
CİLT : 3 TOVLkMTL :&, 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

-*mwm 

35 nci Birleşim 

22.2.1972 Salı 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 426 

[I. __ GELEN KÂĞITLAR 426:427 

i il. — YOKLAMA 427 

IV. — LAŞKANL1K Dİ YANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Malatya Üyesi Hamdi özer'in, 
Haşhaş ekimi yasağı karşılığı ödenecek 
tazminatın yetersizliği ve yasağın gerçek 
sebepleri konusunda gündem dışı demeci 

427 

427: 
429 

2. — Kars Üyesi Y. Ziya Ayrım'm, Do
ğu bölgesinde çekilen yakacak sıkıntısı ve 
alınması gereken tedbirler konusunda gün
dem dışı demeci 429:430 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı Halûk Bayülken'e Adalet Ba
kanı Suat Bilge'nin vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/61) 430 

4. — Dilekçe Karma Komisyonu Baş
kanlığının, birikmiş dilekçelerin karara 
bağlanmış olduğuna dair teskeresi 430:431 

5. — Sayın üyelerden bazılarına izin 

Sayfa 
dair Başkanlık tezkeresi 

431 

431 
431 

verilmesine 
(3/62) 

6. — Komisyonlarda açık bulunan üye 
liklere seçim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/603; C. Senato
su 1/57) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tari
hi : 12 . 2 . 1972) 431:432,496:497 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/597; C. Senatosu 1/54) (S. 
Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 11.2.1972) 432: 

433,498:499 
3. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/602; C. Senatosu 1/56) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1972) 433,500:501 

4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 



C. Senatosu B : 35 22 . 2 . 1972 O : 1 

(A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/598; C. Senatosu 1/55) (S. Sayısı :68) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1972) 433:434,502: 

Ö03 
5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğünün 1965 yılı Genel Bilançosu
nun onanmasına dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 3/508; 
Cumhuriyet Senatosu 2/8) (S. Sayısı : 
48) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bitiş 
tarihi : 3 . 4 . 1972) 434:435,508:507 

6. — Devlet Orman işletmeleri Keres
te Fabrikaları, Anatamirhane müdürlük
leri ve Yedek Parça Depo müdürlükleri
nin 1965 yılı konsolide bilançosunun onan
masına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
3/390; Cumhuriyet Senatosu 2/9) (S. Sa
yısı : 49) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 
(Bitiş tarihi : 3 . 4 . 1972) 435,504:505 

7. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plan Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1 50; Cumhuriyet Senatosu 1 32) 
(S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 4.2.1972) 
(Bitiş tarihi : 3 . 4 . 1972) 435:436,508:509 

8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/64; C. 
Senatosu 1/33) (S. Sayısı : 43) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
3 .4 .1972) 436:437,510:511 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni 
pe Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/131; C. 
Senatosu 1/34) (S. Sayısı : 44) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1972) (Bitiş tarihi: 3.4.1972 437: 

438,512:513 
10. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yı

lı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (M. Meclis 1/67; C. Senatosu 
1/35) (S. Sayısı : 45) (Dağıtma tarihi : 
4 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 3 . 4 . 1972) 438: 

439,514:515 
11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1967 

bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/74; 
Cumhuriyet Senatosu 1/31) (S. Sayısı : 
53) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bitiş 
tarihi : 22 . 3 .1972) 439:440,516:517 

12. — Sivil Savunma idaresi Başkan
lığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 yılı bi
lançolarının onanmasına dair kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/478; 
Cumhuriyet Senatosu 2/5) (S. Sayısı : 
55) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1972) (Bi
tiş tarihi; 22 . 3 . 1972) 440:441,518:519 

13. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/133; Cumhuriyet Sena
tosu 1/28) (S. Sayısı : 51) (Dağıtma ta
rihi: 4.2.1972) (Bitiş tarihi: 22.3.1972 441: 

442,520:521 
14. — Devlet Hava Meydanları işlet

mesi Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/239; Cumhuriyet Se
natosu 1/29) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma 
tarihi: 4.2.1972) (Bitiş tarihi: 22.3. 1972 442: 

443,522:523 
15. — Hacettepe Üniversitesi 1968 büt

çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/213; C. Senato
su 1/30) (S. Sayısı : 54) (Dağıtma ta
rihi : 4 . 2 . 1972 (Bitiş tarihi : 22,3.1972) 443, 

526:527 

424 — 



C. Senatosu B : 35 22 . 2 . 1972 O : 1 

16. — istanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/279; C. Se
natosu 1/36) (S. Sayısı : 46) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1972) (Bitiş tarihi: 3.4.1972) 444: 

445,524:525 
17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 

bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
. Millet Meclesince kabul olunan metni ve 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 3/267; 
Cumhuriyet Senatosu 1/37) (S. Sayısı : 
47) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1972) (Bitiş 
tarihi :3 . 4 . 1972) 445:446,528:529 

18. — 3339 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadî 
İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İs
kân ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (Millet Meclisi 1/528; Cumhuriyet 
Senatosu 1/42) (S. Sayısı : 63) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
8 . 4 . 1972) 446:448,530:531 

19. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâ
zı değişiklikler yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ba
yındırlık, Ulaştırma ve İmar - iskân, İçiş
leri ve Bütçe ve Plân komisyonlarından 
5 er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/161; 
0. Senatosu 1/2) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
7 . 3 . 1972) * 448:449 

20. — Bazı orman suçlarının affına ve 
bunlardan mütevellit idare şahsi hakları

nın düşürülmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Tarım ve Anayasa 
ve Adalet komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/518; Cumhuriyet Senatosu 
2/2) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 
4 . 2 . 1971) (Bitiş tarihi : 29 . 2 . 1972) 449: 

485 
VI — SORULAR VE CEVAPLAR 485 

A — YAZILI SORULAR VE CEVAP
LARI 485 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mirkelâmoğlu'nun, Türkiye Kömür 
işletmelerinin bâzı yöneticilerine dair soru 
önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı 
cevabı (7/10) 485:486 

2. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Türkiye ha
ricî seyahatler dolayısiyle yapılan döviz 
harcamalarına dair soru önergesi ve Mali
ye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevabı 
(7/11) 486:489 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, köylü vatan
daşlarımızın ücretsiz tedavi edilmelerine 
dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Cevdet Aykan'm yazılı 
cevabı (7/14) 489:490 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, kapıcıların ko 
nut sorusuna dair soru önergesi ve imar ve 
İskân Bakanı Serbülent H. Bingöl'ün ya
zılı cevabı (7/15) 490:491 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Milas Ziraat 
Bankasına dair, soru önergesi ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı 
cevabı (7/811) 492:495 

— 425 — 



C. Senatosu B : 35 22 . 2 . 1972 O : 1 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1972 yılı bütçe kanunu tasarısının madde

leri kabul olundu, 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

saat 12,30 da ara verildi. 

İkinci Oturum 

Malî ve iktisadî işleri Komisyonu Başkanlı
ğının ; çırak, kalfa ve ustalık kanunu teklifinin, 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
3 er üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair tezkeresi ile; 

Grub başkanlıklarının, 15 . 2 . 1972 Salı ve 
17 . 2 .1972 Perşembe günleri yapılacak birle
şimlerin ara vermeye dahil edilmesine dair öner
gesi kabul olundu. 

1972 yılı bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak tümü açık oya sunul
du ve oyların ayrımı sonucunda kabul olunduğu 
bildirildi. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Ak-
çal'ın, T. C. Turizm Bankası kanun tasarısının, 
havale edilmiş olduğu komisyonlardan seçilecek 
4 er üyeden kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair önergesi kabul olundu. 

22 . 2 . 1972 Sah günü saat 15,00 te topla
nılmak üzere Birleşime saat 16,50 de son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Vnaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Tasan 
1. — 4. . 5 . 1960 tarih ve 7470 sayılı T. C. 

Turizm Bankası Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
1/573; Cumhuriyet İSenatosu 1/60) (Malî ve İk
tisadî İşler, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve 
Bütçe ve Plan komisyonlarına) (Müddet : Ge
çici Komisyon : 25 gün) 

Teklifler 
2. — Atatürk Üniversitesinde kurulacak 

Teknoloji ve Ev Ekonomisi Araştırma ve Ya
yım Enstitüsü ile Kürk Hayvanları Yetiştirme 
ve Yayım Çiftliği işletmesi hakkında teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi : 2/54; Cumhuriyet Senatosu : 2/14) 
(Millî Eğitim ve Bütçe ve Plan komisyonları
na) (Müddet : 10 ar gün) 

3. — Tarım Kredi kooperatifleri ve birlikle
ri kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclisi 2/194; Cumhuriyet 
Senatosu 2/15) (Malî ve iktisadî işler ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarına) (Müddet : 15 gün). 

Raporlar 
4. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

nun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler ve 
Bütçe ve Plan komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 2/513; Cumhuriyet Senatosu 2/11) (S. 
Sayısı : 64) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) 

5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/597; 
Cumhuriyet Senatosu 1/54) (S. Sayısı : 66) 
(Dağıtma tarihi : 11. 2 .1972) 

6. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/598; Cumhuriyet Sena
tosu 1/55) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1972) 

7. — Ege üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko-
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misyonu raporu (Millet Meclisi 1/602; Cumhu
riyet Senatosu 1/56) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma 
tarihi : 12 . 2 .1972) 

8. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/603; Cumhuriyet Senatosu 1/57) 
CS. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1972) 

9. — Bazı Tekel maddeleri fiyatlarına yapı
lan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu içişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 

1. — Malatya Üyesi .Hamdi Özer'in, Haşhaş 
ekimi yasağı karşılığı ödenecek tazminatın yeter
sizliği ve yasağın gerçek sebepleri konusunda 
gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — İki gündem dışı konuşma tale
bi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Haşhaş ekimi yasağı karşılığı ödenecek taz

minatın yetersizliği ile yasağın gerçek sebeple
ri hakkında Hükümeti uyarmak üzere gündem 
dışı konuşmak istediğimi saygı ile arzederim. 

Malatya 
Hamdi özer 

BAŞKAN — Sayın özer, buyurun. 
Gündemimiz çok yüklüdür, kısa olmasını 

istirham ederim. 

imar - iskân, Malî ve iktisadî işler ve Bütçe 
ve Plan komisyonlarından 3 er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/500; Cumhuriyet Senatosu 1/53) 
(S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1972) 

10. — 6785 sayılı imar Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma 
ve İmar - iskân, İçişleri ve Bütçe ve Plan ko
misyonlarından 5 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/161; Cumhuriyet Senatosu 1/2) (S. Sayısı : 
70) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1972) 

HAMDI ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Bu kürsüden en çok ve her fırsatta haşhaş 
konusunu dile getirmekteyim. Haşhaş ekimi, 
halkın hak ve hürriyetine tecavüz edilerek ya
saklanmıştır. Türk Milletinin insanî duyguları 
istismar edilerek, onun menfaatleri Amerika 
patronlarına peşkeş çekilmiştir. 

