göre tekevvün etmiş bu borç ayrıca mu
kavele ile de teyit ve tekabbül edilmiş bulun
maktadır. 

Nitekim banka, % 15 peşin, kalanın aylık 
taksitlerle 5 senede çok düşük faizler ödenece
ğini borçlulara bildirmiştir. 

Zamanaşımına uğramaması için borçlular 
icraya verilmişse de bankaca büyük müsamaha 
ve anlayış gösterilmektedir. 

Ziraat Bankası kendi imkânları, iktisadi icap 
ve borçluların durumunu nazarı itibara alarak 
daha uzun vadeli takside bağlamaya, faizlerini 
bonifiye etmiye hattâ tahsili imkânsız olan ala
caklarını terkin etmiye yetkilidir. 

Ziraat Bankasının imkânlarını bağlıyan, bil
hassa mümasil talep ve teklifler için emsal teşkil 
etmek istidadında bulunan umumilik ve zaruri-
lik vasıfları bulunmadığı anlaşılan tasarıdan 
Ziraat Bankası ile ilgili kısmın çıkması isten
miştir. 

Millet Meclisi Maliye Komisyonu da bu rapo
ra aynen katılmıştır. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 12 . 9 . 1963 
No. lu kararı da, Anayasa, Ticaret ve Maliye 
komisyonlarının mütalâalarına uygun olarak 
çıkmıştır. 

Sayın senatörler; Cumhurbaşkanı tarafın
dan veto edilen kanun, komisyonlardan yaka
nda arz edilen şekilde çıktıktan sonra Millet 
Meclisine tekrar görüşülmek üzere gelmiştir. 

Kanun Millet Meclisinde tekrar görüşülür
ken; faizlerin, bu kanunun yürürlüğe girdiği 
günden itibaren hesaplanması, eski tarihli faiz
lerin alınmaması hakkında, İsparta Milletvekili 
Ali ihsan Balım, Adıyaman Milletvekili Ali Tu
ranlı, Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven, 
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Antalya Milletvekili Nihat Su, Samsun Millet
vekili Mehmet Başaran ayrı ayrı birer önerge 
vermişlerdir. 

Bugünkü Devlet Bakanı, o zamanın Eskişe
hir Milletvekili Sayın Seyfi öztürk, takrirler 
aleyhine konuşmuş ve Yüksek Meclisin, kanun
la, müessese aleyhine ve şahıslar lehine imtiyaz
lı muamele yapması prensibe ve Anayasanın 
esprisine aykırı olacağını belirtmiştir. 

Aynı konuda, Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş, konuşmasında; 1957 yılında, henüz idrak 
etmediğimiz, girmediğimiz 1958 yılına ait tahsi
satın çekilmesi, banka ile tahsisatı çeken ara
sındaki mukaveleye dayanır ve faiz yürütülür. 

Çünkü, ne Anayasa, ne tatbikat bir sene ev
velinden, gelecek yıl tahakkuk edecek tahsisatı 
almıya mezuniyet vermemiştir. Bu itibarla, 1957 
yılında Ziraat Bankasından, 1958 yılma ait tah
sisatın çekilmesi ile alâkalı meblâğa faiz yürü
tülmesin, veyahut faiz kanım yürürlüğe girdiği 
andan itibaren yürütülsün hükmü, Yüksek Mec
lisin bir kanunla, banka ile ilgili arasındaki 
mukaveleyi iptal edip yeni bir hüküm tesis et
mesi mânasını tazammun eder ki, bu gayrihu-
kukidir. Vatandaşı dilhûn eder. 

Anayasada «Halen taraflar arasında rıza 
ile yapılan mukaveleler, Kanun hükmündedir» 
diyen hukuk prensibine aykırılığı bulunan bu 
takrirlerin reddini istemiştir. 

Nitekim, takrirler açık oya sunulmuş ve 
reddedilmiştir. 

Böylece, kanun faizleri de ödenmek üzere 
yürürlüğe girmiştir. 

Sayın senatörler; şimdi, Arslan Bora ve ar
kadaşlarının teklifi, yukarıda belirttiğim ve Mil
let Meclisinde reddedilen takrirlerin, kanun 
teklifi şekline sokularak karşımıza getirilme
sinden ibarettir. 

Teklif sahibi gerekçesinde; «Kanunun ya
yınlanıp yürürlüğe girdiği tarihteki borç bakı-
yesidir» demektedir. 

444 sayılı Kanunun 1 nci maddesi ise şöyle
dir : 

«10 ncu dönem T. B. M. M. üyelerinin öde
neklerine müsteniden T. C. Ziraat Bankasına 
olan borçları vâde gününden itibaren % 6 faize 
tâbi tutulmuştur. Borç bakiyeleri (7) yıllık eşit 
taksitlere bağlanmıştır. Yıllık taksitler üçer 
aylık devrelere ayrılır. 

j Bu kanunun yayınlandığı güne kadar yapı
lan ödemeler esas borçtan indirilir. 

Taksitleri süresinden önce ödiyeceklerin faiz 
ve ödenmemiş vergiler mütaakıp yılların tahak
kuk ettirilecek faiz ve vergilerinden mahsup 
edilir.» 

Görülüyor ki, teklif sahibinin belirttiği anlaş
mazlığa sebebolacak en ufak bir emare mevcut 
değildir. 

Kanunun maddesi tefsire ihtiyaç göstermiye-
cek şekilde açıktır. 

Sayın senatörler; burada dikkatlerinizi önem
li bir noktaya çekmek isterim. 

Gerek ilk teklif sahibi Veysi Yardımcı, gerek 
Sayın Arslan Bora borcu kabul ediyor. 

Millet Meclisi üyeleri nasıl bir anlayış içinde 
bulunuyorlar ki, borçları da siliyorlar. Böylece, 
borçların tamamen kaldırılması ile neticelenen 
kanun teklifi Senatomuza gelmiş bulunuyor. 

Senato Karma Komisyonu daha anlayışlı bir 
hava içinde, Millet Meclisinden gelen metni de
ğiştirmiş bulunmaktadır. Ancak, bu değişiklik 
444 sayılı Kanunun veto edilen şeklinden Ziraat 
Bankasına olan borçlar bakunından biraz farklı, 
Hazineye olan borçlar bakımından daha ileri 
bir hüküm getirmiştir. 

Sayın senatörler; birkaç sene evvel veto 
sebebiyle, T. B. M. M. ce tekrar görüşülerek, 
uzun uzun tetkik edilerek veto sebebi yerinde 
görülen metin değiştirilerek Anayasaya ve özel 
hukuka uygun kanun çıkarılmıştır. Şimdi ge
riye dönülmekte ve veto edilen hukuk dışı tek
lifi çok daha ileri götürerek kanunlaştırmaya ça
lışılmaktadır. 

Millet Meclisinin ne kadar büyük bir çelişik
lik içine düştüğünün farkında olmaması çok 
üzücüdür. 

Ziraat Bankası kuruluş Kanunu özel hukuk 
hükümlerine tâbi olduğunu gösterir. 

Sermayesinin köylü ve çiftçiye beklenen gö
revi yapamadığı hepimizin malûmudur. 

Türk halkının büyük kütlesini teşkil eden 
çiftçi borçlarının affını değil, tecilini bile yap
mak büyük problem olurken, bizim Millet Mec
lisinden gelen metin şekilde sermayeye doku
nan köylü ve çiftçiye yapılmıyan bir affı çıkar
maya çalışmamız hukuk ve vicdan bakımından 

|. imkâsızdır. 
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Sayın senatörler; Senato Komisyonu, tasarı
nın son aldığı şekli savunurken, bâzı noktalara 
değinmiş. Bu noktalar üzerinde biraz durmak 
isterim. Bunu hüsnüniyet çerçevesi içerisinde 
kabul ettiğimden, mülga Anayasanın bâzı mad
deleri üzerinde bir parça duracağım. Aksi tak
dirde 27 Mayıs ihtilâli ile son bulan bir Anaya
sa ile 27 Mayıs sonrası hâdiseleri halletmeye ça
lışmayı ve burada bahsetmenin imkânsızlığı üze
rinde dururken, hukuki gibi görünen bu tar
tışmaya girmezdim. 

Mülga Anayasanın 13 ncü maddesinin birin
ci fıkrasında seçimin 4 senede olduğu yazılı
dır. Aynı maddenin diğer fıkrası ise. Yeni seçim 
icrasına imkân görülmediği takdirde içtima dev
resi bir sene temdidedilir, demektedir 25 nci 
maddesi ise: «Seçim devresinin hitamından ev
vel Meclis adedi mürettibinin ekseriyeti mut-
lâkası ile intihap tecdidolunursa, yeni toplanan 
Meclisin seçim devresi 1 Kasımda başlar» de
mektedir. Demek ki dayanak noktası alman 
mülga Anayasa 4 senelik devreyi kabul etmiş. 
Bunun kısalıp, uzayabileceğini de açıkça belirt
miştir. Yeniden seçilemiyen şahısların Milletve
kili sıfatı olmadığına göre, bu sıfattan dolayı 
almaya hak kazandıkları milletvekili maaşını 
da almaya imkân yoktur. Biran Komisyonun 
söylediğini kabul etsek, misal olarak: Mecliste 
450 milletvekili olacak, fakat devresini tamam-
lamıyan faraza 300 sabık milletvekili ile bir
likte 750 kişiye milletvekili ödeneği ödenecek. 
Arkadaşlar dünyanın hiçbir memleketinde bu
nu uygulamak değil, tartışma bile düşünülemez. 
Mülga Anayasanın 18 nci maddesi senevi tahsi
satın kanunu mahsusu ile tanzim edileceğini 
ifade etmiştir. Kaldıki milletvekillerinin maaş
larını nasıl alacağım 1757 ve 3050 sayılı kanun
lar açıkça göstermiştir. Mülga Anayasanın 
27 nci maddesine dayanmak ancak dayananlara 
zaıf verir. 

Bütün bu cevaplarımız hukukî bir eleştirme
yi yapma gereğinden doğmuştur. 1960 27 Ma
yısında hiçbir vücudu kalmıyan bir Anayasa 
tartışmasına girmek bugün meri Anayasayı ze
delemektir. Bu Meclislerin doğuş sebebi 1961 
Anayasasıdır. özet olarak şunu belirtmek iste
rim: Karma Komisyon gerekçesinin ikinci mad
desi bir diğer bakımdan da hatalıdır. O zaman 
yürürlükte bulunan kanunlara göre borçlular 

mahkemelere müracaat etmiş ve iddiaları varit 
görülnıiyerek muhkem kaziye haline geldiği 
hepimizin malûmudur. Karma Komisyonun 
2 nci maddesi mahkeme kararları üzerinde yo
rum yapmaktadır. Bizde kuvvetler ayrılığı pren
sibi kabul edilmiştir. Yasama görevi ile yükümlü 
Meclisler ve onların üyeleri yargı organının 
yetkilerine tecavüz edemez. Hele mahkeme ka
rarlarının sonucunu da değiştirme ve kaldırma 
gibi yargı organını hiçe sayan, demokratik ni
zam dışı ve Anayasa kurallariyle çelişen bir teh
likeli tutuma girmeye ve tefsire de hakkımız 
yoktur. 

Diğer taraftan gerekçede 3050 sayılı Kanun 
esas alınmıştır. Aslında bu kanun 1757 sayılı 
Kanuna ektir, 3050 sayılı Kanun bir usul Ka
nunudur. Esas Kanun 1757 sayılı Kanundur. 
özet olarak şunu belirtmek isterim; Bugün Zi
raat Bankasından onbinlerce vatandaş ödünç 
para almışlar, borçlanmışlardır. Bunlar borç
larının faizlerini de ödemektedirler. Sadece mil
letvekillerinin borçlarını ve faizlerini affetmek 
Anayasa ve hususi hukuk hükümlerini çiğniyen 
hukuk dışı bir tutumdur. Yüzlerce ücretli va
tandaş işine bir tek gün gelmeyişinin hesabını 
verir ve parası kesilirken XI nci dönem mil
letvekillerinin milletvekili sıfatı olmaksızın ha
zineden para almak gibi haksız tasarrufa çalış
malarını teessürle izliyoruz. Ancak bu konuda 
>d haksızlığı izliyen yalnız bizler değiliz. 

Sayın senatörler; netice olarak, Anayasamız 
yönünden 40 nci madde kamu yararı, iktisaden, 
zayıf ve özel himayeye muhtaç kısım ile sözleş
me hürriyetine, 12 nci madde eşitlik prensibine, 
2 nci madde devletin demokratik olma vasfına 
ve gene Anayasanın mülkiyet hakkını ve mük
tesep hakları korumak maksadiyle koyduğu hü
kümlere ve nihayet Anayasanın ruhuna da ta-
manıiyle aykırı bulunan ve her yönüyle bu ay
kırılığı bu hukukî tartışmanın çok dışında apa
çık duran bir konunun Meclislerde günlerdir 
yapılan müzakeresini hayretle ve endişeyle izli
yoruz. Zira bâzı konuların Anayasaya aykırılığı 
hukukî tartışma ve görüş sonunda vuzuha ka-
Tuşur. Bâzı konularda ise hiçbir elastikiyet ve 
takdir hakkı olmadığı için herkesin gerçeği gör
mesi gerekir ve görmemek mazeret sayılmaz. 
Meselâ; memur için Türk Vatandaşı olmak şartı 
ne kadar açık ve vatandaş kaydı bulunmıyamn 
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göz rengi ve ırk benzerliği tefsiri yapılamıya-
cağı ne kadar belirli ise bu konuda da Ana
yasa hükümleri her türlü tefsir, görüş ve pole
miğin üzerinde kesinlik ifade etmektedir. 

Bu arada şunu önemle belirtmek isteriz ki; 
son zamanlarda Meclislerden Anayasaya aykırı 
olarak çıkan kararlar ve kanunlar, Anayasaya 
uygunluğunu kontrol eden Anayasa Mahkemesi
ne sık sık gitmekte ve Anayasaya aykırılğı se
bebiyle bozulmaktadır. Hazine alacakları hak
kında zamanımızda en iyi ve müsamahalı çözüm 
tarzı uygulanmıştır. Bu nokta üzerinde daha faz
la durmadan savunmayı hazine temsilcilerine bı
rakacağım. Bugün hemen çoğunluk vatandaşı
mız hazine, banka ve sair yerlere borçlu bulun
maktadır. Borcu ancak alacaklı olanlar affede
bilir. Üçüncü şahısların, alacaklının alacağını 
bir kalemde çizmesi hukuk düzenini aşan bir 
tutum içine girer. Eğer bütün borçlu vatandaş
ların durumu teklif sahipleri ve oy kullanan
ları üzüyorsa zelzeleden zarar gören vatandaş
larımızı, mahsulü zarar gören veya verimli ol-
mıyan çiftçi vatandaşlarımızla, borcunu öde
mekte zorluk çeken ve ciddî bir bunalım içinde 
bulunan bütün vatandaşlarımızı öncelikle dü
şünmek gerekir. Böylece sayın senatörler kendi
lerini değil ancak vatandaşlarının borçlarını, 
Hazineye güvenleri varsa, af yoluna gitseler bu 
kimseler görevlerini halk için kullanmış olurlar. 
Meclisler kendi borçlarını ödememek için ka
nun çıkarttıkları zaman itibar ve güvenlerini 
kaybederler. İnsanlar bazan yaptıkları işin doğ
ruluğuna kendilerini inandırmak isterler veya 
gerçekten inanırlar. Bu, insan tabiatından do
ğar. Ancak kişisel ve grup inandırmalarının 
ötesinde kamu oyunun vicdan ölçüsünde inanç 
ağırlığı hissetmek oldukça güçtür. Decamlı başa
rılar daima bu güçlüğü aşanlarındır. Bu arada 
Hükümet üyelerinin birbirinden ayrı bir gö
rüş ifadesi olan oylarını dikkate alırsak, - Millet 
Meclisinde böyle olmuştur - böylesine önemli 
bir konuda Hükümetin genel politikasını öğ
renmeyi ve Hükümet adına açıklama istemeyi de 
bir haklı davranış sayıyoruz. Biz bu konudaki 
samimî görüşlerimizi böylece belirttikten sonra 
sonucu kişisel sorumluluklarınız altında olan oy 
ve takdir haklarınıza bırakarak saygılar su
nuyorum. (Ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koksal. 

KONTENJAN GRUPU ADINA OSMAN 
KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın senatörler; Senato 97 nci Birleşimini 
28 Temmuz 1967 Cuma günü yapmıştı. O gün 
geç saatlerde şimdi görüşülmekte olan X ve XI. 
dönem milletvekillerinin Hazineye ve Ziraat 
Bankasına olan borçlarına ait kantin teklifi 
ele alınmıştı. 

O birleşimde grupumuz adına ben konuşmuş
tum. Benim konuşmamı mütaakıp Senato yaz 
tatiline girmişti. Bu yüzden bu kanun teklifi
nin görüşülmesi yarıda kalmıştı. 

Yaz tatilini mütaakıp komisyon seçimleri 
yapılmış, yeni komisyon bu kanun teklifini 

ele almış ve yeni bir metinle bugün sizlerin 
huzuruna getirmiş bulunmaktadır. Şu anda 
konuştuğumuz metin bu metindir. Değişik bir 
metin olduğu için biz de tekrar söz almak zaru
retini duyduk. 

Sayın senatörler konu nedir? 
Konu : X ve XI nci dönem milletvekille

rinin Ziraat Bankasına ve Hazineye olan borç
ları üzerinde isteklerdir. 

O halde ilk evvelâ konunun özü olan borçla
ra temas edelim. Ondan sonra da bu söz üzerin
deki istekleri açıklıyalım. 

Sayın senatörler, bizlerde X ve XI nci dö
nem milletvekillerinin borçlarını mahiyetleri 
itibariyle iki katagoride mütalâa etmekteyiz. 

1. T. C. Ziraat Bankasına olan borçlar, 
2. Hazineye olan borçlar. 
1. Ziraat Bankasına olan borçlar : 
1957 senesinin Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, 

Temmuz, Ağustos ayları içinde X ncu dönem 443 
milletvekili Ziraat Bankasından cem'an 9 644 000 
lira borç alıyor. 

Meclis 11 Eylül 1957 birleşiminde seçimin 
27 Ekim 1957 tarihinde yenilenmesine karar ve
riyor. Arada bir buçuk ay; Eylül ve EMm ay
lan. 

Bu iki tarih arasında da 42 milletvekili yine 
Ziraat Bankasından 540 000 lira borç alıyor. 

Seçimler yenileniyor XI nci devre milletve
killeri işe başlıyorlar. Bunlardan da 97 kişi 
yine Ziraat Bankasından 767 000 lira borç alı
yor. 

Şu hale göre X nci devre milletvekillerin
den cem'an 485, XI nci devre milletvekillerin
den 97 kişi, Ziraat Bankasından toplam olarak, 
10 951 000 lira borç para alıyorlar. Bu hale 
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göre, Ziraat Bankası borçları denince X ve XI 
nci devre milletvekillerinin borçları anlaşılıyor. 

Borçlar nasıl ve ne gibi şartlarla almıyor? 
Ziraat Bankasından borç para alan 582 mil

letvekili de, Ziraat Bankasına Meclis İdare 
Amirliğinin resmî bir yazısı ile bas vuruyorlar. 

Bu yazı şöyledir: «Kütahya mebusu falan 
zatın 1958 yılı Mart iptidasında namına tediye
si tahakkuk edecek harcırahına mahsuben faiz 
mukabilinde ve Büyük Millet Meclisinden iki 
azanın kefaletiyle almak istediği 9 581 lira 60 
kuruşun hesabına borç yazılarak ödenmesi ve 
bildirilmesi...» 

Resmen yazılan yazı bu. Milletvekili Ban
kaya gidiyor bu yazı üzerine para alıyor. Görü
lüyor ki, hesabına yazılacak, faiz verilecek, ke
fil olacak iki kişi ve 1958 yılında tahakkuk ede
cek yolluklarından verilecek. 

Ziraat Bankası bu resmî yazı ve bu resmî 
yazıdaki şartlar dâhilinde iki milletvekilinin 
müteselsil kefaletiyle emre muharrer senetler 
karşılığında milletvekillerine borç para veriyor. 

Borçların ödenmesi : 
Sayın senatörler, 21 Ekim 1957 seçimlerinde 

X ncu devre milletvekillerinden 241 i tekrar se
çiliyor. 

1958 senesi giriyor. Borçlar ödenecek, fakat 
borcunu ödemiye yanaşan yok. Aksine o yıllar
da Meclis kürsüsünde bâzı hatipler; «borcu tak-
sitlendirsek, affetsek, mahsub etsek iyi olur» 
şeklinde konuşmalar yapıyorlar. 

Ziraat Bankası borçluların borçlarını öde
memesi üzerine yazılı olarak Meclis idare Amir
liğine baş vuruyor. 

Meclis idare Amirliği yazılı olarak Ziraat 
Bankasına şu cevabı veriyor: 

(A. P. sıralarından bunlar dedikodu ses
leri). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Müdahale etmeye hakkınız yok. Devam edin 
efendim. 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Şimdi bu 
yazıyı okuyayım. Yalnız Muhterem Başkan bu 
yazılar resmî yazılardır, Komisyonda da var, 
şurada var, burada da var. Yani dedikodu de
ğildir bunlar ve tenezzül edecek insanlar deği
liz. Esas dedikoduyu kulislerde görmek lâzım. 
Bize bunu falan adam seçim için verdi deniyor. 
Dedikodu bu. Bunları yenmeye çalışıyoruz. Mec-
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lis İdare Amirliğinin yazısını aynen sizlere arz 
ediyorum: 

«X ncu devre milletvekillerinden XI nci dev
reye seçilmiş olanların borçlarını yeni seçim yı
lma kadar idarelerince tahakkuk edecek istih
kaklarından tevkif suretiyle Bankaya tediye 
edilmiş olacağı, Ziraat Bankasından borç para 
alan X ncu devre milletvekillerinden XI nci 
devreye seçilmemiş olan borçlulardan Banka
ca kanuni takibata geçilerek tahsil edilmesi ge
reklidir.» Banka icraya baş vuruyor. İcra taki
batı üzerine borçlulardan pek çoğu da mahke
meye baş vuruyor. Yani icra takibata, borçlular 
mahkemeye baş vuruyorlar. Mahkemelerde çe
şitli sebepler ileri sürülüyor, hiçbir dâva lehle
rine neticelenmiyor. Aksine Ziraat Bankası le
hine neticeleniyor. Dâvalar bu şekilde netice
lenince Ziraat Bankası tekrar mahkemeye dönü
yor, fakat bu sefer borçlular Ziraat Bankasına 
geliyor, «aman anlaşalım» diyorlar. Tekrar 
oturup anlaşıyorlar. Anlaşma metni şu : 
Borçların % 15 i peşin, geri kalanı % 7 faizle 
ve aylık müsavi taksitlerle beş yılda ödene
cektir. Bu anlaşmaya göre bir kısım borçlular 
borçlarını ödüyorlar. Durum bu safhada iken, 
lütfen dikkat buyrunuz, yani borçlar ödenmek 
üzere iken, konu 5 Mayıs 1962 tarihinde Ya
sama organlarına getiriliyor. Yasama organları 
konu ile ilgili 444 sayılı Kanunu çıkarıyor. Bu 
kanun 31 . 3 . 1964 tarihinde meriyete giriyor. 
Meriyette iken bir buçuk, iki sene sonra Halk 
Partisi Milletvekili Arslan Bora tarafından tek
rar bir teklifle 22 . 11 . 1966 tarihinde Yasama 
organlarına intikal ettiriliyor. 

Şimdi, arkadaşlar, bu Ziraat Bankası üze
rinde, özünü arz ettim, bu istekler nelerdir, ne 
isteniyor? Onları arz edeyim; bu istekler şunlar
dır : 

1. Bu borçlar topyekün affedilmelidir. 

2. Borçlar taksite bağlanmalı, faiz ve mas
raflar affedilmelidir. 

3. Borçlar taksite bağlanmalı, faiz hadleri 
indirilmelidir. 

4. 444 sayılı Kanunla tesbit edilen faiz 
kanun meriyete girdiği tarihte borç bakiyesi
ne uygulanmalı, önce yapılmış ödemelerin faizi 
alınmamalıdır. Yani son Sayın Arslan Bora'-
nın teklifi. 
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İstekler bunlar. Bu konuya biraz sonra tek
rar temas edeceğim. Bunu şimdi burada bıra
kıyorum. Hazineye olan borçlara geçiyorum. 

Hazineye olan borçlar XI nci Devre millet
vekilleriyle ilgilidir. X ncu Devre ile ilgili de
ğil. XI nci Devre milletvekillerine 1960 yılı 
Mart ayı başında ayrı ayrı olmak üzere bir se
nelik yolluk ve ödenekleri çek olarak veriliyor. 
Şu halde 1960 Mart ayı malî yılındayız, mil
letvekillerine, yolluk çekin bu, ödenek çekin 
bu diye bir senelik olarak veriliyor. Hakikat
te bu 1757, 3050 sayılı ve mütaakıp kanunlarla 
ilgili, doğru. 1757 ve 3050 sayılı kanunlar ge
reğince milletvekillerinin senelik tahsisatları
nın ödenek unsuru için tahakkuk muamelele
ri, şimdi lütfen dikkat buyurunuz, yolluk çeki 
ayrı, şimdi alıyoruz yine aynı şekilde, ödenek 
çeki ayrı. Malî yıl başı Mart ayında bir sene
lik olarak her ikisi de milletvekillerine verili
yor. Yollukların da tahakkuku bir senelik ola
rak yapılıyor. Bir senelik olarak peşin alma 
imkânına sahip, ödenekler böyle değil, öde
neklerin tediyesi senelik, fakat tahakkuku 
aylık. Yani toptan alamıyor, aylık alıyor. 
XI nci Devre milletvekillerinden 527 si sene
lik olarak çeklerini Ziraat Bankasına kırdırı
yorlar. Şu halde aylık olarak tahakkuk eden, 
fakat senelik olarak tediye edilen çekleri mil
letvekilleri Ziraat Bankasına giderek kırdırı
yorlar, iskonto ettiriyorlar. 

27 Mayıs 1960 ta ihtilâl oluyor, Meclis fes
hediliyor, Meclis üyelerinin sıfat ve görevleri 
de sona eriyor, Ziraat Bankası Haziran 1960 
ile Şubat 1961 tarihleri arasındaki aylara ait 
vâdesinden evvel ödenmiş çeklerin bedelleri
ni istiyor. Nereden? 3050 sayılı Kanuna göre 
Kurucu Meclisten. Kurucu Meclis yine bu ka
nuna istinaden bu parayı Ziraat Bankasına 
ödüyor. Maliyeye de borçlulardan sen al diye 
yine bu kanuna göre emir veriyor, işte bu 
borç böylece doğuyor. 

Şimdi; son durum nasıl arkadaşlar? Borç
lar ödenmiyor. Hazina 3050 sayılı Kanunun 
ikinci maddesine istinaden mahkemelerde dâva 
açıyor. Açılan dâvalar Hazine lehine netice
leniyor. Kararlar Yargıtayca onaylanıyor. Şu 
halde Hazine borçları ödenmiyor. 3050 sayılı 
Kanuna göre Hazine, mahkemelere baş
vuruyor, dâvalar açıyor, dâvalar Hazinenin 

lehine neticeleniyor ve Yargıtayca da onaylanı
yor. 

Şimdi bir noktayı, bu arkadaşım yok bura
da, onu arz edeyim. Bu dâvaların neticelenme
si ihtilâlden sonraki safhadadır. Kesinleşen 
ilâmlar icraya konuluyor ve icraî takibata baş
lanıyor. Bir kısım borçlular borçlarını tama
men, defaten ve bir kısım borçlular da borç
larını taksitle ödemeye devam ediyor. Hali 
hazır durum bu safhada iken, demin arz etti
ğim gibi, Veysi Yardımcı ve 24 arkadaşının 
bir kanun teklifiyle borçlar; X ncu Devre 
borçları yasama organlarına intikal ediyor, 
fakat yasama organları onu konuşurken bu 
borcu da ele alıyorlar, bu da yasama organla
rının mevzuu haline geliyor. Bu Hazine borç
ları üzerinde istekler nedir? Bu borçlar üze
rindeki isteklerde şu hususlar var : 

1. Bu borçlar topyekûn affedilmelidir. 
2. Borçlar taksite bağlanmalı, faiz ve mas

raflar affedilmelidir. 
3. Borçlar bırakılmalı, faiz ve masraflar 

affedilmelidir. 
Muhterem arkadaşlarım, bu isteklere, şu 

hep Senato ve Meclisin istekleri, bu istekler 
yapıldığı takdirde, tahakkuk ettiği takdirde 
zarar ne olacaktır, kim zarar görecektir? Bu
nu da açıklıyalım : 

Muhterem arkadaşlarım, şu açıkladığım is
teklerin biri, ikisi, hepsi, topu tahakkuk etti
ği takdirde durum şöyle olacaktır : 

Bir; Ziraat Bankasına ait borçlar topyekûn 
affedilirse aşağı - yukarı faiz ve masraflarla 
birlikte 20 milyon lira civarında zarar vardır. 
Yalnız faiz ve masraflar affedilirse 5 milyon 
lira civarında zarar vardır. Faiz hadlerinde 
bir indirim yapılması yolunda bir affa doğru 
gidilirse, faizdeki indirime paralel olarak, bu 
zarar 5 milyon liradan aşağıya düşmektedir. 
444 sayılı Kanunu yanlış anlaşıldı diye dü
zeltmek istiyen Sayın Arslan Bora arkadaşı
mızın teklifi kabul edildiği takdirde 3 mil
yon lira civarında zarar olacaktır. 

ARSLAN BORA (Tunceli) — Bir şey değil. 
OSMAN KOKSAL (Devamla) — Teklif sa

hibi buna bir şey değil diyor. Biz para üze
rinde değiliz arkadaşlar, prensip üzerindeyiz. 
Bir kuruş dahi olsa yine bunu konuşacağız. 
Zarar Mmin sırtına yüklenecektir? Mühim 
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olan bu. Zarar kime yüklenecektir? Arkadaş
lar, ilk anda görülen Ziraat Bankasıdır. Ama 
Ziraat Bankası kaynakları nelerdir, kim bu 
bankayı ayakta tutar ve yaşatır esası düşünül
düğü takdirde sade vatandaşa gelir. O halde 
zarar sade vatandaşa olacaktır, Ziraat Banka
sına değildir. Esasen her yapılan fuzuli mas
raflar bol keseden harcamalar, isabetsiz sarf
lar, kayırmaya dayanan malî aflar ve saire 
hepsi, hepsinin zararı sade vatandaşadır. Ne 
şuna, ne bunadır. Çünkü para bizde bitecek, 
biz de ondan vergi alacağız, ona yükleneceğiz, 
çare yok. 

Halbuki, Meclisin vazifesi vatandaşların 
yükünü devamlı olarak hafifletmek ve refaha 
ulaştırmak değil midir? Yoksa, vatandaştan 
toplanan vergileri sağa sola bağışlamak, da
ğıtmak değildir, biz vatandaşın, bizler vatan
daşın vergilerinde kontrol, denetçi durumun
dayız. Biz bunu kontrol edeceğimize biz bu va
tandaşların paralarını sağa sola dağıtırsak, 
acaba Meclislerin menşei ve gelişmesi demok
ratik rejim bakımından uygun düşer mi? 

Muhterem arkadaşlarım, Hazineye olan 
borçlar da istekler karşısında affedildiği tak
dirde aşağı - yukarı Hazinenin zararı, yani 
dolayısiyle vatandaşın, esas vatandaşın zararı 
10 milyon lira civarında olacaktır. Şimdi, bir 
sorunun cevabını vermek zaruretini hissediyo
rum. Ziraat Bankasına ve Hazineye X ve XI nci 
Dönem milletvekillerinden başka, borçlu var 
mıdır? Yani, şu borçlarını konuştuğumuz 
şahıslardan başka Ziraat Bankasına ve Hazine
ye borçlu olan var mıdır? 

Sayın senatörler, gerek Ziraat Bankasına 
ve gerekse Hazineye borçlu milyonlarca vatan
daş vardır. Hepsi de faizle borçlarını ödemek
tedirler. 

Muhterem arkadaşlarım vatandaşlarımızın 
hali malûmdur, bunu sizlerde bizden daha iyi 
biliyorsunuz, çok yakından temasdasmız. Zi
raat Bankası veya Hazineye olan borçlarını 
ödemek için kıvrandıklarını sizin ağızınızdan 
duyuyoruz. Peki, böyle kıvranan, kap kaçağını 
satan vatandaşlar için hiçbir teklif koca 600 
kişilik Meclisten gedmem mi? Hani hiç görme
dik bugüne kadar, böyle Ziraat Bankasına ve 
Hazineye borçlu, zor durumda olan vatandaş
lar için bir teklif gelmedi, ama bu X ve XI. 
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> devre milletvekilleri için 3 - 4 seneden beri uğ
raşıyoruz, Neden acaba? Bu noktayı çözmek 
lâzımdır. Bu noktayı çösersek, samimî olarak 
ama acık konuşarak çözersek, bu işi halledebi
leceğimizi zannediyorum. Müsaade edin ben 
bunları açık olarak konuşurum. 

O halde milyonlarca vatandaş aynı şekilde 
I X ve XI. devre milletvekilleri gibi borçlu iken 
! ve onlardan çok daha kötü durumda iken Mec

lise bir teklif gelmez de zelzele, fırtına olur Zi
raat Bankasına olan borçların bir sene ertelen
diği gelir. Ama, bir af gelmez, neden? Neden o 
halde X ve XI. devre milletvekillerine bol bol 
gelir? 

Şimdi arkadaşlar şunu söyliyeyim de ondan 
sonra arz edeyim. Belki, içimizde de var borç
lular, hem Millet Meclisinde, hem de Cumhuri
yet Senatosunda ama bu borçlu arkadaşların 
büyük çoğunluğu borçlarını ödemişler ve ay
rıca tetkik ettim elimde bir de liste var, bu 
kanuna olmaz demişfler. 

Şimdi neden X ve XI nci devre milletvekil
lerine bol bol teklif yağar, arz edeyim : Çün
kü; Mecliste borcunu ödememiş milletvekili ve 
senatörler vardır. Çünkü; Meclisler dışında ka
lan borçluların meclislerde karıları, kocaları, 
çocukları, yakınları ve dostları vardır. Evet... 
Şimdi hani bizim şu vatandaş dediğimiz, rey 
için boşvurduğumuz vatandaş dediğimiz kim
seler için de bar teklif gelse. Aynı şartlar; hiç 
bir fark yok. Dense ki, ya hafifletelim faizi ya 

i şunu yapalım veya bunu yapalım. Böyle bir 
l şey yok olmayınca da bunlar üzerinde çok has-
j sasım. Tetkik ettim durum bu çıktı. 
| Sayın arkadaşlar, unutmuyalım ki, Türkiye 
s "* 

Büyük MiUet Meclisinin fonksiyonunda şahsı
nıza ve şahsımıza ve yakınlarımıza milyonlar
ca vatandaştan ayrı bir himaye ve taltif yok
tur. Yine unutmuyalım İri, zaman zaman, bol 
bol söyleriz; sınıfı zümre yaratılıyor, şu oluyor, 
bu oluyor; karşısındayız, işte sınıf, zümre. Biz 
bu sınıf ve zümrenin ta başı oluyoruz, ayrım 
başı oluyoruz. Milyonlarca vatandaşı bırakıyo
ruz aynı şartlar dâhilinde 200 - 300 kişi için ge
ce gündüz hem çalışıyor hem de onları tatmin 
etmiye uğraşıyoruz. Sınıf bu, zümre bu. Niye 
şikâyet edelim sağa sola? Hiçbir şikâyetimiz 

, olmaması lâzım, biz yapıyoruz bunu. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım konuyu yine 
aydınlığa kavuşturacak can alıcı bir noktaya 
geliyorum. Şu konuda geçirilen safhalar ne
dir? X ve XI nci devre milletvekillerinin borç
larının, yasama organına intikalinden bugüne 
kadar geçirdiği safhalara kısaca temas edece
ğim. 