İnsanlık hamiyetimize hitap ederek, insan 
sağlığı için haşhaş ekiminin yasaklanmasını rica 
eden Amerika, sentetik uyuşturcu madde imal 
eden fabrikalarının milyarlar kazanmasını amaç 
almıştır. Amerika'nın bu yoldaki İsrarı ve bu
nun karşılığında sembolik olarak yapacağı 
tazminat, insan sağlığı için değil, insanlığı mah
va sürükleyen sentetik uyuşturucu madde imâl 
eden kendi fabrikatörlerinin servet hırs ve iş-

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, efen
dim. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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tihalarını tatmin içindir. Türk toprağı üzerinde
ki bu kibar baskı Türk balkının nafakasını 
Amerikan patronlarının kasalarına indirmek 
içindir. Bu yüzden, Türk balkının mülkiyet üze
rindeki tasarruf hakkı zedelenmiştir. 

Sayın senatörler, topraksız bir devlet düşü
nülemeyeceği gibi, tasarrufsuz bir mülkiyette 
düşünülemez. Halkın mülkiyet baklana toptan 
el koyan bir devlet demokratik sayılamaz. Eğer 
•bu vatan, üstünde yaşayan halkın vatanı ise, 
onun nimetleri o halka aittir. Kendi halkının 
arzusuna ve menfaatine bakmadan halkın mül
kü üzerinde başka bir devletle ve o devlet lehi
ne pazarlığa girişmek, bağımsız bir devlet anla
yışı ile bağdaşamaz. Haşhaş ekimini yasaklat
mak için ekonomik çıkarlarını insanî bir kis
veye büründürmek suretiyle diplomatik baskı 
yapanların başında Amerika Birleşik Devlet
leri gelmektedir. Çünkü, Türkiye haşhaşından 
elde edilen afyonun kökünü kurutarak, afyon
dan. elde edilen 26 alkoloit ve daha bir çok mü
essir maddeyi sentetik olarak Amerika kendi 
fabrikalarında imal etmekte, dünya pazarlarına 
ve bu arada Türkiye'de yüksek fiyatla satmak
tadır. Bıı fabrikalardan 1954'de elde edilen 
ssutetik uyuşturcu madde, 1950' dekinin. 170 
misli artmıştır. Şimdi ise bu artış, bin millin 3 
yaklaşmıştır. 

Şu halde, sentetik uyuşturucu madde imal 
eden fabrikalarının cayır cayır çalışmaîarmı 
neden destekliyor; dünyada kaçak şekilde ve 
fahiş fiyatla satışına neden yardımcı oluyor? 
Amerika îsraildeki sentetik uyuşturucu madde 
ve ayrıca afyon fabrikalarına neden müdahale 
etmiyor? Çünkü Amerikanın sentetik uyuşturu
cu madde fabrikatörlerinin çoğu Musevidir. Yu
nanistan m afyon fabrikası da Rum asıllı Ame
rikan fabrikatörlerinin himayesindedir. 

Avrupa'nın bütün sanayi memleketlerinde; 
Yugoslavya'da, her iki Amerika ile Çin ve Hin
distan'da afyon fabrikaları çalışmaktadır. Ar
jantin'de üç tane uyuşturucu madde fabrikası 
vardır. Vaktiyle Kore'de savaşan 30 bin Ame
rikalı asker, Kızıl Çin'den kaçak olarak gelen 
afyonla afyonkeş olmuşlardır. Burada doların 
gücü afyonla Sarılmıştır. Bütün bunlara ses 
çıkartamayan Amerika, Türkiye'nin afyonuna 
neden musallat olmuştur? İstanbul'da afyonla
rımızı işliyen üç fabrikamız vardı, bunlar ka
patılmış haşhaş yurdu Anadolu şimdi haşhaşı 
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tanımaz hale sokulmaya zorlanmıştır. Bu top
rak bizden davacıdır arkadaşlar. Onun değe
rini korumalı ve onun verdiğini almalıyız. Ak
si halde, o bizi kabul etmeyecektir. Anadolu 
toprağına kilit vurulamaz. Onun değerini ucu
za satamayız. 

Sayın senatörler, arkeolojik kazılarda görül
müştür ki, afyon tarihten önceki çağlardan be
ri tababette ilâç olarak ve tohumu da besin 
maddesi olarak kullanılmıştır. Haşhaşın vata
nı Anadolu'dur. Oradan dünyanın her yanma 
tohumu taşınmış; fakat Anadolu toprağının ye
tiştirdiği kalite elde edilememiştir. Bunun için 
bütün devletler Anadolu haşhaşına cephe al
mışlardır. 

Memleketimizin, çok güzide bir kâğıt mühen
disi ve P etkim kimyageri olan Sayın Mehmet 
Ali Kâğıtçı'nın afyon üzerindeki incelemesini 
ve bununla ilgili eserini okumanızı önemle tav
siye ederim. Bu eser, hepimizin ibretle uyarıl
masına yardımcıdır. Kendisine huzurunuzda 
şükranlarımı sunuyorum. 

Bu arada, 20 yıldan beri bu konu üzerinde 
uyarıcı nitelikte Hürriyet, Cumhuriyet, Tercü
man gazeteleri durmadan bilgi vermiştir; fakat 
bu duymamazlıktan gelinmiştir. 

Sayın senatörler, yer yüzünden en üstün 
kaliteli haşhaş yetiştiren ülke Anadolu'muz-
dur. Bu üstünlüğünü hâlâ muhafaza etmekte
dir. Birleşik Amerika haşhaş yetiştirme tecrü
besine 1764 yılında başlamış ve afyon istihsali
ni ancak 1865 yılında başarabilmiştir. Afyon
dan elde edilen müessir madde randımanının 
düşüklüğü ve çok emek ve külfete katlanma 
zorunluğu onlara ekonomik gelmemiştir. Fa
kat, dışarıdan afyon ithalini de millî gelirlerine 
uygun bulmadıkları için, dünya afyon fiyat
larını baltalama yolunu seçmişlerdir. Uyuştu
rucu ve uyutucu maddelerin sentetik olarak 
imali yolunda fabrikalar kurmuşlardır. 1928 
vs 1930 yılları arasında afyonumuzun kilosu bu 
yüzden 40 liradan 5 liraya kadar düşürülmüş
tür. Sentetik uyuşturcu madde imal eden fab
rikatör memleketler elbirliği etmiş ve kartel
ler vücuda getirmişlerdir; alabildiğine uyuştu
rucu madde imali yarışı başlamıştır. Ancak, 
afyondan ve bilhassa Türkiye afyonundan elde 
edilen bu maddelerin üstünlüğü karşısında re
kabet edilemeyince, dünya piyasalarına Tür-
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kiye'nin esmer altını ve yurdumuza da altın dö
vizleri akmaya başlamıştır. Bu durum, Ame
rika uyuşturucu madde fabrikatörlerinin tmem-
faatlarmı baltalamış, dış piyasada ve hattâ 
Amerika içinde Türk afyonu karşısında onları 
yenilgiye uğratmıştır, işte bu nedenledir ki, 
Amerika Birleşik Devletleri, patronlarının taz
yiki ile Türkiye'yi tazyike başladı. 42 vilâyeti
mizde haşhaş ekimi yapılırken, 7 vilâyete indi
rildi ve tazminat hesabına 7 il dahil edildi. Haş
haş ekici illerin 1/6 indirilmesi, şimdi tazminat 
olarak ödenmekte olan kilo başına gösterilen 
525 lira, hakikatte 84 liradan ibarettir arkadaş
lar. Böylece afyonumuzun kilosunu 84 liraya 
bağlayan Amerika, bir kilo afyondan elde edi
len müessir unsurları daha değersiz kalitede 
olmasına rağmen, sentetik olarak imal etmek
te ve 10 - 15 bin liraya satacak pazarları ele ge
çirmektedir. Sayın senatörler dikkatinize ib
retle arz ediyorum; afyonumuzun kilosunu 84 
liraya satmalan Amerika, bunun karşılığında 
kilo basma 10 ilâ 15 bin lira kazanmaktadır. 
Bu kazanç Türk halkının sırtından sağlanmak
tadır. 

Dünyada bütün sentetik uyuşturucu madde 
fabrikalarının çalışmasına rağmen, afyonumuz 
kalitesini, kendi değerini korudu ve dünyanın 
her yanında, el altından da olsa, müşteri bul
du. Esmer altın imal eden toprağımızın değe
rini ucuza satmayalım arkadaşlar. 42 ilimiz 
haşhaş ekim. alanıdır. 20 milyon nüfusun geçim 
kaynağı afyondur. Her ilimize senede bir mil
yar lira tazminat ödenir ve ayrıca afyondan el
de edilen ilâçlar memleketimizin ihtiyacını kar
şılayacak yeterlikte Amerika tarafından bedava 
sağlanırsa, bu haşhaş ekiminden vazgeçelim. 
Aksi halde, afyon fabrikalarımızı kurarak af
yonumuzu ve onun müessir maddelerini dünya 
pazarlarına sürmeliyiz. 

Amerika'nın ve bütün uygar milletlerin silâh 
ve cephane fabrikaları ile sentetik uyuşturucu 
madde fabrikaları kendi halkının yararına ve 
dünya milletlerinin zararına çalıştığı gibi, bizim 
de haşhaş tarlalarımız ve afyon fabrikalarımız 
çalışmalıdır. Bu millet, tek taraflı pazarlığı 
kabul etmiyor ve etmeyecektir. Amerika hal
kı kadar Türk halkı da yaşamak hakkına sa
hiptir. Sayın Başbakan Amerika'ya gidecektir. 
iki taraflı pazarlık yapmadan ve eşit hakkı 
sağlamadan yapacağı kabulü milletimiz kabul 

etmeyecektir. 42 ilimiz haşhaş ekim alanıdır. 
Bu illerimizin haşhaş ekicilerine ya tazminat 
verilecek, ya da onlara topraklarını işlemek hak
kı tanınacaktır. 

Millî gelir kaynağımızın değeri hakkında in
celemeden verilmiş olan anlaşma kararı yeni
den gözden geçirilmelidir. Milletimizin refahı 
yolunda gerekirse Sayın Başbakan, istifa etmek 
feragatini ve faziletini göstermeli ve bunu onil-
letinden esirgememelidir. Gerektiği anda millet 
yararına karardan rücu ©diş, milletin sinesine 
rücu etmektir. Yeni ve yararlı bir anlaşma im
kânını yeni bir Hükümete bahşetmek, onun ta
rihî feraseti ve millî itibarı olacaktır. Milleti
miz bu itibarı Sayın Erim'e lâyık görmektedir. 
Kendisinden bu liyakati bekliyoruz. Türk hal
kının arzusunu Amerika'ya kabul ettiremediği 
takdirde, istifa yolu kendisini kalbimize getiren 
yol olacaktır. 

Amerika'dan dönüşünü gönlümüze dönüş 
olarak beklemekteyiz. Başarısını diler, Yüce 
Senatoya saygılar sunarım. 