Yukarıda da arz ettiğim gibi, X ve XI nci 
devre milletvekillerinin Ziraat Bankasına ve 
Hazineye olan borçları Sayın Veysi Yardımcı 
ve 24 arkadaşının kanun teklifiyle yasama or
ganlarına mevzuu olmuştur. Sene 1862. Yapı
lan kanun teklifinde istek, yalnız ve yalnızca; 
X ncu dönem milletvekillerinin Ziraat Banka
sına olan borçlarının 10 yıl taksite bağlanması, 
faiz ve masraftan affedilmesi şeklindedir. 

Şu halde yalnız ve yalnız X ncu dönem millet
vekillerine hitabediyor, teklif. Ve diyor ki, 
10 yıl taksite bağlıyalım, faiz ve masraf da al
mayalım. Bu kanun teklifi Mecliste görüşülü
yor, teklif iltifat görüyor. Ayrıca, bu teklife 
XI nci devre milletvekillerinin borçları da ilâ
ve ediliyor, Hazineye olan borçlan. Kanun tek
lifi Senatoya geliyor, Senato da uygun görü
yor. Uygun görülen metin şu X ve XI nci dev
re milletvekillerinin borçları duracak, faizleri 
affedilecek, taksite bağlanacak, masraflar af
fedilecek. Sayın inönü Hükümeti bu kanun tek
lifini benimsemiyor ve desteklemiyor. Geçen 
konuşmamda da arz ettim. Saym Hükümeti
mizden istirham ediyoruz; bilhassa, net olarak 
bu kanunu destekliyorum, bu kanunu destekle
miyorum şeklinde konuşmalarını istirham ede
rim. Senatonun takdirine bırakıyoruz. Bunlar 
tam bir vuzuha kavuşturmaz bizleri. Onun için 
ya evet veya hayır. Cumhurbaşkanına kanun 
gidiyor, Cumhurbaşkanı faizleri ve masrafları 
affedemezsiniz diyor, milyonlarca vatandaş 
var diyor. Binaenaleyh geniş bir gerekçe ile 
bu kanunu veto ediyor. Niçin? Faiz ve mas
rafları affedemezsiniz diyor? Gerekçe çok ge
niş. Bu aykırılık yaratır, eşitlik, bilmem sosyal 
adalet, demokratik düzen... (Genellik prensibi 
sesleri C. H. P. sıralanndan) Veto edilen ka
nun Millet Meclisinin, Anayasa, Ticaret, Mali
ye, Bütçe ve Plân komisyonlarında görüşülü
yor. Lütfen dikkat buyurun, orada görüşülü
yor. Veto sebepleri çok isabetli görülüyor. Ya
ni faiz yanlış yapıldı masrafı yanlış yapıldı, de

miyorlar. Doğru diyorlar Cumhurbaşkanı ve 
yazılı geniş yazılar var. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Gürsel Paşa ve
to etmiş değil mi? 

OSMAN KOKSAL (Devamla) — Evet. Ve 
bunun üzerine komisyonlar yüzde altı faizi uy
gun görerek bu yolda bir metin hazırlıyorlar 
ve Meclise sunuyorlar. Demek ki Cumhurbaşka
nının vetosundan sonra; komisyonlar, bütün 
Meclisin komisyonları, uygun görüyor, % 6 
faizle Meclise sunuyor. Bu yolda hazırlanan me
tin, Meclis ve Senato tarafından aynen tasvip 
görüyor. Bizim komisyonumuz komisyonları
mızın çalışmalannı gördüm, tamamiyle Millet 
Meclisinin gerekçelerine uyuyor. Millet Meclisi 
do Cumhurbaşkanının gerekçelerine uyuyor. 
Bu şekilde Sanato da bunu uygun görüyor ve 
Cumhurbaşkanına gidiyor, Cumhurbaşkanı tas
dik ediyor, 444 sayılı Kanun meriyete girmiş 
oluyor. Bu kanun meriyette iken, bundan tak
riben 2 - 2,5 sene sonra Sayın Aslan Bora, 
C. H. P. Milletvekili Sayın Aslan Bora ve 5 
arkadaşı 444 sayılı Kanunla tesbit edilen faiz 
kanun meriyete girdiği tarihte borç bakiyesine 
uygulanması lâzımgelirken Zirrat Bankası önce 
yapılmış ödemelerden de faiz almaktadır. Bu 
yanlıştır, ben kanun yoluyla düzeltiyorum, 
onun için bu kanun teklifini veriyorum diyor. 
Şimdi arkadaşlarım demek istiyor ki; 444 sayılı 
Kanun 31 . 3 . 1964 tarihinde çıktı. Bu tarihten 
sonraki borçlara yüzde altı faiz yapabilirsin 
ötekileri affedildi, diyor. Ama mahkemelere 
başvurulmuş, 39 mahkemeye; 38 mahkeme Ha
zinenin lehine karar vermiş, veyahut Ziraat 
Bankasının lehine, bir tanesi aleyhe zannediyo
rum. Henüz daha Yargıtaya gitmemiş. Bunu 
kanunla düzelteceğim, diyor. Bu kanun teklifi 
Millet Meclisine sevk ediliyor, yine lütfen dik
kat buyurun, Millet Meclisi kanun teklifini he
men hemen hiç incelemeden, bambaşka bir me
tinle kabul ediyor. Bütün borçlar affedilmiş-
tir, diyor. Şimdi arkadaşlanm, faiz konmadı 
diye hepimiz karar veriyoruz, aman ne iyi, faiz 
konmalı. Anayasaya aykırılığı, şudur, budur 
falan filân, Aslan Bora arkadaşımızın teklifiyle 
bu sefer faizi bırakın, vazgeçtik topyekûn borç
ları siliyor. Geliyor Senatoya. Bizim komisyo
numuz «Hayır borçları silemeyiz, ama diyor 
faizleri sileriz.» Bu metin bize geliyor, işte tatil-

— 630 — 



C. Senatosu B : 18 11 . 1 . 1963 O : 1 

den evvel konuştuğumuz metin bu idi. Yari 
borçlar dursun faizler fitsin metni içli. Meoli-
sinki borçlar fitsin, bizimki borçlar kalsın, fa
iller gitsin. Bu motni konuşuyorduk, yan :1a 
kaldı. Komisyonlar sebildi yeni keraisyenun 
yani bir metniyle karsilaş-yoruz. Timdi korniş-
tuihımuz metin. O da o komisyon da Ziraat 
Bankasına olan boralar kalcın faizi:ri yüzde 
üçe indirilsin, öteki de şilinsin. 3u da yeni bir 
sistem. Onun için söz almış bulunuyoruz. Ye
niden bir metinle karsıkarşıyny;z. Şimdi son 
durum nasıl? Sryrn senatörler son curam soy-
b : Hazine 3 milyona yakın alacağmın büyült 
bir kısmını tahsil etmiştir. Komisyonda bulun
dum, zannediyorum müsteşar muavini arkadast: 
o zaman bizzat dosyalardan aldığım bilgiler 
vardı bende. Borcu ödemede Hazine kolaylık-
lar göstermiş, devamlı olarak, iyi bir ssy. Zi
raat Bankası da alacağının hemen herden yarı-
s:m alnrş. Meclislere kanun teklifleri yayıldı-
£i zaman alacaklılar step etmiş. Ziraat Bankası 
da büyük bir anlaşıy içinde, borçlulara kara. 
Hattâ fakrû zaruret içinde olan iki Irkiyi dahi 
affetmiş. Hattâ faizleri bizim tesbit ettiğiniz
den de aşağı indirmiş, salâhiyeti dâhilimle. 311-
-aiyorum hor halde mutlaka salâh'yoti dlbüia-
âs-dir. Yalnız diyor ki onlar, sis kanun ç-karnı-aa 
Vis katılar-yoruz. Doğru, bu kanun çıkınca on
lar katılamıyor. 

Şimdi arkadaşlarım bâzı Hazine mor.dan 
üzerinde, zannediyorum komisyon sözcüsü ko
nuşacak, biz sinâi burada birtakım mütemmim 
malûmat veriyoruz ondan sonra ieabederce tek
rar komisyon sözcüsünden sonra söz alacağız. 
XI nei dönem milletvekillerinin Hazineye fit 
borelariyle ilgili kanunlar üzerinde de maruzat
ta bulunacağız, ihtilâl iâarssi devresinde X nen 
Devre milletvekillerinin senelik tahsisatlarının 
ödenek unsura ile ilgili bir kanun çıkarılma
mıştır yani, İhtilâl İdaresinde X ve XI nei Dev
re milletvekillerinin ödenekleri ile ilgili bir 
kanun çıkmadı. Şu halde evvelce çıkan kanun
lar bizim zamanımızda meriyette kaldı. Bura
yı tesbit edelim; bu noktada ihtilâlden evvelki, 
yani XI nei Devre milletvekillerinin ödenek
lerini ihtilâlden evvel tesbit eden mülga 1924 
Anayasası ile 1613, 1757, 3050 ve 4002 sayılı Ka
nunlardır? Bu kanunlardan sonra daha pek 
çok kanun çıkıyor, fakat bu kanunlara ek ola

rak. Aynı zamanda bu kanunları değiştirmiyor. 
Yalnız tahsisatı artıran kanunlardır. Şimdi 
arkadaşlarım, 1924 Anayasasının 18 nei mad
desi şöyle diyor: «Milletvekillerinin yıllık tah
sisatları öze! kanunla gösterilir». O halde mil
letvekillerinin tahsisata yıllık, mülga Anayasa
ya göre. Düzenlemek işi özel kanunla yapılır 
diyor. Şimdi arkadaşlarım ödenek ve yolluk
ların tahakkuk ve tediyesi nasıl yapılıyordu? 
1924 Anayasasının 24 ncü maddesine göre se
nelik tahsisatı düzenliyen kanunlar çıkarılı
yor. Yani Anayasanın, bu maddesine göre özel 
kanunlar çıkarılmaya başlanıyor, ihtilâl dev
resine kadar meriyette kalan ihtilâl devresin
de de meriyette kalan 19 Mayıs 1930 tarih ve 
1613 numaralı Kanunun birinci maddesi şöyle; 
lütfen dikkat buyurursanız, çünkü buralardan 
çıkaracağız işleri; «Büyük Millet Menlisi 3,sa-
sımn. senelik tahsisatı 6 000 liradır. Bu tahsi
sat her ay başında 500 er lira olarak verilir. 
tstima senesi intihabedilenlerin tahsisatı Mec
lislere iltihak ettikleri aydan itibaren ve me
busluktan ayrılanların mubassasatı ayrıldık-
lan ay nihayetine kadar hesabedilir. Vefat ^ûm 
mebusların kanuni mirasçılarına senelik tak-
sbıatm yarısı tazminat olarak verilir». Şimdi 
arkadaşlarım bu maddede yani 1313 numaralı 
Tr.â uTvn.n 1 nei maddesinde üzerine bal mumu 
va"("**st,ınlaeak cümle sudur: «Su t?ksiqat her 
ay bsrmda su kadar lira olarak verilir. Her ay 
basında. Şu halde 1313 numaralı Kanun, Anaya
sa senelik dâ^^r t?ksbsatı senelik yaıuvnr, öze! 
kanunu tahsisatın tahakkukunu aylık gcrü~or. 
7 Mart 1931 tarih ve 1757 sayılı Kanunun 1 nei 
maddesi şöyle: Büyük TSlllet Meclisinin tabsi-
~~.t ve barcirabları hakkındaki 19 ">vr-~Yis 1930 
fa':dh. ve 1090 numaralı Kanunun birinci m.ad-
deni a^a^ada vazıh şekilde tadil edilmiştir: Ib'ı-
yük Millet Meclisi azasının senelik tahsisatı 
'•: 200 liradır, burada fark, orada 6 bin, malî 
durum doîayısiyle indiriyorlar bunu» 4 200 li
radır. Bu tahsisat her ay başında 350 îira ola
rak tahakkuk ettirilir ve altı devam, ediyor. Şim
di arkadaşlarım, Anayasadan ve şu iki kanun
dan anlıyoruz ki tahsisat her ay başında 350 
lira olarak tahakkuk ettirilir veya 420 lira 
olarak tahakkuk ettirilir veya 550 lira olarak 
tahakkuk ettirilir denmektir, yani tahakkukun 
aylık olduğunu göstermektedir. Şimdi arka
daşlarım, tahsisat senelik, tahakkuk aylık olu-
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yor. Tahakkuk aylık olunca vâdesi geliyor 
milletvekili gidiyor ay başında parasını alıyor, 
bir aylığını. Fakat ihtiyaçları var, bankaya 
iskonto ettiriyorlar, kırdırıyorlar, milletvekil
leri götürüyor çünkü tediye senelik idi, çek 
veriliyor bir aylık veyahut üç aylıktan ötesi
ni bankaya götürüyor iskonto ettiriyor, kır
dırıyor parayı alıyor. Yalnız bu arada 1936 se
nesinde 2999 sayılı Kanun, sözcü arkadaşımı
zın bilhassa burada bulunmasını çok arzu edi
yordum, 2999 sayılı Bankalar Kanunu çıkıyor. 
Banka1 ar Kanunun 24 noü maddesi bu kırdır
ma işini güçleştiriyor. Kırdırmaya gittiğini?; 
zaman mal beyanı istiyor, şunu istiyor, bunu 
istiyor. Bunun üssrine Hasan Baka bir teklif 
sunuycr, diyor M; milletvekilleri sıkıntı çeki
yor kırdırmada, ma1, beyanı su bu gibi, onun 
için bu 24: noü madde Bankalar Kanununun bi
zi ilgilendirmesin şeklinde. Şimdi, bizim komis
yon "kuraya temas ettirmiş gerekçesini; 3050 
sayılı Kanunla. Onun için Hasan Saka'nın o gün 
kaleme aldığı teklifin gerekçesini okuyacağım: 
«9 Hariran 1936 tarihinden itibaren hükümle
ri tatbik edilmeye başlanan. Borçlar Kcnununur. 
2c\ neü madderi hükmüne före, Büvük Millet 
Meclisi âz alarm'n tahsilatına ait çekler dahi 
iskonto edilmek iein bankalara ibraz olundu-
$~>ı zaman ticarî. İrredi senetlerinden sayılmak-
ta ve 500 liralıktan fanla çek iskontosu için 
yukardaki maddenin üdnci fıkrası hükmüne 
tevfikan, sahibinden mal. vasiyet beyannamesi 
isîı-enmektcdir. Tahsisat çeklerinin diirer ticari 
senetler ribi bu yolda muameleye tabi tutul 
ması Meclis âztlan için büyük zorluklara, se-
bebol.due'u ve bir de kırdırılan çeklerin ölüm 
rribi fevkalade ahvalde tazammum ettâsi tehli
ke dolaya si v!e iskonto edilen bankolar tarafın
dan. bir de kefalet aranması öteden beri Me""-
1İ3 âza! arınca ittihamı kclay oknıyan birtalam 
sıkıcı külfet ve şekillere mâruz bıraktığı ci
hetle bu mahsurların, önüne geçmek için Bü
yük Millet Meclisi âzalarının tahsisatına ait 
Kanuna, yari 1757 numaralı Kanuna ek olarak 
aşağıdaki teklifimin müstacelen tetkik ve in-
tacedilmok üzere Büt^e En^ümenire havalesi
ni.. «Saka'nın bu teklifi Bütçe Encümenine gi-
<d'yor. Bütçe Encümeni bu teklifi hsmmfivcr. 
Yalnız, - yine o da burada var - Bütçe Encüme
ni. diyor ki, «clüm ve seçimlerin yenilenmesin
de geri almıyoruz, alınmayacak, bunu biraz ge

nişletelim» Şöyle: «Tediye olunacağı maksut 
bulunmakta ise de, mebusluktan bunlardan gay
ri sebeplerle infikâk edenler hakkında lâyiha sa
kıt bulunduğundan bunların daha evvel tediyesi 
halinde sureti istirdadının tebarüz ettirilmesi 
maksadıyla bu maddenin yeniden tanzimi.» cüm
lesi ile ölüm ve seçimlerin yenilenmesinde geri 
alınmaz senelik tahsisat. Fakat diğer sebeplerle 
alınır, Şimdi bu. Meclise geliyor ve encümen 
metnini Meclis aynen, kabul ediyor, Bu kanu
nun baılığı, bilhassa komisyon sözcüsü arka
daşını için okuyorum: «-Büyük Millet Meclisi 
asanının tahsisat ve harcırahlara hakkındaki 
1757 numaralı Kanuna ek kanun.» 1757 de 
1613 im bir maddesini değiştiriyor. O halde 1613 
meriyette, 1757 meriyette, bu 3050 oluyor, 4602 
y* görüyer-u\ £602. 17"7 ye atfediyor. O meri
yetini ifade ediyor; 3050 âen sonra çıktığı hal
de, Bu 1757 nin ikinci maddesi şöyle: «Büyük 
Mille?'. Meclisi azasının tahsisatını ihtiva eden 
çek ve tediye emirlerine ait banka- muamele
leri. 5999 numara!' Kar unun 24 ncü maddesin
de vaadi istisnai hüküudera tâbidir.» yani bu 
kanunun esası Ha-?an Baka tarafından banka 
muamelelerini kolav/-v-t":rmfk için verilmiştir. 
Ba_<ka bir sey delildir. Ü7akat, 1757 ye ek. 

ikinci maddesi söyle; ^1757 numaran» ora
ya atıf yeniyor, «Kanundaki yıllık tahsisat için 
"v-rî.1' f^rs babında yerilen cek ve tedive emir
leri ölib^ vçva umumi îutJhab^.t''1 tevlidi ha-
ibr.de ist-ifdrt. obmmny. Ancak bunlar haricin-
' ' ' "k ' i c^1"""-ı"o''''"'îr5V! '~.i'."î 'AQ TTI^ I -^ rdl'dl^a*'^ C V r i l m -

ve emirlerinin, bedelleri !Düyrk Millet Meclisin
ce Hırlan ödiyen bankalara tediye edilerek 
almır.» ' -i 

f̂ ^md' aricad?? şiarım. bu kanunim u^ein açık
ladım. orn arz edeceğim, Senato O-eçici Komis
yonu Hazineye olan borçları 1924 Anavasası ile 
8050 sayılı Kanuna dayar arak söyle ...diyor. «11 
nci dönem milletvekillerinin 1921 Anayasasının 
13 nci maddesi ve 50*0 samlı Kanun hükümle
rine tevfikan Mar*. 1980 oymda tahsil ettikleri 
5 939 vj71"•;.T, f>it yolluk ve od aT* eklerinin bu se
bepler dolayıciyle istirdadı mümkün değildir.» 
Ynni demek istiyor ki, H-oaiei Komisyon, 1S6Ö 
Kart ayı. malî yıl basında Anayasaya ve 3050 
savılı Kanuna erere senelik olarak tahsil etmiş
ler bankadan. Binaenaleyh, artık siz bunu a!a-

| maşsınız, bu malı oldu. Hayır efendim, 1757 sa-
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yılı Kanım meriyette, 3050 sayılı Kanun demin I da bütün sebepler var. 27 Mayıs iîhtilâli ile Tür-
arz etmiştim bir banka muamelesi dolayısiyle, 
o kanuna ek bir kanım çıkıyor, bu kanunlara 
göre - yine balmumu yapıştırdık cümleler üze
rine - tahsisatın tahakkuku aylık. O halde 1930 
yılı Mart ayında verilen çekler, - yolluklar ha
riç - ödenekler. Mart ayının birinci gününde ve
rilen çekler aylıktır. Senelik değildir. Bir veya 
üç ay bitiminden sonra bankadan kırdırarak al
ınışlardır, iskonta edilerek alınmış, Kanun bu. 
Tatbikat ihtilâle kadar böyle. Tatbikat da böyle, 
kanun da böyledir. 

Arkadaşlarım, 3050 sayılı Kanım demin arz 
ettiğim gibi, yolluk ve tahsisatların, verilen 
yolluk ve tahsisatların ölüm ve seçimi yenile
me gibi hallerde aîınmıyacağı, sair sebeplerle 
alınacağı, Komisyonumun bilmiyorum ne mâ
nayla, her halde hüsnüniyetle yazdılar, fakat o 
son cümlelerini şöyle «192 i Anayasasının 20 - 28 
nci maddeleri ile mebusluktan hangi sebeplerle 
ayrılmamağı sarahaten belirtildiğinden» burası 
değil, şimdi okuyacağım kısım : «27 Mayıs 1960 
tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin fes
hini bu sebeplerden biri olarak kabule de imkân 
yoktur.» Bunu bilmiyoruz ne maksatla yazdılar. 
bunun üzerinde fazla konuşmıyacağım, saym 
sözcü açıklarlarsa, sonradan söz almak imkânı 
bulacağız. İhtilâlle Büyük Millet Meclisi, feshe
dilmiş, milletvekillerinin sıfat ve görevleri sona 
ermiş. Muhtelif sebepler arasında ihtilâl do var. 
Bizim 1 numaralı Maaş Kanunumuz yapılırken 
zabıtlar tetkik edilirse orada da bunlar görüle
cektir. 

Şimdi arkadaşlar, bu kısmı şöylp özsfcîiyece-
ğim, 1924 Anayasası milletvekillerinin tahsisatı
nı yıllık olarak kabul etmiş ve özel kanunla 
düzenleneceğini emretmiştir. Bu kanunlar 1813, 
1757, 3050, 4602 sayılı kanunlardır. 1313, 1757 
ve 3050 sayılı kanunlar ihtilâl idaresinde ele me
riyette kalmışlardır. 1757 sayılı Kanun 1613 sa
yılı Kanunun yalnız birinci maddesini tadil et
miştir, 3050 sayılı Kanun, 1757 Fayılı Kanına ek 
olarak çıkarılmıştır, 1613, 1757 ve 3030 sayılı 
kanunlar da yıllık tahsisatın tediyesi çekle, se
nelik tahsisatın muamelen ise aylık olarak ya
pılmasını öngörmüştür. 3050 sayılı Kanunda, 
ölüm ve seçimlerin yenilenmesi hali hariç, vâde
sinden evvel ödenen çeklerin bedellerinin geri 
alınacağını zikretmektedir. Bu sebepler arasın-

klye Büyük Millet Meclisi feshedilmiş, milletve
killerinin sıfat ve görevleri sona ermiştir, Ka
nunlar senelik tahsisatın tahakkukunu görevin 
icrası ile paralel olarak düzenlemişlerdir. 

Sayın senatörler, şimdi kısaca sözlerimi bitir
meye çalışacağım. Şimdi arkadaşlarım, bu iza
hatımdan sonra 10 - 11 nci devre milletvekille
rinin Ziraat Bankasına ve Hazineye olan borç
lan hakkında Anayasa karşısında düşünce ve 
kanaatleri açıklıyacağım. Bu düşünce ve kana
atler kimlerindir? Mühim olan nokta bu arka
daşlar. Bu açıklıyacağım düşünce ve kanaatler 
kimlerindir? Bu düşünce ve kanaatler Devlet 
Başkanının, Meclisin, Senatonun, Hükümetin, 
Meclis ve Senato komisyonlarının ve Kontenjan 
Grırpıınım. Yani, bunları ben zabıtlardan, komis
yonlardan, şuradan, buradan çıkarttım. Tıpa tıp 
birleştiğimiz bugün tek fikirler, şimdi arz edece
ğim tek fikirler bunlar, bütün hepimiz birden. 
Kim? Cumhurbaşkanı, Hükümet, Senato, Mec
lis, komisyonlar hepimizin birleştiği fikir ve ka
naatleri şimdi bizim kanaatlerimiz halen bunlar
dır, bizim kanaatlerimiz olarak açıklıyacağım. 
Cumhurbaşkanı 444 sayılı Kanunu veto ediyor. 
Veto gerekçesinde hepimizin bilaistisna benim
sediği 1 nci madde şu : 

1. Anayasanın 40 nci maddesi, kişiler ara
sında sözleşme hürriyeti esasını kabul etmiş ve 
bunu teminat altına almıştır. Binaenaleyh taraf
ların diğer şartlar arasında bir borcun vâdesini 
ve faizi olup olmamasını ve kanunun tanıdığı 
had dâhilinde faiz miktarını serbestçe tâyin et
meleri asıldır. Bu serbesti 40 nci maddenin ikin
ci fıkrası gereğince, ancak «kamu yararı» ama-
ciyle sınırlanabilir. Bu fıkraya istinadedendir 
ki, muayyen bir hadden yukarı faiz talebetme, 
tefecilik, yahut diğer bir tâbirle teşkilâtlanma
mış kredi müesesesi kanun ile menedilmiştir. 
Aynı sebeple «iktisadsn zayıf taraf» sayılan iş
çi, köylü, kiracı gibi umumi kategoriler lehine, 
sözleşme hürriyeti istisnaen sınırlanabilir. Mil
letvekillerinin «iktisaden zayıf ve özel himayeye 
muhtaç kategori» 1er arasında telâkki edilmele
rine ne sebep ve ne de imkân vardır. 

Haddizatında T. C. Ziraat Bankası ile borçlu 
milletvekilleri, yürürlükte olan kanunlara uy
gun surette, borcun şartlarında anlaşmışlardır. 
Anayasamızın 40 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 
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şümulüne giren bir hal mevcut ve mutasavver 
olamıyacağına göre, bahse konu olan kanım ile 
Ziraat Bankasının faizden, masraftan mahram 
edilmesi ve muaccel alacağının taksitlere bağ
lanması Anayasanın 40 ncı maddesinde teminat 
altına alınmış olan sözleşme hürriyetine aykırı 
bir tasarruf teşkil etmektedir. 

Şimdi sayın senatörler, Cumhurbaşkanı bunu 
yazıyor, komisyonlara geliyor, kabul, kabul kabul 
yazılı. Meclise geliyor, tamam. Bizim komisyon
lar da tamam, Hükümet tamam, Senato tamam. 
İki, ikibucuk sene evvel faiz ve masrafların 
affedilmesini Anayasanın 40 noı maddecine av
lun düşeceği mülâhazasiyle 444 saydı Kanuna 
% 6 faiz koymuş ve masrafları da affetmem iş -
tik, Şimdi ise faiz ve masraflar bir tarata, 
borçların tümü affedilmektedir. Biz grubola-
rak eski kanaatimizi muhafaza ediyoruz. 

Sayın senatörler, Senatomuz Kİllst Meclisi 
nin ve Komisyonun görüsüne iltifat ederse, ya< 
ni komisyonumuzun verdiği karara iltifat eder
se, Ziraat Bankasına veya Hazineye borçlu mil
yonlarca, iktisaden zayıf ve özel himayeye muh
taç vatandaşlara da aynı imkanları sağhyacak-
îar mıdır? Biz sağhyacağını zannediyoruz. 

Şimdi, arkadaşlar, ikinci t ir madde olmy"-
eağım. Yine bunda da tüm olarak ittifak et
mişiz, Anayasa, 12 nci maddesinm birinci fo
rasında kamu önümde eşitlik prensibini keyd-k-
tan sonra, ikinci fıkrasında: «Hiçbir kimiye, a*k 
ye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanur^uy--->:--• 
ğını» kesinlikle belirtmiştir. ineçle"---e kar.-'.'a 
kanun ise milyonlarca vatandaş a'-a^n'k-r. bv'-
viyetleri önceden belli birkaç j\\z kbâım bb* 
bankaya yahut Hazkrye elan bor-1 ~ nr î c---d 
şartlara bağlamak suretiyle, belli şahısla-* k 
hine imtiyaz yaratmaktadır. Bu kayırmama 
Anayasanın 12 nci maddesinde ilân edilen eşit
lik prensibini zedeliyoceği şüphesizdir. 

Sayın senatörler, iki, ikibucuk sene ewe: 
faiz ve masrafların affedilmesini Anayasanın 
12 nci maddesine aykın düşeceği mütair-asiyle 
¥A sayılı Kanuna % 6 faiz koymuş ve masraf
ları. da affetmemistik. Şimdi ise faiz ve mas 
raflar bir tarafa, borçların tümü affediîmdrtG 
dir. Biz grupça yine aynı kanaati ta^y-^uz 

Sayın senatörler, durmadan, dmknme'k--: 
sınıf ve zümre yaratdmak istendiği îdö^k™ 
ortaya atılmaktadır, Aealra Senatomuz, Millet 

Meclisinin veya komisyonunun görüsüne iltifat 
elerse, zümre ve sınıf yaratılmada bizzat Tür
kiye Büyük Millet Meclisi tatbikoi mevkiine 
düşmez mi? 

Sayın senatörler, bizler bu kanun teklifini 
sosyal adalet ilkelerine, mahkeme kararlarının 
kesinleşmiş hükümlerine karşı, Anayasaya uy
gun olmadığını iddia ediyoruz, 

Muhterem arkadaşlarım, bu borçlar kamu 
oyu tarafından da iyi karşılanmıyor, iyi kar
şılanıyor derseniz, diyen çıkarsa dısarda mü
nakaşaya hazırını. Yalnız basında borçların af
fedilmemesi isin pek çok yazdar çıkıyor. Bir
kaç tane de, bir veya iîd; «borçlar affedilme
lidir» şeklinde hissî sebeplere istinaden yazılar 
çdrtı. Ama tetkik ettik ki. bu muharrirler borç
lular. Kamu oyunda da iyi karşılanmamakta-
tîır. 

Kanun teklifinin reddedilmesini istedik, il
tifat görürse çok memnun olacağız. Tabiî tak 
dir sizlerindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
BüAçe Kanununa bağlı cetvellerde değişildik ya-
rabuası hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 121 
sayın üye oy kullanmış, 116 kabul. 5 ret, 1 
bos oy tesbit edilmiştir. Salt çoğunluk sağlan
mıştır 

Ankara üniversitesi 1C6T yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik T-ıapılnıası hak-
kuakki kanun tasarısı üzerinde &3 sayın üye 
ay IıuJlanmış, Ĝ kabul. 15 ret oyu tesbit edil-
mistir. Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

1337 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişildik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
azminde 135 sayd üye ey kullanmış, 83 kabul. 
17 ret oyu tesbit edilmiştir. Salt çoğunluk sağ
lanmıştır 

Bir cnenre ile Sayın Zeki İslâm, bu kanun 
teklifi için hazırlanan komisyon raporunda ken-
disinin bu teklifin tümü hakkında muhalif ol
duğuna dair kaydı bulunmasına rağmen, her 
nauka bu muhalefet şerhinin yazılmadığını şa
şan üyelere ifade ediyor. G-crcekten Sayın Ze
ki id'.m komisyon raporunda bu şekilde nrn-
bakfe-iui belirtmiştir. Yakuz, her halde, bir 
basın hat as-, alarak r-mkakfeti yazılmamış bu-
bmmak'ad'r. Tashih ederim, 

Buyurunuz, Sayın Gündcğan, 
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C. H P. GEUPU ADINA FİKRET GÜNDO-
ĞAN (İstanbul) —Muhterem Başkanım, muh
terem arkadaşlarım; bu kanun teklifi üzerinde 
söz almaya bizi sevk eden sebepleri huzuru 
nuzda açıklamak üzere kürsüye çıkmış bulu
nuyorum. 

önce şu ciheti kesinlikle belirteyim ki, C.H.P. 
olarak hor türlü imtiyazın, sm:f üstünlükleri
nin, zümre saltanatının, insanın insana tahak
kümünün ve isticarın şiddetle karşıcında bu
lunan bir parti olduğumuz cihanca bilinir. Bu 
itibarla sayın konuşmacılar bu kanun tekininin, 
birkaç Cumhuriyet Halk Partili Senato üyesi 
tarafından verilmiş olmasından dolayı, Cumhu
riyet Halk Partisinin görüşlerinin acaba değişip 
değişmediğine dair bir tereddütleri varsa, par
ti adına ifade ediyorum ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi bu uğurda görüş değiştirmemiş aksi
ne bu görüşün tahakkuku için her türlü feda
kârlığı göze almış bir partidir. Bu itibarla bu 
kanun teklifiyle konulmak istenen imtiyaz ve
ya tanınmak istenen birtakım hususi haklar 
Cumhuriyet Halk Partisinin defterinde müspet 
nok olarak yazılı değildir ve hiçbir zaman yer 
almaz. Ancak şu kadarını arz edeyim k i bu 
kanun teklifi öyle konu^macdann adlanâbrdak-
lan veya tanımladıkları gibi fevkalâde £arjp 
bir imtiyaz yaratıcı, smıf üstünlüğü doğuru
cu bir teklif mahiyetinde de değiMir. Sezer':*! 
hakkını Ssssar'a, bizim haklnnıızı bize vermenizi 
istirham edeceğim. 

Öncel umumi olarak. Cumhuriyet "Halk Par
tisinin bu kanunun prensipleriyle bağdaşmıyan 
bir parti olduğunu ifade edeyim bir miktar. 
Fakat bu kanun teklifinin aslında Crıuhuriyet 
Halk Partisine yakıştırılmak istendiği gibi ve
ya bâzı arkadaşlarımızın eteklerinin bira? Iıa-
landırcbğı gibi öylesine bir imtiyaz yaratıcı, 
öylesine bir grupa, bir miktar insana hususi 
menfaat sağlayıcı bir kanun teklifi olmadığı
nı da lütfen kanun teklifini okuyarak pföre-
ceğiz. Onun için istirham ederim, Sszar'ın hak
kını Sezar'a, Ahmet'in haldenı Ahmet'e vere
lim. , 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şunu söyli-
yoyim ki, Sayın Osman Koksal ve Sayın Şük
ran özkaya arkadaşlarınım bu kanun teklifinin 
konusu olan hususatı başından alarak gayet iyi 
bir hazırlık çalışması yaptıktan sonra huzuru-

nura. getirdiler. Onun için bu hazırlıklar üze
rinde b raideniz de hazırlıkta bulundum ama 
tekrar vaktinizi almak istemiyorum. Yaptık
ları b^rrlıl^arda ortaya koydukları hukukî 
proTiSip'-cr, Anayasa maddelerine ilişkin sözler, 
aaa-aiş tatbikat ve saire hepsi doğrudur. Aynen 
katdıyoruıuı hattâ bir parmak daha ileri götü
rüyorum; Türkiye'de, maalesef, Osmanlı impa
ratorluğu devrini bilmiyorum, Cumhuriyetten 
;umra bir münevver üstünlüğünün, bir münev
ver imtiyazının hususi bir görüntüsünü burada 
mthaaada etmek ve ömür boyunca gelir vesi
kası gibi kullanılan diplomanın nasıl bir mom-
Ickete iktisadi, malî, siyasi, sosyal birtakım 
imtiyazlar sağladığını görmek hakikaten üzü
cüdür. Zannederim ki, sosyal hayalımızda, üze
rinde ısrarla durup halletmiye çalışacağımız 
mesele olarak almalıyız. Bu münevver imtiyazı, 
dir/oma sahibi olmanın verdiği avantajların 
halk içinde arlık iyi görülmemeye başlandığını 
ve diplomanın imtiyaz değil, aksine hizmet için 
alman ve hizmete ancak hasredildiği takdirde 
kıymetli olacağına dair bir fikir uyanmakta
dır. Uyanmasını körüklemek isterim, uyanma» 
sini ela arzularım. Bu kanun teklifinde bir za
manın münevverlerinin - hâlâ da - kendisine 
birtakım hususi haliar tanınmasını sağlamak 
arzusu ile gayet rahat ortaya akışı şunu gös
teriyor ki, ne bir sınıftır, ne de bir şeydir, ar
tık değer yokedici bir tabakadır. Ama maale
sef Türkiye'de bir sınıf gibi muamele görür ve 
kendisine has birtakım menfaatler, birtakım 
üstünlükler sağlar. Bunu Türkiye'de yarat
mamaya mecburuz, aksi takdirde halka zulüm 
olur bu. Bu itibarla, milletvekili olmuş diye bir 
insanın hususi ihtiyaçılarını karşılamak üzere 
bankadan diğer insanlar gibi aldığı borçları 
bir kanunla affetmek yoluna gitmek, işte mü
nevver denilen bu zümreye hakikaten bir imti
yaz tanımak olur ki, buna tamamen karsıyız. 