2. — Kars Vitesi Y. Ziya Ayrım'in, Doyu 
bölgesinde edilen yakacak sıkıntısı ve alın
ması gereken tedbirler konusunda gün d on. dışı 
demeci. 

BAŞKAN — İkinci bir gündem dışı talep 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Doğu bölgesindeki yakacak sıkıntısı hak

kında konuşmak üzere gündem dışı söz veril
mesini arz ederim. 

Kars 
Y. Ziya Ayrım 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayrım, kısa 
olması istirhamiyle. Gündemimiz yüklüdür. 

Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 
Başkan, sayın senatörler; 

Muhtelif vesilelerle muhtelif arkadaşlar ta
rafından dile getirilen; fakat Hükümet tara
fından üzerinde durulmayan bir konu için 
huzurunuzu işgal ettiğimden müteessirim. 

Muhterem senatörler, Birinci Erim Hükü
metinin kömür fiyatlarına % 300 nispetinde 
bir zam yapması, dar gelirli vatandaşlar ve 
Doğu - Anadolu Bölgesi için bir darbe tesiri 
yaptı. 

Diğer taraftan ormanlarımızın sömürülme
sine tahribine de yol açtı, bir vesile teşkil etti. 

- 429 — 



C. Senatosu B : 35 22 . 2 . 1972 O : 1 

Muhterem senatörler, bilhassa Birinci Erim 
Hükümetinde bazı bakanlarca vatandaşları 
hükümetlerine ve Devletine karşı soğulmak 
için güdülen gayede ikinci Nihat Erim Hükü
metinin de aynı paralelde gitmesi büyük bir 
endişe kaynağı olmuştur. Bilhassa konu ile 
ilgili Sayın Bakanın; ihtiyaç bölgelerini ge
zerek buradaki ihtiyaçları tespit etmesi yeri
ne, kömür istihsal bölgelerini gezmesi ve tu
ristik mahiyetteki bulunan bu gezilerin tele
vizyon ekranlarında gözükmesi yanında; kars, 
Erzurum, Ağrı, Muş gibi illerimizde piyasaya 
gelen bir, kamyon linyiti almak için yüz
lerce vatandaşın bu kamyonların başına nasıl 
üşüştüğünün de televizyon ekranlarında gös
terilmesini arzu ederdik; fakat maalesef 
bunlar yapılmadı. 

Diğer taraftan Hükümetin zamları ya
parken, resmî devairin yakacak ödenekleri
ni hiç olmazsa bu zamlar nispetinde artıra
rak göndermesi lâzımdı. Bu lâzımeye de ria
yet edilmemiş, eskiden bin lira giderken, 
tekrar bin lira gönderilmiştir. Hattâ öyle 
olmuştur ki, bilebildiğim kadarı ile Kars vi
lâyetinden arz edeyim; meselâ Ardahan, Ha-
nak, Çıldır, Arpaçay ilçelerimizdeki Hükü
met konaklarının içine de vazifeliler, ne de 
vatandaşlar giremez olmuştur. Birçok okulla
rımız bu yüzden tatile girmiştir. Zaten bu se
ne de anormal bir kış oldu. 

Şimdi geçmişin hükümetleri, bilhassa or
manların tahriplerini önlemek için halka be
dava fiyatla linyit kömür sobaları dağıtır
ken ve hattâ linyit kömürünün bu bölge
lerde yayılmasını tavsiye ederken, bu hükü
metlerin tekrar bu konunun aksine dönmesi, 
diğer taraftan esasen mühim bir servet olan 
ve topraklarımıza verilmediği için toprakları
mızın erozyonuna sebebolan hayvan gübre
sinin de tarlaya atılmasından ziyade, daha 
fazla yakılmasına sebebolmuştur. 

Hatırlarsınız, iki üç yıl Doğu Anadolu'
da şiddetli bir kuraklık hüküm sürdü. Bu ku
raklık sebebiyle hemen hemen Erzurum, Ağrı, 
Van, Kars illeri hayvan varlıklarının üçte bi
rini ellerinden çıkarttılar. Onlar için mühim 
ve kömürün yerine geçen tezeğin eskisi gibi 
miktarı da bol değildir. Hattâ geçende bir 
arkadaşımın da ifade ettiği gibi, tezeğin ta
nesi 5 liraya çıkmıştır. 

Hakikaten konu endişe vericidir. Doğu 
Anadolu bölgelerinde bulunanlarınız vardır; 
burada bir eve ilk defa gittiğiniz zaman en 
büyük ikram olarak derhal sobayı yakarlar. 

Meselâ Kars'a verilen kömür miktarı 8 500 
tondur. 10 bin tonu bulmadığı için Kömür Tevzi 
Müessesesi işletme açamıyor, işletme açmadığı 
için de kömür işi anormal gidiyor, büyük 
sıkıntı oluyor. Hükümetin bu konu üzerine eği
lerek Kars'ta da bir işletme açmasını ve 
Doğuda'ki kömür sevkiyatının hızlandırılma
sını arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

3. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kam Halûk Beıyülken'e Adalet Bakanı Suat Bil-
geııin vekillik etmesinin uygun görülmüş oklu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (S/61) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt- dışına giden Dışişleri Baka

nı Halûk Bayülken'in dönüşüne kadar; Dışiş
leri Bakanlığına, Adalet Bakanı Suat Bilge'-
nin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur efen
dim. 

i. —• Dilekçe Karma Komisyonu Başkanlı
ğının, birikmiş dilekçelerin karara bağlanmış 
olduğuna dair tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir Komisyon Başkanlığı tez
keresi var, okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Komisyonumuz, ülkemizin dört bir tarafın

dan gelen Türk yurtdaşlarmm, dert, şikâyet, 
dilek ve muhtelif isteklerini muhtevi dilekçe
lerini inceleyerek; 1970 yılında altı bin, 1971 
yılında ise dokuz bin beşyüz olmak üzere ce
man onbeş bin beşyüz dilekçeyi karara bağla
mıştır. Birikmiş dilekçeler tamamen tasfiye 
edilerek, takvim günü çalışmalarımızın de
vam ettiğini, 

Bu sebeple samimî ve ciddî parlömanter ça
lışmalarımızın mütevazi örneği olan mesaimi-
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zin sonucunu yüksek ıttılaınıza arza karar 
yerdik. 

En derin saygılarımızla. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Ordu Senatörü 

Selâhattin Acar 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz olunur efen
dim. (Alkışlar) 

5. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/62) 

BAŞKAN — Altı sayın üyeye izin verilme
sini öneren Başkanlık Divanı tezkeresi var, 
okutuyorum efendim. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senato

su üyelerinin hizalarında gösterilen müddetle 
izinli sayılmaları hususunun Genel Kurula ar
zı, Başkanlık Divanının 14 . 2 . 1972 tarihli top
lantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tasviplerine arz olunur. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Cumhuriyet Senatosu Manisa üyesi Doğan 
Barutçuoğlu, hastalığına binaen, 20 . 2 . 1972 
tarihinden itibaren (17 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi M. Or
han Tuğrul, hastalığına binaen, 1 . 2 . 1972 tari
hinden itibaren (15 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Musta
fa Tığlı, hastalığına binaen, 1 . 2 . 1972 tarihin
den itibaren (15 gün) 

Konya Üyesi Fakih 
. 2 . 1972 tarihinden 

Cumhuriyet Senatosu Erzurum üyesi Edip 
Somunoğlu, hastalığına binaen, 4 . 2 . 1972 tari
hinden itibaren (15 gün) 

Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Ruhi 
Tunakan, hastalığına binaen, 10 . 2 . 1972 tari
hinden itibaren (20 gün) 

Cumhuriyet Senatosu 
özlen, mazeretine binaen, 1 
itibaren (20 gün) 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu'na 17 gün 
izin verilmesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Tuğrul'a 15 gün izin verilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Tığlı'ya 15 gün izin verilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler,., Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Somunoğlu'na 15 gün izin verilmesini 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın Tunakan'a 20 gün izin verilmesini şa-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Sayın Özden'e 20 gün izin verilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

6. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Komisyonlara aday gösterilme
diği için gündemin bu maddesini geçiyoruz. 

V — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe Kamımın a bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/603; C. Senatosu 1/57) (S. Sayısı : 65) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlığı ve Adalet Bakanının önergeleri var, ay
nı mealdedir. Birini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin Tüzük gereğince bir defa görüşü

lecek işler kısmında bulunan 65, 66, 67 ve 68 

(1) 65 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

sıra sayılı kanun tasarılarının müstaceliyeti se
bebiyle gündemde bulunan bütün işlere takdi-
men görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

Cihat Bilgehan 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın Adalet Bakanının önergesi de aynı meal
dedir, okunmasına lüzum yok efendim. 
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65 sıra sayılı 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 

Sayın Bakan ve Bakanlık yetkilisi?.. Bura
da. Komisyon?.. Buradalar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunacağım. Okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok, 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı ( A l ) ve (A/3) işaretli cetvellerinin ilişik 
cetvelde yazılı tertiplerine (2 595 970) liralık 
ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — ilişik (A/ l ) ve (A/3) işaretli 
cetvelleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

(A/ l ) 

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 

Bölüm toplamı 716 970 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

16.000 Çeşitli giderler 
Bölüm toplamı 1 275 000 

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

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
13,000 Yönetim giderleri 

Bölüm, toplamı 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 

Dışişleri Bakanlığı 
35.000 Sosyal transferler 

Bölüm toplamı 354 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi kabul edilen cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(E) işaretli cetvelin Başbakanlık kısmında bu-
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lunan 5 adet arazi binek (Landrover) 4 X 4 
MİT taşıt çıkarılmış, yerine 5 adet arazi kaptı
kaçtı (Şehir dışı) 4 X 4 MİT taşıt eklenmiştir. 

Mezkûr cetvelde MİT Teşkiltma ait 9 adet 
taşıt kadrosundaki Chevrolet, Ford, Ford - Ta-
unus, Man; İnterntional ibareleri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler,,, Etmeyenler.., Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.., Etmeyenler,., Kabul edilmiştir 
efendim, 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok, Tasarı açık oylarınıza 
sunulacaktır efendim, 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1971 ı/ılı Bütçe Kanunundu değişiklik ııa-
prfması hakkında kanun tasans? ve Bütçe Karma 
Komisi/onu raporu (M. Meclisi 1/597; (\ Sena
tosu 1/51) fS. Sen/ısı : 66 (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunacağım. Okunmasını ka
bul edenler... Etmeyenler.,. Okunmaması kabul 
edilmiştir efendim, 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?., Yok. maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.,, Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 

Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm-

(1) 66 S. Senjdı basnunjazt tutanağın sonuna 
eklidir. 
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leri getiren kanunların uygulanmasından doğan 
istihkaklar için "bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (Ödenekleri (1) lira olarak 
tespit edilmiş tertipler dahil) (B) işaretli cet
velin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını 
karşılık göstermek suretiyle ( A l ) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkili
dir:» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler.,, Kabul edilmiştir 
efendim, 

Madde 2, — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üyy?.,, Yek. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Bağlık ve 
Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarmıza sunuyorum. 
kabul edenler.,. Etmeyenler,., Kabul edilmemiş
tir efendim, 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok= Tasarı açık oylarınıza 
sunulacakur efendim., 

3. — Eye Vniversitesi 1971 ydı Bütçe Knnu-
înma hağh cetvellerde deyi^iklil; yapılması lıeıl:-
Inııela 7anua tasarısı ve Bütçe Karma Komisjajnu 
raporu. (M. Meclisi 1/60:2; (\ Senatosu 1/56) (d. 
Sayısı: 67) (Dayıtma tarihi: 12.2.197:?) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir efendim, 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum, Kabul edenler,,. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cevtelin Tıp 

fi) 67 >•. Sayılı hasra ayazı ivtanağni semama 
calidir. 