Böylesine bir hususi imtiyaz tanımanın yal
nız okumuş olmanın veya milletvekilli olmuş ol
manın hakkı gibi telâkki edilmenin artık bu
rada, Türkiye'de yeri kalmadı, zamanı da geç
ti. Bunlar hiç bir imtiyaz sağlamaz. Hizmet 
içia. oturur, hizmet yapılırsa kıymetlenir. Bu 
itibarla hususi ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
bankadan borç almış bir kimsenin sıfatı mil
letvekilidir, diye onun borcu banka mevzuatı 
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dışında affedilemez. 444 
b'Li meclislerden 'geçtiğini anlaman: mumRun o. 
muyor. Nasıl o zaman böyle bir fikir doğmamın, 
nasıl milletvekili olan bir kimsenin hususi bor
cunun affedilmesi için Millet Meclisinden kanun 
çıkması mümkün değildir, çıkması gariptir, o da 
bir insandır, nihayet hususi hayatını tanzim için 
aldığı parayı ödemek imkânını bulamıyan insan 
olarak, diğer vatandaş gibi, borç aldığı banka
nın mevzuatına tabi olur denmemiş; şaşılacak 
şeydir. 

Bu itibarla bu imtiyazı 'katiyen kabul etmi
yoruz ve reddediyoruz. Bu borçlar affedilemez. 
Bereket versin Millet Meclisine uymamış Senato 
komisyonları ve bu borçları affetmemiş, çok iyi 
etmiş, O bakımdan Senato komisyonunu tebrik 
ederim. 

Gelelim bu kanunim ikinci maddesine : 1960 
ihtilâlinden sonra alman paraların dahi alınma
ması gibi bir hususu derpiş eden bu kanun ve
ya. 444 sayılı Kanun o da bir haksız maddedir, 
Kanaatimce istihkak kesbedilmemiş bir alaca
ğın reddi gerekir. Memuriyet hayatında da böy
ledir, diğer iş hayatında da böyledir, insanlar 
çalışmadıkları zaman, daha evvel çalışacakları. 
na mahsuben aldıkları paraları, eski tabiriyle 
«kıstelyevm» dedikleri, bir hususi muameleye 
tabi tutularak kendilerinden alırlar ve onları 
geriverirler. 

Bu itibarla 1960 ihtilâlinden sonra para al
mış insanların, daha doğrusu ihtilâlini aşan za
mandan evvel ayrı şekilde para almış olan in
sanlar aldıkları paralan da iade etmek ele zaru
ridir. Günkü, haksız bir iktisaptır. Haksız ikt:-
sapları kanunlar himaye etmez, Bu bakımdan 
da kanun doğru değildir. 

Ancak tekrar ediyorum, G. H. P. sini müda
faa etmek için değil, kanun teklifindeki mâeum 
durumu gözlerinizin önüne sermek için birkaç 
dakikanızı daha alacağım, 

Şimdi bu kanun teklifinin, bize yamanmak 
istenen bu kanun teklifinin aslında sanıldığı gi
bi ö. E, P. nin imtiyazlı ve sınıflı bir sosyete is
tediğini bir cemiyet istediğini göstermez, Böy
lesine bir tefsire müsait bir kanun teklifi değil
dir. Müsaade ederseniz okuyayım. Ne demek is
tediği böylece anlaşılacaktır. 

Bu arkadaşlarımızın verdiği teklif gu : «444 
sayılı Kanunun birinci maddesine aşağıdaki fık-
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ra eklenmiştir. îşbu kanun yayınlandığı güne 
kadar yapılmış olan ödemeler faize tabi değil
dir.» Bu arkadaşlar oturmuşlar böylesine bir 

ide ile 444 sayılı Kanuna bir fıkra eklemeye 
:şm:şlar, ITeyi kasdcttikleriııi kendilerinden 

"13 
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4- - . •*•% sorlurı, tetüii: ettim, öğrendiğim nokta şu : 
1.357 nenesinde para almış olan milletvekilleri, 
bankalardan borç para almış olan milletvekille
rinin aldıkları paraları 444 sayılı Kanunun neşri 
t an hine kadar banka kendi mevzuatı dâhilinde 
ta'kibetraiş. edebildiği kadarını etmiş, birçok 
kimseler bu paralan ödemiş. Bir kısım doğru. 
Vatandaş borçlu olduğuna kaani, tutmuş parayı 
barkaya tevdi etmiş. Bir kısmı ödemiş. Fakat, 
:Î033 yık ne1 a 444 se.ydı Kanun diye bir konun 
çı]nnca: barka bu kanundaki maddeleri kendi
line göre tefeir etmiş, o güne kadar yapılan öde
meleri nazarı itibara almamış, borcun bakiye
sine dahi oka; ta 1957 senesinden itibaren faiz 
tahakkuk ettirmek yoluna gitmiş. Şimdi bu ar
kadaşlar ödeme yapanların o güne kadar nor
mal mevzuat dahilinde ödeme yapmış olanların; 
ödemelerinden % 6 faiz almadınız. Çünkü, 444 
cay;.h Kanun yoktu. Şimdi 444 sayılı Kanun çık
tı diye, o güne kadar yapılan ödemelerde alma-
dağınız faizi niye alıyorsunuz? Madem ki, bu 
4Aİ sayılı Kanun bu borçları yedi sene taksite 
bağ-amış vo % 6 faize tabi tutmuş. O takdirdo 
dzc de bu kanunun neşri tarihinden itibaren biz
den % ö faiz alınız, bakiye borcumuz için diye 
bir kanun teklifi ge'İrmişler. Bu kanun teklifi 
benden ibaret. Bu kanun teklifi ile borçları af-
fedeü n; milletvekillerinin 1957 senesinde aldık
lar: bütün borçlarını kaldıralım, milletvekilleri
nin 1030 ihülâbnden sonraki zamanlarına sira-
y:t edre aMıklart avlıklar:; ödenek ve yolluk
lar: effedelim d've bir teklifte bulunmamışlar, 
ama bu arkadaşlarımın 1934 yıbndan sonra yü
rürlüğe giren 444 sayılı Kanunun reiimine uy
mak ioin vo faizlerin ondan sonra hesaplanması 
irk?. verdikleri bu teklif, Müiet Meclisinde her 
h-dde be.rekm çok olan milletvekillerinin akra
ba" arı, taa-lûkatları veya kendileri, tutmuşlar 
bu keeuue teklifini tamamen değiştirmişler, bü
tün borçlar: affeder hale getirmişler. Çok şükür 
Allah'a ki, Senato Komisyonu vaziyeti kısmen 
önlemiş. 

Pimdi muh'-erem arkadaşlarım, arkadaşlan-
lifinde kabili müdafaa tarafı i-IİIî i.:i!.itta-iClCİl OUİV 
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vardır dediğim saman, biraz hukukî bilgime da
yanarak söylüyorum, çünkü, 444 sayılı Kanu
nun meriyete girmesine kadar bu borçlardan alı
nan faiz % 6 değildi. Kanuni faizdi. Veyahut 
barka ile o şahıs arasında yapılmış bir anlaşma
ya göre konulmuş faizdi. Kaldı ki, bu borçlar 
kırılmak suretiyle alınmıştır. Daha vaktiyle kı
rılırken o faizler, Iskontolar, ve saire masraflar 
da bunların içinden düşülmüştür. 

Binaenaleyh, adamlar âdeta aklıkları borcu 
ödiycnler ceza görür gibi bir hal vardır düşün
cesiyle tutmuşlar yeni rejim getiren, ödemeye 
yeni bir şekil veren 414 sa'nlı Kanunun istediği 
gibi % 6 faizin, kanuni olmıyan faizin. % 8 faiz 
kanuni değildir, üstelik banka ile borçlu arasın
da faiz de kararlaştırılabilir. Kanuni halleri 
geçmemek üzere gayet tabiî. Şimdi arkadaşları
mın sadece borçlarını ödemiş olanların, borçla
rını ödemelerinden dolayı ceza görmeleri gibi 
bir duruma nihayet vermek için 444 sayılı Ka
nun rejimini hâkim kılmak maks adiyle getir
dikleri kanun teklifini C. H. P. nin başına sanki 
hakikaten böyle bir fikir, böyle bir kanaat bes-
iiyormuş, zümre üstünlüğü, sınıf üstünlüğü ta
raf tarıymış gibi göstermenin âlemi yoktur. Bu 
kanun teklifini bu hale dönüştürenlerden bu he-

nem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödeneklerine müsteniden Ziraat Bankasına olan 
borçlan 1 nci madde hükümlerine tâbidir sözü 
yanlış, gayrikanuni. Bu da Anayasaya aykırı, 
bu da eşitlik prensibine aykırı, bu da sınıf ve 
zümre menfaati gözeten Türkiye'de münevver 
olmanın büyük ödülü gibi gözüken, hakikaten 
tam ânlamiyle eşitsizliği ifade eden bir madde
dir. Bunlar üzerinde durmak varken, arkadaş
larımın yeni bir ödeme şeklini kapsıyan 444 sa
yılı Kanunun meriyet tarihinden itibaren baki
ye borçlara şâmil olmasını istiyen tekliflerini 
tekrar ediyorum, arkadaşlarıma veya partiye 
mal etmenin âlemi yoktur. İstirham ediyorum, 
O. H, P. ksndi kendisiyle katiyen çelişmez. Bö
lünür, parçalanır, ama çelişmez. 

Hürmetler ederim. (C. H. P. sıralarından 
«bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Özden, buyurun. 
Söz alanları sırasiyle okuyorum : Özden, 

Melen, Ünaldı, Alpiskender, Hazerdağlı, Batur. 

E&RT3M ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; ben fazla konuş-
mıyacağım, çünkü saat 7 ye geliyor ve müna
kaşalar uzadıkça istenmiyen hal hadis olacak, 

saöm sorulması gerekir, Bu kimselerden değil. 0 n ı m ^ i n hspiînis kısa kessek de fikirlerimizi 
Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, biraz evvel i OTISJD, koysak, esas fikirleri ortaya koysak ve 
Sayın Osman Köksal'm ifade ettiği gibi, asıl mesele de tavazzuh ederek 7 den evvel işi bitir-
mühim olanı bu kanun teklifinin Senato Korniş- sek çok daha iyi olacağı kanaatindeyim. Ben-
yonunda dahi birinci ve ikinci maddelerinde bi- den evvel görüşen bir arkadaşımın bir fikrine 
rinci ve ikinci fıkraları hâlâ muhafaza edilmiş 
olmaları hakikaten hukuka aykırıdır. Ve arka
daşlarımın teklifi ile katiyen ilgili değildir. Me
selâ : «Borçluların bu tarihe kadar yanmış ol- ! kın adavetini çekmekte olduğu ve sair «fikirle 
dukları bütün ödemeler har.gi nam ile tahsis i 

temas ederek kendi noktai nazarımı söyleme 
mecburiyetini hissettiğim için özür dilerim. 
«Diploma sahiplerinin imtiyaz» iddiaları, «hal-

edilmis olursa olsun, esas borçtan indirilir» şek
lindeki birinci maddenin ikinci fıkrasındaki hü
küm hukuka aylarıdır. Günkü, bir borcun öden
mesi yapılırken anası, yani eski tâbiri ile. «reisül 
mali» ile faizi için ödeme yapılır ve bunlar ayrı 
ayrı muamelelere tâbi tutulur ve indirmeler ona 
göre yapılır. Borçların tâbi tutulacakları mua- j 
meleleri Borçlar Kanunu, diğer kanunlar ve 
banka mevzuatı belirtmiş, ortaya koymuştur. ! 
Bu itibarla asıl yerilecek nokta, arkadaşlarımın j 
teklifi değil, bu kanunun 1 nci maddesinin 2 nci 
fıkrasında her nam altında yapılmış olursa ol- j 
sun ödemeler borçlardan tenzil edilir sözüdür, j 
Yine bu kanunun 2 nci maddesinde, 11 nci dö- j 

JLİ İ 

K-y 
LC> ben şahsan iştirak etmiyorum. Türkiye'de 
yle bir şey mevzuubahis değildir, Böyle bir 

i mücadele de yoktur. Böyle bir mücadele varsa 
| ben bu mücadelenin içinde değilim. 
1 
j 

j Bunu böylece tesbit ettikten sonra esasa ge-
* liyorum. Kimin malını kimden kaçırıyoruz, ar

kadaşlar? Ziraat Bankasının faizini indiriyoruz, 
| çıkarıyoruz. Ziraat Bankasını taksite bağlıyor. 

Tamam, Ama bir diyecek yok. Devletten alınan 
parayı kaldırıyoruz? 

Millet Meclisinin getirdiği metin de hem Zi
raat Bankasının alacağını, hem Devletin, Hazi
nenin alacağını ortadan kaldırıyor. Ve bu metin 
Millet Meclisinden nasıl geçmiş, buna arkadaş-
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lanın nasıl karar vermişler, nasıl rey taazzuh et-
iniş? Doğrusu hayretler içerisindeyim. Misale 
öj7İ3 imtiyaz meselesi; yok bilmem şu meselesi, 
teorik dâvalar.,. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 
Dava gayet basit. Hususi hukuka taallûk eden 
bir davadır, tasarrufumuza imkân yoktur. Dev
letin alacağı vardır, Böyle bol keseden hibe ede
meyiş, haksız. Binaenaleyh, böyle bir kanun çık
maz, sıkarsa millet karşısında kötü duruma dü
şeri s. üst tarafını söylemiyeyim. Hâdiseler ol
muştur, aşikar, meydandadır. Benim sözlerim 
bundan ibarettir hürmetler ederim. 

BAŞKAM — Görüşmelerin müddeti İle ilgili 
bir önerge cardır. 

Sayın Başkanlığa 
Konuşmalarm 15 dakika olarak kabulünü 

saygı ile arz ederim. 
İstanbul 

Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Yazılı teklif 15 dakikadır. 15 
er dakika olarak sözlerin bağlanması istenmek
tedir. Oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmîyenler,,, Kabul edilmiştir. 15 er da
kika ile konuşmalar tahdidedilmiştir. 

Görüşmenin mûddetiyle ilgili iki önerge var-
dj.r, okutuyorum, 

Sayın Başkanlığa 
Saat 18.15 e geldiği halde «1 000 e ek ve \ 

Cumhuriyet Senatosu 2/523» sayılı kanun tek- j 
yfinm tümü üzerindeki görüşmeler devam et- ; 
sektedir. ; 

Bu kanun teklifi hakkındaki görüşmeler h'd- \ 
gün bitirilemediği takdirde Millet Meclisi ta- \ 
"•anndau kabul edilen metnin kanunlaşması ge- ; 

rekeeektir. I 

Böyb bîr sonuç asla uygun görülemiyeceğin- l 
den,, bugünkü görüşmelere, görüşmeler bitirilir:- I 
oeyo kadar ve saat 19,00 dan sonra da devam • 
ediku-.'zmi arz ve teklif ederiz. i 

i 
Tokat İstanbul 

Silini Betil Fikret Gündoğan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşmeler uzamakta, çalışma müddeti bit- ^ 

mek üsere, görüşülmekte bulunan kanun tek- • 
lifinin de görüşülme müddeti bu gece sona ere- ; 
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ceğinden saat 19.00 dan sonra da oturuma de
vam edilmesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ueuzal 

BAŞKAN — Saat 19.00 dan sonra müzakere
lere devam edilmesi hususu iki önergede de is
tenmekledir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu arada Sayın Ueuzal başka bir önerge ver
miştir, Komisyon, sözcüsünün konuşmasından 
öne o bilgi için okutuyorum : 

m¥El BATuB (Sinop) — Müzakerelerin 
beş dakikaya indirilmesi için teklifimiz var. 

BASKA2T — G-elmedi efendim. 
SUPHİ EATUE (Sinop) —- Gönderiyorum 

efendim. 
E AŞK AH — Sayın Ueuzal in önergesini oku

tuyorum : 

Savın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan kanun teklifinin gö

rüşülmesi sonunda vereeeğimls oyun müspet 
yolda tecellisi için kanuna m-snedolan borç ve 
borçluların ne kadar ve kimler olduğunu cb, 
bil nemiz gereklidir. 

Bu seheple borçluların ve borç miktarlarının 
ko nkyen tarafından açıklanmasını arz ve tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ueuzal 

BASK A ÎT — Bu arada bir önerge ile konul
maların beşer dakikaya indirilmesi istenmekte
dir. îetüziiğe aykırıdır. İçtüzükte 10 dakika-
dır. Binaenaleyh îstüsüğ? aykırı olduğu için 
cylanrnıyacaktır. Konuşacak altı aradasınız 
daha vardır, Komisyona arzu ürerine önden 
sonra söz vereceğim. Buyurun Sayın Melen. 

P3EÎD HELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; hakikaten çeşitli ba
kımlardan veyehut her bakımdan üzüntü yaro-
tan bm kemi karşısındayız. Bu mevzu huzuru
nuza üeünsü defadır geliyor. Ve her defasında 
da burada, bu Heclisto hepimizi üzüntüye sevk 
eden çeşitli istikamette konuşmalar oldu. 444 
saydı Kanunun müzakeresi sırasında bende
niz o talihte Hükümet üyesi olarak bu kanu
nun eleyhindo konuşmuştum, Hükümetin nok
ta! nazarını ifade eden bir konuşma yapmıştım. 
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Bugün aynı görüşü muhafaza ediyorum ve 
müsaadenizle aynı görüşü tekrar edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, evvelâ şu noktayı 
arz edeyim; bsn bu mevzuda fasla mutaassıp 
değilim aslında. Yani, böyle bir konu ancak 
kanunla halledilebilir ve bir kanun mevzuu 
olması lâzınıgeîirdi, bu konunun aslında. Ya
ni, böyle bir mevzu Meclise gelmemeli idi, gel
me:! Anayasaya aykırıdır, gelmesi hukuka 
aykırıdır, gelmesi ahlâka aykırıdır görüşün
de değiüm. Ssbep şudur : Alacaklı Devlettir 
veyahut sermayesi Devlete ait müessesedir 
Borçlular ise hakikaten malûm sebeplerle sor 
duruna girmiş insanlardır. Binaenaleyh, bu 
alacağın Devlet tarafından zor duruma girmiş. 
zor dnrurıd.fş, bulanan insanlardan filhal ka
nunları bütün şiddetiyle tatbik edip, tahsil 
etmek mümkün değildir. Böyle bir yola git
tiği takdirde banka da, Devlet de bu alacağını 
tahsil edemez duruma geleceklerdir. Binaen-
aleyh, bu isin bir kanunla tanzimi irin mahi
yetinden değen bir zaruret olarak bir kanu
nun getrrkniş olmasını bu bakundan bir ay 
kırı bereket e!erek görmemek lâzımdır. Ama 
kansatimce bu konuyu 440 sayılı Konun hallet -
mistir, mâkul bir şekilde helletnistir, Artık 
yeniden gelinir? ihtiyaç olmamak idi. Bir ar
kadanım, ne kadar hafifletici sebep olursa ol
sun Cî.H.P. e din a kornean vbmrj Başkam, ar-
kadcunm tel -lifinin masum bir teklif okluğunu 

v*MI, me.cüe~eî bunlar elimimde •».Ir^TTTrt-? 

M^cks metinleri müzakere olurken bağlı olarak 
^e.kn.k-o :̂ bir s?ne evvel bir bneuk Bene evvel 
da~rtdn.ıs oluyor, biz de kavbedlyoruz, Hu 
-nde ~;~^i teklif sa.hibir.m teklifi önümde de-
"-'1. 'T-d^r Hln-iyo^m. Ama, teklif sahibi o 
akilde v:v t^viiHn kc^dhlnin maksadını a-rn 
bir p.-ek'I alması, bir mahiyet alması karşısında 
teklv? ^h'eüıe diren bu teklifini geri alması 
idi, Treya biraya- çıkıp, ben böy7^ sey tekk? 

etmedin, gelen metin benim teklifimin ook 
üzerindedir, maksadımı asmıştır, ben böyle bir 
-ev b-~ksetm.cdim; demeli idi. Ama, bu ana ka
dar böyle bir say görmedik. (O.H.P. sıraların
dan «geri alamaz teklifini» sesleri) 

B^ITAH — Müdahale etmeyin efendim, 
FET£ÎD MELEN (Devamla) — Ve ben bunu 

e ek bekledim., bu enda da bekliyorum, teklif sa
hibi eğer yanlışsa, imkânı da varsa bu teklifi 

bu anda da geri alarak bu meseleyi kökünden 
halletmek imkânına sahiptir. Eğer sayın arka
daşımızın ifade ettiği gibi görüşlerinde samimî 
iseler. 

Muhterem arkadaşlarım, borcu kaldırmak, 
Me. şüphesiz doğru değildir. Ama Devlet ken
di alacağını kaldıramaz mı? Ben burada Ana
yasa bakımından meseleyi tahlil edecek de
ğilim. Ama hukuken mümkündür. Devlet ken
di alacağını zaruret görürse, haklı sebepler 
olursa, mâkul sebepler olursa her vakit kaldı
rabilir, vergi alacağını da kaldırabilir, başka 
türlü alacağından da vazgeçebilir. Ama bu
nun için bir haklı sebep, bir sosyal sebep, bir 
âmme menfaati bulunması şartiyîc. Bu hâdise
de bilmiyorum hiçbir arka da-in bu alacak 
bir defa haksızdır dememiştir. Bu alacağın 
kaldırılması bir haklı sebebe, mâkul sebebe 
dayanmaktadır dememiştir, Evvelâ bir ala
şağı toptan kaldırmak hiçbir suretle mevzuu-
bahsolmsmesı lâzımdır. Şimdi teklif sahibi
nin teklifi ne olursa olsun, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde teklif sahiplerinin de gökleri 
<kıjjndQ muvafaketleriyle kabul edilen metin 
şu. Ziraat Bankası a'laeağı için bakın ne di
yor : AO um Dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyele'inin ödeneklerine müsteniden 
Türkiye Cumhuriyeti "irşat Benknsuıa olan 
bordan tahakkuk tarikinden itibnren kakürıl-
mr:tır.s. (O.H.P. sıralarından «-teklif bu mu 
n,caba?̂ > ses'eri) 

Muhterem arkadaşlar, bunun mânası şu
dur : Bu bora sadece bugünkü bakrye değil, 
tahaklmk tarihinden itibaren, yani, borcun 
doğduğu andan itibaren ne miktarsa faraza 
yıllık istihkaktır mevzıur-.ahsolan, yıllık istih
kaklarına karşılık Eiraat Bankasına borçlan
mışlardır, bu borcun tamamı takriben 40 - 50 
bin lira, bunun tamamı kaldırılmıştır. Bugün
kü bakiyesi değil. Bugünkü bakiyesi olsa şöyle 
bir mülâhaza akla gelebilir : Hali acze düşmüş
tür bunlar, veremiyorlar ve alacağın takibinde 
do Hazine balamanda fayda yoktur, sosyal ba
lamdan da fayda yoktur, bu vatandaşları daha 
fazla ezmiyelim, kaldıralım diye akla bir şey 
gelebilir, ama bu metin o da değil. Bu metin 
alacağın doğduğu tarihten itibaren kaldırıyor. 
ITe yapıyor yani? Şayet bugüne kadar gönül 
rızasiyle dahi olsa bir ödeme yapmışsa bunun 
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tekrar kendisine geriverilmesini temin eden 
bir metin karşısındayız. Bunun gibi 1360 a ait 
hüküm da öyledir. 1050 a ait hüküm de aynen 
şunu diyor : «XI nci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin 1960 yılı milletve
killiği ödeneklerinden dolayı Hazineye ait borç
ları tahakkuk ettiği tarihten muteber olmak 
üzere kaldırılmıştır.» Bunda da öyle. 1930 a 
ait istihkaklarım tamamen almış olan millet
vekilleri bundan doğan borçlarını ödemiş ol
salar bile; faraza ben şahsan aynı vasiye ite
yim, bir 13 0G0 lira almıştım ve derhal öde
dim istendiği anda; alacağın doğduğu tarih
ten itibaren kalkacağı için bu parayı gidip 
Devlet Hazinesinden geri istemek hakkını haiz 
olacağım, bu metin kanunlaşırsa. Ve bu yeni 
bir tâbir var, «bilinçli», her mânaya kullanılı
yor, her mânaya geliyor, şimdilik daha hangi 
mânada olduğu kesin olarak belli değil. Bu, 
bilinçli bir maddedir ve maalesef iyi düşünü
lerek tertibedümiş ve Hazineden milyonların 
geriverilmesini sağlamayı hedef tutan bir mad
dedir ve nitekim bu maddeden faydalanarak 
bir arkadaş da, ismini vermiyeyim, tabiî ah
lâki olmaz, tertibettiği metinde, sen de gidip 
paranı geri alabileceksin, demiştir bana. (C. 
H. P. sıralarından «ismini söyle» sesleri) is
mini söylemeyim, üzülürsünüz. (C. II. P. sıra
larından «söyle söyle, öyle denince açıkla
mak lâzım» sesleri) 

MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Söyle kimse 
kim borçlu ise herkes de bilsin, millet de bil
sin. 

FERİT MELEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, şayanı şükrandır ki, Senato Ko
misyonumuz bu metinlere aynen iltihak etme
miş ve bu metinleri hafif eten bir metin ge
tirmiştir, huzurunuza. Şimdi onun üzerinde du
ralım biraz da. 

X ncu dönem milletvekilleri için tertibe- I 
dilen metinde bir taksitlendirme vardır. Vak- j 
tiyle Hükümet adına konuştuğum zaman da j 
arz etmiştim, bir alacalın taksitlendirilınesi ! 

İ 
bazan alacaklı lehine de isleyebilir ki. burada Î 

" •- • i 

durum aynıdır. Hakikaten defaten ödemek im- ; 
kânına sahlbolmıyan bir borçluyu zorlarsanız, i 
alacaklı olarak zararlı çıkarsınız. Binaenaleyh, ; 
bir ödeme kolaylığı göstermek birçok hallerde \ 
alacaklının lehinedir. Böyle bir şeydir, buna \ 

o vakit de itirazım olmamıştı, şimdi de yok
tur. Yani vaktiyle yapılan taksitlendirmeyi 
bir müddet daha uzatmaktır, bunda bir mah
sur görmeni. Çünkü alacaklı büyük bir şey 
kaybelmiyecekür. Yalnız burada faia haddi-
nin % 3 e indirilmesinin mucip sebebini ben 
anlıyanıadım, faiz haddi niye % 3?.., Normal 
kanuni faizden bahsediyorlardı arkadaşlar, 
% 5. Ziraat Bankasının köylüye ve saireye 
verdiği zirai kredi dahi % 5 iken, bunun bir 
ayrı imtiyazlı bir faiz nisbetine tabi tutulması 
haksızdır, yerinde değildir ve mâkul bir sebe
be de dayanamıyor. 

Yine komisyonumuzun kabul ettiği bu mad
demin ikinci fıkrasında, «borçluların bu tarihe 
kadar yapmış oldukları bütün ödemeler han
gi nam ile tahsil edilmiş olursa olsun esas borç
tan mahsubedilir.» Bununla şu sağlanmak iste
niyor : Bu tarihe kadar ödenmiş olan faizleri 
esas borca mahsubediyor, yani,, geçmiş faizi ta
mamen siliyor, masrafları da esas borca mah
subediyor. Bu dolambaçlı bir yoldan bugüne 
kadar tahakkuk etmiş ve fiilen tahsil edilmiş 
olan faizleri iade ettirmek gibi bir netice do
ğuran bir maddedir. Bunu da bir haklı sebebe 
dayamak kanaatimce mümkün değildir. 

XI nci Dönem milletvekillerine ait madde-
ye gelince muhterem arkadaşlar; bu, borcu ta
mamen kaldırıyor. Sayın Koksal ve ondan ev
vel de Sayın özkaya geniş geniş izah ettiler. 
Hakikaten milletvekillerinin tahsisatlarına ait 
1757, sanıyorum ve onu tadil eden kanunlarda 
o tarihte tahsisat yıllık idi, yıllık olarak ve 
çekleri toptan verilirdi, istihkak sahibi millet-
vekillerine. Ancak ödemeler üçer aylık yapı
lırdı ve onun hangi hallerde istirdadediieeeği, 
hangi hallerde istirdadedilmiyeceği de kanun
da bâzı esaslara bağlanmıştı, ihtilâlden son
ra Maliye Bakanlığı bunu bir tetkik mevzuu 
yaptırmış ve milletvekilliği zail olduğu için 
o kanunun istirdadedilmemeye ait hükümlerin
den fayda"anamıyacakları ve binaenaleyh bun
ların istenmesine karar verilmiş, o tarihte is
tenmiş, mesele mahkemeye intikal etmiş ve 
mahkeme milletvekillerinin aleyhinde Hazine
nin görüşü lehinde bir hüküm vermiş ve Tem
yizden de geçerek kaziyei muhkeme halini al
mıştı. Bu durumda eğer mesele böyle bir kazaî 
hükme bağlanmamış olsa mesele münakaşa edi-
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lebilirdi. Denebilirdi ki, o tarihteki kanun, ] 
istihkakı yıllık olarak ele alımdır, binaen
aleyh Mealisin bir ihtilâl veya inkılâp sebebiy
le kapatılmış olması bu paranın geri alınma
sını gerektirmez. Binaenaleyh, bu onların is
tihkakıdır, bunu verelim denebilirdi. Ama, • 
mesele kazaî bir hükme bağlandıktan sonra ar- ) 
tık vâsıı kanunun bu meseleyi yeniden ele alıp, i 
getirip, hayır bu bir istihkaktı, ben bunu öde- i 
yeceğim, demesine mahal ve sebep olmaması j 
lasını, diyemez mi bilmiyorum, hukukçu ar- i 
kudaslarımız daha yetkili olarak bu mevzuda 
konuşabilirler, belki der. Bu madde bence 
onu temin ediyor. Yani, 1930 istihkakları ge
ri verilecektir. Yalnız bunu yaparken de yine 
bir başka türlü adaletsizlik husule getiriyor. 
Almış olanları bağışlıyor veya geriveriyor, hiç 
almamış olanları da meskûfc geçiyor. Sadece 
bu mevzuda biraz erken davranmış olanları 
koruyan bir hüküm getiriyor ki, ben bunu da 
isabetsiz buldum. 

Tekrar sözlerimi hulâsa edeyim. Böyle bir 
alacak:, demin arz ettiğim gibi bu alacakların 
bir kanunla tanzim edilmesi doğru idi, yerin
de idi, taksitlendirilmosi de doğrudur, yerin
dedir. Gerekiyorsa bilmiyorum, Maliye Ba
kanlığı izahat verebilir. Hakikaten bu borçla
rın taksit müddetleri içinde dahi ödenmesi 
mümkün değilse, borçluların durumu buna 
imkân vermiyorsa, yeni taksitlendirme de ya
pılabilir. Ama bu borçları tamamen kaldırma
yı veya bâzı dolambaçlı yollarla bunları tek
rar iade etmeyi düşlinmok cidden haksızdır, se
bepsizdir ve yerinde değildir, ümidederim ki, 
Yüce Senatomuz Meclisin her nasılsa gözünden 
kaçmış olan böyle bir teklif üzerinde fazla 
durmıyarak bunu toptan reddetmek suretiyle 
bu üzücü mevzuu ortadan kaldırır ve Hazine
nin de yağma edilme imkânları bertaraf edil
miş olur. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Zamanla ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmaların 10 dakika ile tahdidini teklif 

ediyorum. 
Ağrı 

Salih Türkmen 

FSE-îT ALPİSKEND3S (Manisa) — Aley
hinde konuşacağını. 

BAŞKAN — Buyurun. 
FERİT ALPİSKEHD3E (Manisa) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; bu saate 
kadar konuşan arkadaşların ekseriyeti aleyhin
de konuştular vs iki saat konuşan, 1,5 saat ko
nuşan oldu. Şimdi bunlar böyle konuşmaları
na rağmen lehinde konuşacaklara 10 dakikalık 
bir müddet tanımak tam bir adaletsizliktir. 
Parlâmentolar icabında sabaha kadar çalışır. 
Vazifelerinin kudsiyeti, ciddiyeti bunu âmir
dir. Bu önergeyi reddetmenizi hepinizden is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — 10 dakika olarak görüşmelerin 
tahdidedilmeü istenmektedir. Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 10 dakika olarak kabul edil
miştir. 

Sayın Ünaldı, buyanın. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım; şimdiye kadar konuşan arkadaş
larım kendileri, mevzua birtakım esaslar koyup, 
bu esaslar üzeninde mütalaa serd ed'kb ahkâm çı
karıp ve tâbirleri yanlış kullanuıasalar. kanunun 
kapsamım birtakım yanlış yollara.sevk etmemiş 
olsalardı huzurunuzu işgal etrmyecektim. 

Bolki süz atan olur diye sözlerime başlama
dan önce sunu da işaret eduyiaı; bendeniz borş-
i uy arı. Borcumun beşte dördünü öderaiş bir ar-
kadaş-n:-z.mı. Bunun bir bere olduğuna inanan 
r/duvdbvun'zrm. Bunu peşinen tesbit ediyorum. 
(ldah'.y:ti anlaulmıyan bir müdahale) Vcriyc-
ruua, verivorum, buyur gol dinle, kaçma dinle.., 

Ilukteram. arkada darım, konuşan birçok ha-
tbuler borçlar, borçlar diye bir ifadede bulundu-
uu Boıüuı kanaatkue göre bu kanunun kapsa-
rura grren hususun bir kısmı borçtur, bir kısmı 
la bir haldim iadesidir. Borçtur; tahsisatlarına, 
ödeneklerine müsteniden daha önceden almış ol
dukları paralan, tecdidi intihap neticesinde is
tihkak kesbeueuaeden Meclis dağdd-ğı için borç
lu kalmaları ve bunun bir borç olarak devam et
mesi. -Ancak, muhterem arkadaşlarım kenuşuu-
barken bir hususa dikkat etmediler. Boniuı ka
naatime göre 10 ncu Devre milletvekillerinin 
borçlarının takside bağlanuıası ve bu kanun hü
kümlerine girmesi bir tasfiyeyi tazauımun eder. 
13*n geçmiş hâtıralara kadar insceğim. Birinci 
löoalisvonda Say:n İnönü Başbakan idi. Külcü-
uıot programında, geçmişin yaralarını sarmak, 
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devrin aldığı bir kararla olmuştur. Binaenaleyh, 
bir haklan iadesinden ibaret olan bu kanu
nun ikinci maddesinin kabulünde f y "a ver-
dır; V3 hiçbir imtiyaz mevcut doğikdr, arka
daşlar. 