22 . 2 . 1972 O : 1 

Fakültesi kısmının 35.000 nci (Sosyal transfer
ler) bölümünün 35,220 nci (Emekli ikramiyesi) 
maddesine (30 000) liralık ek ödenek verilmiş
tir, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
yı.n üye?.,. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler,,. Kabul edilmiştir 
efendim, 

Madde 2. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 72,000 
nci (özsl gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Ge
çen yıldan devreden nakit) maddesine (30 000) 
lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.., Etmeyenler,,. Kabul edilmiştir 
efendim, 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.,, Yok. Maddeyi oylarmıza sunuyorum. 
Kabul edenler,,. Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 4, — Bu kam; mı Malıya ve Millî Eği-
• tim bakanları yürütür, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarımda sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler,., Kabul edilmiştir 
efendim, 

Tasarının tümü . üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?,. Yok, Tasarı açık oylarım^a 
sunulacaktır efendim. 

-/. ----- 1071 )i>>< Bi'trr r{{nnn^,va ])f,f-,]{ (A/ı) 
işaretli cefr-rJde değişildi!; yapılmadı kald^mda 
J-rv"}' !asa:•(*.'• ve Büf<p- Karma K^m^nana ra-
yom> Of. ?.frr!i:v 1/79°: (\ devdısa 1/77) (d, 
^ayı<-i : 6d) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunacağım, Okunmadım ka
bul edenler,.. Etmeyenler.,, Okunmaması karar
laştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler,., Kabul etmeyenler.,. Kabul edil
miştir efendim. 

(!) 6d d, daad: 7>/;:?;?;//;/^? taramaya-] 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin, ilişik cetvelde yazılı ter
tipleri arasında (18 500 000) liralık aktarma 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — (A/l) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Bölüm Düşülen Eklenen 

(A/l) 
Adalet Bakanlığı 

13.000 Yönetim giderleri 
Bölüm toplamı 7 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet Giderleri 
B.ölüm Toplamı 18 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum Giderleri 
Bölüm Toplamı 11 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurulan cetveli ile birlikte 1 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin imar ve iskân Bakanlığı 
kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) bölümü
nün 12.813 ncü (Geçici görev yolluğu) madde
sine (200 000) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Bu kanun j^ayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyte söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 65 66, 67, 68 sıra 
sayılı ve kabul buyurulan kanun tasarıları 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

Beyaz matbu oy pusulası kabulü, kırmızı oy 
pusulası reddi, yeşil oy pusulası ise çekinser 
oyu mutazammındır. Basılı oy pusulası nezdin-
de bulunmayan sayın üyeler, dağıtılacak olan 
mühürlü beyaz kâğıtlara isimlerini ve iradeleri
ni kabul, ret, çekinser olarak izhar etmek sure
tiyle kullanabilirler. 

itiraz vukubulmadığı taktirde kutular sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

Vazifeliler başlasınlar efendim. 
Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin «Tüzük gereğince bir defa görüşü
lecek işler» kısmında bulunan 48, 49, 42, 43, 44, 
45, 53, 55, 51, 52, 54, 46 ve 47 sıra sayılı kanun 
tasarısı ve tekliflerinin gündemde mevcut bütün 
işlere takdimen öncelikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Bütçe ve Plan Komisyonu 
Başkanı 

M. Faik Ata yurt 
BAŞKAN — iktisadî Devlet Teşekküllerinin 

bilançolarının onanmasına ve kesin hesap ka
nunlarının müzakeresine ilişkin olan bu önerge 
üzerinde söz isteyen sayın üye? Yok, önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Komisyon ve Hükümet temsilcisi yerinde bu
lunuyorlar. 

5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 1965 ıjilı Genel Bilançosunun onan
masına eletir kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Büt
çe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
3/508; Cumhuriyet Senatosu 2/8) (S. Sayısı: dS) 
(1) 

(1) 48 S. Sayılı basmayan tutanağın 
eklidir. 
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BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu ra
porunun müzakeresine geçiyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır efen
dim. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
1965 yılı Genel bilançosunun onanmasına dair 

kanun teklifi 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1965 takvim yılı Döner Serma
ye Genel bilançosu ile kâr ve zarar hesabı onan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Eabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Tarım ve Maliye Ba
kanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye? Yok. Tasarı açık oylarınıza 
sunulacaktır, efendim. 

. .6'. — Devlet Orman İşletmeleri Kereste Fab
rikalar), Anatamirhane mü el il yivlileri ve Yedek 
Paren Depo mudili İliklerinin 1965 yılı konsolide 
bilançosunu it onanmasına devir kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/390; 
Cumhuriyet Senatosu 2/9) (S. S ayısı : 49) (1) 

BAŞKAN — Bütçe ve Plân Komisyonu ra
porunun müzakeresine geçiyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

(1) 49 S. saydı basma yazı tuteınağın sonuna 
eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhle söz 
isteyen sayın üye? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Orman İşletmeleri Kereste Fabrikaları, 
Anatamirhane müdürlükleri ve Yedek Parça De
po müdürlüklerinin 1965 yılı konsolide bilanço

sunun onanmasına dair karnın teklifi 

Madde 1. — Devlet Orman işletmeleri, Ke
reste Fabrikaları, Anatamirhane müdürlükleri 
ve Yedek Parça Depo müdürlüklerinin ilişikte 
gösterilen 1965 yılı konsolide bilançosu ile kâr 
ve zarar hesabı onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, efendim. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Orman 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen saym üye?.. Yok. Tasarı açık oylarını
za sunulacaktır efendim. 

7. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 

bütçe yılı Kesinhesap kanunu tetsarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi : 1/50: Cumhuriyet Senatosu : 1/32) 
(S. Sayısı : 42) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporunun müzakeresine geçi
yoruz. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Okunmaması kararlaştırıl
mıştır. 

(1) 42 S. Sayılı basmeıyeızı Tutetneığın sonu
na eklidir. 
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Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?,. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 

yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1967 bütçe yılı genel harcamaları 
ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller
de gösterildiği üzere; 

a) (25 084 264,33) lirası cari harcamalara, 
(53 818 927,15) lirası yatırım harcamalarına, 
(22 306 985,06) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak (101 210 176,54) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan 
tahsilat, (B) işaretli cetvelde" gösterilriği üzere, 

a) (112 138 227,46) lirası normal gelirler
den yapılan tahsilata, (11 923 523) lirası özel 
gelirlerden yapılan tahsilata, 

b) özel kanunlar ile sağlanan ve normal 
gelirler meyanmda bulunan gelirlerden yılı için
de harcanmayan (27 959 872,64) lira ertesi yı
la devredilmiştir, bu suretle yılın tahsilatı 
(96 101 877,82) lira olarak kalmıştır. 

BAŞKAM — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim, 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil 
eden (5 108 298,72) liralık açık mevcutları
mızla karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1967 bütçe yılı içinde harcanmayan 
ve bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen (3 209 889,19) 
liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar ge
reğince kaydolunan ödenekten yılı içinde har

canmayan (22 188 398,52) lira ertesi yıla dev
redilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 6. — Bu kanunu Başbakan ve Maliye 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
yın üye?., Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.., Kabul etmeyenler,.. Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oylarınıza 
sunulacaktır efendim. 

<Q. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 
büfçc yılı Kesinhesap lianunu tasarısının Millet 
Meclisince kubul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Büter ve Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/64; C. Senatosu ; 1/33) (S. Sayısı : 
43) fi) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.., Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1967 bütçe yılı genel harcamaları, ilişik 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere, 

(i) 43 S. Seıyılı Basmayan Tutanağın so
nuna eklidir. 
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a) (345 034 875,14) lirası cari harcamala
ra, (1 043 652 043,37) lirası yatırım harcama
larına, (103 790 857,34) lirası da sermaye teş
kili ve transfer harcamalarına, 

>b) (45 732 287,25) lirası özel kanunlar ge
reğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
yatırım harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak (1 538 210 063,10) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tah
silat ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, 

a) (12 207 677,43) lira normal gelirlerden 
yapılan tahsilat; (1 482 481 187,43) lira özel 
gelirlerden yapılan tahsilat, 

b) (83 901,881,81) lira özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilatı, 

c) özel kanunlar gereğince sağlanan ge
lirlerden harcanmayan (38 164 137,99) lira er
tesi yıla devredilmiştir. Bu suretle yılın gelir 
tahsilatı (1 540 426 608,68) lira olarak kalmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde ya
zılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(2 216 545,58) lira gelir fazlası olarak kal
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilgili bölümlerinden (55 043 628,94) liralık 
avans verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1967 bütçe yılı içinde harcanmayan 
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I ve bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerinin ilgili bölümlerinde gösterilen 
(48 528 356,46) liralık ödenek yok edilmiş ve 
özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten 
yılı içinde harcanmayan (38 164 137,99) lira 
ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oyla
rınıza sunulacaktır, efendim. 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1.907 
bütçe yıl t Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni re CumJıuri-
yct Senaotsu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/131; (\ Senatosu 1/3-1) (S. Sa
yısı : 4-1) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını 
kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı genel harcamaları ilişik 

(1) 11 S. Sayılı B asm ay azı Tutanağın so
nuna eklidir. 
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(A/ l ) , (A/2), (A/3) ve özel bölümler işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere, 

aj (27 178 869,14) lira cari harcamalara, 
(17 807 256,36) lirası yatırım harcamalarına, 
(8 395 727,48) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına, 

b) (3 230 293,38) lirası özel kanunlar ge
reğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalara, (18 340 814,87) lirası aynı 
cetvelde yapılan yatırım harcamalarına aidol-
mak üzere toplam olarak (74 952 961,23) lira
dır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) (38 725 265,58) lirası normal gelirler
den yapılan tahsilata, (32 338 836,69) lirası 
özel gelirlerden yapılan tahsilata, 

b) (90 740 614,78) lirası özel kanunlar ge
reğince elde edilen tahsilata aidolmak üzere 
toplam olarak (161 802 717,05) liradır. 

c) Özel kanunlar ile sağlanan gelirlerden 
yılı içinde harcanmayan (69 169 506,53) lira 
ertesi yıla devredilmiş bu suretle yılm tahsilatı 
(32 633 210,52) lira olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
vasılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 
(17 680 249,29) lira, gelir fazlası olarak kal
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,, Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler,,, Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı içinde harcanmayan ve bağlı 
(A / l ) , (A/2), (A/3) ve özel bölümler işaretli 
cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
(4 888 203,02) liralık ödenek yok edilmiş ve 
özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten 
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yılı içinde harcanmayan (69 169 506,53) lira er
tesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?,. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, 
Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 6, — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz isteyen sayın üye?,. Yok. Tasarı açık oyla
rınıza sunulacaktır efendim. 

10. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Kcsinhesap kem unu tasarısının Millet 31 edilin
ce kabul al anan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/67; (\ Senatosu 1/35) (S. Sayısı : 45) (1) 

BAŞKAN — Raporun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum, okunmasını 
kabul edenler,.. Okunmamasını kabul edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
söz isteyen sayın üye?., Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler,., Kabul etmeyenler.., Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1987 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/ l ) , 
(A/2), (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere, 

a) (84 102 281,58) lirası cari harcamalara , 
(46 151 784,72) lirası yatırım harcamalarına, 
(4 354 067,24) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına, 

(1) 15 S. Sayih Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

18 — 



C. Senatosu B : 35 22 . 2 . 1972 O : 1 

!b) (644 131,09) lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
harcamalarına aidolmak üzere toplam olarak 
(135 252 264,63) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı gelirlerinden (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere : 

a) (134 048 780,74) lirası normal gelirler
den yapılan tahsilata, (1 988 645,06) lirası özel 
gelirlerden yapılan tahsilata, 

b) (725 587,02) lirası da özel kanunlar ge
reğince elde edilen tahsilata aidolmak üzere 
(136 763 012,82) liradır. 

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan ge
lirlerden yılı içinde harcanmayan (81 455,93) 
lirası ertesi yıla devredilmiş, bu suretle yılın 
tassilâtı (136 681 556,89) lira olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde 

yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil 
eden (1 429 292,26) lira gelir fazlası olarak 
kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 

1967 bütçe yılı içinde harcanmayan ve bağlı 
(A/l) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
ayrı sütunlarında gösterilen (32 965 863,46) 
liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar ge
reğince kaydolunan ödenekten yılı içinde har
canmayan (81 455,93) lira ertesi yıla devret
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer : 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Orman 

Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üy3?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır efendim. 

://. — Tele! Genci Müdürlüğü 1967 hütce 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe rı Plan Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/71: Cumhuriyet Senatosu 1/31) 
(S. Sayısı : 53) (1) 

BAŞKAN — Bahsi geçen raporun müzakere
sine başlıyoruz 

Raporun okunup, okunmamasını oylarınıza 
sunacağım. Okunmasını kabul edenler... Okun
mamasını kabul edenler... Okunmaması karar
laştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesin-
hesap kanunu tasarısı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı genel harcamaları ilişik gider 
Kesinhesap cetvelinin (A/l), (A/2) ve (A/3) 
bölümlerinde gösterildiği üzere, 

a) (68 841 659,44) lirası cari harcamalara, 
(59 787 903,72) lirası yatırım harcamalarına, 
(6 635 711,51) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına, 

b) (55 594 022,51) lirası özel kanunlar ge
reğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 

(1) 53 S. Saydı Basma yazı Tutanağın so
nuna eklidir. 
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cari harcamalara aidolmak üzere toplam olarak 
(190 859 297,18) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edsnler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) (1 808 754 051,07) lirası normal gelirler
den yapılan tahsilata, 

b) (55 594 022,51) lirası özel kanunlar ge
reğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak (1 864 348 073,58) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — İkinci ve birinci maddelerde 

(a) işareti ile yazılı gelir ve gider arasındaki 
farkı teşkil eden (1 673 776,40) lira gelir faz
lası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 

gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/2) işaretli cetvelinin ilgili böl'ümlerinı-
den (30 979 512,79) liralık avans verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 

1967 yılı içinde harcanmayarak ve ilişik gider 
Kesinhesap cetvelinin (A/l), (A/2), (A/3) işa
retli bölümlerinin ayrı sütunlarında gösterilen 
(15 338 831,76) liralık ödenek yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girsr. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Güm

rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye... Yok. 

Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır efendim. 

12. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının 1967 yılı bilançoları
nın onanmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 3/478; Cumhuriyet Senatosu 2/5) (S. 
Sayısı ' 55) (1) 

BAŞKAN — Bahsi geçen raporun müzakere
sine başlıyoruz 

Raporun okunup, okunmamasını oylarınıza 
sunacağım. Okunmasını kabul edenler... Okun
mamasını kabul edenler... Okunmaması karar
laştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
;iye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri 
Saymanlığının 1967 yılı Bilançolarının onanma

sına dair kanun teklifi 

Madde 1. — Sivil iSavunma İdaresi Baş
kanlığı Fon İşleri Saymanlığının ilişik cetvelde 
gösterilen 1967 yılı bilançosu onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 55 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın so
nuna eklidir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye 

Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Açık oylarınıza sunu
lacaktır efendim. 

13. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhe-
sap kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plan Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/133-
Cumhuriyet Senatosu 1/28) (S. Sayısı : 51) 
(D 

BAŞKAN — Bahsi geçen raporun müzakere 
sine geçiyoruz. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu oy
larınıza sunacağım. Okunmasını kabul edenler... 
Okunmamasını kabul edenler... Okunmamas? 
kararlaştırılmıştır efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

tasarısı 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İs
letmesi Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yıl1 

genel harcamaları ilişik (A/l), (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üze
re (40 928 234,93) lirası cari harcamalara. 

(1) 51 S. Sayılı Basma yazı Tutanağın so
nuna eklidir. 

(9 188 400,96) lirası yatırım harcamalarına, 
(2 547 221,38) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarınla aidolmak üzere toplam 
olarak (52 663 857,26) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Xabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İş

letmesi Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı 
gelirlerinden yapılan tahsilat (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere; 

a) (14 681 '672,05) lirası normal gelirler
den yapılan tahsilata, 

b) (36 013 903,00) lirası da özel gelirler
den yapılan tahsilata aidolmak üzere toplam 
olarak (50 695 575,05) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Tabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
Tazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil 
?den (1 968 282,21) lira açık mevcutlarla kar-
"•lanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa-
ı n üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Tabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları İş
etmesi Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı 
;cinde harcanmayan ve bağlı (A/l), (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında 
gösterilen (8 298 745,49) liralık ödenek yok 
ıdilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
vın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
vın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

— 441 — 



u. ı eııauusa JB : «JD '&& . 'I . ±W2 U : 1 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oylarını
za sunulacaktır efendim. 

11. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesinlıesap ka
nunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plan, 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/239; Cum
huriyet Senatosu 1/29) (S. Sayısı : 52) (Dağıt
ma tarihi : i . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 22.3.1972) 
(D 

BAŞKAN — Raporun müzakeresine geçiyo
ruz efendim. Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Okunmaması 
kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğü 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 

tasarısı 

Giderler : 
Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet

mesi Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı har
camaları ilişik (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere (41 154 255,32) 
lirası cari harcamalara, (7 814 568,48) lirası ya
tırım harcamalarına, (1 987 673,10) lirası da 
sermaye teşkili ve transfer harcamalarına, aidol-
mak üzere toplam olarak (50 956 496,90) lira
dır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Gelirler : 
Madde 2. — Devlet Hava Meydanları iş

letmesi Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı 
gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, 

(1) 52 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir, 

a) (16 614 779,46) lirası normal gelirler
den yapılan tahsile, 

b) (33 587 224,00) lirası özel gelirlerden 
yapılan tahsile, aüdolmak üzere yılın tahsilleri 
(50 202 003,46) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın, üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Gelir gider dengesi : 
Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 

yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil 
eden (754 493,44) lira açık mevcutlarımızla 
karşılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Gelecek yıllara geçici avanslar : 
Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 

gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/l), (A/2), (A/3) işaretli cetvellerin 
ilgili bölümlerinden (3 197 806,85) liralık 
avans verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Yok edilecek ödenek : 

Madde 5. — Devlet Haya Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve bağlı (A/l), (A/2), 
(A/3) işaretli cetvellerinin ilgili sütunlarında 
gösterilen (9 150 391,25) liralık ödenek yok 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Yürürlük ve yürütme hükümleri : 
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarı açık oylarınıza 
sunulacaktır efendim. 

15. — Hacettepe Üniversiten 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Bütçe ve Plan Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/213; Cumhuriyet Senatosu 1/30) (S. 
Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bi
tiş tarihi : 22 .3 .1972 (1) 

BAŞKAN — Raporun müzakeresine geçiyo
ruz efendim. Raporun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Okunmasını ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Okunmaması 
kararlaştırılmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum efendim. 

Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesinhe-
sap Kanunu 

Giderler : 
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 

bütçe yılı harcamaları ilişik (A/l), (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üze
re; (57 383 346,49) lirası cari harcamalara 
(47 005 464,36) lirası yatırım harcamalarına 
(39 514 893,39) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına, aidolmak üzere top
lam olarak (123 903 705,24) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere; 

(1) 51 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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G-elirler : 
a) (850 493,71) lirası normal gelirlerden 

yapılan tahsile, 
b) (123 018 180,00) lirası özel gelirlerden 

yapılan tahsile, aidolmak üzere toplam olarak 
yılın tahsilleri (123 868 673,71) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Gelir gider dengesi : 
Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 

yazılı gider ve gelr arasındaki farkı teşkil 
eden (35 031,53) lira açık mevcutlarımızla kar
şılanmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Yok edilecek ödenek : 
Madde 4. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 

bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin ilgili sü
tunlarında gösterilen (8 770 577,82) liralık öde
nek yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi, oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Yürürlük ve yürütme hükümleri : 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Tasarı açık oylarınıza sunula-

j çaktır efendim. 
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16. — İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyte Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/279; C. Senatosu 1/36) (S. Sayısı : 46) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
3.4. 1972) (1) 

BAŞKAN — Raporun müzakeresine geçiyo
ruz. ? 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Okunmaması kararlaş
tırılmıştır. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İstanbul üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

Giderler : 
Madde 1. — istanbul Üniversitesinin 1968 

bütçe yılı harcamaları ilişik (A/l), (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) (88 026 148,77) lirası cari harcamalara, 
(31 176 730,37) lirası yatırım harcamalarına, 
(17 258 793,39) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına, 

b) (623 651,09) lirası özel kanunlar gere
ğince kaydedilen ödeneklerden yapılan cari 
harcamalara aidolmak üzere toplam olarak 
(137 085 323,62) liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Gelirler : 
Madde 2. — istanbul Üniversitesinin 1968 

bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) (9 372 977,22) lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsile, 

b) (97 393 582,02) lirası özel gelirlerden 
yapılan tahsile, 

c) (1 944 205,08) lirası özel kanunlar ve 
bağışlardan elde edilen tahsile aidolmak üzere 

(1) 46 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(108 711 034,32) lira olup, özel kanunlar ile ba-
; ğışlardan sağlanan gelirlerden yılı içinde har

canmayan (1 320 553,99) lira ertesi yıla dev
redilmiş, bu suretle 1968 yılı tahsilatı 
(107 390 480,33) lira olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Gelir gider dengesi : 
Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 

yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil 
eden (29 694 843,29) lira mevcutlarla karşılan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Gelecek yıllara geçici avanslar : 
Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 

gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili 
bölümlerinden (3 426 475,37) liralık avans ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Yok edilecek ödenek : 
Madde 5. — İstanbul üniversitesinin 1968 

bütçe yılı içinde harcanmayan ve bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili sü
tunlarında gösterilen (30 154 653,64) liralık 
ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmayan 
(1 524 183,14) lira ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KaMl edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yürürlük ve yürütme hükümleri : 
Madde 6. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Ka^ul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir 
efendim.. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Tasan açık oylarınıza sunulmuştur. 

17. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 3/267; Cumhuriyet Senatosu 1/37) 
(S. Sayısı : 47) (1) 

BAŞKAN — Müzakereye başlıyoruz efen
dim. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... KaJbul etmeyenler... Okunmaması kaibul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... KaJbul 
edilmiştir efendim. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı 

Giderler : 
Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 

1968 bütçe yılı harcamaları ilişik (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 
(2 066 971,17) lirası cari harcamalara, 
(104 335,50) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarıma aidolmak üzere toplam ola
rak (2 171 306,67) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir ©fendim. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Gelirler : 
Madde 2, — Petrol Dairesi Başkanlığının 

1968 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

(1) 47 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

a) i (11 881) lirası normal gelirlerden ya
pılan tahsile, 

b) (2 824 641,78) lirası özel gelirlerden 
yapılan tahsile aidolmak üzere toplam olarak 
(2 836 522,78) lira olmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Gelir gider denigesi : 

Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil 
eden (665 216,11) lira gelir fazlası olarak kal
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Yok edilecek ödenek : 
Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 

1968 bütçe yılı içinde harcanmayan ve bağlı 
(A/l), ve (A/3) işaretli cetvellerinin ilgili sü
tunlarında gösterilen (598 026,33) liralık öde
nek yok edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük ve yürütme hükümleri : 
Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa

yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sa
yın üye?... Yok. 

Tasarı açık oylarınıza sunulmuştur. 
4 aktarma ve 13 Kesinhesap kanun tasarısı 

ve teklifi ile, bilançolarının onanmasını ta-
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zammun eden tasarı ve tekliflere açık oylarını 
kullanmayan sayın üyeler lütfen kullansınlar 
efendim. 

Zil çalıyor. Oyların neyi tazammun ettiğini 
evvelce arz etmiştim Heyeti Umumiyeye. 

18. — 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadî İşler, Bayındırlık, 
U/aşırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/528; Cum
huriyet Senatosu 1/42) (S. Sayısı : 63) (1) 

BAŞKAN — iki önerge var, okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci defa görüşülecek işler bölü

münün birinci görüşmesi yapılacak işler kıs
mının 4 ncü maddesini teşkil eden, 3339 sayılı 
Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
kanun tasarısının müstaceliyeti gözetilerek gün
demdeki bütün işlere öncelik tanınmak suretiy
le ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı 

Mehmet Faik Atayurt 

BAŞKAN — Bir de Hükümet teklifi var, 
lütfen okuyunuz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bugünkü gündemin iki defa görüşülecek iş

ler bölümünün birinci defa görüşülmesi yapıla
cak işler kısmı 4 ncü sırasında bulunan 3339 sa
yılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına 
dair kanun tasarısının önemine binaen Cum
huriyet Senatosu içtüzüğünün 45 ve 46 ncı mad
deleri gereğince diğer bütün işlere takdimen ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Rıfkı Danışman 
Ulaştırma Bakanı 

BAŞKAN — iki önerge de aynı mealde ve 
mahiyettedir. Önergeler üzerinde söz isteyen sa
vın üve var mı efendim?... Yok. yın üye var mı efendim?... Yok. 

(1.) 63 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

63 sıra sayılı kanun tasarısının öncelikle 
müzakere edilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyla
rınıza sunacağım. Okunmasını kabul edenler... 
Etmeyenler... Okunmaması kabul edilmiştir 
efendim. 

Tasarının tümü üzerinden lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye var mı efendim?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

ivedilik teklifi, maddelerin bir defa müza
keresini öngören teklif vardır. 

ivedilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Komisyon yerinde, Bakan yerinde, birinci 
maddeyi okutuyorum. 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatıl
masına dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 3339 sayılı «Hariçten satmali-
nan buharlı ve motorlu gemilerle memlekette 
yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın 
Gümrük Resminden istisnasına dair Kanun» un 
30 . 12 . 1960 tarih ve 179 sayılı Kanunla 1970 
malî yılı sonuna kadar uzatılmış bulunan yürür
lük süresi, 1980 malî yılı sonuna kadar uzatıl
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye var mı?... 

Sayın Fehmi Alpaslan, buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

3339 sayılı Kanun yıllarca birer yıl süre ile uza
tıldıktan sonra, 1960 senesindeki bir uzatma ile 
on senelik ömür kazanmış ve bu da bittikten 
sonra epey zamandan beri denizciliğimiz bakı
mından bir boşluk hâsıl olmuştur. 

Bir ara kararname çıkarmak sureti ile bu 
ihtiyacın karşılanması ciheti düşünülmüşse de, 
Maliye Bakanlığı, Dış Ekonomik ilişkiler Ba
kanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasında tam 
mutabakat hâsıl olamadığı ve kararname ile ya
pılacak işlemin de ihtiyaca tam mânası ile ce
vap veremeyeceği düşünüldüğü için, nihayet es
kiden olduğu gibi, 3339 sayılı Kanunun uzatıl-
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masına dair bu tasarı hazırlanmış ve Yüce Mec
lislere sevk edilmiştir. 

Şimdi bu, gecikmiş olmasına rağmen, bugün 
yüksek huzurunuza geldiği için, ciddî bir ihti
yaca cevap verecek kanun olarak biran evvel 
çıkması hakikaten hem lüzumlu, hem de çok 
faydalı bir haldir. Yalnız, bu vesile ile bir hu
susu yüksek huzurunuzda arz etmeden geçeme
yeceğim. 

Bu madde filvaki teşvik tedbirleri içerisin
de mütalaa edilebilecek hükümler getiriyor; 
ama hiçbir zaman Türkiye denizciliğinin ger
çek ihtiyaçlarına cevap verecek halde de değil
dir. Türkiye bugün, her mevzuda olduğu gibi, 
özellikle denizcilik konusunda ıstıraplı bir halde 
bulunmaktadır. Türkiye'nin yılda, zannediyo
rum, iki milyarı aşkın navlun ödeme durumu 
var; eğer hesapta aldanmıyorsam. Dört tarafı 
denizlerle çevrili olan ülkemiz; maalesef bir za
manlar Türkiye'nin çobanı diye tesmiye edilen 
Bulgaristan'ın nakliyat yapan gemileri seviye-
smda gemiye sahibolacak kadar bir duruma da 
düşmüş. Öyle Yunanistan'la falan mukayese 
edilecek tarafımız da yok maalesef. Mevcudolan 
ve büyük kısmı Devlet Deniz Yolları, Devlet 
Deniz Nakliyat Şirketinin emrinde bulunan ge
milerden de lâyiki veçhile istifade edildiğini 
zannetmiyorum. Özel teşebbüs bir ara bir geliş
tirme imkânlarını aradı; fakat bunun da suya 
düştüğü görülüyor. Şu Türkiye'nin içinde bu
lunduğu şartları dikkate almak sureti ile, bu 
işin de tüccar işi olduğunu hesaba katarak, tam 
ticarî zihniyetle Türkiye'de denizcilik yapacak 
elemanları teşvik edecek pek çok tedbirin bu
lunduğunu bu işle ilgili olanlardan çok defa 
dinlemişimdir şahsan; ama mevzuat hazretleri 
sureti katiyede buna imkân vermiyor ve her 
gün biraz daha gidiyoruz. Bugün Türkiye'de 
şu kadar tonilato gemi vardır filân, lâfı edil
diği şaman ben yakinen biliyorum ki; bu mev
cudolan gemilerin de ancak 2/3 sinden istifade 
ediliyor, 1/3 de yine muattal vaziyette, çalışa
mam halde. 

O halde, hazır Ulaştırma Bakanımız da bu
rada iken arz etmiş olayım ki; Türkiye'deki de
niz nakliyat işine, Türkiye'nin evvelâ iktisadî 
ekonomik vaziyeti bakımından, arkasından bel
ki onun kadar önemli, ondan da öne geçebilecek 
şekilde savunma meselesi bakımından bir istika-
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met vermek ve bir silkinip kalkınmak lüzumu 
aşikârdır. Umarım ki, bu dar çerçeveden sıyrıl
mak sureti ile yeni hamleler yaparak bu ihti
yaç karşılanacaktır. 

Bu hayatî olan mevzuu dile getirmek için 
huzurunuzu işgal ettim; özür dilerim, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Başka söz isteyen sayın üye?... Sayın Ba

kan söz istemişlerdir. 
Ulaştırma Bakam Rıfkı Danışman, buyuru

nuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFKI DANIŞMAN 
(Erzurum Milletvekili) — Sayın Başkan değer
li senatörler; 

Muhterem arkadaşımız Sayın Fehmi Alpas
lan'ın bu kanun tasarısı üzerinde görüşme yap
ması çok yerinde oldu. Zira, bizim de bir - iki 
noktada fikrimizi açıklamamıza vesile verdi. 

Değerli senatörler, Sayın Alpaslan'ın ifade 
buyurdukları gibi, Türkiye'de denizcilik işlet
mesi hakikaten bugün istenilmeyen istikamette 
gelişmiş ve bugün birçok problemleri olan ve 
bu problemleri çok zor çözülebilir idare haline 
gelmiştir. Bu problemlerin başında, bu idarele
rin şevki idare mekanizmasının istenilen şekilde 
işlemesini önleyen konularda kanunî tedbirlerin 
alınması zarureti gelir. Diğerleri; teknik mese
leler, işletmeler yönünden alınması zarurî ted
birler halen istenilir seviyede olmadığından ve 
gerekli şekilde bu tedbirlere hâkimiyet tesis 
edilemediğinden, Sayın Alpaslan'ın ifade bu
yurdukları gibi, bu idareler mutlak surette ıs
laha muhtaçtır, üzerinde çok çalışılması lâzım-
gelir ve bir de; dış ticaretimize büyük etkisi ola
cak işletmelerdir. Bugün dış navlun olarak 150 
milyon dolar civarında bir kayıpla karşı kar
şıya bulunuyoruz. Elimizde bulunan gemileri 
iyi işletemiyoruz, doğrudur. Ama bu konular 
tespit edilmiştir, problemler teşhis edilmiştir, 
çareleri mevcuttur, sıra ile bunlar üzerine gi
dilecektir. 