BAbKAIT — Küreniz dolmuştur Sayın İhl
aldi. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Sözüm 
bitmedi usunda konulabilir dini. Fakat kısa za
man ininde aneak bu kadarına si'y'iyebildim. 
Beni dinlediğinim için tefekkür ederini. 

BAŞKAH — Yeterlik ö n e r d i gelmiştir 
okutuyorum. 

Altı sayın üye konuştuğu için yeterlik öner
gesini cyhyacağım. 

Yüksel; Başkanhğa 
Görüşülmekte olan kanun tavassah etmiş

ti.?. Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ede
rim. 

Bursa 
Seif ;t üral 

SALİb" HA3BIİDAĞLI Elazığ) — Söz isti
yorum, yeterlik önergeni aleyhinde. 

BASK AİT — Yeterlik öner r/esi aleyhinde bu
yurun. 

SALİH 1IA2EILDAĞLI (Blâ^ğ) — Muhte
rem arkadaşlarım, yeterlik öneryosinin aleyhin
de bulunmak)'ğımn sebebi; bu kaıunun kimler 
tarafından teklif edildiği, har/-i maksatlarla 
teklif edildiği anlaşılamamıştır. Hattâ muhte
rem arkadaşımın, muhbsrem Ferid Melen Bey
efendi dahi, bu kaumun lîi/bt Ileelisindcn 
aşelon metninin ib*çek arkadaşlarımızın ebne 
geçmemiş olduğundan, kanunun müzakeresinin 
teklif edilen şeklinin ne olduğu anlaşılamamış 
bulunmaktadır, buyurdular. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunu kendileri
ne de gönderdiğim halde, lütfedip Yüksek Se
natoda söz almışken, arıklamaları okumaları 
lâzımgelirken bundan kaçınmışlardır. Bütün 
bunların izahı lâzımyelir. 444 sayılı Kanunun 
Ziraat Bankasmsa borelarını ödiyenlerle, öde-
miy enler veya ödemek isteyenlerle, faizlerini 
ödiyenler arasında bir ihtilaf çıkmış. Bu ihti
lâf üzerine beş senatör bir kanun teklifinde bu
lunmuş. Bunların ismini okuyacağım efendim, 
müsaade ederseııia bitireceğim efendim, aley

hinde olduğumu ifade etmek istiyorum, muh
terem Başkanım. 

Kanun teklifi şu: 444 sayılı Kanuna bir fık
ra eklenmesine dair kanun teklifidir, gerekçe
siyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Cercğin'n yayılmasına delâlet buyurulması-
nı arz ve teklif ederiz. 

Gayyılarım-zla. 
Affedersiniz a'östermeye mecbur kaldım, 

çünkü Forîd Melen Beyefendi görmediklerini söy
lediler. Kanun teklifi, 231. Bunun altına imza 
koyanlar: 

Tuneoli A-sIan Bora (C. H. P. li); Urfa, 
tbrahim Eteri Karak^yıeı (C-üven Partili); 
Ti.abzxı, ömer Lbtfi Hoeaoğlu (A. P.) Sena
törü; Bin-Töb ^rif Hikmet Yurtsever (A. P.) 
li; Kars, Yusuf E'ya Ayrım (A. P.) li; Elâzığ, 
Safiri Hazerdeğlı (0. H. P.) li. 

Ilanun teklifinin I: ir satırını okuyup, bırakıp 
gıbbceğim efendim. 

«İşbu kanunun yayınlandığı enine kadar ya
pılmış olan ödemeler faize tabi değildir.» 

Benim yönlüm arzu ederdi ki, bu kanunu 
burada kennşanbave bu teklifin tamamını tetkik 
etmiş buhresueder... 

B A Ş A A H — Tamam efendim. ' 
SALeJdb IIASBRDAâLI (Devamla) — 

ve eksik konuşma yayın?yaydılar ve birçok ar
kadaşları da i iham alt: n da bırakmıy aydılar, 
(ilahiye ti anla^ılnnyan müdahaleler.) Bitti 
•nendim, ysterliğln abydübıdrşdn müzakerelerin 
yeterliği takririnin kabul edilmemesini istir
ham ediyorum. 

BAPddAîT — Konuşmuş olsuları okuyorum. 
f3ay.n üzkayı, ™~öbs:.d, Gündoğr.ıı, özden, Me
len, Ünaldı. Yeterlik önergesini oylarınıza arz 
ediyorum. Ka'ml edenler... Şüphesiz komisyon 
ile son söz baki. Komisyon deha önee. Son söz 
^ayen Alpiskender'e aidelacak. 

ÎIBHHIbT Rü^RAST Ö3KAYA (Tabiî Üye) 
—- Ben daha evvel söz aldım. 

BAŞ1IAH — Söz sırasını okudum, siz ondan 
eoeırnsmez. 

Eabn! etmiyonler... Yeterlik kabul edilmiş-
tir. 

Komisyon. Komisyondan sonra sıra şöyledir: 
bdpiskender, Hazerdağh5 Batur, Cündoğan. 
Deenok ki, sen söz Sevin AIniskender'indir. 
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Buyurunuz sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMÎSY02T SÖZCÜSÜ YİĞİT Eû-

EEE (Ankara) — Saym Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, 414 sayılı Kanunun birinci ve ikin
ci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi.... 

(Başkanlığa Bagkaııvekili Macit Seren gel
diler) 

BAŞKAN — Sayın Köker, bir dakika. 
Saym Atalay'm şahsi arzulu üzerine Baş

kanlık görevini ben deruhte edeceğim. Saygılar 
sunarım. Buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖ3CÜSÜ YİĞİT KÖ
KER (Devamla) — Millet Meclisince kabul edi
len metin, Geçici Komisyonumuzda, iki gün de
vam eden bir tetîdkata tabi tutulmuş ve bu tet-
kikat sonunda Hillot Meclisince kabul edilen 
maddelerin tadilinde isabet olacağı sonucuna 
varılmıştır. 

Sayın Koka al ve Saym özk? gabim tafsilât
lı şekilde izah ettikleri gibi 10 nen dönem mib 
letvekillermin Ziraat Bankasına olan borçlan. 
seçimin bir yıl evvele alınması sebebiyle 1957 
yık zarfında tahsil ettikleri 1953 jikna ait yol-
lak V3 ödeneklerinden doğmaktadır. 

11 nei dönem rniietvekillerinin boraları ise, 
iki kısımda mütalaa edilmek iktiza etmektedir. 
Birinci kısım, borçları 1960 yılına ait yolluk ve 
ödeneklerinin 1 Mart 1969 tarihinde tahsil edil
mesi ve miletvekili sıfatlarının 27 Kryıs 1DC0 
tarihinde <nna ermesi itibariyle 1960 yi imden 
7 ay ve 1983 den de iki ay clmak üzsre 9 aylık 
fasla almış bulunduklar: ödcnekbriyle, gc^a 
aynı dönem milcâtrekülerinin. 1957 devr in
deki milletvekilleri gibi normal iki kefil gös
termek suretiyle Ziraat Bankasından 1061 yılı 
yolluk ve ödeneklerine mukabil yanmış olduk
ları ikrazdan doğan boralarıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 ncu dönem mil
letvekillerinin boralarının kendilerinden tahsil 
edilmesi hususır S:-vın Koksalın ela ifade ettik-
teri gibi, 12 . 3 . 1959 tarihli ve 51165 sayılı bir 
tezkere ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi İda
reci Üyeler Kurulunun bir tezkeresiyle Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasından istenilmiştir. 
Bu tezkerede, 1957 seçimlerinde yeniden seçi
lenlerin borçlarının mütaakry yıllar ödeneklerin
den Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
tahsil olunacağı, seçimi kaybetmiş bulunanların 
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halikında Ziraat Bankası tarafından gerekli ka
nuni takibatm yapılması, bunlar içinde âciz ha
linde bulunanlar varsa bunlar hakkında da tâ
yin olunacak muamelenin Türkiye Büyük mil
let Meclisine bildirilmesi istenilmiştir. Bu tez
kere üzerine Ziraat Bankası, bilemediğimiz bir 
sebep dolayısbyle, takibata geçmemiş ve ancak 
1960 dan sonra bu takibata geçilmiştir. Ancak 
1957 yılından 1961 yılı başarma kadar borç du
rumlarının ne olacağı hakkında bir mâmûlât 
sahibi olmryan 10 ncu dönsm milletvekilleri, 
1 Dol senesinde kendilerine yapılan tebligatla 
duruma muttali olmuşlar ve bu tarike kadar da 
vaktiyle bankaya irnzakyarak vermiş oldukları, 
bir numunesi de elimde bulunan, bonolardaki 
bükümlere tevfikan % 10 ücret vekâlet, % 7 
faiz tahakkuk ettnllmosi sureliyle bere miktar
larında anormal yükselişler olmuştur. Mesela-
bugün öyle borçlular mevcuttur ki, bankadan 
almış bulundukları 23 bin liraya kargılık, önem
li miktarda ödemeler yaptıkları halde, 13 - 20 
akı lira civarında ö içmeler yay tıklan halde, 
bakiye borçları 20 - 25 bin lira civarında bulu
nan vardır. Bu itibarla gerek Ticaret Earunu-
rruzlaki hükümlere istinaden ve gerekse borç
luların kendi iradeleri dışında yenilenen, bil
hassa muhalefet partisi için bu mevzuubahis, er
kene alınan 1?57 seçimleri dokyrbyle önemli 
miktarda faiz ödemesiyle kary karyya bıra
kılman hak ve adalet kaidelerine uygun dikmi-
yaceği düşüncesiyle harokot eden komisyonu
nuz, 10 ncu dönem milctveldlleririn borçlan
anı bir tahsili, bir tahsil edilmem-si, bir % 10 
.kize bağlanması, bir % 7 faize bağbaumas", bir 
İcraya müracaat edilmesi, icra muamelesinin 
durdurulması, anlaşma yapüıaası gibi çeşitli 
rananiDİebr yüzünden ve nih-yat bu borçları 
bazılarının öl'yembyecek durumda bulunmak"r: 
itibariyle komisyonumuz Millet Meclisince bu 
borçların kaldırılmasını öngören tabilâtı yerin
de görmemiş Sayın ünaldı arkadaymm da ifa
de ettiği gibi, esas borcun mahfuz tutulmasını, 
ancak borçlulara borcun ödenmesinden bir ko-
iaybk sağlanmasını hak ve adalet kaidelerine 
"IV^JM görmüş ve bu itibarla 10 ncu dönem mil-
1 ̂ vekillerinin Siraat Bankasına olan borçlarım 
% 3 faizle 10 ydlık vldeyo bağbam-tır. Bu 
arada kanun teklifinin birinci maddesinin ikin
ci fıkrasında faiz miktarındaki çegitli te7:eddü» 
1 vb sebebiyle, borçluların mutazarrır olmamaları 
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için, bugüne kadar her ne nam ile o'nrsa olsun 
yapılmış bulunan ödemelerin esas borçtan indi
rilmesi de öngörülmüştür. Hanımım ikinci mad
desinde, 11 nci donam Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin 1900 yık milletvekilliği öde
neklerinden dolayı Hazineye olan borçlarının 
tahakkuk ettiği taılhben muteber olmak üz;ro 
kaldırılmasını kabul etmişi. Komisyonumuzca 
yapılan inceleme c!e 13G0 y:h yani 11 nei dönem 
milletvekillerinin de borçlarının Hazineye ve 
Eiraat Bankasına olmak üzere ikiye ayrılmasın
da fayda görülmüştür. Sözlerimin bağında da 
izaha çalıştığım gibi, 11 nei dönem milletvekil
lerinin 1961 yılı yolluk ve ödeneklerine mahsu-
bedilmok üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasından almış oldukları borçları vardna 
Bu şekilde borçlu olan 52 milletvekili nkı 
82G 003 Tl. civarında Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasına borçları vardır, ki, komisyonu
mun bu borçların da 1057 milletvekili ermin 
Ziraat Bankacına olan borçları gibi 10 yıl vâde 
ve % 3 faia ile ödenmesine karar ittihaz etmiş-
tir. Kanaatimce 11 nci dönem milletvekili erinin 
1060 yılma ait yoluk ve ödeneklerinden dolayı, 
Hazineye olan boralarmm terkinde mecburiye^; 
ve zaruret vard*r. Benden önce konuşan bütün 
hatiplerin ittifak ettikleri gibi, 1021 Aayasa-
smm 13 nei maddesine göre B, M. M. âzrmnnı 
tahsisat ve har liralılarını taraâm eden kanunlar 
1757 ve 3050 saydı kanunlarda. 3aüü s-yılı Ka
nununun ikinci maddesinde, 1757 s?yılı "kanun
daki yıihk tah isal için malî sene başında veri-
len çek ve tediye emirleri; önün vaya umumi 
intihabın teedidi halinde istirdat olunmaz. An
cak bunlar haricindeki sebeplerden biri ile me
busluktan ayrılanların vâdelerinden önce öden
miş çek ve tediye emirlerinin bedelleri T. B. 11. 
M, nce bunları ödiyen bankalara tediye edilerek 
alâkadarlarından takip ve tahsil edilmek üzere 
Maliye Vekâletine bildirin hüküm mevcuttur. 

Şimdi, müsaade ederseniz, 1S24 Anayasası
nın 3050 sayılı Kanunda tadadedileh ölüm ve 
seçimin tecdidi dışında milletvekilliği sııat.muı 
sukutunu ieabettiren halleri tadadeden 27 ve 
23 nei maddelerim okuyacağım : 

Madde 27. — Bir mebusun vatana hiyanet 
ve mebusluğu zamanında irtikâp töhmetlerinden 
biri ile mütteham olduğuna T. B. M. Meclisi He
yeti TJrnumiyosi arayı mevendesinin, sülüsam 

ekseriyeti ârasiyle karar verir veyahut 12 nci 
maddede mündemiç ceraimden biri ile mahkûm 
olur ve mahkûmiyeti kaziyei muhkeme halini 
alırsa mebusluk sıfatı zail olur. 

23 nei madde: «istifa, esbabı meşrua dolayı-
•vyİ3 malısuriyet, bibi mezuniyet ve nıazaret 
iki ay meclise ademi devam vejrahut memuriyet 
kabulü hallerinde mebusluk sakıt olur,» demek
tedir. 

Sayın Koksal konuşmalarında buyurdular 
ki, Millî Birlik Komitesinin idaresi devrinde ve 
dana sonraki de /relerde gerek 11 nei ve gerek 
::0 usu dönem milletvekillerine de 1924 Anaya-
sasmın meri olduğu devirlerdeki 3050 ve 1757 
saydı kanunlardan baçka bir kanım tatbik et
ine dik, yeni kanun da ısdar etmedik, buyurdu
lar, Doğrudur, haklıdırlar. Ben kendilerinin bu 
iddialarından hareketle 3050 sayılı Kanunun 
ve 1757 saydı llananaıı is tkıa deştiği 1924 Ana-
yasasmnı mebusluk, millet /ekiiiik sıfatının ne 
şekilde zail olacağı hükümlerinden hareket 
etmekle dahi 10 ve 11 nei dJnem milletvekil
leri maaşlamrn istirdadodilerüyeseği kanaa
tindeyim, Kaldı ki, bu tatbikat Yüce Senato
nun ve Mille i Meclisinin sayın üyelerinin öde
neklerini ve yolluklarmı düzenkyen (1) sayılı 
bananla da derpiş edilmiştir, önümüzdeki 2 
ılasiran tadhlnle kısmî Cumhuriyet Senatosu 
uy alıra seçimi yap laoaktır, 1 Ea-dran günü bu 
aeçime iş'İrak edeeek olan 54 muhterem arka
daşınız, yolluk ve ödeneklerini alacaîdardır. 
3a arkalaşlarrmız iki Haziran günü seçime gi
receklerdir, İşlerinden: inşallah hepsini aramız
da tekrar görmek bizin için şeref olacaktır; 
seçimi kaybeden arkadaşlarımız olacaktır, ka-
ranan aıkadaşlırıruz olacaktır. Kazanan arka
daşlarımız tekrar gelecekler ve yeniden Hazi
ran - Temmuz ve Ağustos ayları maaşlarını 
alacaklardır, Ve bu iş için Oamhuriyet Sena
tosu 1003 yüı Bütçesine ödenek de konulmuş-
tar, Keza, 27 Ilayıs 1CG0 günü Ssyın Millî Bir
lik Komitesinin neşretmiş bulunduğu 27 sayılı 
i;ir tebliğ de vardır. Ben, hafızalarınızı tazele
mek için, belki yanıldığım noktalar olabilir, 
aynı kelimelerle sâybyemiyceeğim, tebliğ şöyle 
diyordu. «Memlekette bir kardeş kavgasına 
mani olmak ve en kısa bir zamanda idareyi 
serbest yapıla sak seçimlerden sonra milletin 
hakikî mümessillerine teslim etmek üzere Türk 
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Silâhlı Kuvvetleri adına Millî Birlik Komitesi 
idareye el koymuş» diyordu. Bendenim bu teb
liği ve daha sonra 14 Halkan 1030 tarihinde 
ueşrelümiş bedrum 1 sayılı Gemici Anayasanın 
i nci madueımdcki aynı tebliğdeki hükmü ifa
de eden ludüiıderi 27 Kayış ihtilâlini, 11 nci 
donem Millet Ikkeîikıdn bir secimi yenileme 
karan olarak kabul ekmekte de fayda görmek-
*£syim ve beyle düşüumekte ele bilmiyorum beni 
^ekadaşlarm reazae görürler mi? Bu şekilde 
düşünüyorum. Vs kalıtı ki, 3050 savık Kanun. 
yolluk ve ok!er<eklerin yıllık olarak ödenmesini 
amirdir, Yıllık olarak ödenmesini âmir. Keza 
1924 Auaya''a;umn 13 nci maddesi, yolluk ve 
ödeneklerin ydkk olaerk ödenmesini âmirdir. 
Bu itibarla 11 noi dönem milbt'•/eklilerinin 
i. Mart 1900 türlümde 3050 sayılı Krnun vo 
Anayasanın 13 nal maddesi gereğince akmış ol
dukları 1030 yi İma ait yolluk ve ödeneklerinin 
kendilerinden tahlilinin hak ve adalet kaidele
rine uygun olm yaeağı görüşü ile Komisyonumun 
ülraat Bankası tavakndan Hazineden tahsil 
edilmiş bulunan ve muhtelif partilere mensup 
Üİ3 sayın millet vukülnin almış oldukları ve ha
len büyük bir kıxmn:n; ki dosyası burada, bü
yük bir kısmı horuz tahsil edilememiş bulu
nan bu Haşine alacağının terkininde hak ve 
adalete uygun bir hareket tarzı olacağında it
tifak etmiş, ve bu itibarla bu maddeyi tedvin 
ekmiştir. Ancak maddenin ikinci fıkrasında 
11 nci dlkıerı millotretdlb: iniu 19GI yılı yol-
k.k ve ödeneklerine maksuren Siraat Bankasın
dan ikraz ettikleri borçlarını birinci maddede 
cdduğu gibi, yani 10 neu dlinem rmiIotTeldllericu 
be de olduğa gül, 10 yıl vade ile ve yüzde üş 
faizle Ziraat Bankasına geri vermek husus
la kanan metnine konulmuş tur. Biz Eonisyeu 
darak pektik mülâhazaların dmnda ve her tür

lü art fikirlerin gerisinde bu neticeye varmış 
bulunuyoruz. 

Sayın Helen Beyefendi, konuşmalarında ka-
alyei muhkeme halini almış mahkeme kararla
nın affetmek hatalıdır, buyurdular. Fakat şu
nu hatırlatmak isterim ki, Yüce Meclisler çok 
kaziyoi muhkeme halini akın,} ilâmların netice
lerini affetmlştir. 3u, Hediklerin salâhiyeti 
dahilindedir. Bunu bir hakkın, Sayın Ünaîdî 
arkadaşımın ifade ettikleri gibi, bir hakkın 
iadesi veya bir atıfet şeklinde düşünürseniz o 
Tekilde, geri vermekte fayda vardır. 

Keza bir arkadaşımız muaccel alacağın tak
side bağlanması Anayasanın 40 neı maddesine 
aykırıdır, buyurdular; zannediyorum Sayın Kök-
e al Beyefendi, 444 sayılı Kanuna gere muaccel 
borçları 1064 yılından beri takside bağlamıştır. 
Ve halen bu kanunun neşrine kadar da meri 
ve mutaber olacaktır. Bunu da ayrıca hatırlat
mak isterim. 

Benim kısaca mâruzâtım bundan ibarettir. 
k'üoe Senatonun, Geeioi Komisyonumuzun Yüce 
Senatoya niyabetle hazırlamış bulunduğu met
ne itibar etmesini hak ve adalet kaidelerine uy
gun bulduğumu tekrar ifade eder, Yüce Sena
tonuzu en derin saygıyla selâmlarım. 

OSMAN EökkSAL (Cumhurbaşkanınca S. 
i l ) — Soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, kifayet daha 
evvel oylanmıştır ve sorulara da şâmildir, hc-
ûrlarsınız. («Sayın Başkan, sorulara şâmil de
ğildir», sesleri) 

BAŞKAN — Kifayetten sonrakiler şâmildir. 
Kifayetin oylanmasından evvel sorulmuş olar 
sorular cevaplandırılır. Kifayetten sonra soru
lacak sorular cevaplandırılmaz, sorulmaz. 

MEHMET HAZEIİ (Kars) — Usul hakkın 
•da konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Usul baklanda görüşmek isti 
yorsunuz, sbze usul hakkında söz veriyorum bu
yurun. 

MEHMET HAEBH (Kare) — Kuhterom ar 
kadaşbarım kanunların müzakeresi sırasırde 
eoru sorulması şu ihtiyaçtan doğmakladır. Hü
kümet adına veya komisyon adına verilen iza
hatta tereddütleri gidercmlyou cihetler bulu 
rabtldbği g:bi. metin ile çelişir halde buluna:. 
.kaleler de bulunabilir. Bu takdirde üyelerin 
euru sorması kanunun müstakbel tatbikatına 
':rk tutması bakımından önemli ve tereddütleri 
gidermek bakımından lüzumludur. Tatbikat da 
bugüne kadar böyle gelmiştir. 

Yalnız bütçede, bütçe müzakerelerinde, 
bütçenin tümü hakkında çeşitli konuşmalar ol
du ve sen sözü Hükümet veya komisyon yap
tığı ioin orada kifayet takriri aynı zamanda se
ralara da teşmili edilmektedir. Binaenaleyh, Sa
yın Başkandan rica ediyorum, sayın komisyou 
:-aşkanının verdiği izahat arasında hcklkater 
aıetin ile bağdasmıyan ve tereddütlerimizi gl 
dermiyen hususlar vardır. Bu hususları sarahs-
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ten sormak lâzımdır. Aksi takdirde müphem, 
karışık bir kanun çıkmış olacaktır. Bunun hiç
bir mahzuru da yoktur. Sualler üzerinde kendi 
hududu içinde, mütalâa beyan etmeden filân şey 
şöyle mi olacak,böyile mi olacaktır; şu madde 
ile şunu mu kastediyorsunuz, bunu mu? diye 
sual sormak lâzımdır. Sayın Başkandan bu hu
susu istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, hatırlatılmasında 
fayda vardır diye 78 nci maddeyi bir defa da
ha okuyacağım. «Her üye bir kanunun görüşül
mesi sırasında Hükümete veya komisyon söz
cüsüne sorular yöneltebilir. Yeterlik önergesi 
verilmeden önce yöneltilen sorular cevaplandı
rılmadan bu önerge oya konulamaz» Bu ifade
den de benim anladığıma göre ve sarahaten 
anlaşıldığına göre bugüne kadar yapılmış olan 
tatbikata göre, kifayet önergesi sorulara da şâ
mildir. Ancak Sayın Hazer, bâzı hususların ay
dınlatılmasında fayda mülâhaza ediyorlarsa 
henüz vakit gecikmiş sayılmaz, maddelerin 
müzakeresi sırasında yine bu sorular Ko
misyona tevcih edilmek suretiyle maksat hâ
sıl olabilir. 

Şimdi Komisyon adına Sayın Köker ko
nuştular. Son söz bir sayın üyenindir, sırada 
bulunan Sayın Alpi^kender'in, buyurun efen
dim. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, bir kı
sım arkadaşlarımız tamamen nazari ve ha
yalî bir tablo çizdikten sonra ona hücum 
ettiler. Halbuki mesele gayet basitti. 1957 
senesinde mebuslara peşinen ödenmiş olan 
1958 ödeneklerinin hukukî durumu nedir ve 
19,69 senesinde mebuslara tevdi edilmiş olan 
çekler veya ödenmiş olan paralar dolayısiyle 
bunların iadesi caiz midir, değil midir? Me
sele bundan ibarettir. Arkadaşlar bâzı me
seleler vardır ki, şekli hukuk bakımından bir 
hak sağlar. Fakat, hakkaniyet dediğimiz ada
let ve nasfet bakımından bir hak sağlamaz. 
Meselâ, bir alacak olur, mahkemeye gider, mü 
ruru zamana uğramıştır, diye reddeder. Şekil 
bakımından hakkı kalmamıştır, ama parayı öde
miştir, alacaklıdır. İşte, bizde bu müessese yok
tur. İngiltere'de hakkaniyet mahkemeleri şe
kil halamından bir dâva kaybedildiği zaman 
hakkaniyet bakımından onlara hak verir. 

Bunları biz parlâmentolarda ve yetkili or
ganlarda temin ediyoruz. Bu meselede kanun
lardan ziyade teamüller de esastır. Size en 
yakın bir teamülü arz edeyim; bir tabiî sena
törümüz tabiî senatörlükten istifa etti. Ana
yasanın sarih ve kesin maddesine göre onu 
takibeden ilk seçimde ayrılması lâzımdı. Fa
kat kendisine burada iki sene ödenek verildi 
ve arkadaşlarımızın bir kısmı, mutlaka bu iki-
yüzbin lirayı alalım, dediler; bir kısmı, almı-
yalım, dediler. 

Şimdi bu bir Ticaret, Kanunu değil, şu değil, 
bu değil. Anayasa gibi kanunların üssü, esası 
olan bir kanuna göre bu paranın alınması lâ
zımdı. Ama efendim ben Meclise arz ettim 
bilmiyordum, bunu. Kanunu bilmemek mazeret 
değil. Sonra ben istifa ettiğim zaman,. ne di
yorsunuz, diye gelir Meclise danışır mıyım? 
Çeker giderim. Ama, biz bu arkadaş için 
arkadaşlarımızın bir kısmı bu paraların istirda-
dedilmemesini istediler. Ben de Adalet. Parti
sinden bu arkadaşlarla beraber oldum ve bunu 
istemiydim dedim. (Tabiî üyeler sıralarından 
«İstifa etmedi, bir partiye girdi.» sesleri) Nereye 
girerse girsin, tabiî senatörlükten istifa eder et
mez ilk kısmi seçimde senatörlük sıfatı zail ol
muştu, (C. H. P. sıralarından «ama vazife gör
dü» sesleri.) Görsün, görsün... 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender, siz konuş
manıza devam ediniz lütfen, karşılıklı konulma
yınız ve vaktiniz geçiyor. 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Son
ra, Atatürk devrinde bugüne kadar hakikaten 
3050 sayılı Kanuna göre bir senei maliye içinde, 
hangi ayında olursa olsun, Mart ayının fisin
de dahi senelik tahsisatını alan bir mebııs Mec
lis feshedilirse, seçim yenilenirse veya vefat eder
se lo-a geri alınmazdı. Alındığı vâki doğildi. Bin
di 27 Mayıs günü radyodan şöyle bir ilân; Bü
yük Millet Meclisi fesholunmııştur. Fesholun-
muştur, dedi. Gayet kesin ve kati olarak ve bu 
da radyo teyplerinde halen mevcuttur. O saman 
mer'i olan Anayasa da fesih keyfiyeti de veri
len paranın alınmamasını âmirdi. Eğer tabiî 
senatör arkadaşlar, demin gülüyorlardı, sazcü 
konuştuğu zaman, bu bir seçimin yenilenmesi de
ğildir, derlerse, bir fesih değildir. O zaman Ana
yasaya ve 27 Mayısa bizzat kendileri gölge dü
şürmüş olurlar. Çünkü o zaman bu bir ihtilâl 
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olmaktan çıkar, o zaman darbe olur. Fakat ben 
tenzih ediyorum. Hayır fesihti. Binaenaleyh, 
Anayasanın ruhuna ve metnine göre ÎS60 sene
sinde tediye edilen ödeneklerin geri alınması ça
la değil, Anayasanın ruhuna da, lâfzına da ay
kırıdır, 

Şimdi Yassıada'ya ne diye gittiler, milletve
kili olmasalardı gidebilirler miydi? (0. îl. P. 
sıralarından «suçlu oldukları için» sesleri.) CHt-
miyenîer de var. Suç meselesi değil efendim, be
raat edenler de var. Kamın katidir. 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Bu dedikleriniz 
hakkında mahkemeler karar verdi. 

FERİT ÂLPİSKEKBEE (Devamla) — Mah
keme kararlarını burada münamka edecek deği-
lm. 

BAŞKAN — Sayın £ihni Beti! hatibin daha 
iyi. anlaşılabilmesi için lütfen yardım ediniz. 

ZÎHNİ BETİL (Tokat) — Yardımcı olmak 
için müdahale ettim, yardımcı olamadım sa özür 
dilerim. 

FEPwiT ALFİBKENBEE (Devamla) — Son
ra, bir imtiyaz meselesinden bahsedildi, Hayır 
efendim, imtiyaz değildir. 1929 dan 1934 e kadar 
bu memleketi kasıp, kavuran bir kuraklık cldn; 
ve çiftçiler borçlarım ödiyemediler. O saman çe
şitli müracaatlar oldu. Kimse bu borçları taksit-
lendirme- ve faisini indirme yoluna gitmedi. Bü
yük Atatürk yine ışık tuttu; bi~ köylüyü imha 
etmek için Ziraat Bankasını kurmadık, bankayı 
kuranlar da, yalatanlar da köylüyü rofalıa ka
vuşturmak Jcin çalışan insanlardır; 20 sene müd
detle ve % 3 faisle taksiilendkileoektir, dedi. 

Millî Birlik Komitesi zamanmda yine çiftçi 
borçlarının taksitlendirildiğini gürdük, Bisim 
zamanımızda yine çıktı. Bu bir imtiyaz mı ar
kadaşlar çiftçilere ? 

Sonra arkadaşlar, bir Parlâmento feshedil
miş, bir kırımı Yassıada'ya, gitmiş, bir kısmı pe
rişan olmuş, mücbir se^pler gmmis, işler işliye-
: ^ .. , * ı\ -^ "*^ \JL _ •> f ' _ -.-. - j_ı ka-
I ul r J 3İ r e " " ': m / m re" tp v - -

BAŞKAN — Sayın Âlpiskender, daha evvel 
alman bir kararla konuşmalar 10 dakikalık bir 
müddetle kısıtlandı. Ben saatinizin dolmuş ol
duğunu sise hatırlatırım... (Sağdan, oya, oya ses
leri), 

FERİT ALPİSKEKBER (Devamla) — Efen
dim ama, aleyhte konuşanlar iki saat konuştu. 

Sonra bendeniz son sözü söylüyorum. Oya koyun 
efendim... 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatip direnmek
tedirler, 10 dakikadan fasla konuşması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, nisap yoktur, diyeceğiz o saman, 
beş kişi ayağa kalkmak mecburiyetinde kalaca
ğım 

BAŞKAN — Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir efendim. Sayın Alpiskender sözleri
nizi lütfen bağlayınız, 

FERİT ALPİSKENDER (Devamla) — Efen
dim son cümemi söyliyeyim sayın bir arkadaşım 
dediler ki, Millî Birlik Komitesi devrinde bu işe 
ait bir kanun çıkmamıştır. Çıkmıştır, Sayın Fah
ri Özdilek'e vâki olan bir müracaat, o zaman 
Başvekildi, vâki olan müracaat samanında 172 
sayılı Kanım çıkmıştır. Demek, Millî Birlik Ko
mitesi Hükümeti de bunun âmme nizamı ile ilgili 
bir mesele olduğunu ve bunu tansim etmek üze
re bir kanun getirilmesi zaruretine bizzat inan
mıştır. Fakat, bu Fahri özdilek için bir nakise 
değil, bilâkis meziyettir. Gönül ister ki, hepsi 
o yolda gitmiş olsalardı 27 Mayısı daha şirin 
göstermiş olurlardı. 

BAŞKAN — Şimdi maddelere geçilip geçil
memesi hususuna geliyoruz. Ancak, iki takrir 
var. okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1000 e ek 2/228 sayılı 

kanun teklifinin tümünün reddedilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Tokat Samsun 
Zihni Betil Rıza Isıtan 

istanbul 
Fikret Gündoğan 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddele

rinin değiştirilmesine dair kanun teklifini Ana
yasa ve özel hukuk prensiplerine aykırı düştü
ğünden tümünün reddini arz ve teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Şükran özkaya 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Cumhuriyet Se
natosunda görüşülmekte olan bir hususun oy
lanması sırası gelince evvelâ kabulü ciheti, son
ra reddi ciheti oylanır. 
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Şimdi maddelere geçilip, geçilmemesi husu
sunu oylarınıza arz ettiğim zaman bu hususu 
halletmiş olacaksınız. 

Şayet önergeye itibar ettiğimiz takdirde usul 
tamamen ters dönmüş, evvelâ reddi ve kabulü 
ciheti oylanmış olur. Bu itibarla her iki öner
geyi de oya koymuyorum. 

Şimdi maddelere geçilip geçilmemesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Efc-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabulü ciheti hususunda 39 ben saydım. Sağ 
tarafımdaki kâtip arkadaş da 39 saydı, ara
mızda ittifak vardır, kabul edilmiştir. Kabul 
etmiyenler, 28 dir. Bu itibarla maddelerin mü
zakeresine geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

ivedilik önergesini bir defa daha okutup oy
larınıza arz edeceğim. 

Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünde bulunan 444 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Yüce Senatodaki görüşme müd
deti 14 Ocak 1968 günü dolmaktadır. Bu iti
barla mezkûr kanun teklifinin her işe takdi-
men öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Sözcüsü 
Ankara 

Yiğit Köker 

BAŞKAN" — İvedilikle görüşülmesi burusu
nu oylarınıza arz ediyorum, ivediliği kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 
444 sayılı Knnnmm 1 nci ^o 2 nci maddelerinin 

("!|ee,istirilr.ıer<i-ıe dniı* knnun teklifi 
Madde 1. — Onuncu Dönem T.B.M.M. üyele

rinin ödeneklerine müsteniden T.C. Ziraat Ban
kasına bakiye borçları bu kanunun nesri tari
hinden itibaren % 3 faille 10 yıllık taksite bağ
lanmıştır. 