3339 sayılı Kanunla gemi inşaiye sanayiine 
ve gemi inşaiye sanayii için ithâl edilecek mal
zemelere gümrük muafiyeti tanınmaktadır'. Bu
güne kadarki tatbikat; 3339 sayılı Kanunun 
yürürlük süresinin bitmesinden sonra, 474 sayı
lı Gümrük Kanununa dayanarak Bakanlar Ku
rulu Kararnamesiyle gümrük hadlerinin sıfıra 
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indirilmesi suretiyle bu imkân temin edilmiştir. 
Ama, mutlak surette bu kanunun 10 yıl daha 
süresinin uzatılmasiyle bu konu, istikbalde bu 
işletmelerin alacağı katî şekle kadar, hiç olmaz
sa muvakkat olarak giderilmiş bulunacaktır. 

Deniz işletmeciliğimizin gelişmesi için lü
zumlu tedbirler arasında, bilhassa teşvik tedbir
leri, gemi kredi fonu, Türkiye'de gemi inşaiye 
sanayimin geliştirilmesi gibi hususlar mevcuttur. 
Bu konular etüdedilmiştir, çeşitli kanallardan 
çalışmalar yapılmaktadır. Çok kısa zamanda iyi 
bir istikamete döneceği kanaatini taşımakta
yız. 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 10 
yıl olarak tutulmasının bir sebebi de; bu konu
nun Üçüncü Beş Yıllık Planda alacağı istika
metin ne olacağını bugünden tam olarak tespit 
etmemiz mümkün bulunmadığından yürürlük sü
resi mümkün olan nispette uzun tutulmuştur. 
Daha önce başka türlü tedbirler düşünüldüğü 
takdirde bu kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve düşünülen istikametteki tedbirlerin yürür
lüğe konması sağlanmış bulunacaktır. 

Yüce Senatonun bu tasarıya iltifat buyurma
sını istirham ediyoruz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Sim Atalay, buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cevaplandırıldı, 

vazgeçtim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz iste

yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2 — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye, Ulaştırma ve Gümrük ve Tekel bakanlık
lar1. yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarımıza sunuyo
rum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye var mı?... Yok. 

1 nci maddenin metnine göre tasarı açık oy
larınıza sunulmuştur. 

Beyaz oy kabulü, kırmızı oy reddi, yeşil oy 
çekinser oyu ifade eder. Yanında basılı oy 
pusulası bulunmayan sayın üyelerin iradelerini 
dağıtılacak olan mühürlü kâğıtlarla, isimlerini 
de yazmak suretiyle izhar etmelerini istirham 
ederim. 

itiraz olmadığı takdirde kutu sıralar arasın
da dolaştırılacaktır... Kutu dolaştırılsın. 

4 aktarma kanun tasarısı ve 13 adet Kesin-
hesap kanun tasarısı, teklifleriyle bilançoların 
onanmasına ilişkin olan kanun tasarısı teklifle
rine oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?... Yok. Oy kutuları kaldırılsın efendim. 

19. 6785 sayılı İmar Kanununda bazı de
ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın 31illet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar ve İskân, İçişleri ve Bütçe ve Plan komis
yonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/161; 
Cumhuriyet Senatosu 1/2) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
7.3. 1972) 

BAŞKAN — Bir önerge daha var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

bölümünde bulunan 6785 sayılı imar Kanunun
da bâzı değişiklikler yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının gündemde mevcut diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Serbülent H. Bingöl 
imar ve iskân Bakamı 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen sa
yıp. üye?... 

Buyurur. Sayın Atayurt. 
M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Saym 

Başkan, sayın arkadaşlar; 
(Bugün gündemlimizde mevcut bulunan çok 

önemli bir kanun tasarısı 62 sıra sayısıyla da
ğıtılmış bulunmaktadır. Her gün malî bakım
dan güçlükler doğuran bu husus bu 62 sıra sa
yılı olup, 13 . 7 . 1956 tarihli v s 6802 sayılı 
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Gider Vergileri Kanununun'bazı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Yüce G-enel Kurulumuzda işin önsmlne ve 
müstaceliyetine binaen öncelik ve ivedilikle 
ve diğer işlere takdimen görtüşlülm'eisinde zaru
ret vardır. Her gün büyük kayıplar olmakta
dır. Bu görüşüldükten sonra gündem bakımın
dan diğer konuya geçilmesini arz ve teklif edi
yorum. 

İBu hususta bir önerge de takdim etmiştik, 
ama zannediyorum ki, bunu Sayın Başkanlık 
(bulamadılar. Tekrar etmemiz mümkündür. 

Arz ederim. 

EEFET EENDECİ (Samsun) — Bir mev
zu daha var Sayın Başkanım. Onu da buradan 
araz .edeyim. 

Orman suçlarının affı hakkındaki kanunun 
(bitim tarihine iki gün vardır. Şimdi teklif 
kanunun bitiş süresi daha uzuncadır ve bu 
Orman Kanunu müzakeresinin uzaması ihti
mali de vardır.'Bu sebeplerle Orman Suçları
nın Affı hakkındaki Kanunu önümüzdeki cel
selerde yetiştirenıezsek, fevkalâde toplantı 
yapmak gilbi bir duruma girmemiz bahis mev
zuu olacak. Bugün başlamamızda fayda var
dır. imar Kanunu araya girerse yetiştiremeyiz. 

BAŞKAN — Siz de aleyhte konuşuyorsu
nuz, teşekkür ederim efendim. 

Lehte buyurun Sayın Artukmiaç. 

ISADIK ABJTU1KM1AÇ (Yozgat) — Sayın 
Ba|kanrm, ivedilik ve öncelik teklifinin Yük
sek Başkanlığınıza verildiği sıraya ğör.3 göz-
önünde tutulması gerekir. Bu İmar Kanunu 
da diğer kanunlar kadar önemlidir ve öne 
alınması da gereklidir, memleketin imar prob
lemleri bakımından. Bakanlık bu önergedeki 
maruzatını daha evvel yaptı zannediyorum. 
Ayrıca, bir hafta veya 10 gün önceden bu 
tasan arkadaşlarımıza dağıtılmıştır, tetkik 
imkânı hâsıl olmuştur. 6 gün sonra gelenler 
daha yeni dağıtılmış bulunduğuna göre, imar 
Kanununa ait tasarının öncelikle görüşiülmıesi 
gerektiği kanısındayım. 

IBAŞKAN — Efendim, 70 sıra sayılı imar 
Kanununun müddeti, arkadaşlarımız Sayın 
Faik Atayurt ve Anayasa Ko'milsiyonu (Başka-
nımn ifadelerinde belirttikleri glfbi, gerçekten 
7 Martta bitiyor ve yine öncelik önergesi 

verilen 61 sıra sayılı tasarı da 29 . 2 . 1972 de 
Ibitiyor. 

Lelhte, aloylhte konuşuldu, önerge okunmuş
tur. Önergeyi oylarımıza sunuyorum. 

KaJbul buyuranlar... («Hangisini» sesleri.)' 
70 sıra sayılı taJsarı hakkındaki önergeyi 

okuttum. 70 sıra sayılı 6785 sayılı imar Ka
nununda bazı değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tasarısının bugünkü giündemıindeki 
görüşülmeyen, intacedilmıeyen işlerden önce 
görüşülmesini öngören önergenin lehinde, aley
hinde konuşuldu. Bu önergeyi oylarınıza su
nuyorum, 

Kabul edenler... Etmeyenler... önerge red
dedilmiştir. 

20. — Bazı orman suçlarının affına ve bun
lardan mütevellit idare şahsi kaklarının düşü
rülmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım ve, Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/518; Cumhuriyet Se
natosu 2/2) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 
4.2. 1971) (Bitiş tarihi : 29 . 2 . 1972) (1) 

IBAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan bazı orman suçlarının af
fına ve bunlardan mütevellit'idare şahsi hak
larının düşürülmesine dair kanun teklifinin 
Cumhuriyet Senatıosundaki görüşme süresi 29 
Şubat 1972 Salı günü sona ereceğinden gün
demde mevcut bütün işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Anayasa ve Adalet 
IKomlisyonu 

Başkanı 
Bsfet Rendeci 

(BAŞKAN — 61 sıra sayılı ve bazı orman 
suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare 
şahsî haklarının düşünülmesine dair kanun 
teklifinin öncelikle görlü ı̂ülmesini önigören Sa
yın Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı-

(1) 61 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nunda eklidir. 
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şimdi hangi görüşün metni olacak ve müza
kerelere esas hangisi bulunacaktır? Çünkü, bir 
kısım arkadaşlarımız temeline itirazcıdırlar, 
bir kısmı Millet Meclisi metninde yapılan 
değişikliğe itiraz ederler; af kapsamının da
raldığına itiraz ederler. O halde ekseriyeti teş
kil eden üyeler, bugün Millet Metlisinin 
değiştirilen kısmı ile gelen metnin karşısında 
bulunuyorlar. Peki, biz hangi metni müzakere 
edeceğiz? Evvelâ bu hususu tespit edilsin, ber
raklığa ulaşsın, ondan sonra ben af hakkın
daki görüşlerimle, bir kısım suçlar hakkın
daki görüşlerim] arz edeyim. 

iSayın Başkan, istirham edeceğim, evvelâ 
bu husus berraklığa ulaşsın. Yani müzakere 
konusu şimdi hangisi olacaktır? Çünkü bu 
şekli ile ben, Komisyonun bize getirdiği 7 nci 
sayfanın 2 nci sırasında yer alan metni ekse
riyet görüşü olarak alamıyorum. Sayın Ko
misyon Başkanı bize sarih olarak beyan etsin
ler. Neyi görüşeceğiz, hangi metni görüşece
ğiz? Bir garip durumla karşı kar siy ayız. Bu 
hem imzalardan belli, hem de Komisyon Baş
kanının, Komisyon raporuna dercettiği husus
tan anlaşılmaktadır. O halde^ evvelâ bu hu
sus tespit edilsin, ondan sonra tümü üzerinde 
söz hakkım mahfuz kalsın. 

ılının Önergesini okuttum. Bu önerge üzerin
de söz isteyen sayın üye var mı efendim? 
Yok. önergeyi' oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Raporun okunup, okunmaması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Okunmaması kararlaştırıl
mıştır efendim. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye? Sa
yın Atalay. 

İSayın Bakan buradalar, sayın Komisyon 
[Başkanı yerindeler. Buyurun Sayın Atalay. 