Borcuların bu tarihe kadar yapmış oldukla
rı bütün ödemeler «hangi nam ile tahsil edilmiş 
olursa olsuna esas borçtan indirilir. 

BAŞKAN — Su ana kadar söz istiyen yal
nız Salim Hazerdağh'dır, buyurun Saym Ha*er-
dağh. 

SALİM HASHüRBAĞLI (Elâsığ) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlar, görüşülen bu ka
nunun 1 nci maddesi evvelâ kanunu teklif eden

lerin teklifine aykırı, ondan sonra Komisyonun 
kabul ettiği metne aykırı, ondan sonra da Mil
let Meclisi Komisyonunun kabul ettiği metne 
aykırı bulunmaktadır. 

Şimdi müsaade buyurursanız, bu aykırılıkları 
baştan başlıyarak izah edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, kanunu teklif edenler 
biraz evvel isimlerini okuduğumuz kimseler tara
fından kanunu teklif edenler sadece şurasını kı
saca belirteyim, teklifi tamamen okumak uzun 
sürecektir, gerekli satırları okuyacağım. Peşi
nen de ifade edeyim ki, 1957 den sonra bir kı
sım milletvekilleri bankadan 1958 yılı ödenek
lerini çekip, almışlar. Ondan sonra seçilmişler, 
bir kısmı seçilmiş, bir kısmı seçilememiş. Bun
dan sonra 1960 da ihtilâl olmuş, ihtilâlden son
ra gerek 1957 de, gerekse 1960 yılında bu öde
nekleri alanlardan paranın istirdadı cihetine 
gidilmiş. Bu hususta 444 sayılı Kanun çıkmaz
dan önce bir kısım milletvekilleri borçlarını ban
kaya götürmüşler yatırmışlar. Ondan sonra 
1963 te, bundan iki, üç sene sonra 444 sayılı Ka
nun çıkmış. Şimdi bu süre içinde 444 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girmesinden önce borçlarını 
cdiyenler ta baştan itibaren faize tâbi tutulmuş
lar. Halbuki 1969 da almış olanlarm faizlori 
başka şekle tâbi tutulmuş, 1957 millet vekilleri, 
yani 1958 de parayı almış clanlarn ki bu kanun
da derpiş edilmemiş, Ziraat Bankası ile millet
vekilleri arasında ihtilâf çıkmış. Faia ne za
mandan başlıyacak?. Peşin yatırılanların faiz
leri ne zamandan başlıyacak, ne kadar alınacak? 
Banka ile ödemek istiyenler arasında ihtilâf çık
mış. Şimdi muhterem arkadaşlar, kanun tekli-
finin esbabı mııcibesi çok usun. Ş u r a l ı kı
saca söyliyeyim, bu işte mağdur olmu-s arka
daşlar böyle bir kanun teklifi hazırlamışlar, ba
na getirdiler, ben de imzaladım. Şu esbabı 
mucibe ile imzaladım. Ceza kanunumuzda hır-
rıskk edenler af edersiniz, tâbirimi mâruz görün 
yakıştırmak, kıyaslamak istemem, hırsızlık eden
ler takibata geçmeden evvel çaldıkları ır-alı tes
lim etmeleri halinde cezalarından bir miktar in
dirim yapılır. Zimmetine para geçirenler borç
larını takibat yapılmazdan evvel zimmetine ge
çirdikleri parayı peşin ödemeleri halinde ceza
larından bir miktar indirim yapılır. Ben bunu, 
bu işle mukayese yapmıyorum. Bu, haık ve nas-
fet kaidesini buraya uygulamak suretiyle bu 
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kanun meriyete girmezden önce Hükümetin, Zi
raat Bankasının emrine uyarak -borcunu peşin 
ödemiş insanların faiz miktarından bir kısmının 
muaf tutulması hakkında kanun teklif ettim, 
ben bunu imzaladım, imzaladığım metin de ay
nen şu: «iş bu kanun yayınlandığı güne kadar 
yapılmış olan ödemeler faize tâbi değildir. Meri
yete girdiği güne kadar ödemiş olanlar? Bu ara
da çok müddet geçiyor. Ama bu da hak ve na-
safet kaidelerine uygun olınıyabilir. Ziraat Ban
kası bundan vazgeçmiyebilir. Bu ayrı meseledir. 
Değerlerinden vazgeçmiş olduğu için, bunlar 
hakkında da hükmün bulunmadığı cihetle, bir 
fıkra eklenmesine dair bu kanunu teklif ettim. 

Muhterem arkadalşar; Millet Meclisi komis
yonuna gitmiş aynen kabul edilmiş, Millet 
Meclisine gelmiş, Millet Meclisinde kanun görü
şülürken şimdi burada yanımda yok, Kars Mil
letvekili Abbas Çetin, bunu söylemek mecburi
yetindeyim, ve arkadaşları tarafından verilen 
bir takrirle kanun tamamen tersine dönmüş, ay
nen şu metin şuraya eklenmiş. Affedersiniz ar
kadaşlar, görmemişler, Ferid Beyefendi de gör
mediğini söyledi, şuraya konan metin aynen 
kabul edilmiştir. Bu metin... 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Bu
nun maddeyle ilgisi yok. 

SALİM HAZEBDAĞLI (Devamla) — Mad
denin evveliyatı, madde ile ilgisi var. Tümünde 
değil, maddenin reddedilmesi için maddenin 
evveliyatını incelemeye mecburum, Düşüncele
rinize aykırı olabilir. 

10 ncu dönem T. B. M. M, nin ödeneklerine 
müsteniden Ziraat Bankasına olan borçları ta
hakkuk tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Gö
rülüyor ki, teklif sahiplerinin veya Millet Mec
lisinin kabul ettiği metne tamamen aykırı, Millet 
Meclisinde bir takrirle halledilmiş bir mesele, 
böyle bir kanunu ben ne teklif ettim, ne arka
daşlarım imza koydu, ne de Millet Meclisi Ko
misyonu bunu kabul etti. Ondan sonra Yüksek 
Senatoya geliyor. Senatonun komisyonu bunu, 
bereket versin, daha mutedil bir şekilde kabul 
ediyor. Ben esasen Millet Meclisinin kabul et
tiği metnin dışında Cumhuriyet Senatosunun 
kabul etmiş olduğu bu metnin de aleyhindeyim. 
Bu metnin kabul edilmemesi lâzımgelir. Me
sele o zamana ait, küçük bir zamana ait ödeme
lerin küçük bir miktarının hak ve nasafet daire

sinde faize tutulup veya bir miktarının faize 
tutulup tutulmaması meselesidir. Bu bakımdan 
bu kanunun aleyhindeyim. Sayın Ferit Melen 
Beyefendi bu kanundan bahsederken bu kanunu 
tetkik etmeden, teklif edenlerin geri almamız 
mümkün olacağını söylememiş olsaydı, ben bu
nu söylemiyecektim. Ben bu kanunu teklif et
medim ki, geri alayım. 

Benim teklif ettiğim kanun başka şey, geri 
almaya imkân olmıyan da bir husustur, gönlüm 
arzu ederdiki bunu tetkik buyursunlar, tetkik 
edip başka arkadaşları ittiham altında tutma
sınlar. Eksik olanlar başkalarını ittiham altın
da tutamazlar. Çünkü bunu tetkik etmeden bir 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi burada konuşursa 
eksik konuşmuş demektir. Eksik konuşanlar 
başkalarını itham altında bulunduramazlar. 
Kendilerine karşı çok saygım vardır. Böyle 
bizi ve kendi arkadaşlarını, ibrahim Karaka-
pıcı arkadaşımı itham altında tutmaları doğru 
değildir. Ben esasen böyle bir itham altında 
tutulduğum için konuşmak istedim. Hepinize be
ni dinlediğiniz için saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, kanunun birinci maddesin
de maddeleştirilmek istenilen hükme bağlanan 
husus şu oluyor. Gerekçede okuduğumuza göre 
T. B. M. M. nin 10 ncu dönem milletvekilleri 
emre muharrer senetlere müstenit ve kefaletle 
Ziraat Bankasından borç almışlar. Şimdi aldık
ları gün ki, 1957 tarihidir, o günden bugüne 
bu borçların bir kısmı ödenmemiş, milletvekili 
oldukları zaman Ziraat Bankasından diğer şa
hıslara yapılan muamelelere uygun şekilde mu
amele yapılarak borç almış insanların borçları
nı bir kanunu mahsusla, yani bu kanunla, tak
side bağlamak veya faizini kanuni hadden aşa
ğı düşürmek yoluna gitmek, kanaatimce eşitlik 
ve genellik prensibini ihlâl eder mahiyette bir 
davranış olur. Niçin biz iki kefil ile ve emre 
muharrer senetle bankalardan borç almış, di
ğer kimselerin borçlarını böylesine hususi ka
nunlarla taksitlere bağlamıyoruz ve faiz hadle
rini % 3 e indirmiyoruz da milletvekili oldu
ğu için borç alanların, ama başka insanlar gibi 
diğer Türk Vatandaşları gibi, borç alanların, 
sadece milletvekili oldukları için aldıkları bu 
borçları taksite bağlıyoruz. Bunun hukukî, man-
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tiki izahı var mı? Bunun ekonomik izahı var mı? 
Sosyal izahı var mı? Bu kanunun tümü üzerin
de konuştuğum zaman da ifade etmiştim. Tür
kiye'de maalesef münevver imtiyazı anlamını, 
münevver imtiyazının varlığını en güzel tanım-
lıyan kanundur; bu misaldir. Var mı başka bir 
kanun teklifi gündemimizde veya komisyon
larımızda. iki kefille ve emre muharrer senet
le borç almış insanların borçlarını 10 sene tak
site bağlamaya ve yüzde 3 faizde bu işi bitir
meye, tasfiye etmeye dair; bir kanun teklifi 
veya tasarı? Yok. Bu nasıl oluyor? Neden bunu 
söylemiyoruz, neden bunu düe getirmiyoruz? 
Bir sayın eski Maliye Bakam arkadaşımın bu 
hususta müsamahakâr davranmasına şaşıyorum 
ki, kendisinin sözlerinde devletin parasının hâ
kim olduğu bir bankadan alman paraların öyle 
Hazine yağması şeklinde kimsenin cebinde kal
masına taraftar değilim demesine rağmen, ama 
ben yumuşak tabiatlı bir insanım eh bu borç
lular milletvekili olduğu için bunların borçla
rım on sene taksitlendireceğim ve % 3 te faiz 
alacağım, diyebiliyor. Bu bir çelişmedir. Tekrar 
ediyorum. Kaldıki Sayın Hazerdağlı arkadaşı
mın da belirttiği gibi, muhterem arkadaşları
mın verdikleri kanun teklifi ile bu kanun mad
desinin bir biri ile ilişkisini, ilgisini bulmak 
mümkün değl. Bu biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, hususi bir imtiyaz tanımaktan başka bir 
şey ifade etmez. Hele bu kanunun ikinci mad
desi var ki, bunu hiçbir hususi hukuk hükmüyle 
bağdaştırmaya Türkiyede cari kanun hükümle
riyle uyuşturmaya imkân yoktur. Sayın Komis
yon sözcüsü arkadaşımın bu hususu meskût geç
mesini doğrusu yadırgadım. Kendilerinin bu hu
susları bildiğini zannederim. Bir borcun anası 
dediğimiz resülmal ile faizine ayrı ayrı ödeme
lerde bulunulduğu halde o güne kadar hususi 
hukuk kaidelerine göre böyle yapılan ödemele
rin bu kanunla anaparadan veya faizle birlikte 
anaparadan indirim yapma yoluna gidilmesi 
adeta o borcu tenkis etmek mânasına gelir. Ne
den mi? Çünkü siz vaktiyle ödeme yapan in
sanların yaptıkları ödemeleri şimdi tenkis yo
luna giderseniz bu maddenin 2 nci fıkrası ile, 
birinci fıkra dahi, % 3 faizin, borçlu lehine 
bir avantaj olarak şimdiden kabul ediyorsunuz 
demektir. Ne hakkınız var, alacaklının alacağını 
tenkise, ne hakkımız var hususi hukuk hüküm
lerinden mevcudolmıyan kaideleri getirmeye? 

Bu itibarla bu kanunun 1 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası da, ikinci fıkrası da mevcut mevzuata, 
cari mevzuata, hukuk anlayışına katiyen uy
maz. Sadece bir imtiyazın, milletvekili olmuş 
olmanın, sağladığı imtiyazın bu kanunda yer 
almasından başka hiçbir mâna ifade etmez. Hu
kuk anlamı ile bu kanun bir imtiyaz kanunudur. 
Böyle kalacaktır. Bu bakımdan kabul etmeme
nizi rica ediyorum, önergelerim var. iltifat 
buyurmanızı istirham ediyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ferit Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Ben

den evvel konuşan C. H. P. sözcüsü arkadaşım 
bir sual iradettiler. 

Böyle hususi bir kanun hükmünü tanzim 
eden umumi bir kanun çıkartıldığı vâki mi, 
değil mi, bu olur mu, olmaz mı? Bsn bundan 
evvelki, konuşmamda bunu arz etmiştim. Fa
kat vakit çok dardı, zaten dört dakima da yandı. 
Onun için iyi izah edemedim. Bu vardır. 3 
maksatla olur. Bir âmme nizamı mülâhaza-
slyle hususi ve şahsi mesaiyle bir umumi ka
nunla müdahale edilebilir, bu bir. Bir meslek 
ve sanatın teşviki vs himayesi mevzuubah-
solduğu zaman; üçüncü tezat halinde olan 
bâzı hükümler var. Şahsi hukuku ve hususi 
hukuku zedeler. O zaman yine bir kanunla 
buna müdahale edilir. Ben geçen konuşmamda 
üç tane ziraat hakkındaki borçları taksitlendir-
me ve faizleri indirme hakkındaki kanun, ki, 
muhtelif devirlerde çıkmıştır. Bir meslek ve 
sanatı teşvik ve himaye, sanayi, turizm ve di
ğer şeylerde hususi işlerdir, ama umumi hüküm
lerle bunlara müdahale edilebilir. Bazan tezat 
halinde olabilir. Şimdi buradaki durum ne
dir? Buradaki durum bir defa hepimizin 
itibarda tutması lâzımgelen ve Parlâmentonun 
parlâmanterlerin şerefini zedeliyen ve bankayı 
bir hercümerç içinde bırakan, tahsilatını za
manında tahsil edilmiyen bir hale getirmiş
tir. Binaenaleyh bu tahsilatın biran evvel 
olabilmesi, şerefli namuslu insanlara borçlarını 
ödemekte kolaylık göstermek şerefli insanla
rın birinci vazifesidir. Bu tabiî imkânla mu-
kayettir. Şimdi bir defa banka tahsilat yapamı
yor. Evvelâ bankanın vazifeleri yoluna gire
cek, tahsilat kolaylaşacak, kısa zamanda 
borçlar tahsil edilecek. f 

İkincisi; mağdur olan vatandaşlar, bir ham
lede bunu ödiyemiyenler bunu ödiyecek. 

— 651 — 



C. Senatosu B : 18 11 , 1 . 1968 O : 1 

Faiz meselesine gelince : 
Arkadaşlar, hangi ahlâk, hangi hukuk, 

hangi insaf yüzde 100 faizi kabul ediyor? 
Alınan para 23 000 lira cebint düşen, fakat 
bugün 57 303 - 60 000 lirayı bulanlar var. 
Ama efendim faiz işlemiş. Faiz işlemiştir, 
arna mücbir sebepler de girmiştir araya. Sonra 
unut mayın k i bu verilirken alınmak maksa-
diyle verilmemiş; ne veren, ne alan o mak
satla almamıştır. Bu bonoları, monoları görü
yorsunuz, bunlar tamamen şeklîdir. Zaten bu 
bonolarla pars, vermek Bankalar Kanununa ay
kırıdır. Bundan dolayı mesul arasak, banka 
niçin vermiş diyeceğiz. Bu, binaenaleyh, o gü
nün zaruretleri icabı millî irade ile haket-
tikleri bir devrenin, bir yıim seneliği peşinen 
verilmiştir. Şimdi araya mücbir sebepler gir
miş, âmme nidamı bozulmuş, pürüzler hâsıl 
olmuş, buıı.ıı, düdenine sokmak istiyoruz. Îşt3 
düzenine sokmak için de Komisyon iyi bir me
tin hazırlamış, geçen konuşmamda o fırsatı 
bulamadım. Hakikaten Komisyonumuzu cidden 
tebrik ederim. Millet Meclisinden gelen met
ne ben de taraftar değildim, - Çünkü 11 nci 
devrenin tamamen terkin edilmesi yerinde, 
Anayasa ve kanunlara. Fakat 10 ncu devre 
böyle de?rild;. iliç olmazsa bir faize bağladı
lar, taksiti en d irdiler ve şerefli insanlara borç
lar? m kolaylıkla ödemek fırsatını verdiler. 
îste gerekçesi b°nce budur ve ben rev'?v>j müs
pet olarak bu yönden kullanacağım, Hürmetle
rimin. 

BALKAN —. Savın Ferid Melen, 
FERÎB MELEST (Van) — S?ym Ba~kan; 

muhterem arkadaşlar, beni biraz evvel dinle
miş olan arkadaşlar, ne söylediğimi samye-
yorum ki, hatırlamaktadırlar. O. H, P. Grup 
Ba^aknı, nedense bu iz ler ime bir ters mâna 
vermekte kendileri bakımından bir fayda 
görmüş olaM'-dar ki. benîm izahlarımdan ve
yahut gösterdiğim ileri sürdüğüm, mucip se
beplerden, bir nevi bu kanuna cava" verdi
ğim.! iste bu aksam radyoda söyletmek gav
retine düşmekten kendilerini alamadılar, 

Ben ne dedim, böyle bir kanuna lüzum yok, 
dedim. Tümünün reddedilmesi lâzım; dedim. 
Bir hukuki sebep yok, dedim, bir sosyal aehep 
yok, dedim. Binaenaleyh bu kanuna ihtiyaç yok. 

Ancak şunu söyledim; bu mesele aslında bir 
kanunla tanzim edilmeye muhtaç bir mesele idi. 

Şundan dolayı; bir defa borçluların bir kısmı, bi
linen sebeplerle zor durumda idi. Binaenaleyh 
bunlardan, mevcut kanunları bütün şiddetiyle 
tatbi edip bu alacağı tahsil etmeye kalkmak ne
ticesiz olacaktı; Devlet, alacağını alamıyacaktı. 
Bu hem devleti alacağını almaktan mahrum ede
cek, hem de borçluyu ezecekti ve bir faidei ame
liyesi de olmıyacaktı. Bir defa bu sebep ile bu 
konunun bir kanunla tanzim edilmesine ihtiyaç 
vardı ve bunu 444 sayılı Kanun halletti, tanzim 
etti ve ihtiyaç kalmadı. Ben bunu beyan ettim 
ve bunu beyan etmek, vakıalara aykırı bir şey 
mi, yoksa efendim mevcut bir kanuna devlet mü
dahalesi mevcut bir vaziyete Devlet müdahale
sine cevaz verdirmeyi aj7ip sayan bir şey mi? 

Benim gibi, Sayın Grup Başkanı da çıktı bu
rada biraz evvel dinledim, Devlet ne karışır, ne
den müdahale eder, alacaklı ile borçlu arasına 
nasıl girer, dediği halde bu kanunu teklif eden
leri. bir kısmı kendi partisine mensubolduğu için 
ihtimal, efendim bu bir masum tekliftir, dedi. 
Mademki mümkün değil, Devletin bunların ara
sına girmesi, ne hakla bu arkadaşlar faiz nisbeti-
ni yahut da faizin faizini kaldırırlar, tayyederler, 
veyahut şu devreye aidolan fais alınmasın, der
ler? Bu esbabı mucibeyi tatbik edince, bu neti
ce de kendiliğinden maydana çıkar. 

Kaldı ki, sayın arkadaşıma bir şey hatırlat
mak istiyorum; Devletçi bir partinin grupunım 
mümessiline, bilhassa bugünlerde bir düzen de
ğiştirmeden bahsediyorlar. O düzene girerlerse 
tahmin ederim ki kanunu da deriştirecekler. 
Yani Devlet kanunları getirecek, fertler arasına 
girecek, ondan alacak buna verecek. Demek k i 
•Devletin bu isleme müdahalesi mümkünmüs. Aca
ba kanunla değil, başka yolla mı değiştirmek is
tiyorlar? Bfmem her halde onu kaydetmediler. 
(Soldan : gürültüler) 

BAŞKAN — Birinci medde üzerinde halen 
dört ki«i konuştu, söz istiyen Sayın üye? Yok. 

YİĞİT KÖKEE, (Ankara) — Komisyon adı
na açıklama yapacağım. 

BAŞKAN — Komisyon adına açıklama yapa
caksınız. Buyurun Savın KÖker. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT 
KÖKEE (Ankara) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, Sayın Gündoğan arkadaşım, eğer 
bu kanunla imtiyaz verildiğinden, bâzı kim-
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selere haklar tanındığından bahsetmemiş olsa
lardı söz almıyacaktım. Ancak kendi iktidar
ları devrinde 11 Nisan 1964 tarihinde çıkarıl
mış bulunan 444 sayılı Kanunun 2 nci mad
desini, müsaade ederseniz, okuyacağım. «11 nci 
Dönem T.B.M. Meclisi üyelerinin ödeneklerin
den mütevellit Maliye Bakanlığına olan borç
ları, yıllık taksiti 2 500 liradan az olmamak 
üzere faizsiz taksitlere bağlanmıştır. Bu ka
nunun yayınlandığı güne kadar ödenmesi ge
reken faiz, masraf ve vekâlet ücretleri alın
maz.»! 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Geçici Ko
misyonunuzun 444 sayılı Kanunun ikinci mad
desi hakkında getirmiş olduğu hükmü okuyaca
ğım : 

«11 nci Dönem T.B.M. Meclisi üyelerinin 1960 
yılı milletvekilliği ödenek ve yolluklarından do
layı Hazineye olan borçları tahakkuk ettiği ta
rihten muteber olmak üzere kaldırılmıştır. 

11 nci Dönem T.B.M.M. üyelerinin ödenekle
rine müsteniden Ziraat Bankasına olan borçları 
birinci madde hükümlerine tâbidir.», 

Nedir birinci maddede Geçici Komisyonun 
getirdiği hüküm : 10 ncu Devre milletvekilleri
nin Ziraat Bankasına olan borçların? bugünkü 
tarihe kadar olan faizlerini silmek 1964 ta 444 
sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle yapılanı 
yapmak ve bundan sonraki kısmı 444 ün aksi
ne, o faizsiz olarak kabul etmiştir, % 3 faizle 
borçlularından tahsil etmek. 444 te «burada 
masraf ve ücreti vekâletler alınmaz*'hükmünü 
getirmiştir. Biz de «her ne nam ile tahsil edil
miş olursa olsun» hükmünü koymakla 444 e uy
gun bir hüküm getirmiş bulunmaktayız. Bu 
itibarla Geçici Komisyonun getirilen tadil tek
lifinde hin kimseye imtiyaz tanımamıştır. Bil
hassa Millet Meclisi tarafından tedvin edilen 
hükmün hatalı bulunması neticesinde bu hata
nın tashihi yoluna gidilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Köker. soru soracaklar. 
Buyurunuz. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) —- Birinci mad
denin 3 ncû satırındaki «bakiye borçlar» tâbi
rinden. ikinci fıkradaki tatbikata geçildikten 
sonra kalan miktar mı anlaşılıyor? Bu hususu 
tavzih ediniz. 
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GEÇÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT 
KÖKER (Devamla) — Evet, efendim. Komis
yonca kabul edilen birinci maddede «borçlula
rın bugüne kadar her ne nam ile olursa olsun 
yapmış oldukları ödemelerin borcun doğuş tari
hindeki esas borçtan mahsubundan sonra ka
lan bakiye miktarına bu kanunun neşri tarihin
den itibaren % 3 faiz ve 10 yıl vâde tanınacaktır 
efendim. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Esas 
borç buyurdunuz. Resülmaldan mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT 
KÖKER (Devamla) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Şimdi değiştirge önergeleri var. 
Sayın Fikret Gündoğan sizin iki önergeniz var, 
birisini münferit imzanızla vermişsiniz, bir diğe
rini Sayın Rıza Isıtan'la birlikte vermişsiniz. 
Ben bunlar arasında bir mübayenet görüyorum 
acaba yanlış mı anlıyorum, lütfen tavzihini rica 
edeceğim. Tek imzalı önergenizde şöyle diyorsu
nuz; «Geçici Komisyonca hazırlanan metnin bi
rinci maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. > 

Sonra, müşterek imzalı takririnizde ise ikin
ci fıkranın reddini istiyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet, 
eğer kaldırılması mümün olmazsa diğerini kur
tarmak maksadiyle ikinci tadil teklifini vermiş 
bulunuyorum. 

BAŞKAN — Yani bunun da ayrıca muame
leye konulmasını istiyorsunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Şimdi birinci önergeyi okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1000 e ek ve Cumhuriyet 

Senatosu 2/228 sayılı teklif hakkında Geçici Ko
misyonca hazırlanan metnin birinci madde
sinin ikinci fıkrasının reddi ile metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Samsun İstanbul 
Rıza Isıtan Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Aynı konuda Sayın Zihni Be-
til'in de bir önergesi var, onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «1000 e ek ve Cumhuri

yet Senatosu 2/228» sayılı teklif hakkında Ge
çici Komisyon tarafından kabul edilen metnin 
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1 nci maddesinin 2 nci fıkrasının metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Zihni Betil 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT 
KÖKER (Ankara) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — önergeye iştirak etmiyorsunuz. 
Hükümet iştirak ediyor mu? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Yüce Senatonun takdirine bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Okunan aynı mânada her iki öner
geyi de kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Fikret Gündoğan'm ikinci 
önergesini okutuyorum. 

Yükse Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 1000 e ek ve Cumhuriyet 

Senatosu 2/228 sayılı teklif hakkında Geçici 
Komisyonca hazırlanan metnin 1 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

İstanbul Senatörü 
Fikret Gündoğan 

«ödemeler resülmale ait ise ona, faize ait ise 
faize mahsubedilir.» 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen? 
Yok. Komisyon katılıyor mu? 

GEÖİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT 
KÖKEF. (Ankara) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Yüce Senatonun takdirine bıra
kıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükümet 
takdire bırakıyor, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Şimdi başka bir önerge var. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «1000 e ek ve Cumhuriyet 

Senatosu 2/228» sayılı teklif hakkında Geçici 
Komisyon tarafından kabul edilen metnin 1 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında faiz miktarı olarak 

gösterilen «% 3» yerine 444 sayılı Kanun met
ninde yer aldığı üzere «% 6»» sözünün konulma
sını arz ve teklif ederiz. 

Tokat İstanbul 
Zihni Betil Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
Komisyon katılıyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖ
KER (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
HÜKÜMET ADINA DEVLET BAKANI 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak 
Milletvekili) — Senatonun takdirine bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, Hükü
met Senatonun takdirine bırakıyor, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Birinci madde 29 ye kar
şı 40 oyla kabul edilmiştir, açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

ikinci maddeye geçiyoruz. 
FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — 20 ye 

karşı 40 oyla kabul demek çoğunluğun olma
dığını gösterir. Başka da oy olmaiğma göre. 

BAŞKAN — Müstenkifleri daima (hatırla
mak lazımdır, hemen şuracıkta müstenkif gör
düğüm bâzı isimleri sayabilirim, ikinci mad
deye geçiyoruz. 

Madde 2. — Onbirinci Dönem T. B. M. M. 
üyelerinin 1960 yılı milletvekilliği ödenek ve 
yolluklarından dolayı Hazineye olan borçları 
tahakkuk ettiği tarihten muteber olmak üzere 
kaldırılmıştır. 

Onbirinci Dönem T. B. M. M. üyelerinin 
ödeneklerine müsteniden Ziraat Bankasına olan 
borçları 1 nci madde hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Hay
dar Tunçkanat, buyurun. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî 15ye) — 
Sayın senatörler, bu madde borçları tüm ola
rak kaldıran bir maddedir, Hazine borçlarını... 
Kanunun tümü uzerin.de görüşen hatiplerden 
bâzıları bu maddeyi bir hakkın iadesi gibi va
sıflandırdılar ve dediler ki ; milletvekilleri so
na ermemiş, erdirilmiştir, ihtilâl olmuştur 
Halbuki, bunlar normal şartlar içerisinde düşü
nülmemiştir. ihtilâl, âfet gibi bir şeydir, zel-

— 654 — 

http://uzerin.de


C. Senatosu B : 18 

zele gibi bir şeydir... Bunu da affetmek ka
dar normal bir şey olmaz, bir bakıma doğru. 
Bâzıları dediler M, kardeş kavgasına son ver
mek için zaten ihtilâl olmuştur. E... o bakım
dan bu da gayesine ulaşmıştır, bir de seçim 
vadedilmiştir. Seçim de yapılmış. Netice itiba
riyle meşru olarak seçimle gelmiş olan bu ar
kadaşların bu hakları iade edilmek suretiyle 
adalet yerini bulacaktır, şeklinde beyanda bu 
lundular. Ben her halde yemin ile, buraya şu 
Anayasanın vücut vermiş olduğu Senatoya gel
miş olan senatörlerin şu Anayasanın baş tara
fını okumamış olacaklarına ihtimal vermiyorum. 
Fakat her ihtimale karşı ben bunu bir kere ha
tırlatmak için arkadaşların hatıralarını tazele 
mek için tekrar etmek istiyorum. Sadece bir 
paragrafını «Anayasa ve hukuk dışı tutum ve 
davranıslariyle meşruluğunu kaybetmiş bir 
iktidara karşı direnme 'hakkını kullanarak 
27 Mayıs 1960 devrimini yapan Türk Milleti» 
demek ki, ihtilâl o geçen, yani hiç suçu olmı-
yanlar ne yapmışlar? Gayrimeşru tutum ve dav
ranıslariyle gayrimeşru bir duruma düşmüşler. 
Anayasayı çiğnemişler ve ihtilâli yegûne çıkar 
yol olarak bırakmışlar. Açık olarak bir o kal
mış. Şimdi bu şartlar altında ihtilâl geliyor 
bu gayrimeşru tutum ve davranışta bulunan, 
Anayasayı çiğniyen, hukuk dışı davranışlarda 
bulunan iktidara son veriyor. Sonra ne olu
yor? Efendim, bunların haklan bu suretle şu 
kanunla, şimdiki, önümüzde bulunan bu kanun
la iade edilmiş olacak. Arkadaşlar bu müm
kün mü? Bu, şu Anayasa durdukça, Anayasa 
Mahkemesi durdukça mümkün mü? Bunu yü
rütmek. Sizin yeminleriniz, size vücut veren 
şu Anayasa ortada durdukça böyle bir kanun 
bu Meclisten geçer mi? Evet, geçer diyeceksiniz. 
Evet geçer arkadaşlar, geçmişte de oldu bun
lar; geçer. Bu bakımdan ben son bir defa da
ha arkadaşlarımı ikaz için söz almış bulunu
yorum. Bu madde Anayasaya aykırıdır. Çün
kü 1924 Anayasası dahi tahsisler yıllıktır, fakat 
tahakkuklar aylıktır ve özel kanunla düzenle
nir diyor. Şu halde 27 Mayısın sonuna kadar 
olan hakları muteberdir, bakidir, onun dışın
da gidip Ziraat Bankasından Hazine namına 
aldıkları paralar haklan değildir ve bunlan 
Hazineye ödemek mecburiyetindedirler. Ama 
kolaylık gösterilir, ne bileyim faizlerinden in
dirme yapılabilir, bunlara iştirak edebilirim. 

11 . 1 . 1968 O : 1 
Fakat, asıl borcu bu Meclisler indirme salâhi 
yetinde değildir. Şu bakımdan indirme salâhi
yetinde değildir. Yeni Anayasamız kuvvetler 
ayrılığını kabul etmiştir. Bunlar mahkemeler
de kaziyeyi mulhkeme haline gelmiştir. Bunu 
dâhi bu hale getirmek, mahkemelerin verdiği 
kararlara müdahale etmek anlamına g'elir. Bu 
bakımdan ben bu maddenin bu haliyle buradan 
geçmesinin aleyhindeyim. Onun için de bir 
takrir vereceğim, lütfen kabulünü istirham 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Fikret Gündoğan, bu

yurunuz. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, bir istirhamım olacak. Borçlulann kim
ler olduğunun, hangi partiye mensup arkadaş
lar olduğunun açıklanmasını istiyen bir takrir 
verdim, Divanda okundu. Takrir ondan sonra 
oylandı, oylanmadı ve böylece kaynanıp gitti. 

BAŞKAN — Takririniz komisyon sözcüsün-
dedir. Buyurun sayın Fikret Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Muh
terem arkadaşlanm, kanunun 2 nci maddesi ön
ce mevzuata aykırıdır. 11 nci devre milletvekil
lerinin milletvekilliği vazifesi gördükleri zaman 
ki mevzuata aykırıdır. Sonra Türkiye'de 
cari mevzuata aykırıdır. Hukuk nasyo-
nuna aykırıdır. Bir de daha ileri bir şey, 
biraz evvelde arz ettiğim gibi bağış, Ha
zine bağışı mahiyetindedir. Hiç kimsenin, 
Millet Meclisinin dahi âmme hizmetleri görül
mek üzere halktan alınan vergilerden teşekkül 
eden Hazinenin kimseye bahşetmeye, hakkı yok
tur. Beanşart ki, bu hazine kamu hizmetleri 
için sarf edilmiş olsun, 

Şimdi muhterem arkadaşlanm, şunu söyli-
yeyim ki, T. B. M. M. nin 11 nci dönem millet
vekillerinin milletvekilliği yaptıkları zamanlar
da cari olan kanunlarda tahsisatları yıllıktır. Fa
kat, istihkakları yani onu alıp, kullanma haklan 
aylıktır. Bunu taaruz eden, buna tecavüz eden 
her türlü ödemeler o kanuna aylandır. Kaldı ki, 
1960 yılında, 27 Mayısta ihtilâl olmuştur. İh
tilâl, o zamana kadar cereyan eden çalışmalann 
Meclis çalışmaları dahil, Anayasaya aykmlığı-
nın... 

ZİHNÎ BETÎL (Tokat) — Sayın Başkanım, 
hatip konuşurken müdahalede bulunmak caiz 
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değil özür dilerim. Oylama oluyor çok mühim 
bir kanunim açık oylaması var burada olmıyan 
arkadaşların oyları atılmaktadır dikkatinize arz 
ederim. 

BAŞKAN — Bunu oradan ne surette göre
bildiğinizi... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Kullanıldığını 
görmedim ama böyle bir endişenin doğmaması 
için ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Betil, umumi bir itham 
yerine madde zikretmenizi, isim zikretmenizi ri
ca ederim, Aksi takdirde... 

ZİHNİ BETİL (Tokat) — Oyun kullanıldı
ğını görmedim. Ama böyle bir şüphenin doğma
ması için Riyaset Makamım ikaz ediyorum. 

BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Gündo-
ğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım 1960 ihtilâli meşruluğunu 
kaybetmiş bir iktidara karşı yapılmış, bir hare
ket olarak Anayasamızda tescil edilmiştir. Bu 
itibarla 1980 senesine kadar dahi meşruluk ne
rede başlamışsa, alman milletvekilleri tahsisatı 
istihkak kesbedilmemiş, hak edilmemiş gayri-
meşru ödeneklerdir. Kaldı ki, 1980 ihtilâlinden 
sonra calısılmadığı halde, hizmet görülmediği 
halde Hazineden para alınması hiçbir kanun, 
hiçbir hukuk kaidesince tecviz edilemez. Her 
türlü istihkak, maaş, ücret faaliyet karşılığı, 
mesai karşılığıdır. Mesaisi sebk etmemiş bir in
sanın hiçbir şekilde kanunları ezerek, büzerek, 
eğerek çalışmadığı zamanlara ait tahsisatı alıp 
zimmetinde tutamaz. Hazinenin bu varlığını 
kendisine hasredemez, kendi namına kullana
maz. Bu maddenin birinci bendi calısılmadığı 
zamanlarda, faaliyet sarf edilmediği zamanlar
da, teşriî faaliyet sarf edilmediği zamanlarda 
dahi milletvekillerinin ödenek almasını mubah 
kılan bir mahiyet taşımaktadır. Bu itibarla, 
istihkak, karşılığı olmıyan bir meblâğın Ha
zineden ödenmesi ve bunun meşruiyet kazan
ması bu kanunla imkân dâhiline sokulmakta
dır ki, hukuka aykırıdır. 

Bundan evvel sayın komisyon sözcüsü arka
daşımın bir sözüne cevap vermeden geçemi-
yeceğim. C. H. P. devrinde, daha doğrusu ik
tidarı devrinde, 444 sayılı Kanunun ısdar edil
diğinden bahsederek C. H. P. ni itham ettiler, 
iki hususun bilinmesini istirham ederim ki, C. 

H. P. 1961 den bu yana hiçbir zaman bu mem
lekette meselâ bugün A. P. nin olduğu gibi, tek 
basma iktidarda bulunmuş ve reyleriyle bir ka
nunu yürütmüş değildir( Gürültüler) Hayır 
tekliftir o kanun tasarısı değildir. 

C. H. P. 1965 seçimlerinden sonra bilhassa 
10 Ekim 1968 itibariyle 18 nci Kurultayından 
sonra yeni bir hüviyetle meydandadır, Türkiye 
siyasi hayatına yeni anlayışla, yeni zihniyetle 
ve yeni bir felsefeyle gelmiştir. (A. P. sırala
rından gürültüler) Bu itibarla açıkça ifade 
ediyorum ki, C. H. P. bu denlû kanunların kar
şısında olmakta devam edecektir ve C. H. P. nin 
bundan evvelki zamanlarda, iktidarda tam mâ-
nasiyle iktidarda bulunmadığı zamanlarda, şu 
veya bu şekilde ki, hareketleriyle bugünkü tu
tumunu mukayese ederek netice çıkarma yoluna 
sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. Çünkü C. H. 
P. Türkiye toplumunun gidişine uygun bir isti
kamette yeni görüşler, yeni anlayışlar, yeni 
ufuklar ve yeni atılımların peşindedir. İşte bu 
kanunda olduğu gibi, salahiyetli olarak açıkça 
ifade ediyorum istihkak kesbedilmemiş bir para
nın bir kısım insanlara hasr ve tahsisine giden 
Meclisin içinde üye olarak, Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak karşı duruyoruz ve bunun haksız 
olduğuna, kanunlarla tecviz edilemiyeceğine, 
hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğuna, bir 
nevi bağış olduğuna ve Hazinenin ulufe dağıt
ma gibi bir yola sevk edilmesine müncer olacak
tır. 

Hele ikinci fıkraya gelince : 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan vaktiniz dol
du. Daha evvel şahsınız adına söz aldınız, onun 
için hatırlatıyorum. Riyasete yardım etmenizi 
rica ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hele 
ikinci fıkra büsbütün kanunda bir aykırılık fık-
rasıdır, 11 nci dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin ödeneklerine müsteniden Zi
raat Bankasına olan borçlarının birinci madde 
hükümlerine tâbi tutulması büsbütün aykırılık
tır, hukuka aykırılıktır, hakkaniyete aykırılık
tır, kanuna aykırılıktır ve biraz evvel arz etti
ğim gibi Hazinenin bir kısım insanlara hasrü 
tahsisidir. Bu yol sakîm bir yoldur, doğru de
ğildir, yanlıştır. Dönmekte fayda vardır. Hata
dan dönmekte de büyük sevap vardır, arz ede
rim. 
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BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım sayın Gündoğan CHP nin bu gibi 
kanunların karşısında olduğunu İsrarla beyan 
ettiler ve bilhassa karşısında olmıya devam ede
ceğini beyan ettiler ki benim kanaatimce Halk 
Partisinin bu ifadeye göre hissi olmaya devam 
edeceği mânasını taşımaktadır. Zira biz mesele
yi kanunların şümulü içerisine çekmeye çalışır
ken bâzı muhterem arkadaşlarımız his ve he
yecan sahasına intikal ettirmek istemektedir
ler. Şimdi meseleyi objektif olarak arz ediyo
rum, Sayın Tunçkanat Anayasanın başlangıç 
kısmını okudular dediler ki, meşruluğunu kay
beden bir iktidara karşı milletin direnme hak
kını kullanması falan, dediler. Bunu okumamış 
görmemiş gibi ithamlarda bulundular. Bunları 
okuduk, ben size aynı heyecanla cevap vere
ceğim ama bâzı hâdiseleri hatırlatmakla iktifa 
edeceğim. Bu da şu 27 Mayıs oldu, ya birinci 
gününde idi, ya ikinci gününde idi, Millî Bir
lik Komitesi teşekkül etti, tebliğler neşretme
ye başladı, ihtilâlin prensiplerini vazetti. De
di ki, biz bunu memlekette kardeş kavgasını 
önlemek için yaptık. Biz bunu yaparken ne bir 
şahsın, ne bir zümrenin lehine, aleyhine hare
ket etmeyi düşünmedik. Güzel. Birincisi de, 
ikincisi de gayet güzel, üçüncüsünde de dedi
ler ki, en kısa zamanda umumi seçimlere gide
ceğiz. Bu da güzel. Bu üç umdeyi ben bir kere 
daha bir vesile ile buradan ifade ettim ve üçü
nün de güzel olduğunu yine ifade ettim. Şimdi 
yine ifade ediyorum. Yine bir vesile ile Sayın 
Alpiskender burada beyan ettiler, Meclisin fes
hedilmiş olduğunu ilân ettiler. Güzel feshedil
di. 

Şimdi gelelim bundan evvelki mer'i kanun
ların hükümlerine. Ne diyor? Mebusluk sıfatı
nın kalkmasını - deminki konuşmamda da arz 
ettim, bâzı şeylere bağlamış, ölüm demiş, isti
fa demiş, memuriyet kabulü demiş, mahkûmi
yet demiş. Tecdidi intihapla ölümü de, istih
kakına mahsuben aldığı paranın istirdat edil
memesi sebebi olarak göstermiş. Şimdi, feshe
dilmiş yeniden seçim yapılacak. Ne mâna taşır 
beyler bu?.. Bu intihabın yenilenmesi mânası
nı taşır. Bu hükme varılmıştır. Bu ifadelerle, 
bu hükümlerle Meclis feshedilmiş ve mebusla
rın mebusluk sıfatı kaldırılmış. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Eski Anayasa muteber mi, yenisi mi yapılmış? 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı konuşmıya-
lım lütfen devam ediniz Sayın Ünaldı konuş
manıza. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Eski ka
nunlara göre alınmış paralar, o kanun hüküm
lerine girer. Yeniden bir kanun isdar etmedi
ğinize göre, hangi kanuna göre almışsa o ka
nun hükmü caridir. Başka bir iddia caiz değil
dir, değildir beyler. 

Şimdi gelelim Anayasanın giriş kısmına. 
Sonradan birçok akıl hocaları çıkmış, bu, ifa
deyi Anayasaya koyun demiş. Ondan sonra 
aklınıza gelmiş. 

SAFFET URAL (Bursa) — Anayasa mıdır, 
değil midir? 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Anaya
sadır, kabul ediyorum. Ama diyor ki,.. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmamanızı rica 
ediyorum. Sayın Ünaldı, karşılıklı konuştuğu
nuz takdirde anlaşılmanız güçleşir. Kendinize 
yardım için lütfen düşündüklerinizi söyleyin... 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Ben ken
dime yardım etmesini bilirim Sayın Başkan. 
Şimdi bir de şu var, yine bu ikinci maddeye gi
ren bir hüküm. Peki, Sayın Tunçkanat'm söy
lediğini biran için kabul edelim. Biran için 
gayrimeşruluk dolayısiyle alınamaz, bilmem ne 
diyelim, ya meşru sayılan kısımlar ne olacak? 
O, o heyetin içinde 177 tane suçsuz görülen 
muhalefet mebusu var, gene beraet edenler var. 
Ya suçsuz ilân edilen, suçsuz görülen, muhale
fet mebuslarının mer'i kanunlara göre almış 
oldukları istihkaklarına ne buyurulur? Onları 
neden alıyorsunuz? Onun iğin beyefendiler ça
lışmadıkları değil, çalıştırılmadıkları, tâbirlere 
dikkat edelim, bu kanun bu maddeyle bir hak
kın iadesi mânasını taşıyacağını daha önce be
yan ettim. Şimdi bu kadar hukukî mesnetler 
muvacehesinde meseleyi hissî sahaya intikal 
ettirmenin caiz olmadığı kanaatindeyim. Ma
ruzatım bundan ibarettir, lütfen anlayışlı ol
mak icabediyor. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın izzet Birand. 
İZZET BİRAND (izmir) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, gecenin bu saatinde çok yor
gun olduğunuzu takdire rağmen söz almış bu
lunuyorum, özür dilerim. Ben mücerret madde 
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üzerinde duracak değilim. Fakat buradaki ko
nuşmalardan şümul ve mânası hayli genişliyen 
bir mevzua girilmiş olduğu için bir iki mülâ
hazamı arz edeceğim. 

Arkadaşlarım, ihtilâl hiçbir zaman arzu 
edilerek gelen bir şey değildir, ihtilâl gelir
ken belli birtakım ayarsızlıkları düzeltmeyi 
istihdaf eder. Fakat bir defa geldikten sonra 
artık tasarruf elden gider. O akım hızını alın
caya kadar. Ondan sonra durulmada, yeni bir 
düzen tesisi vakti, şartı geldiği zaman, eğer 
kaza ve kader o düzenin dürüst ellerde, fazi
letli ellerde, bilgili ellerde tesisini müyessir 
kılmışsa, düzen teessüs eder ve bir zaman gider, 
değilse, yara kabuk bağlar cerahatlenir sürer 
gider. 

Biz bu konularda talihliyiz. Şükretmeliyiz 
ki, bir hastalık, bir ihtiyaç bir zaruret, bir buh
ran şeklinde kendini gösterdikten sonra, der
hal derlenip toparlanmışızdır. Büyük millet ol
manın, tarih tecrübesinin bulunmasının, burada 
bizim tahtelşuurumuzda tecellisini görmüş bu
lunuyoruz. Nisam teessüs etmiştir. Şimdi bu
rada hak değil fakat nasıl teminat zarureti ile 
zamanında suçlu suçsuz herkes alıp teeridedil-
miş ise, nizam teessüs- edip emniyet tahakkuk 
ettikten sonra, nasıl onların hepsi bırakılmış 
ise, affedilmişse, yine aynı şartlarla cemiyetin 
mânevi sahası, insanlık hassasiyeti yönünden, 
meseleyi şimdi ele almıya mecburuz ve ancak 
bu yönüyle alıyoruz. Şimdi üzerinde konuşmak
ta olduğumuz madde şu art ettiğimiz hususlar
la, 1960 senesinde buraya millet tarafından se
çilerek geldiğini bilen ve ona inanan insanla
rın, bu sıfatla mâruz kaldıkları bir kader te-
cellisidir. Eğer burada olmasalardı, başlarına 
bu felâket gelmiyecekti. Suçları var mı? Var 
veya yok, ben orada değilim. Elbetteki şunu da 
ifade edeyim ki üzerine gölge düşmeyen meşru
iyetin daha üstünde tecelli eden bir kudreti ta
rih göstermemiştir. Yoktur, bu. Şimdi bu arka
daşlarımız sırf bu çatının altında bulundukları 
için o zaman başlarına bu felâket gelmiştir. E.. 
gittiler. Yeni nizam teessüs etti, bir büyük dev
let teessüs etti. Bunları sonra affettik, suçsuz
ları beraat etti. Şimdi arkadaşlarım o yıla mak-
run olan, yalnız o yıla makrun olan bir borcun, 
yahut bir alacağın ne derseniz deyin, bu devle
tin şanındandır, şefkat deyin, atifet deyin, bu

nu tecelli ettirmekte bir vicdanî ve insanî za
ruret olduğuna kaaniim. 

Mahkeme kararları doğru, mahkemelerin bir 
işe vaziyet ettiği zaman üzerinde tesir icra et-
7mek olmaz. Fakat mahkemeler mevcut kanun
lara göre hükümlerini yürütürler. Mevcut ka
nun yoksa kendisini vâsıı kanun gibi mütalâa 
eder. Şimdi şartlar değişmiş, bu memleket eski 
memleket değil, kanunların yürütülerek mah
kemenin karara bağladığı bir hükmü Yüce 
Meclis sırf insanî, siyasi ve cemiyetin mânevi 
sıhhati yönünden mütalâa eder tasarruf tesis 
edilebilir. Bunda bir mahzur görülmemek lâ
zım gelir. Gönül çok arzu ederdi ki, bu işler 
ta... evvelinden hallelilebilmiş, olsun ve şunu da 
şimdi evvelce bu işlerin içinde bulunmuş bir 
arkadaşınız olarak yine bir hatıra diye arz ede
yim. Bu arz ettiğim kadro için insanî ve hak-
kanî yönden hudutlan dır arak halledilebilecek
tir. Fakat bu zamana kadar gelmesi bâzı arzu 
edilmiyen tedahüllerin, ihtilâtlarm ortaya gel
miş olmasındandır, bunu da böyle tesbit ettik
ten sonra meseleyi yalnız formalite yönünden 
değil, insan vicdanı ve hassasiyet yönünden 
mütalâa etmenizi istirham ederek teşekkürleri
mizi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 

Sayın arkadaşlarım benden evvel konuşmuş 
olan Senatör Ünaldı'nm konuşmalarına cevap 
vermek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Aksi halde bu geç saatte huzurunuzu tekrar iş
gal etmek istemezdim. 

Bu arkadaşımız iddia ettiler ki, Anayasa
nın başlangıç kısmına gelince, efendim sonra
dan bâzı akıl hocaları çıkmış onu oraya koy
muş. Arkadaşlar bu öyle bir söz ki, yani bunu 
aklı başında şurada bulunan bir senatörün ede
bileceğini ben aklımın kenarından dahi geçir
mezdim. Bu Anayasa, Kurucu Meclis tarafın
dan yapılmış ve Kurucu Meclisten sonra halk 
oyuna arz edilmiş ve Kurucu Mecliste yapıl
dıktan sonra bu dibacenin son kısmını şöyile 
bağlamış. «Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Mec
lisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı kabul 
ve ilân ve onu asıl teminatını vatandaşın gö
nüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile 
hürriyete, adalete ve fazilete âşık evlâtlarının 
uyanık bekçiliğine emanet eder.» Ondan sonra 
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biliyorsunuz halk oyuna sunuldu bu Anayasa. 
Ve halk oyunda ekseriyetle geçtiği içindir, bu
gün bu gördüğünüz kuruluşlar 1981 Anayasa
sına göre vücut buldu. 1924 Anayasası artık 
geride kaldı. İkinci Cumhuriyet bu Anayasa ilo 
kuruldu. Yepyeni bir düzen. Bu düzen iki Mec
lisi ondan sonra, üniversitelere özerkliği, Ana
yasa Mahkemesini daha birtakım hürriyetleri 
kısacası yepyeni bir düzeni getirdi ve bu içinde 
bulunduğumuz düzen bu 1961 Anayasasının ge
tirdiği düzendir. Yoksa sayın ünaldı'nm dediği 
gibi efendim baş tarafı bâzı akıl hocaları çık
mışta... Hayır efendim bunun baş tarafı, 27 Ma
yısın nedenlerini ve ondan evvelki iktidarın 
gayrimeşru tutumunu tescil ve ilân eden bir 
durumdu, baş tarafı. Bunun için kaleme alınmış
tı. Biran için Sayın Tunçkanat'm iddialarını 
kabul etsek, diyor. Arkadaşlar ben bir sey iddia 
etmiş değilim. Hepimizin kabul ettiği ve üze
rinde yemin ettiğimiz şu Anayasanın başlangıç 
kısmı bunu böyle söylediği için söylüyorum. Ben 
iddia etmiş değilim. Nihayet ben bir ferdim bu 
şeyin içinde. Ama, Sayın Ünaldı'nm bu kadar 
böyle hafifliğe kaçan bir beyanatta bulunması, 
şu kürsüden, cidden beni derin bir üzüntüye sevk 
etti. Hayretler içerisinde kaldım. Eski kanun
lara göre hak kazanmışlar ve beraet etmiş olan
ların bu hakkı ne olacakmış, niçin verilmesinmiş 
bu hak? Arkadaşlar burada benden evvel çıkan 
bir sürü hatipler, kanunun bu maddelerinin han
gi kanunlara, niçin aykırı olduğunu açıkça izah 
ettiler, hepimiz de dinledik bunları. Eğer siz 
başka görüşte iseniz, o ayrı mesele. Çünkü borç
lu olarak, şurada konuşuyorsunuz. Evet ben sisi 
kınamam, çünkü ne yapıyorsunuz nihayet netice 
itibariyle kendinizi savunmak zorundasınız bu
rada ve bunu da gereği gibi yaptığınıza inanı
yorum. Ama bunu yaparken çok rica ederim, 
üzerine titrediğimiz şu Anayasaya gölge düşür
meyin. Bütün istirhamım bundan ibarettir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Efen
dim bu maddeye dokunan arkadaşlarımızm mad
denin kabulünde sakınca buldukları nokta ;JU, 
bu hususta ihtilâl zamanında mahkemelere mü
racaat edilmiş, mahkemelerde, müspet karar ver
mişler, yani bu paraların tahsiline dair. Sim 
di arkadaşlarım, kanunlar olsun, muahedeler ol

sun, şartlar değiştiği zaman, değişir. Sonra yi
ne Anayasamız bâzı adiî hata varsa, Parlâmen
tolara yetkiler tanımıştır. Bir defa- bugün ka^ai 
karar diye bahsettikleri karara hürmet ederiz. 
Ama, aradan gecen şartlar, zaman ve değişen 
şartlar muvacehesinde de Parlamento yetkilerini 
kullanarak bir karar çıkartabilir. Geçenlerde ka
bul ettiğimiz 21 Mayıs suçlularını da mahkeme
ler mahkûm etmemişler miydi? Ama hepimiz it
tifakla aflarını istedik ve güle güle rey verdik. 
(Gürültüler)... Bu hakkın iadesidir. Fakat bir 
mahkeme kararma rağmen demek böyle bir şey 
çıkabiliyor. Onda da mahkeme kararı var. Sonra 
arkadaşlar hukukta bir kaide vardır. «Sarahat 
olan ahvalde delâlete gidilmez.» Şimdi 1757 sa
yılı Kanunu tadil eden 3050 sayılı Kanun der ki; 
«Bir senei maliye içinde alman ödenekler iade 
edilmez.» Ve bu da 1 Martta tahakkuk ediyor 
müktesep bir hak olarak. Anayasanın bir mad
desine istinaden tahsisat senelik ya, bir Marta 
aldı mı, ona istihkak kesbcdiyor ve müktesep 
bir hak doğuruyor, demektir. Hukukta yine mu
kaddes olan kaidelerden biri de müktesep hak
ların ihlâl edilmemesidir. Binaenaleyh, 3050 sa
yılı Kanuna tevfikan alınan ve müktesep hak 
teşkil eden bu çeklerin iadesini mucip bir kanu
ni mevzuat yoktur. Sonra ihtilâlden sonra mu
vakkat geçici bir Anayasa tasarısı hazırlandı. 
Bununla eski Anayasada hangi maddelerin tadil 
edildiği, tadadedildi. Bu madde izah edilen mad
delerden değildir. Ondan sonra gerek Millî 
Birlik Hükümeti samanında gerek Koalisyon 
Hükümetleri zamanında, gerek bugün bu kanun
lar muamele görmektedir. Yaşamaktadır. Bi
naenaleyh, yaşıyan bu kanunlara karşı eski mev
zuat müsait değildi, demek, ancak indî, hissi bir 
iddidan öteye geçmez. 

Yeni Anayasaya gelince, Sayın ünaldı arka
daşımız cevap verecektir. Ben Sayın Tunçka
nat'm okuduğa o başlangıç kısmının kanuna en
gel olduğunu zannetmiyorum. Farzı mahal olsa 
bile, bir af umumi olmuştur, şartla değişmiş
tir, affı umumi her şeyi siler süpürür ve ana
dan doğma gibi olur, 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Halen beş sayın üye konuştu. 
Sayın Ünaldı bir dakika. Sayın Salih Türkmen'
den sonra size söz vereceğim. Siz ikinci defa 
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görüşmüş oluyorsunuz. Bu itibarla evvela £?~y,n 
Türkmen görüşecek. Buyurun Sayın Türkmen. 

SALİH TÜSKMEN (Ağrı) — Muhterem 
Başkan, sayın arkadaşlarım; h-jsurunuza j^ekn 
bu tasarının veyahut kanım teklifinin bn ka i 
desinin münakaşasında bası arkadaşların dediği 
gibi bir atıfet, bir af mahiyeti verilse idi se~ c,I-

. maldım. Ama bunun bir hak olduğu, hakkın ia
desi lâsımgeldiği şeklinde isah edilmek istendi
ği için bu sözü almış bulunuyorum. Eğer bir 
î.ıak?a yaîma borcu olanların, borç almış olan
ların affı değil o vakit almamışların veyahi't 
almış da iade etmiş olanların da ÎSIZ'^-STV- ki. ''ir 
haktır, iade etmek lâzmıdır. Halbuki bu güdü
len gayeyi de asm?ş olur. 

Sonra, bu kanun münakaşa edilirken bir 
atıfet mevzuubahsolurken âdeta 27 Mayıs ih
tilâlinin meşruiyetini veya ademi meşruiyetini 
münakaşa mevzuu yapmaya da kimsenin hak
kı yoktur. (Niçin sesleri) Niçin diyorum mü
saade edin de arz edeyim. Dediler ki : Bu se
beple âdeta bir seçim yapılması, seçimin ye
nilenmesi oldu. Yani seçim yenilenmesi oldu
ğuna göre yapılan bütün muameleler de bir 
haktan mahrum edilmesi âdeta haksızlıktır. 
Bu hakkı teslim edelim. Hayır arkadaşlar, 27 
Mayıs ihtilâli bir duruma nihayet vermiştir, 
yani iktidarda bulunan Meclisin faaliyetine ni
hayet vermiştir, iş yapamazsın, vazife yapa
mazsın demiştir. Vazife görmiyen bir kimsenin 
maaş almaya hakkı yoktur. Bu vazife gormi-
yenlerin içinde yalnız Demokrat Partiye men
sup kimseler yoktu. Halk Partisinden de kim
seler vardı, ihtilâlle denmiştir ki; artık bu 
Meclis bu faaliyeti yapamaz. Binaenaleyh ar
tık vazife görmiyen bir Meclis azasının vazi
fe görmediği halde para almaya hakkı yok
tur. O halde bu sıfatla alman para haksız alın
mış veya sebepsiz yapılmış bir iktisaptır. Bu
nu affedebilir misiniz? Olabilir. Ama haktır 
diyemezsiniz. Şimdi bilhassa Alpiskender ar
kadaşımın buradaki konuşması, hukukçu olduğu 
halde hukuku tamamen âdeta inkâr ediyor. 
Efendim, şartlar değiştiği zaman diyor muahe
delerde olduğu gibi, kanunlar da değişebilir, 
mahkeme hükümleri de değişebilir. Muahedele
rin değişmesi hakkındaki «Pacta sun servanta» 
kaidesi, şartlar değiştiği zaman, muahedelerin 
değişmediği başka bir hâdisedir. Mevcut muv-
zuata göre, verilen hükümlere riayet edilmesi 
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başka bir meseledir. Acaba arkadaşım demek 
istemekte midir ki, ihtilâl olduğu zaman, on
dan sonra çalışan mahkemelerin verdiği karar, 
baskı altında idi, ö hükümler doğru değildi. 
Şartlar değişmikştir, bu kanunu bu hükümleri 
yeniden gözden geçirelim. Buna hakkı yoktur. 
Bizde tefriki kuva sistemi kabul edilmiştir, 
mahkemelerden verilen, kararlar Meclislerde 
münakaşa edilemez. Esasen bir milletvekilinin, 
Meclis ister feshedilsin, tatil edilsin, bir 
Millet Meclisinde çalışmıyan bir Milletvekilinin, 
aldığı paranın haklı mıdır, değil midir, istir
dadı caiz midir, değil midir? meselesi haddi
zatında kanunların tatbikatı meselesidir. Mec
lislerden kanun çıkar ama, kanunu tatbik mah
kemelerin vazifesidir. Mahkemeye gidilmiş, 
mahkeme tetkik etmiş ve arkadaş sen vazife 
görmediğin için, vazife görmeden aldığın pa
rayı iade etmeye mecbursun, demiş, hüküm 
vermiş. Bu hüküm de tasdik edilmiş ve kesin
leşmiştir. Artık şartlar değişmiştir, yeniden 
gözden geçirelim gibi bir sözü bu kürsüden 
bir Senatör söyliyemez. Bâzı arkadaşlar söyle
diler. Meselâ İzzet Birand arkadaşımın söyle
diği sözlser doğru olmıyabilir. Ama, ona bir 
insan bir dereceye kadar yer verebilir. Çünkü 

; diyor ki; atıfet olabilir, affedebilir. Ama, hak 
\ denemez. Hele bilhassa mahkemelerin kararı, 
İ şartlar değiştiği vakit değişebilir sözü, de-
! mokrasinin ve bilhassa, Anayasamızın kabul 
i ettiği, tefriki kuva sistemini inkârdır. Buna 
j hakkı yoktur. Bunun üzerine gelmeye hakkı 
i yoktur, söyliyemez. Müktesep haklardan da 
j bahsetmeye hakla yoktur. Müktesep hak ka

nunen kazanılmış bir haktır. Halbuki burada 
mevzuubahsolan şey, avans olarak kendisine 
verilmiş, hizmet göreceği saikiyle almış oldu
ğu bir paradır. Binaenaleyh, bu müktesep bir 
hak değildir. Sen hizmeti yapmadığına göre, 
bunu iade et, diyor. Binaenaleyh, bunun da yi
ne mercii mahkemelerdir. Bugün, hak olarak 
mevzuubahsolamas, ama Meclis atıfet yapar, 
affedebilir, diyebilir ki; bir hâdise olmuştur, 
bunun üzerine ben affedebilirim. Ama, hak 
olarak istiyemez. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Şimdi tam altı üye konuşmuş 
bulunuyor. Sayın Haydar Tunçkanat'ın ikinci 
konuşması da sıraya dâhil edilirse yedi kişi 
konuşmuş bulunuyor. Kifayet önergesi gelmiş-

— 660 — 



G. Senatosu B : 18 11 . 1 . 1968 O : 1 

tir. Kifayet geldiği için Sayın Ünaldı tekrar 
söz istemiş olmasına rağmen kifayet sebebiyle 
söz veremiyeceğim. Sayın Tunçkanat'a iki de
fa söz verilmiş olmasının sebebi, Tunçkanat 
ikinci sözünü istediği zaman, kifayet önerge
si gelmemişti, bir. Sırada her hangi sayın bir 
üye yoktu, iki. Bu iki sebeple İM defa görüşmüş 
oldular. Bu itibarla Sayın Ünaldı'ya ancak 
Hükümet veya komisyon konuştuğu takdirde, 
son söz üyenindir, formülüne binaen söz vere
ceğim. 

Şimdi kifayeti oylarınıza arz ediyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sataşma 
vardır söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sataşma yok efendim. Ben dik
katle takibettim. Yapılan konuşmalarda, size 
sataşma olmadı. Lütfedin dinleyiniz. Ancak, 
size sahibolmadığınız bâzı fikirler isnat edil
di ise bu itibarla söz istiyebilirsiniz. Buyurun. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım; bu kanun teklifinin ikinci mad
desiyle, hiç bir suretle, alâkam olmadığı için 
rahat konuştum ve şu anda da rahat konuşu
yorum. Arkadaşımın ithamı yersizdir, bu ka
nun beni ilgilendirmez, ilgilendirdiği için de 
kendimi müdafaa eder bir durumda değilim, 
bu bir. 

ikincisi, Sayın Tunçkanat, bir hafiflik ke
limesi sarf ettiler. Ben bunu şahsıma kabullen
medim, Fikrimi hafif bulduklarını zannediyo
rum. O kanaatteyim. Eğer böyle ise, mesele 
yok, çünkü ben de kendilerinin fikirlerini ha
fif bulduğum için zaten kürsüye gelmiştim. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım benim bir 
sözüm yanlış anlaşıldı. Onu da tavzih edece
ğim. O da Anayasanın, 1961 Anayasasının di
bace kısmı hakkında konuştuğum sözdür. De
dim ki, biran için kabul edilse, yani, ben onu 
şu maksatla söyledim. Anayasanın kabul edi
lip edilmemesi mevzuu değil benim ifade etmek 
istediğim Bu hakkın Meclisin feshedilmesi ile 
beraber, o zaman meri kanunlara göre alın
mış olan, ödeneklerin istirdat keyfiyeti o za
man ortaya çıktı. Daha Anayasa yoktu. Anaya
sa olmadığı için biran için dedim. Bu dibacede
ki fikrin doğru olduğu, kabul edilse, o zaman 
meşruiyetle alâkası olmayan, yani gayri meşru
lukla alâkası, olmıyan Halk Partisinin 177 ta
ne milletvekili vardı, onların hakkı ne olacak

tır diye sordum. Binaenaleyh, Anayasaya her 
hangi bir taanda bulunmadım. 

Yalnız şunu da kürsüye çıkmışken arz et
mek isterim, Sayın üstadım; mahkeme kararla
rına bir şey diyen yok, bunu böyle bilin. Yan
lış fikirleri ortaya koyup onların üzerine bina 
inşa etmeyin. (Gürültüler). Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Birinci madde ile ilgili olarak 
oyunu kullanmıyan sayın üye var mı? Oylama 
muamelesi bitmiştir. 

Şimdi kifayeti okutmadan evvel gelmiş 
olan bir soru önergesi vardır. Sayın Ömer Ucu
za1.'a aittir. Daha evvelce verdiği ve komisyo
na havale edilmiş bulunan sorusunu tekrar is
temektedir. Kifayeti oyladıktan sonra sorunun 
cevaplandırılması için söz vereceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Madde üzerinde altı üye konuşmuştur. Gö

rüşmenin kifayetini arz ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuza! 
BAŞKAN — Kifayet hakkında söz istiyen 

sayın üye? Yok. Kifayeti oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi Sayın Ucuzal'm sorusunu okutuyorum. 

Sayın Başkanlağa 
Görüşülmekte bulunan kanun teklifinin gö

rüşülmesi sonunda vereceğimiz oyun müspet 
yolda tecellisi için kanuna mesnedolan borç ve 
borçluların neden ve kimler olduğunu da bilme
miz gereklidir." 

Bu sebeple borçluların ve borç miktarlarının 
komisyon tarafından acıklanmasanı arz ve tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Sayın Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖ-

KER, (Ankara) — Sayın Başkan, Komisyon ola
rak X ncu ve XI nci Dönem milletvekillerinin 
isimlerini ve borç miktarlarını Yüce Senato
nun huzurunda açıklamakta bir mahzur gör
müyorum. Ancak eğer Sayın Ucuzal arkada
şım müsaade ederlerse kendilerinin son defa 
temas ettikleri şekilde X ncu ve XI nci Dönem 
milletvekillerini, parti tefriki yapmadan, ik
tidar ve muhalefet olmak üzere bu kanundan 
faydalanacak üye adedlerini söylemekle ik
tifa edeyim: Çünkü vefat etmiş veya halen ara-
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mızda bulunan muhtelif arkadaşlarımız var. 
Açıklamak bilmiyorum ne dereceye kadar doğ
ru olur? Ama takdir Yüce Senatonundur. Em
rederseniz açıklıyabilirim. 

Parti olarak, kanunun birinci maddesinden 
yani X ncu Dönem milletvekillerinden iktida
ra mensup 220, muhalefet partilerine mensup 
149 milletvekili istifade edecektir. 

XI nci Dönem milletvekillerinden Ziraat 
Bankasına borçlu olanlardan 24 ü iktidara, 
28 tanesi de muhalefete mensupturlar. Arz ede
rim. 

(C. H. P. sıralarından, yanlışlık var 10 ncu 
Devrede muhalefete mensup milletvekillerinin 
adedi 40 n geçmiyordu sesleri) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Şimdi maddelerle igflili değişiklik önerge

leri vardır. En aykırı olan Haydar Tunçkanat 
'N " ı̂ a \ verilmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının 2 nci 

maddesinin reddini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
6EGİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖ-

KER (Ankara) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Takrir reddedilmiş
tir. 

Diğer takrirleri okutuyorum: Her ikisi de 
aynı konudadır. Birisi Sayın Rıza Isıtan ve Sa
yın Fikret Gündoğan, diğerleri de Sayın Zihni 
Betil ve yine Sayın Fikret Gündoğan'indir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «1000 e ek ve C. Sena

tosu 2/228» sayılı teklif hakkında Gerici Ko
misyon. tarafından kabul, edilen metnin 1 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında faiz miktarı ola
rak gösterilen «% 3» yerine 444 sayılı Kanun 
metninde yer aldığı üzere «% 6» sözünün ko
nulmasını arz ve teklif ederiz. 

istanbul. Samsun 
Fikret Gündoğan Rıza Isıtan 
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BAŞKAN — Takrir üzerinde söz istiyen 
sayın üye var mı efendim? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Biraz 
evvel komisyon sözcüsünün bir sual üzerine 
verdiği cevap yanlış olarak zabıtlara geçti. 
Söz istiyorum. Çünkü X ncu Devrede muhale
fete mensup milletvekillerinin adedi 30 dan 
biraz fazla idi. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, bunun yolu 
vardır. Vakit bir hayli ilerlemiştir. Bunu mü-
taakıp birleşimin basanda gündem dışı bir söz 
istemek suretiyle veya zaptı sabık hakkında 
konuşmak suretiyle bu hususu tashih etmeniz 
her zaman kabildir. Mümkünse sadece takri
rinizi oylamakla iktifa edelim. Takririnizi açık-
lıyacaksmız buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Muh
terem arkadaşlarım; verdiğim takrirde de ifa
de ettiğim gibi kanunun ikinci maddesi haki
katen hak kesbedilmemis bir tahsisatın meşru 
olarak alanlara iadesi gibidir. Bu itibarla bu 
bir hukuk yanlışlığı meydana getirecektir. Kal
dı ki, Sayın Salih Türkmen arkadaşım mahke
me kararına iktiran etmiş hususların Millet 
Meclislerinde münakaşa mevzuu olamıyacağı 
hususundaki, beyanları çok vecizdir ve doğru
dur. Tefriki kuvadan da bu anlaşılır. 

Bir şey daha var; bu kanunun bu maddesin
den istifade edecek milletvekillerinin açıklan
masını istiyen bir sual üzerine... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, size takriri
nizi açıklamak üzere söz verdim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ko
misyon sözcüsünün verdiği izahat ile X ncu 
Devre milletvekillerinin 144 tanesinin muhale
fete mensubolduklannii söylemekle, büyük bir 
hataya düştüler. Bizim tarihî bilgimiz odur 
ki, X ncu Devrede muhalefet milletvekilleri
nin adedi 144 değil 30 dan biraz fazladır. Bu 
itibarla bu kanunun bu maddesinden istifa
de edecek milletvekillerinin hangi partiye 
mensubolduğunun açıklanması hususunda ha
ta edilmiş ve meselâ efkârı umumiyede bu mad
deden istifade edecek kimselerin Cumhuri
yet Halk Partisi ve sair partilere mensup kim
seler olduğu gibi bir zehap uyanacaktır. Bu 
itibarla bu açıklamanın yanlışlığını da tesbit 
etmek ve mahkeme kararına iktiran etmiş hu
susların kanun mevzuu edilmesindeki hatanın 
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bu memlekete hayır getirmiyeceğini ifade etmek j 
isterim. j 

Hünnetlerimle. I 
BAŞKAN — Aynı konudaki ikinci önerge- i 

yi de okutup cylıyacağım. 
Sayan Başkanlığa 

Görüşülmekte olan «1000 e ek ve 0. Senato- j 
su 2/228» sayılı teklif hakkında Geçici Korniş- ! 
yon tarafından kabul edilen 2 nci maddenin j 
2 nci fıkranın metinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Tokat İstanbul 
Zihni Betil Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ YİĞİT KÖ-

KER (Ankara) — Hayır, efendim. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-

TÜOĞLU (Zonguldak) — Hayır. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. 
Önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edon-

ler... Kabul etmiyenler... Önerge reddedilmiş
tir. Şimdi ikinci maddeyi tekrar okutup oyla
rınıza arz edeceğim; 

(Madde 2 tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde açık oylarınıza sunulacaktır. 
Üçüncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi, oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miş tiı\ 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye? Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

Görüşmüş ve bitirmiş olduğumuz tasarının 
Meclisle ihtilaflı olan kasımları açık cya su
nulmuştur. Ve fakat ihtilaflı olmıyan kısım
lar Mecliste kabul edildiği gibi burada da ka
bul edilmiş olduğu için tümünü ayrıca acık oy
lamaya koymuyorum. 

ŞEREF KAYALAR (Bursa) — Açık oyla
manın kürsüden yapılmasına ait her hangi bir 
talepte bulunulmuş mudur? 

BAŞKAN — Şimdi efendim, malûmları ol
duğu üzere açık oylama iki şekilde yapılır, Bi» 
rînci seldi halen şimdi yapılmakta olduğa *?ibi, 
kutula-Tn dolaştırmak suretiyle yapılır. Diğe
ri. ise bir usule tevfikan yapılmış talep vuknn-
da kürsüden açık oylama yapılır ve savın üye
ler kürsüden oylarına kullanırlar. Bu husus
ta bir talep vâki olmamıştır. Bu itibarla Iratu-
lar sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle açık 
oylama, işlemi yapılmıştır. 

444 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin 1 nci 
maddesiyle ilgili açık oylamaya 84 sayın üye 
katılmış; 54 kabul, 31 ret oy çıkmıştır. 

Kanunun 2 nci maddesiyle ilgili olarak oy 
Mlanmıyan sayın üye var mı? Yok. Oylama 
muamelesi bitmiştir. 

Şimdi, kanunun tümünü oylarınıza sunuyo
rum* Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddenin açık oylama neticesini arz 
ediyorum: Oylamaya 88 sayın üye iştirak et
miş 64 kabul, 22 rot oy çıkmıştır. 

Vakit geçtiği için Birleşimi 16 Ocak Salı 
pTÜnü saat 15,00 te toplanılmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 21,35 

ı a ı 
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6. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SORULAE VE CEVAPLARI 

rarname ile yürürlüğe konulmuş bulunan, «1963 
yılı programının uygulanması, koordinasyonu 
ve izlenmesine dair karar» da, gelişmemiş bölge 
sayılan illerle ilgili özel esasları tesbit etmiş bu
lunmaktadır. 

Ayrıca, 1983 yılı programının çeşitli bölüm
lerinde de bu konuda alınacak tedbirler gösteril
miştir. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu-
cip Atakh'nm, kaçak eşya getiren havacı subay
lara dair Milli Savunma. Gümrük ve Tekel Ba
nanlarından sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı 
İbrahim Tekin'in yazılı cevabı (7/399) 

15 . 12 .1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Asa&îdnM sorularımın Millî Savunma ve 

Gümrük ve Tekel Bakanlıkları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda gereğinin 
yapılmasını arz ederim. 

Mucip Ataklı 
Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi 

6 Aralık 1937 tarihli Yeni Gazetede, «Kaçak 
eşya getiren dokuz havacı subay tevkif edildi.» 

7 Aralık 1967 tarihli. Adalet Gazetesinde,. As
kerî kurye vazifesi ile yurda gelirken, kaçakçı
lık yapan hava subayları Esenboğa'da yakalan
dı, baslıkları ile verilen haberlerin bugüne ka
dar tekzibedilmemiş olduğuna göre olayın vu
kuunu kabul etmek gerekir. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi
ne dair sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in 
yazılı cevabı (7/398) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi, geli

rin âdil dağılımı, Doğu - Anadolu bölgesi kalkın
ması konusunda 1 nci Beş Yıllık Plân ile 2 nci 
Beş Yıllık Plân arasında bariz farklılık vardır. 

Hükümet, farklılığın giderilmesi, gelirin âdil 
dağılımı ve Doğu - Anadolu bölgesinin kalkın
masının yıllık programlar ve bütçelerle olacağı 
görüşündedir ve görüşünü ısrarla ifade ile tatbik 
etmektedir. 

Millî Plân içinde, Millî Plânın aracı olacak 
çok yönlü bölge plânlarının hazırlanmıyacağı ve 
uygnlanmıyacağı Hükümet tarafından kesin ola
rak tesbit edildiğine göre, bölgelerarası denge
sizliğin giderilmesi, gelirin âdil dağılımı ve Do
ğu - Anadolu bölgesinin kalkınması için yıllık 
programlar ile plânın uygulanması esaslarına 
dair kanunun verdiği yetîdler çerçevesinde fon, 
tesis ve teşebbüslerle kalkınmayı temin edecek 
farklılığı giderecek, gelirin âdil dağılımım sağ-
lıyacak tedbirlerin açıkça belirtilmesi ve kamu 
oyuna iletilmesi zorunluğu vardır. 

Bu sebeple aşağıda sıralanan hususlarda han
gi tedbirlerir-. alınacağının, nelerin yapılacağı
nın, ve yapılmıyacaklann sebeplerinin bütün 
ayrıntılar ile Başbakan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 

Not: Bölgelerarası dengesizliğin giderilmesinin 
temel konusu ekli olarak sunulmuştur. 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı Ata
lay'ın «Bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi
ne» dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi ile il
gili tedbirlerin yıllık programlarda ve bütçeler
de gösterileceği görüşünde olan Hükümetimiz, 
12 Aralık 1967 tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan ve 27 . 11 . 1967 tarihli 6/9138 sayılı Ka-

Bu durum karşısında : 
1. Eti - 83 - c -130 tayyaresi, hangi maksat

la, ne zaman, hangi Avrupa memleketine gitmiş 
ve hangi tarihte yurda dönmüştür? 

2. Tayyerede kaçak eşya olduğu ihbarı ne
reden ve hangi makama yapılmıştır? 

3. ihbarı alan makam, ilgili gümrük teşki
lâtını haberdar etmiş midir? 

4. Tayyareyi karşılamaya gelen nakil araç
ları nelerdir ve bunlar nereye kadar girmişler
dir? 
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5. Tayyare içerisinde ele geçirilen kaçak 
eşyalar nelerdir? Ve bunların piyasa değeri ne
dir? 

6. Mürettebatın ve yolcuların dı§ seyahat 
yollukları mahdut ve belli olduğuna göre bu ka
dar çok ve çeşitli eşya ve malzemenin satmalm-
ması için dövizlerin nasıl temin edildiği hususu 
araştırılmakta mıdır? 

7. Çok kısa bir süre için vazifeli bulunan 
tayyare ve ekibinin, bu kısa süre içerisinde bu 
kadar malzemeyi ambalajlı olarak temin etmesi 
mümkün görülmemektedir. 

Bu gerçek karşısında, kaçakçılığın içte ve 
dışta çalışan ekiplerle ilgili olması ihtimali var
dır. 

Bu hususta gerekli araştırma ve soruşturma 
yapılmakta mıdır? 

8. Olayın üzerinden bir aya yalan bir sa
man geçtiği halde ne gibi bir kanuni i?lem yapıl
mıştır ve durum sivil mahkemeye intikal ettiril
miş midir? 

T. O. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Güm. G. Md. Gümrük İşleri Md. K/l 
Sayı: 43714/145-43714 

Sayın Mucip Ataklı 
Cumhuriyet Senatosu Tabu Üyesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 19 Ara
lık 1967 günlü 8759/6140 sayılı yazılarına bağ
lı olarak gönderilen ve yazılı olarak cevaplan
dırılması istenilen 15 . 12 . 1967 günlü 52 sa
yılı önergenize karşılıktır. 

1. Bakanlığımı ilgilendirmemektedir. 
2. 3. Esenboga Hava Alanının sivil kısmı

na inen askerî uçağın muayenesinden evvel Ba

kanlığıma veya yetkili Esenboga Gümrük Mü
dürlüğüne intikal ettirilmiş bir ihbar bulunma
maktadır. 

Aşağıda da açıklandığı üzere, kanunen mua
yeneden müstesna olan uçak içindeki arama üs 
komutanından müsaade alınmak suretiyle yapıl
mış, beyan edilmiş sahipli eşya dışında sahipsiz 
kaçak eşya bulunarak kanunî gereği yapılmak 
üzere Gümrüğün ambarına alınmıştır. 

4. 5. Olay hakkında düzenlenen 17 Ka
sım 1967 günlü zabıt varakasında belirtildiği 
üzere askerî personelin gümrük giriş işlemleri 
yapıldıktan sonra gümrüğe tabi bir kısım eşya
nın bulunduğu beyan edilerek bunların gümrük 
muamelesi bilâhara yapılmak üzere gümrük am
barına makbuz karşılığında alındığı ve bunu 
mütaakıp yerinde bırakılan uçak önüne bir as
kerî nöbetçi konulduğu ve bu durumdan şüp
helenen gümrük müdürünün müracaatı ile üs 
komutanından alman müsaade üzerine uçak ko
mutanının huzurunda uçak içinde yapılan ara
mada bir kısım sahipsiz eşya bulunmuştur. Za
bıt varakasında bunun dışında karşılamaya ait 
biı* kayıt bulunmamaktadır. 

Bu eşya hakkında durum Esenboga Gümrük 
Müdürlüğünce Çubuk Cumhuriyet Savcılığına 
intikal ettirilmiştir. Adlî mercie intikal eden bu 
konu hakkında Anayasanın 132/3 maddesi gere
ğince şimdilik başkaca bilgi vermeye imkân 
bulunmamaktadır. 

6. 7. Bakanlığımı ilgilendirmemektedir. 
8. Esenboga Gümrük Müdürlüğünce yetkili 

Çubuk Cumhuriyet Savcılığına başvurma yapıl
mıştır. 

Arz ederim. 
Dr. İbrahim Tekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

7. — DÜZELTİŞ 

— 28 . 12 . 1967 tarihli 16 ncı Birleşim tutanağı sonuna bağlı 1068 S. Sayıh basmayan da 
aşağıdaki düzeltiş yapılacaktır: 

Sayfa Sütun Madde Satır Yanlış Doğru 

8 1 8 3 gulıyacaklary gulayacaklan 
— 11 . 1 . 1968 tarihli 18 nci Birleşim tutanağı sonuna bağlı 1072 S. Sayıh basmayazının 

Millet Meclisi tasarı numarası (1/457) basla hatası olarak (1/357) şeklinde çıkmıştır, düzelti
lir. 
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Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdü ek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkan'at 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mukadder Öztekin 
Mehmet ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 9 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Nejat Sarlıcalı 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğhı 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazcrdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kan su 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Sücrsan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkcrim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Uya s Kara öz 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rcfet Rendeci 
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SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Alımet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKIRDAÖ 
Comal Tarlan 

TOKOT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 
UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Reddedenler] 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadiı 
Amil Artus 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

BURSA 
Saffet Ural 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeraocak 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

[Oya kattlmıyanlar] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoglu 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Talisin Banguoğiu 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Ahmet, Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelikler'] 

Balıkesir 1 
Bitlis 1 

Yekûn 2 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hooaoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydıner 
Ömer Er gün 
Sadi Koçaş 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

667 



O. Senatosu B : 18 11 . 1 . 1963 O : 1 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağh cetvellerde değişiklik yapılması haklandald 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mufip Ataklı 
Yekbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sasai Küçük 
S*sai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüııeş 
Selâhattin özgıür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakoter 

ADANA 
Mukadder östekin 
Mehmet üaaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Sırn Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 76 
Reddedenler : 15 

Çekinserler : 0 
Oya kâtılrnıyanlar : 83 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

| BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENtZLt 
Ali Kemal Turgut 

j DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gaysi Uç a gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip ösdolay 

— 6< 

İSTANBNL 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
lîifat Öztürkçine 

IZMİP. 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrını 

KASTAMONU . 
Mehmet Camlıca 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Din ekli 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

M -\T?1)ÎN ±1 L > l l i l / l i 1 

Abdurrahman Bayar 
MUĞLA 

ll.ya s Kara öz • 
MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk j 

38 — 

1 ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğiu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arşlan Bora 

URFA 
1. Elem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Enver Kök 
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[Reddedenler] 

AĞRI 
Salâh -Türkmen 

BURSA 
Saffet ü ra l 

DENÎZLI 
Hüseyin Atmaca 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

lABl î ÜYELER 
Reîet Aksoyoğlu 
Emanullak Çelebi 
Kadri Kanlan 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğîu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeınocak 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bek&ta 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yeti$ 

ANTALYA 
Akif Tekin (î. Â.) 

AY'DIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(B§k. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

[Oya kat 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
I. S. Çağlayangil (B.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somuuoğlu 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

İSPARTA 
ı Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Cemal Yrıldırım 

i ÎZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

1 Nevzat Özerdemli 

[Açık ü 

Balıkesir 
Bitlis 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 

M. Zeki Tulunay 

SİNOP 
Suphi Batur 

IfmyanlarJ 

KAR3 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tcvfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

İ (B.) 
NEVŞEHİR 

I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

yetikler] 

1 
1 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cemal Madanoğlu 

Zeki Kumrulu 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
1 Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN-
1 CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Nadir Nndi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Ün er 
Âdil Ünlü 

[ Suad Hayri Ürgüplü 

•Yekûn 

\^e><i 
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'̂ 337 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde doğ Siklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 
verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

T- \ I - ~ i ? •|VT'rT7T Xr<T> İ ^ : . İ > İ Â U i. ü ı .UIİ iXİ 

Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Sup iıi Gût'soytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Seîâhattin özgür 
M. Şükran Gzkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztckin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Maıısur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

Üye f ayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 83 
Reddedenler : IV 

Çekimserler : 0 
Oya katılm 

Açık üy 
yanlar : 7G 
elikler : 2 

[Kabul edenler] 

BURDUR 
Ü. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nakit Altan 
?iva Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Riıat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kan su 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

Seîâhattin Oizrelioğkı 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bays<\y 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğiu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Çilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveîi 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustai'a Dinekli 
Muammer O buz 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskcnder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

M ARAŞ 
Oena.p Aksu 

MARDİN 
Ahdurrahman Bayar 

M CİLA 
iıyas Kara öz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Riıat Öçten 

TEKİRDAĞ 
CemaJ Tarlan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğîu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
t. Et em Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akü Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadh 
Âmil Artua 
Hidayet Aydıner 
Enver Kök 

670 
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[Reddedenler] 
AĞRI 

Salih Türkmen 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

TABİİ ÜYELER 
Reıet Aksoyoğlu 
Emamıllah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Ahmet Yıldız 

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

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin (1. Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

İSTANBUL 
Mebrııre Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

[Oya katılmıy>anlar] 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer -
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

M ARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mentcseoğlu (B) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Cemal Madanoğlıı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntâş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
tsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açıkalm 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş. 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Zerin T üzün 
Rasrıp Üncr 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Balıkesir 1 
Bitlis 1 
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444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddeleri nin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 1 nci 
maddesinin oylamasına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

ADANA 
Mehmet ünaldı 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTAIArA 
Akif Tekin 

AYrDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BOLU 
Sırrı Uzıınhasanoğkı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekin, 
Oya katılmıy 

Acık üye 

[Kabul 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CİzreJioğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip SoınuLioğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat Öztürkçine 

[Redde 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURSA 
Saffet I 'ral 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

erler 
anlar 
ikler 

183 
84 
54 
31 
0 

97 
2 

edenler] 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
„ 

\ . Ziya Ayrım 
KOCAELİ 

Lûtfi Tokoğlu 
MANİSA 

Emin Acar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

M AR AŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

denler] 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

İSTANBUL 

Mebrııre Aksoley 
Ekrem Özden 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Rifat üçten 
Hulusi Söylem ezoğln 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinckli 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

ORDU 
Zeki Kumnılu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
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SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcııoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunekanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAIIÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçk-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Man sur Ulu soy 
Mahmut Vural 
ismail Y^tiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
t. Sabri Cağlayangil (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

[Oya kaUlmıyanlar] 
IZMlR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Et em Erdinç ' 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 

NIĞDB 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
1. Eteni Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Balıkesir 1 
Bitlis 1 

Yekûn 

u *m». m •> 
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444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değlştirilmesiiio dair olan kanun teldifinin 2 nci 

maddesine veriler, oylann sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 86 

Kabul ederler • 64 
Reddedenler : 22 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 95 

Açık üyelikler : 2 
[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet (İnaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALY^A 
Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Sırrı Uzunh asan oğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çe^n 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl EKuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uca gök 

GtMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Musı«ıfa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Rifat üztürkciııe 

IZMÎR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Âbdurrahman Bayar 

MUĞLA 
üyas Karaöz 

MUŞ 
sa Hisan Bingöl 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarhealı 

BURSA 
Saffet Ural 

[Reddedenler] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunuğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Goktüıî* 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Aİi Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğ-hı 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tırık Remzi Baltan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

İSTANBUL 

Mebraro Aksoley 
Fikret Gündoğan 
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KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kamil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilck 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 

Kemal Şenocak 
AĞRI 

Salih Türkmen 
AMASYA 

Macit Zcren (BşkV.) 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Man sur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangi! 
(Bak. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
ilayri Mumcuoğlu 

[Oya katilmıy anlar] 

TOKAT 
Zihni Betil 

VAN 
Ferid Melen 

BOLU 
Rahmi Arık an 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyaııgil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yaieuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

GAZİANTEP 
NizametHn ö^.gül 

GİRESUN 
Sabahatti.ı Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Sırn Atalay (Bşk. V.) 

Mehmet Hazer 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulaşman 

KOCAELİ 
Hikmet tşmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Diııekli 

J Muhittin Kılıç 
\ Muammer O buz 
\ Ahmet Onar 

I KÜTAHYA 
j A. Orhan Akra 
i MALATYA 
| M. "'.eki Tulıınay 
j Nüvit Yetkin 
! MARAŞ 
! Ahmet Tcvfik I'aksu 
I 
S MARDİN 
| Abdülkorim Saraeoğh 

MUĞLA 
Tarhın Menteşeoğlu 

(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağım 
;' Başkan) 

NİĞDE 
İudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğiu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Ataynrt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akil Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEI: 

Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artua 
Hidayet Avdıner 
ömer Ersrün 
Hasan Kangal 
Sadi Koeaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Raffiv ün er 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 
Balıkesir 1 
Bitlis 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 
18 NCİ BİRLEŞİM 

11 . 1 . 1968 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
X I . — Ankara ve İstanbul şehirlerine içmo, 

kullanma ve endüstri SUJTU temini hakkında ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Malî 
ve İktisadi İsler ve Bütçe ve Plân komisyon
ları raporları. (Millet Meclisi 1/197: Cumhuri
yet Senatosu 1/815) (S. Sayısı : 1063) [Damıt
ma tarihi : 23 .12 .1987] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — Devlet Orman İşletmeleri ve kereste 

fabrikalannın 1960, 1961, 1962 ve 1963 yıllan 
bilançolarının onanmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe Flân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 3/415; Cumhuriyet Sena
tosu 2/232) (S. Sayısı : 1070) [Dağıtma ta
rihi : 5 . 1 . 1967] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
halCanda kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/456; Cumhu
riyet Senatosu 1/844) (S. Sayısı : 1071) [Dağıt
ma tarihi : 9 .1.1968] 

X 3. — 1C07 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişildik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/357; Cumhuriyet Senatosu 
1/345) (S. Sayısı : 1072) [Dağıtma tarihi : 
9.1.1963] 

X 4. — Ankara Üniversitesi 1957 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Milkt Meclisi 1/455; Cumhu
riyet Senatosu 1/843) (S. Sayısı : 1073) [Da
ğıtma tarihi : 9 .1.1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BÎPvîNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I , — 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapor
ları (Millet M3Cİİ3İ 2/404: Cumhuriyet Senato
su 2/223) (S. Sayısı : 1 000 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 8.1.1068] 





Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu -Geçici Komisyon raporları (M. Meclisi 

2 /404; C. Senatosu 2 /228) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 281) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 13 . 7 . 1967 
Sayı : 3423 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 12 . 7 . 1967 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifi dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 29 . 12 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 10, 11 ve 12 . 7 . 1967 tarihli 136, 137 ve 138 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabıd edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 281) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 27 . 7 . 1967 
Esas No. : 2/228 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 12 . 7 . 1967 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülüp ka
bul edilen 444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Mil
let Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğünün 13 . 7 . 1967 gün ve 3423 sa
yılı yazılariyle Cumhuriyet.. Senatosu Başkanlığına gönderilmekle Geçici Komisyonumuzun 
26 . 7 . 1967 günlü Birleşiminde ilgili bakanlık ve Ziraat Bankası mümessilleri hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

444 sayılı Kanunla Onuncu ve Onbirinci dönem milletvekillerinin bir kısmının bu sıfatları do-
layısiyle mer'i ve cari usullere tevfikan almış oldukları ödenekler seçimin erken öne alınmış ve 
Meclisin feshedilmiş bulunması dolayısiyle zimmetlerinde kalmıştır. 

Borçlanmış bulunan milletvekillerinin fevkalâde haller dolayısiyle borçlarını ödemekte müşkü
lâta uğradıkları ve bir kısmının malî imkânlarının dışında kaldığı müşahede edilmesi sebebiyle 
bu borçların muayyen taksitlerle ödenmesi hususu 444 sayılı Kanunla kabul edilmiştir. Buna rağ
men alacaklı müesseselerin kanunun derpiş ettiği espri dışındaki hareketleri ve kanun teklifinin 
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gerekçesinde de belirtildiği üzere neşir tarihinden önceye götürülmek suretiyle birtakım ihtilâfla
rın zuhuruna ve borç miktarının yükselmesine sebep ve âmil olmuşlardır. 444 sayılı Kanunla daha 
vazıh bir hale ifrağı talebedilmiş ancak Millet Meclisince bu teklif değiştirilmek suretiyle mil
letvekillerinin iki devreye aidolan borçlarının tamamı affedilmiştir. 

Ancak, yapılan tetkikat ve alâkalılardan alman izahat muvacehesinde her iki devreye ait 
borçların tamamının affının hak anlayışı ile kabili telif bulunmadığı tesbit olunmuştur. Borcun 
teşekkülünden sonra zuhur eden fevkalâde hal ve tarihî şartlar muvacehesinde birtakım denge
sizlikler meydana gelmiştir. Bu suretle borçluların esas borçları masraf ve faizlerle birlikte yük
sek rakamlara baliğ olmuştur. Borçların yüksek rakamlara baliğ olması borçluları borçlarını öde
yemez hale getirmiş ve bankayı da alacakların tahsili halindeki istifadelerinden mahrum bırak
mıştır. Banka ve Hazine ile borçlular arasında hukukî rabıtanın mevcudiyeti sebebiyle 10 ncu ve 
11 nci devrele ait ödeneklerin borçlulardan aynen tahsili ancak hâdisenin karışık bir boşluluk ma
hiyeti arz etmesi ve fevkalâde şartlar göz önünde bulundurularak bu hususun tasviyesini tarafla
rın menfaatleri icabı bulunduğu tezekkür edilmiş ve faiz ve masrafları kaldırılarak esas borcun 
borçlulardan tahsili ve kanunum neşir tarihine kadar tahsil edilmiş bulunan faiz ve masrafların 
esas borca mahsubu hususu komisyonumuzca itti "akla kabul edilmiştir. Bu itibarla 1 nci ve 2 nci 
maddeler Millet Meclisi Maliye Komisyonunun kabul etmiş olduğu şekilde aynen kabul edilmiş
tir. 3 ncü ve 4 ncü maddeler Millet Meclisince kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Manisa Çorum Afyon K. Giresun 

R. Ulusoy A. Çetin A. Karayiğit 1. Topaloğlu 
Rize Yozgat 

O. M. Agun t. Yeşilyurt 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 10 ncu Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Üyelerinin ödeneklerine müste
niden T. O Ziraat Bankasına olan borçları, ta
hakkuk tarihinden itibaren kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Onbirinci dönem Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin 1960 yılı millet
vekilliği ödeneklerinden dolayı Hazineye olan 
borçları, tahakkuk ettiği tarihten muteber ol
mak üzere kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. —• Onuncu Dönem Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerine 
müsteniden T. C. Ziraat Bankasına olan borç
ları 7 yıl faizsiz taksite bağlanmıştır. 

Bu borçlara tahakkuk ettirilmiş olan faiz
ler ile her türlü masraflar ve ücretler kaldı
rılmıştır. Borçluların bu tarihe kadar yapmış 
oldukları bütün ödemeler «hangi nam ile tah
sil edilmiş olursa olsun» esas borçtan indirilir. 

MADDE 2. — Onbirinci Dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerin
den mütevellit Maliye Bakanlığına olan borç
ları yıllık taksiti 1 200 liradan az olmamak 
üzere faizsiz taksitlere bağlanmıştır. 

Onbirinci Dönem Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin ödeneklerine müsteniden Ziraat 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1000 e ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 3. —• Bu kanun yayımı tarihinden 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret 
Bakanları yürütür. 

(Geçici Komisyoamn kabul ettiği metin) 

Bankasına olan borçları 1 nci madde hükümle
rine tabidir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Geçici Komisyon Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No: 2/228 

Karar No: 4 

5.1.1968 

Yüksek Başkanbğa 

Millet Meclisinin 12 . 7 . 1967 tarihli 138 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülüp ka
bul edilen 444 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi Millet 
Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğünün 13 . 7 . 1967 gün ve 3423 sayılı ya-
zılariyle Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle 26 . 7 . 1967 günü Geçici Komisyonda 
tetkik ve müzakere olunarak kanun teklifinin 1 ve 2 nci maddeleri bâzı değişikliklerle kabul olun
muş ve teklif Cumhuriyet Senatosunun 28 . 7 . 1967 ve 97 nci Birleşiminde müzakereye başlanmış-
sa da Cumhuriyet Senatosunun tatile girmesi sebebiyle tümü üzerinde oylama yapılması mümkün 
olmamıştır. 

Bu kere takabbül olunmak üzere Geçici Komisyonumuza tevdi olunan kanun teklifi 26 . 12 . 1967 
ve 28 . 12 . 1967 günlü birleşimlerde Maliye Bakanlığı ve T. C. Ziraat Bankası temsilcilerinin hazır 
bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Onuncu ve Onbirinci Dönem milletvekillerinin büyük bir kısmının bu sıfatları sebebiyle yolluk 
ve ödenekleri karşılığında T. C. Ziraat Bankasından yapmış oldukları ikrazattan bir miktarı seçi
min öne alınması ve T. B. M. Meclisinin 27 Mayıs 1960 günü feshi sebebiyle zimmetlerinde kalmış
tır. 

Borçlu milletvekillerinin iradeleri dışındaki fevkalâde hal sebebiyle borçlarını tediyede güçlük 
çekmeleri müşahede olunduğundan mezkûr borçların taksitle ödenmesi teminen 444 sayılı Kanun 
ısdar olunmuştur. 

Ancak bahsi geçen Kanunun bâzı noktaları sebebiyle borçlu alacaklı münasebetleri daha da 
muğlak bir hal almıştır. İhtilâfın uzaması, tediyenin gecikmesine sebebolduğu gibi borçlu millet
vekillerinin esas borca yakın miktarda bir faiz ödemelerini de kaçınılmaz hale getirmiştir. 

Millet Meclisi 444 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerine vuzuh kazandırmak ve ihtilâfı kesin 
şekilde halletmek gayesiyle 10 ve 11 nci Dönem milletvekillerinin borçlarının tamamını affetmiştir. 

Ancak Geçici Komisyonumuz yapılan inceleme ve ımüzakerat sonunda, her iki devreye aidolan 
borçların toptan affının hak ve hukuk kaidelerine aykırı olacağı sonucuna varmıştır. 

Şöyleki : 
1. —• Onuncu devre milletvekillerinin T. C. Ziraat Bankasına olan borçları o (yıla ait yolluk ve 

ödeneklerinin erken tahsilinden neşet etmeyip, seçimin yenilenmesi kararını mütaakıp Türkiye 

C. Senatosu (S. (Sayısı : 1000 e ek) 
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Büyük Millet Meclisi idareci üyeler kurulunca verilen bir tanıtma mektubuna müsteniden ban
kadan, iki aded de kefil göstermek suretiyle aldıkları şahsi borçlarıdır. Bu itibarla bankaya şah
san borçlu bulunan 10 ncu devre milletvekillerinin bu borçlarının tamamen affı nıevzuubahsola-
maz. Fakat ihtilâfın 1957 yılından beri devamedegelmesi sebebiyle borçlu milletvekillerine ağır 
faiz, ücreti vekâlet ve mahkeme masraflarının da tahmili esasen mahdudolan ödeme güçlerine esas
lı şekilde müessir olmuştur. Tediyenin gecikmesi veya ademitediyedc bankanın hak ve menfa
atlerini ağır şekilde haleldar edeceğinden Geçici Komisyonumuzca tarafları mağdur etmeden 
mezkûr borçların % 3 faizle 10 yıl taksite bağlanması ve borçlulardan bu kanunun neşri tarihine 
kadar hangi nam ile tahsil edilmiş olursa olsun yapılmış bulunan tahsilatın esas borçtan indiril
mesi hususu ekseriyetle kabul edilmiştir. 

2. —• Onbirinci dönem milletvekillerinin 1924 Anayasasının 18 nci maddesi ve 3050 sayılı Kanun 
hükümlerine tevfikan Mart 1960 ayında tahsil ettikleri 1960 yılma ait yolluk ve ödenekleri sebe
biyle vâki borçlarının istirdadı mümkün değildir. Çünkü o zaman mer'i bulunan Anayasa gere
ğince milletvekillerinin senevi tahsisatlarının kanunu mahsusla tâj/in olunması gerekmektedir. 
3050 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde de «yıllık tahsisat için malî yılbaşında verilen çek ve te
diye emirleri ölüm ve umumi intihabın tecdidi halinde istirdadolunmaz. Ancak bunlar haricindeki 
sebeplerden biri ile mebusluktan ayrılanların vâdelerinden önce ödenmiş çek ve tediye emirleri
nin bedelleri Büyük Millet Meclisince bunları ödiyen bankalara tediye edilerek alâkadarlardan 
takip ve tahsil edilmek üzere Maliye Vekâletine bildirilir» hükmü mündemiçtir. Keza 1924 Ana
yasasının 27 ve 28 nci maddeleri ile mebusluktan hangi sebeplerle ayrılmacaîh sarahat en belir-
tidildiğinden 27 Mayıs 1960 tarihinde T. B. M. M. nin feshini bu sebeplerden biri olarak kabule de 
imkân yoktur. 

Bu itibarla 11 nci Dönem milletvekillerinin 196 9 yılı ödenek ve yolluklarından dolayı Hazineye 
vâki borçlarının tahakkuk tarihinden itibaren muteber olmak üzere kaldırılması ve aynı dönem mil
letvekillerinin normal olarak T. C. Ziraat Bankasından ikraz ettikleri meblâğlarında birinci mad
de gereğince % 3 faiz ve 10 yıllık takside bağlanması hususu komisyonumuzca ittifakla kabul olun
muştur. 

Kanun teklifinin 1 ve 2 nci maddeleri tadilen 3 ve 4 ncü maddeleri ise Millet Meclisinin kabul 
ettiği şekilde kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Manisa Ankara Samsun Çorum 

Refik Ulusoy Yiğit Köher Muhalifim Söz hakkım saklı 
Söz hakkım saklı Alâeddin Çetin 

Rıza Isıtan 

ı̂ ı a i i a l i L C \j İ M ^ u e u ı t l u •ja.rva,±<y d. 

Zeki İslâm Kudret Baykan Söz hakkım mahfuzdur O. Salihoğlu 
Şevket Koksal 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1000 e ek) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine, dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 10 ncu Dönem T. B. M. M. 
üyelerinin ödeneklerine müsteniden T. C. Ziraat 
Bankasına olan borçları, tahakkuk tarihinden 
itibaren kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Onbirinei Dönem T. B. M. M. 
.üyelerinin 1960 yılı milletvekilliği ödeneklerin
den 'dolayı Hazineye olan borçları, tahakkuk et
tiği tarihten muteber olmak üzere kaldırılmış
tır. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinden 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret 
bakanları yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

444 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Onuncu Dönem T. B. M. M. 
üyelerinin ödeneklerine müsteniden T.C. Ziraat 
Bankasına bakiye borçları bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren % 3 faizle 10 yıllık taksite 
bağlanmıştır. 

(Borçluların bu tarihe kadar yapmış oldukları 
bütün ödemeler «hangi nam ile tahsil edilmiş 
olursa olsun» esas borçtan indirilir. 

MADDE 2. — Onbirinei Dönem T. B. M. M. 
üyelerinin 1960 yılı milletvekilliği ödenek ve yol
luklarından dolayı Hazineye olan borçları ta
hakkuk ettiği tarihten muteber olmak üzere kal
dırılmıştır. 

Onbirinei Dönem T. B. M. M. üyelerinin öde
neklerine müsteniden Ziraat Bankasına olan 
borçları 1 nci madde hükümlerine tâbidir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu (S. iSayısı : 1000 e ek) 





Toplantı : 7 iğ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | | 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/456; C. Senatosu 1/844) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30 . 12 . 1967 
Tetkik dairesi 

Saıjı : 71 - 658/8529 

.MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 12 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1987 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
* Süleyman Demirci 

Başbakan 

HÜKÜMET GEREKÇESİ 

Birinci ıraadde : 
Eklenen 

Bölüm Madde Lira A c.j. k l a m a 

' (A / l ) 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

12.000 12.111 205 470 ) 
12.210 16 120 ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Basm ve Yayın Yüksek Okuluna 
12.250 16 000 ) 897 saydı Kanunla 48 aded aylıklı kadrolar verilmiş bulun-
12.370 14 400 ) maktadır. Yıl sonuna kadar mezkûr okulun ihtiyacını karşıla-

13.000 13.150 40 000 ) mak üzere cem'an 321 990 liranın eklenmesine ihtiyaç hâsıl 
13.210 10 000 ) olmuştur. 
13.230 20 000 ) 

Hacettepe Üniversitesi 
13.000 13.230 750 000 ) 892 sayılı Kanunla Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, 
15.000 15.296 650 000 ) 3 yeni fakülteyi de bünyesine alarak üniversite haline gelmiş bulun-

15.516 750 000 ) maktadır. 
Mezkûr üniversite bünyesinde kurulmuş bulunan fakültelerin yıl so
nuna kadar olan ihtiyaçlarının karşılanması için bu miktarların ek
lenmesine lüzum hissedilmiştir. 
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İkinci madde : 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulunun ihtiyacı bulunan 6 aded sürekli 

hizmetli kadrosunun Ankara Üniversite?! cari yıl Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin, adı 
geçen fakülteye ait kısmın sonuna eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

Üçüncü madde : 
~d;,v-'-d Bilgiler Fakükcd Basın ve Yayın Yüksek Okuluna 892 sayılı Kanunla verilmiş bulu-

- n -!-'' "del avhkr kadrodan caıi yılda kullanılmasına ihtiyaç duyulnııyan 14 adedinin Ankara 
tkıivt ^ot<"i 10 fi 7 yılı Bütçe Kanununa bağdı (L) işaretli cetvelin Siyasal Bilgiler Fakültesi kısiıii-

. " 1 ima eklenmiştir. 
ı)«"-'tlıinr ü. madde : 
F \xrı amlar ile kabul olunan yatırımların gerçekleşmesi için Hacettepe Üniversitesi inşaat saha-

vn-ı girmiş -'dan arsala1 m kamulaştırılması sebebiyle, mezkûr üniversite yılları bütçelerinin ilgili 
• -"'ine yeteri kadar öd<mek konulmuştur. 

Yalnız arsa sahipleri yıl içinde •kamulaştırılan taşınmaz malıların takdir olunan bedelin tezyidi 
irin, mezkûr Üniversite aleyhine açtıkları dâvaları kazanmışlardır. 

İlâm ile takdir olunan bu alacakların tediyesi için Hac a t tepe Üniversitesi1 cârü yıl bütçesinin 
3.6000 ne i (Borç ödemeleri) bölümünün 36.400 ncü ('İlâma bağlı borçlar) maddesinin altındaki 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir) açıkllamaya istinaden sağlan
mıştır. 

Bu güne kadar ilâm ile ödenen 5 359 452 lira, olup, bu miktar diğer tertiplere ait giderlerin 
nakdi ile karşılanmıştır. 

Yıl sonuna kadar diğer tertiplerdeki giderlere ait nakdin t cimini mafcsadiyle; iarsa sahiplerime 
ödenmiş bulunan 5 359 452 lira ve bu kanunun birimci maddesi ile Hacattepe Üniversitesi 1967 yı
lı bütçesinin ilgili tertiplerine verilmiş olan 2 150 000 lira ela dâhil olmak üzere, cem'an 7 509 452 
liranın Ankara Üniversitesi cari yıl Bütçe. Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelim 72.000 ııci (Özel 
gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine eklenmesi zorunlu görülmüştür. 

Beşinci madde: 
Siyasal Bilgile]- Fakültesi Basın ve Yayın Yük>ek Okuluna 897 sayılı Kamunla alnınaıı kadrolar 

karşılığı ile sair ihtiyaçlar için veril em ek ödeneği karşılamak üzere, Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
bütçeyinin (B) işaretli cetvelin 72.000 ııci (özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Gecen yıldan 
devreden nakk) maddesine 321 990 lira eklenmişi ir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. 31. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 8 . 1 .3968 

Esas No : 1/456 
Karar No. : 90 

Oumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bütçe Karına Komisyonumuza havale edilmiş bulunan (Ankara* Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında-kanun tasarısı), Ankara Üniversitesi Rektörü ve 
Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılması ile incelendi ve görüşüldü : 



— 3 — 
Tasarının gerekçesinde izalh edilen hususlar ve ilgililerden alrnan bilgüer sonucu olarak tasarı, 

Komisyonumuzca olumlu karşılandığından tasarı ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Giresun 
t. E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
H. Berkol 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
R. Soyer 

Samsun 
Y. Akal 

Trabzon 
A. t. Birincioğlu 

Başkan V. 
Aydın 

İ. Cenap Ege 

Ankara 
1. S. Hatipoğlu 

Burdur 
t. II. Boyacıoğlu 

Gümüşane 
S. Savacı 

İstanbul 
N. Eroğan 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Rize 
E.Y. Akçal 

Samsun 
• S. Kılıç 

Trabzon 
ö. L. Hocaoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Ankara 
Y. Köker 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İstanbul 
M. Güven 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Trabzon 
A. R. Vzuner 

Kâtip 
•Bolu 

H. 1. Cop 

Ankara 
• M. K. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
Muhalifim 

S. Aren 

İzmir 
7. Gürsan 

Muğla 
T. Şahin 

Sakarya 
0. Salihoğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Uşalk 
,31. F. Atayurt 

HÜKÜMET TASARISINA BAĞLI METİN 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetveller de değişildik ypaılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A / l ) işaretli cetvelin 
ilişik (!) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
2 471 990 liralık ek ödenek verilmiştir. 

« MADDE 2. — Ankara üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Si
yasal Bilgiler Fakültesi kısmına, ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Ankara Üniversitesi 1987 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (L) işaretli cetvelin Si
yasal Bilgiler Fakültesi kısmına, ilişik (3) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişildik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

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

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

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

C\ Senatosu (S. Sayısı : 107i; 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.'Q00 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.100 neti 
(Hazine yardımı) maddesine -Hacettepe üniver
sitesine ilişik (1) sayılı cetvelle ek olarak veri
len 2 150 000 lira ile 36.000 nci (Borç ödemeleri) 
bölümünün 36.400 ncü (ilâma bağlı borçlar «bıı 
ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir») maddesinde, altındaki açık
lama gereğince yıl içinde Maliye Bakanlığınca,, 
ihtiyaç dolayısiyle artırılan 5 359 452 liralık öde
nek karşılığı için- 7 509 452 lira eklenmiştir. 

MADDE 5. — Ankara Üniversitesi 1967 yılı 
Bütçs Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Gecen yıldan devreden nakit) maddesino 
321 990 lira eklenmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihin:'" 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7, _ Bu kamımın kükürtlerini Ma
liye ve Millî Eğitim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
S. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakam 
İ. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkel 

Güm. ve Tekel Bakanı 
t. Tekin 

Ulaştırma Bakanı 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
AT. Kürsad 

29 . 12 . 1987 

Devlet Bakam 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
K. Ocak 

Adalet Bakam 
H. Dinçer 

İçişleri Bakam 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. BügeJıan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Ticaret Bakanı 
B. Bağdaş 

Çalışma Bakam 
A. N. Erdem 

En. ve Ta, Kay. Bakanı 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakam 
T. Toker 

(Karma Kornişvonıınun dearistirisi 

MADD3 4. -
-abııl edilmiştir, 

Tasarının 4 ncü maddesi aynen 

MADDE 5. -
ka^ıü edilmiştir. 

Tasarının 5 noi maddesi aynen 

MADDİ! 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen 
:abul edilmiştir. 

M, ̂ İJİJj. 

kabul edilmiştir. 
Tasarının 7 nci maddesi aynen 

CHTYELLEIÎ 

['asarr.y.: bağlı (1), (2) ve (3) sayılı cetvel 
icr a "nen ka o"A mstır 

C. Senatosu SaviHi : 10/.1 



Bölüm Madde 

(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 

13.000 

13.000 

15.000 

(A/ l ) 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 

PERÖONEL GİDERLE Rt Bölüm toplamı 251 990 

12.111 

12.210 
12.250 

12.370 

13.150 

1:3.210 
13.230 

AYLIKLAR 
Öğretim üyeleri, görevlileri ve yardımcıları ile uzmanlar aylıkları 
ÜCRETLER 
Hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
SOSYAL YARDIMLAR 
Emekli keseneği karşılıkları 
YÖNETİM GİDERLERİ 

205 470 

Bölüm toplamı 

16 
16 

14 
70 

120 
000 

400 
000 

13.230 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
Yakacak alımları ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ CADERLER 
Su gidenleri 
Aydınla tına giderleri 

Hacettepe üniversitesi 

YÖN ET İM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLERİ 
Aydınlatma giderleri 
KURUM GİDERLERİ 

40 000 

10 000 
20 000 

Bölüm toplamı 750 000 

Bölüm toplamı 
750 000 

1 400 000 

15.296 

15.516 

OKULLAR GİDERLERİ 
Tıp ve Sağlık Bilimleri ile Diş Hekimliği Temel Bilimler, Fizyote
rapi ve Rehabilitasyon ve ileni i r - i ik Yüksek okulları ile hemşire
lik Koleji giderleri 
Malzeme alını ve giderleri 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI GİDERLERİ 
Fakülte hastaneleri giderleri 
Malzeme, ilâç ve alım .enderleri 

650 000 

750 000 

Genel toplam 2 471 990 

. :->!"'! ! M L . ' ; S U (S. Savisı : 1071 
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[2] SAYILI CETVEL 

I). Memıırivetirj nev'i Aded Ücret 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
6 Kaloriferci 1 600 

10 Hademe 5 350 
10 Kapıcı 1 350 

0 Bekçi 1 400 

Topıam o 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Aylık 

1 
o 

8 
9 

j _ 

•:> 

(> 
^ 

Siyaml Bilgiler Fakültesi 

a) Öğretim üyeleri 
Profesör 

» 
b) Öğretim yardımcı!arı 
Asistan 

» 
e) Memurlar 
Müdür 
Kütüphane Mudurü 
Sekreter 
Ayniyat ve Levazım Memuru 

Tonlain 

"i.1 

1 

0 

5 

1 
1 
i 
1 

14 

2 
1 

1 
1 

000 
750 

700 
600 

250 
100 
950 
700 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1071) 



Toplantı 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1072 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1/357; C. Senatosu 1/845) 

;y- f.c. 
Başbakanlık 30 . 12 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik. Dairesi 

Sayı : 71' -659/8528 

/ / MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 
29 .12 .1967 tarihinde kararlaştırılan «1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması- hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

HÜKÜMET GEREKÇESİ 

Birinci madde : 
Bölüm Madde Düşülen Eklenen t z a h a t 

(AA) 
Dışişleri Bakanlığı 

15.000 15.811 — 1 200 000 Dışişleri Bakanlığı cari yıl bütçesinin 15.811 nci 
maddesine 6 000 000 liralık ödenek konulmuş bu-

" ;': lunmaktadır. Bu miktardan 2 950 000 lirası, dış 
- T" * temsilciliklerin yıllık normal idari masrafları 

olup, bakiye 3 050 000 liradan dış temsilciliklerin 
^ : ; ihtiyacı için 400 000 lirası Sümertoanktan temin 

olunan halılar, 250 000 lirası Devlet Malzeme Ofi-
••".-. sinden alınan müteferrik büro eşyası, 250 000 
--: ^ :: - lirası gazete abonman bedeli, 450 000 lirası kız 
• r . ; •-•'.-•' •-••:••••' teknik olgunlaşma enstitülerinden satmalman 
:• sofra takımı, 532 000 lirası Maliye, Millî Savun
ul v *••• ma, Turizm ve Tanıtma, Ticaret, Çalışma ve Kül-
flVj -;:. tür Ataşelik ve müşavirliklerini de içine alan 
.-.. ,r | •••.-•'. Bonn Büyükelçiliğimiz yeni binasının tefrişi ile 

ilgili demirbaş eşyanın temin ve nrabayaaası için 
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Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

yapılan anlaşma uyarınca firmaya ilk taksitte 
ödenmesi derpiş olunan % 45 tutarındaki demir
baş eşya bedeline, bakiye 1 168 000 lira da dış tem
silciliklerin mahallinden satınalınan muhtelif de
mirbaş eşya ve büro malzemesi bedeli olmak üze
re tamamı sarf edilmiş bulunmaktadır. 
Bu itibarla, cari yıl sonuna kadar duş temsilcilik; 
lerimizin zorunlu demirbaş ve büro malzemesi ihti
yaçları ile Bonn Büyükelçiliğimiz yenî binasının 
tefrişi dolayısiyle firmaya ödenmesi taahhüdolu-
nan bakiye % 55 tutarında 650 000 lira, yine Ko
penhag Büyükelçiliğimiz binası için mulbayaa olu
nan demirbaş ve eşya bedeli olarak firmaya öden
mesi kararlaştırılan 200 000 lira ve yeni açıları 
Los Angeles Başkonsolosluğumuzun kuruluş mas
raflarını karşılamak üzere büro giderleri madde
sine 1 200 000 liralık kanuni aktarma suretiyle ek 
ödenek teminine ihtiyaçodduğu te^bdt ve zorunlu 
görülmüştür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

15.000 15.611 300 000 — tasarrufu mümkün görülmüştür. 

(A/3) 

Dışişleri Bakanlığı 

Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

32.000 32.200 1 200 000 — Tasarrufu mümkün görülmüştür. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

35.000 36.350 — 300 000 Sağlık personelinin 1958 - 1966 yılları Ibütçelerm-
". den tahakkuk edip çocuik zammı, doğum yardımı, 

/ yakacak zammı ve tedavi ücreti gibi istihkakları
nın yılları bütçesinde, Ödenek «artığı bulunmadı
ğından tediyesi sağlanamamıştır. 

Mezkûr istihkaklar karşılıksız borç mahiyeti al
mış bulunmaktadır. Gerekli tediyeyi sağlamak 
üzere, adı geçen Bakanlık cari yıl bütçesinin 
15.611 nci tertipten tasarrufu mümkün görülen 
300 000 liranın düşülerelk, 1967 yılı bütçesinde 
(Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları) adı ile 
açılmış bulunan 36.350 nci maddeye aktarılması
na lüzum hâsıl olmuştur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1072) 



İkinci Madde : 
©ölüm (Madde Eklenen İzahat 

12.000 12.851 
12.853 
12.872 

600 000 
300 000 
300 000 

( A / l ) 
Dışişleri Bakanlığı 

Dışişleri Bakanlığı 12.852 nei (Cumhurbaşkanının yurt dışı yol
culuk giderleri) maddesine konulmuş bulunan ödenek tamamen 
sarf edilmiş olup, Sayın Cumhurbaşkanının ve Başbakanın yıl 
sonuna kadar yurt dışına yapacakları seyahat giderlerini karşı
lamak üzere 12.851, 12.853, 12.872 nei tertiplerden, mezkûr ter
tibe bu miktarlar aktarılmıştır. 
IBu itibarla; bu tertiplerde aktarmadan sonra bakiye ödenek yıl 
sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamıyacağmdan, tertiplerin hi
zalarında gösterilen miktarların eklenmesine zaruret hâsıl ol
muştur. 

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 12.441 25 000 000 Millî Eğitim Bakanlığı 1967 yılı bütçesinin 12.441 nei tertibine 

84 milyon liralık ödenek konulmuş bulunmaktadır. Bu miktar
dan 9 000 000 liralık ödenek adıgeçen bakanlık cari yıl bütçesi
nin, geçen yıllar borçları tertibine aktarılmıştır. 
1967 - 1968 öğretim yılında kaydedilen öğrenci miktarındaki ar
tışlar dikkate alınmak suretiyle, mezkûr yılda 6 lise, 143 gün
düzlü ve 10 gece ortaokulu açılmış mevcutlara da şubeler ilâve 
edilmiş bulunduğundan, bakiye 75 000 000 lira yıl sonuna kadar 
olan ihtiyacı karşılıyamıyacaktır. 
Bu itibarla, ihtiyacın karşılanabilmesi için bu miktarın eklenme
sine lüzum görülmüştür. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
13.000 13.420 765 168 3127 sayılı Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Kuruluş 

Kanunu gereğince Türk Silâhlı Kuvvetlerinin meteorolojik des
teğini temin etmekle mükellef bulunmaktadır. 
Genelkurmay Başkanlığınca Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü-

' ğü ile PTT Genci Müdürlüğünden telli devrelerin dışında hava 
üslerinde eksik bulunan diğer telli devrelerin de kısa zamanda 
tamamlanması istenilmiştir. 
Bu maksatla adıgeçen iki genel müdürlük ilgilileri gerekli çalış
maları yapmış ve tamamlamışlardır. 
Mezkûr hizmetlerin yapılabilmesi için Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğü cari yıl bütçesinin 13.420 nei (Telefon gider
leri) maddesinde yeteri kadar ödenek mevcndolmadığından, bu 
miktarın eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

(A/2) 
İmar ve İskân Bakanlığı 

22.000 22.770 20 000 000 Sakarya, Bolu, Kocaeli ve Bursa illeri ve çevrelerindeki afetze
delerin barandırılmaları amaciyle bu yıl alınacak tedbirlerle, ya
pılacak inşaat yardımı, bütün yapı ve kamu tesislerinin yapımı 
ve onarımı, bu işlerle ilgili etüt, proje giderleri ve kamulaştır
malara harcanmak üzere, 7269 sayılı Kanunun 33 ncü maddesine 
göre tesis edilmiş bulunan fona devredilmesi için 11 . 12 . 1967 
tarih ve 6/8207 sayılı Bakanlar Kurulu kararma istinaden İmar 
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Bölüm Madde Eklenen İzahat 

ve İskân Bakanlığı 1967 yılı bütçesinin 22.770 nci maddesinaüde-
n-ek kaydedilmişti. 
Bakanlar Kurulu kararma istinaden ödenek kaydedilmiş bulu
nan 'bu miktarın 7269 sayılı Kanunun 3,5 nci maddesine göre Tür
kiye Büyük Mille't Meclisinin açılışını takiıbeden 15; gün içinde 
tetkikine .sunulmak şartı yer almış bulunmaktadır. 
Bu itibarla; 20 OO0 000 liranın ıbu kanun tasarısına ithaline lüzum 
görülmüştür. 

. (A/3) 
Maliye Bakanlığı 

33:000 33.111 120 000 000 İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Ibenzeri kuruluşların 1967 yatı
rım ve finansman programı hazırlanırken, Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünün 1967 yılında 359,2 milyon liralık yatırım 
yapacağı ve 'buna mukabil de 600 milyon liralık finansman açığı
nın bulunduğu tesbit edilmiştir. 
Adı geçen teşekkülün 1967 yılı için programlanan ve 6/7409 sa
yılı Bakanlar Kurulu karariyle tesbit edilen 000 milyon liralık 
finansman ihtiyacının, 105 milyon lirası bütçeden, 175 milyon lirası 
Bütçe Kanununun 25 nci maddesi gereğince, 245 milyon lirası Dev
let Yatırım Bankasından, 55 milyon lirası dış proje kredisinden ve 
20 milyon lirası da Devlet Yatırım Bankasınca işletme kredisi ola
rak karşılanması programlanmıştır. 
Devlet Domiryiollarma bütçeden ödenmesi programlanan 105 
milyon liranın; 80 milyon lirası Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
33.000 inci bölümünün 33.111 nci maddesindeki ödenekten yar
dım olarak, 25 milyon lirası da yine Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
34.000 nci bölümünün 34.553 neü maddesindeki ödenekten ikraz 
olarak ödenmiştir. 
Hal böyle iken, Devlet Demiryollarının 1967 yılı için program
lanan ihtiyacı dışında, 

1. Toplu sözleşmelerinden .mütevellit 80 milyon lira, 
2. Bâzı temel mal ve hizmetlere zam yapılmasından dolayı da 
40 .milyon lira ki, cenı'an 120 milyon liralık ek bir malî külfet 
altına (girmiştir. 
Devlet Demiryolları yıl içinde ortaya çıkan 120 milyon liralık 
finansman ihtiyaçları karşılanmadığı ve ödeme güçleri de bulun
madığı için Hazineye takriben 87 milyon lira .civarında vergi ve 
igümrük borçlarını ödeyememekte ve ayrıca malî bakımdan güç 
durumda olan T. Kömür İsletmeleri Kurumuna da kömür bede
linden mütevellit 40 milyon liralık borçlarını tediye edememek
ledir. •; v..::., 
Yukarda ifade edilen durum muvacehesinde, Devlet Demiryolla 
rınm, faaliyetlerini devam 'ettirebilmeleri ve muaccel duruma 
ıgelen borçlarını lödiyebilmeleri için yıl içinde ortaya çıkan 120 
milyon liralık ihtiyacının karşılanması zaruri görülmektedir. 
Bu itibarla, Maliye Bakanlığı 1967 yılı bütçesinin 33.111 nci 
maddesine bu miktarın eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 
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Bölüm Madde Eklenen İzahat 

34M0 34.112 7 509 4i52 Hacettepe Üniversitesine, Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde (değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısı ile 2 150 000 liralık ek ödenek verilmesi teklifinde 
bulunulmuştur. 
Diğer taraftan hükme bağlı fborçlar tertibinin mevcut ödeneği 
madde altındaki meşruhata istinaden 5 359 452 lira artırılmıştır. 
Bu ödeneklerin nakit .karşılıklarının temini bakımından cem'an 
7 509 452 liralık munzam Hazine yardımı yapılmasına zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Üçüncü madde : 
Tarım Bakanlığı teşkilât ve müesseselerinde çalışan veteriner »hekimlere her ay maaşlarından 

ayrı (olarak 1 Ö00 liraya kadar ödenek verilmesi 883 sayılı Kanunla kalbul edilmiş 'bulunmaktadır. 
Mezkûr hekimlere verilec6k ödeneğe ait esaslar Bakanlar Kurulunun 6 . 1 1 . 1967 tarihli ve 

6/9125 sayılı Karariyle tesbit edilmiştir. Bu esaslara göre malî yıl sonuna kadar olan 8 aylık ihti
yacı karşılamak üzere Tarım (Bakanlığı cari yıl bütçesinin 12.000 nci (Personel giderleri) bölü
mlünde (883 sayılı Kanun .gereğince veteriner hekimlere verilecek ödenek karşılığı) adı ile yeni
den açılacak 1İ2.590 ncı maddeye 6 952 8Ö0 liralık olağanüstü iödenek konulması aorunlu gıörül-
müştür. 

Dördüncü madde : 
Millî Eğitim Bakanlığına ibağlı. Din JEğitimi Genel (Müdürlüğü ile Kandilli Rasathanesinin ihti

yacı (bulunan taşıtlar 1967 yılı İBütçe Kanununa bağlı (İR) işaretli »cetvelin a$ı .'geçen Bakanlık 
kısmında yer almış .bulunmaktadır. 

a) Din Eğitimi Genel Müdürlüğü ihtiyacı bulunan taşıtın cinsi ( 4 X 2 ) Staüon - Waıg!ofcı olup, 
karşılığı ödenek de 50 000 liradır. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Malzeme Jûfisi Genel Müdürlüğü ile yaptığı yazışmada; 50 000 
liralık ödenekle hu cins taşıtın satınalmaımryacağı, ıbunun yerine ıbu fiyatla ancak ( 4 X 2 ) Pick - up 
cinsi taşıtın temin edilebileceği anlaşılmıştır. 

b)i Kandilli Rasathanesi ihtiyacı olan 25 kişilik ( 4 X 4 ) arazi kaptı - kaçtı'nın Devlet Mal
zeme Ofisi Genel Müdürlüğünce temin edilememesi sebebiyle yerine adı geçen Genel (Müdürlükten 
aynı fiyatla iki aded ( 4 X 2 ) kaptı - kaçtı taşıtı alınacaktır. 

Bu itibarla; lüzumlu taşıtların alınabilmesi için cari yıl Bütçe Kanununa 'bağlı (R) işaretli 
cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kısmından, tasarıya bağlı (3) sayılı cetvelin çıkarılmasına ve aynı 
Bakanlık kısmına ilişik (4) sayılı «etvelin eklenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T/B.M.M. 
Bütçe Karma Komisyonu ' 8 . 1 . Î96S 

Esas No. : 1/457 
Karar No. : 91 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bütçe Karma Komisyonumuza havale edilmiş buhinan (İST67 yılı ZBütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) ilgili ,bakaaüıkiar'^e.-MaliyeJBiakanlığı temsillerinin 
de katılmasiyle incelendi ve görüşüldü : 
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'Tasannm gerekçesinde izah. edilen hususlar ve ilgililerden alman bilgiler sonucu olarak tasan, 
Komisyonumuzca olumlu karşılandığından tasan ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. ~ 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun - tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/. Sezgin 
Adıyaman 

M. A. Atdlay 

Aydın 
M. Ş. Koç 
Eskişehir 
1. Angı 
İstanbul 

Muhalifim 
S. Aren 

İzmir 
1. Gürsan 

Muğla 
T. Şahin 
Sakarya 

O. Salihoğlu 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Başkan V. 
Aydın 

/ . Cenap Ege 
Ankara 

/ . S. Hatipoğlu 
. 

Burdur 
/ . H. Boyacıoğlu 

Giresun 
/ . E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
H. Berkol 

İzmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
R. Soyer 
Samsun 
T. Akal 
Trabzon. 

A. 1. Birincioğlu 

' M. ı 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Ankara 

Y. Köker 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

Gümüşane 
S. Savacı 
İstanbul 

A7. Eroğan 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Rize 
E. 7 . Akçal 

Samsun 
S. Kılıç 
Trabzon 

Ö. L. Hocaoğlu 
Uşak 

?. Atayurt 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
C. Önder 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İstanbul 
M. Güven 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
C. Yalçın 
Tabiî Üye 

S. Karaman 
Trabzon 

A. R. Uzuner 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişildik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı 
tertipleri arasında (1 500 000) liralık aktarma 
yapılmıştır. 

MADDE "2. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerin ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
tertiplerine (174 474 620) liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 3. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Taran Bakanlığı 
kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) bölü
münde (883 sayılı Kanun gereğince Veteriner 
Hekimlere verilecek ödenek karşılığı) adiyle 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

yeniden açılan 12.590 ncı maddeye (6 952 800) 
liralık olağanüstü ödenek konulmuştur. 

MADDE 4. — 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin (237 sayılı Kanun 
gereğince alınacak taşıtlar) kismlndaiı,ilişik 
(3) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar çıkarılmış, ye
rine ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı taşıtlar ek
lenmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunun 
Maliye Bakanı yürütür. 

hükümlerini 

29 . 12 . 1967 

Devlet Bakanı 
. S, Öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 
İçişleri Bakanı 

F. Sükan 
Maliye Balkanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
~V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı 
A. N. Erdem' 

Sanayi Bakam Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut R. Sezgin ; 

Turizm ve T. Bakanı - İmar ve İskân Bakanı 
N. Kürşad H. Menteşeoğlu 

Köy tşleri-Bakanı 
8. O» Avct 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 
Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 
Dışişleri Bakanı 

/. S. Çağlayangil 
Millî Eğitim Bakanı 

/. Ertem 
Ticaret Bakanı 

A. Türkel 
Güm. ve Tekel Bakanı 

/. Tekin 
Ulaştırma Bakanı 

S. Bilgiç 

(Karma Komisyonunun ideğiştirişi) 

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

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

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

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1), (2), (3) ve (4) sayılı 
cetveller aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 
Düşülen Eklenen 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira 

(A/l) 
Dışişleri Bakanlığı 

15,000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 200 000 

SAĞLIK OCAKLARI, SAĞLIK ARAŞTIRMA KU
RUMLARI VE DİĞER SAĞLIK KURUMLARI Gİ
DERLERİ 

15.611 Büro giderleri 300 000 

(A/l) toplamı 300 000 

(A/3) 
Dışişleri Bakanlığı 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR Bölüm toplamı 1200 000 

DIŞ KURULUŞLAR GİDERLERİ 
Dış kuruluşlar giderleri 

15.811 Büro giderleri 1 200'000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 300 000 

32.200 Dış memleketlerde yaptırılacak binalar ve büyük ona
rımlar • 1 200 000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölüm toplamı 300 000 

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları 300 000 

(A/3) toplamı 1 20Ö 000 300 000 

Genel toplam 1 500 000 1 500 000 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1072) 
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Bölüm Madde 

[2] SAYILI CETYEL 

ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) 

Dinişleri Bal:arüiğı 

12.000 .PERSONEL GİDERLERİ: 

YOLLUKLAR 
Yönetim yollukları 

12.851 Yurt dışı sürekli görev yolluğu 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans voîluihı 

Bölüm toplamı 

Lira 

200 000 

000 000 
300 000 

300 000 

12.000 

Millî Eğilim Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm, toplamı 25 000 000 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Ders ücreti 

12.441 Orta dereceli ve vüksek okulların ders ve fistanları ücreti 25 000 000 

Devlat Meteoroloji İsleri Genel I5üdürîiiğü 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm tephımı 

EL AŞTIRMA GİDERLERİ 
10.420 Telefon giderleri 705 1(38 

(A/I) toplamı 20 C05 i08 

•(A/2) 

İmar ve İskân Bakanlığı 

22.000 YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Dölümü toplamı 20 000 000 

KONUT SEKTÖRÜ 
22.770 Umumi hayata müessir âfetler hakkında 72G9 sayılı Kanunun 

33 ncü maddesi gereğince (Türkiye Emlâk Kredi Bankasına ya
tırılacak paralar) 20 000 000 

C. Senatosu (S. Savısı : 1072s 
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Madde Ödeneğin çeşidi Lira 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

İKTİSADİ TRANSFERLER Bölüm toplamı 120 000 000 

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİNE İKTİSADİ TRANSFER
LER 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri müesseselere yapılacak yar
dımlar 

33.111 Ulaştırma kesimine girenlere 120 000 000 
MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 7 509 452 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 
34.112 Ankara Üniversitesine 7 509 452 

(A/3) toplamı 127 509 452 

Genel toplam 174 474 620 

[3] SAYILI CETVEL 

237 sayılı Eannıı gereğince alınacak taşıtlar 

Millî Eğiti'32 Bakanlığı 

Cinsi Nerede kıdlannaeash 

Simden vvagon 4 X 2 Yüksek İslâm enstitüleri ile bölge yatılı imam 
katip oknlhr.'inda 

Arazi kaptıkaçtı 25 kişilik 4 X 4 Kandilli Rasathanesi servis arabası 

[4] SAYILI ÖSTVmL 

237 sav:k Kamın gereğ'nce almamak taşıtlar 

Millî Bğitim Bakanlığı 

Cinsi Nerede kullanılacağı 

Piek - Up ('Şehir içi hizmetlerinde)) Yüksek İslâm enstitüleri ile bölge yatılı imam 
4 X 2 hatip okullarında 
Kaptıkaçtı 4 X 2 Kandilli Rasathanesi servis arabası 
: Sekiıici hikmetlerinde) 

\>o<^^—<•• 
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Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/455; C. Senatosu 1/843) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 12 . 1967 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 - 648/8531 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
28 . 12 . 1967 tarihinde kararlaştırılan «Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta şansı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

HÜKÜMET GEREKÇESİ 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinin ihtiyacı bulunan 1 aded kaptıkaçtı 
taşıtının sehven 1 aded panel olarak mezkûr üniversite cari yıl Bütçe Kanununa bağlı (R) işa
retli cetvelin taşıt alımları ile ilgili kısmında yer almış olup, bu taşıt için de bütçeye 65 000 lira
lık ödenek konulmuştur. 

Sehven (R) formülünde yer almış olan panel'ihı kaptıkaçtı olarak tashihi gerekmektedir. 

Mezkûr fakültenin ihtiyacı bulunan kaptıkaçtının satınalınabilmesi için bütçeye konulan öde
nek kifayet etmediğinden 16.810 ncu maddeden tasarrufu mümkün görülen 20 000 liranın 23.812 
nci1 maddeye aktarılması zorunlu görülmüştür. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 8 . 1 . 1968 

Esas No. : 1/455 
Karar No. : 89 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bütçe Karma Komisyonumuza havale edilmiş bulunan (Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) Ankara Üniversitesi Rektörü 
ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katılması ile incelendi ve görüşüldü : 
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Tasarının gerekçesinde izah edilen hususlar ve ilgililerden alman bilgiler sonucu olarak tasarı, 

Komisyonumuzca olumlu karşılandığından tasarı ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

İ. Sezgin 

Adıyaman 
M. A. Atalay 

Aydın 
M. Ş. Koç 

Giresun 
İ. E. Kılıçoğlu 

İstanbul 
H. Berkol 

izmir 
L. Yurdoğlu 

Niğde 
R. Soyer 

Samsun 
Y. Akal 

Trabzon 
A. İ. Birincioğlu 

Başkan V. 
Aydın 

1. Cenap Ege 

Ankara 
1. S. Hatipoğlu 

Burdur 
1. H. Boyacıoğlu 

Gümüşane 
S. Savacı 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Kayseri 
A. Hacıpaşaoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Samsun 
S. Kılıç 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 

Sözcü 
Sakarya 

A. Bayar 

Ankara 
Y. Köker 

Elâzığ 
K. Neclimoğlu 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İstanbul 
M. Güven 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Rize 
C. Yalçın 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

Kâtip 
Bolu 

H. t. Cop 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
Muhalifini 

$. Ar en 

İzmir 
/. Gür san 

Muğla 
T. Şahin 

Sakarya 
0. Salihoğlu 

Trabzon 
A. S. Ağanoğlu 

Uşak 
31. F. Atayurt 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kamın tasarısı 

MADDE 1. — Ankara üniversitesi 1967 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 
(Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi) kısmı
nın 16.000 nci (Çeşitli giderler) bölümünün 
16.810 ncu (Bina onarımı) maddesinden 20 000 
lira düşülerek, mezkûr Fakülte (A/2) işaretli 
cetvelinin 23.000 nci (Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları) bölümünün 23.812 nci 
(Taşıt alımları) maddesine aktarılmıştır. 

MADDE 2. — Ankara üniversitesi 1987 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 
237 sayılı Kanun gereğince satınalmacak taşıt
larla ilgili bulunan kısmından ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı formül çıkarılmış ilişik (2) sayılı 
cetvelde yazılı formül eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı, tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

28 . 12 . 1967 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakam 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. T ürk el 

Devlet Bakam 
S. Öztiirk 

Devlet Bakam 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilcehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
V. Â. Özkan 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Ankara Üniversitesi 1967 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

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

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

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

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

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller ay
nen kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ . Tekin 

Ulaştırma Bakam 
S. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakam 
İV. Kürşad 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakam 
A. N. Erdem 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
R. Sezgin 

İmar ve İskân Bakam 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakam 
8. O. Avcı 
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(Hükümet tasarısına bağlı cetveller) 

[1] SAYILI CETVEL 

237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 

Aded Cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Panel (Şehiriçi hizmetlerinde) 4X2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi hizmetlerinde 

[2] SAYILI CETVEL 

237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 

Aded Cinsi Nerede îkullanılaeağı 

1 Kaptıkaçtı (Şehiriçi hizmetlerinde) 4X2 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi hizmetlerinde 
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