Saym Muslihittin Yılmaz Mete, zatıâliniz 
'bu kanun teklifi üzerinde mi söz istiyorsunuz? 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Atalay. 
SIHHİ ATALAY (Kars) — Bazı orman suç

larının affı hakkında bir kanun teklif] gel
miş bulunmaktadır- Evvelâ usulî bir hususa 
işaret etmek isteyeceğim. Bu da raporun, şu 
anda görüşülmesinin mümkün olup olmayacağı 
hususudur. Eğer saym Komisyon Başkanı beni 
dinlemek zahmetinde bulunurlarsa, konu 
Komisyonun raporu ile ilgilidir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı 
Saym Rendeci, üyelerden Sayın Cebe, Sayın 
Türkmen, Sayın Kapanlı, Saym özden, Saym 
Agun, Sayın Betil muhalefet şerhini vermiş
lerdir. Muhalefet şerhlerinin sebepleri ayrı 
ayrı da olsa, Komisyonun bize tevdi etmiş 
olduğu metnin karşısındadırlar; bizzat Ko
misyon Başkanı bu metnin karşısındadır. Bir 
kısım üyeler ise kısmî muhalefetlerini beyan 
etmişlerdir. Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
olumlu oyları, maalesef ekalliyette kalmak
tadır. Rapordan öğreniyoruz ki, bu celisi du
rumu çöze/bilmek için, Komisyon ayın 25 inde 
bir toplantı düzenlemiş ve fakat toplantıya 
Sayın Başkan ile Saym Ucuzal'dan başka 
kimse gelmemiş. Bu nedenle bu metni getirmiş 
bulunuyorlar. Şimdi, bize görüşülmek üzere 
getirilen metin, bir ekseriyet metni bulun
mamaktadır o halde. Çünkü rapordan okuyo
rum; Saym Ucuzal 1 nci maddeye muhalifim 
der. Aşağı - yukarı Saym Tığlı hariç, metni 
şartsız onaylayan tek üye yok- Böylelikle 
garip bir durumla karşı karşıyayız. Metin, 

BAŞKAN — Buyurun efendim, teşekkür 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi ©1 sıra sa
yılı teklif gündeme alınmış ve bugün diğer iş
lere takdimen görüşülmesi de Yüce Kurulu
nuzun kararma iktiran etmiştir. Ancak, Sayın 
Sırrı Atalay söz almamış olsaydı dahi, 
Komisyon raporu câyi teemmüldü. Mamafih 
bir usul meselesi Saym Atalay tarafından ile
ri sürülmüştür, bunun da yine Yüce Kurulun 
kararı ile halli lâzımgeîir. 

Komisyon Başkanı muhaliftir, teklifin ru
hunu teşkil eden 1 nci maddede sözcü muha
liftir, diğer üyeler muhaliftir. Bu itibarla sa
yın Komisyon Başkanı söz istemiştir. 

Buyurunuz efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlar, 

iSayın Sırrı Atalay'a hak vermemek müm
kün değil, doğrudur. Biz, bu kanun teklifinin 
Komisyonumuzda görüşülmesine üç gün de-
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vam ettik. Şimdiye kadar Komisyonda görül-
memiş bir şekil aldı müzakereler. Çok konu
şan oldu, çok teklifler yapan oldu ye netice
de kanunun tümü üzerindeki görüşmelerle, 
madde müzakereleri bitip, tümünü, öncelik 
ve ivedilik hususu da dahil, oyladık. 

Şimdi, Komisyonda yapılan tümünün ka
bulüne dair işari oylamada 7 oy müspet, 5 oy 
menfi istikamette tezahür etti. Arkadaşlarım
dan bu oylamada yanlışlık var diye itiraz 
edenler oldu. İşari oylamayı tekrar ettik. Bu; 
teklifi kabul edenler, etmeyenler, şeklinde
ki işari oylamada kabul vaki olmuştur ve ra
por o minval üzerine tanzim edilmiştir. Fa
kat imzaya gelince; arkadaşların bir kısmı 1 
nci maddeye, bir kısmı 1 nci maddenin içeri
sinde bir noktaya muhalif oldu. Benim muha
lefetim; yine muhalefet şerhini ben yazma
mıştım rapora, tamamına muhalefet şeklinde 
değildir. Ben esas olarak raporu yazabilmek 
için işari oylamayı esas aldım. Bu imzalarla 
işin içinden çıkamayacağımı anlayınca, rapo
ru yazarken işari oylamayı esas olarak aldım 
ve durumu da Yüce Heyete arza karar vermiş 
idim. Sayın Atalay böyle bir fırsatı verdikleri 
için de teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar doğrudur. Şimdi, Ta
rım Komisyonu Millet Meclisinden gelen me
tinde değişiklik yapmıştır. Anayasa ve Adalet 
Komisyonu, Tarım Komisyonunun değiştirile-
rini ve Millet Meclisinden gelen metni de ele 
alarak değişiklikler yapmıştır. Bir gariplik hu
zurunuzda ifade etmek isterim. O arkadaşlarım 
burada yoklar maalesef, Sayın Zihni Betil ar
kadaşımız birinci madde de değiştirge öner
gesi vermiştir. Birinci müzakerede değiştir
ge önergesi reddedilmiş, bu teklifin tamamı 
üzerinde müzakere bittikten sonra tekriri mü
zakere talebinde bulunmuştur. Arkadaşlarımı
zın tekriri müzakere talebi kabul edilmiştir 
ve ona bağlı olarak verdiği birinci maddede 
yapılmasını istediği değişiklik de kabul edil
miştir. Yani kendisi birinci maddede deği
şiklik yapılmasına dair önerge verdi; önerge
si kabul edildi. Birinci maddenin o değişiklik
le kabul edilmesine oy vermiştir, arkasından 
da, «Ben bunun tamamına muhalifim» demiş
tir. Şimdi hem önerge vereceksiniz, önergeniz 
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kaibul edilecek, tekriri müzakereye kadar gide
ceksiniz, madde değişikliği yapılacak, o mad
deye müspet rey vereceksiniz, ama rapor yazı
lırken altına ben bunun tümüne muhalifim. 
diyeceksiniz.. Bir Başkan olarak benim yapabi
leceğim başka da bir iş yoktu. 

Sayın özden de aynı şekilde, «Tümüne mu
halifin» diye yazmışlar. Birinci maddenin mü
zakeresi bittikten sonra «Yangın sahalarının 
(Yangın hariç)» ibaresinin eklenmesi için tek
riri müzakere istemiş, tekriri müzakere Komis
yonda kabul edilmiş, değişiklik önergesi kabul 
edilmiş, arkadaşımızın önergesi istikametinde 
yapılan değişikliğin neticesi madde değişikli
ğe uğramış, bu değişiklikle oylanmış, kendi
si müspet oy verdiği halde maddeye, altına 
«Ben bunun tamamına muhalifim» demiştir. 

Şimdi Sayın Başkana da durumu arz ediyo
rum, benim Genel Kuruldan istirhamım şu: 
Tarım Komisyonu ve Anayasa Komisyonu de
ğiştirgesini de nazarı itibara alıp; Komisyo
nun raporundaki bu müphemiyet ortada iken, 
Genel Kurul oyları ile isterse Millet Meclisi 
metnini esas alarak kanunun müzakeresine de
vam edebilir. Bu işin içerisinden en kolay çı
kılacak yol, Millet Meclisi metnini esas alarak 
nüüzakereye devam etmektir. Ben de Anaya
sa Komisyonu Başkanı olarak, mevzuu bu şekil
de teklif ediyorum. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, («Olmaz 
böyle şey» sesleri) Rica ederim efendim, mü
saade buyurun. Müsaade buyurun. 

Şimdi, metin Tarım Komisyonu ve Anayasa 
Adalet Komisyonundan geçmiştir. Meseleyi hal
le medar olacak Tarım Komisyonu Sözcüsünün 
bir önergesi vardır, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 

61 sıra nolu kanun teklifi gündeme alınma
sı sebebiyle Umumi Heyete mal olmuştur. 

Anayasa ve Adalet Komisyonunun kararda
ki durumu sebebiyle, Tarım Komisyonu rapo
runun görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Tarım Komisyonu Sözcüsü 
Çanakkale 

Nahit Altan 
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MUıSLİHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) — 
Usul hakkında. 

[BAŞKAN — Buyurun. 

Tarım Komisyonu Sözcüsü de Komisyonun 
mevkiinde yerini alsın. 

MUSLÎHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı Sa
yın Refet Rendeci, müzakerelerin nasıl cere
yan ettiğini izah buyurdular, ama bir nokta 
açıklığa kavuşmadı. O da şu: Burada Sayın Ko
misyon üyelerinin hemen ekseriyetinin muha
lif olduğunu beyan ettiğini görünce, Sayın Ata-
lay'ın şüphesi yerinde oluyor. Halbuki ben de 
Sayın Komisyonunun müzakerelerini izledim; 
konu o kadar karışık değil, Evvelâ tümüne mu
halifler var, ama bunlar azınlıktadır. Esası 
kabul edilmiştir, bitti. Geçelim maddelere.. Bi
rinci maddenin aslına muhalif var, ama çoğun
lukla esası kabul edilmiştir. Değişiklik tek
lifi yapılmıştır, buna muhalif var, kabul oldu
ğu şekilde metne yazılmıştır. Yani bir kanun 
teklifinin virgülüne kadar her şeyine uymadı
ğını belirten bir arkadaşımızın, buradaki «Mu
halifim» şerhini muhalefet kabul edersek, bu 
tasarının buraya gelmemesi lâzımdı. 

Soruyorum; Komisyon reddetmiş midir? Red
detmedi. Tadil teklifini kabul etti mi? Bir kıs
mını etti, bir kısmını etmedi; edilenler buraya 
yazıldı.. Öyle ise, burada «Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun metni karışıktır, anlamsızdır. 
bunu kabul etmeyelim, Millet Meclisinin met
nine dönelim» sözünün bence geçerli olmama
sı gerekir. 

Eğer bu konu hakkındaki maruzatımda 
yanlışlık varsa, istirham ediyorum arkadaşım, 
Sayın Komisyon Başkanı bunu düzeltsin. Tü
mü kabul edilmiştir, maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir, teklifler yapılmıştır ve bütün 
maddelerde çoğunlukla şu hazırlanan metin 
kabul edilmiştir. 1 nci maddeye muhalif, 2 nci 
maddeye muhalif, 3 ncü maddeye muhalif, tü
müne muhalifler var. Muhaliflerin tümünü bir-
leştirsek hepsi muihalif olur, o başka şey. 

Orada kıymetli komisyon üyeleri de bulun
dular, hattâ ve hattâ garibime gitti, birkaç ye
re muhalefetini açık açık belirten bir arka
daşımız, «Muhalifim» diye yazmamış. O da yaz
sa idi tamam hepsi muhalif oluyordu zaten. Sa

yın Mustafa Tığlı yazmamış; niye yazmadı ise. 
Halbuki onun di muhalefet ettiği yerler oldu, 
ama ekseriyetini kabul ettiği için «Muhalifim» 
diye yazmaya lüzum görmemiş. 

Ben dışardan bir üyeniz olarak bulundum, 
takibettim. Kanaatim odur ki, Komisyonun met
ni oy çokluğu ile kabul edilmiştir; hepsi ayrı 
ayrı. Hiçbirinde oy noksanlığı yoktur, öyle ise, 
esas olarak Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
metninin kabul edilmesi gerekir. 

Saygılarımla. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Usul hak
kında. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, lütfe
der misiniz arz edeyim efendim. 

Mesele Sayın Sim Atalay'ın bir usulî itira-
ziyle ve önerisiyle usul meselesi olarak lehte, 
aleyhte konuşulmak suretiyle halledilmiştir. 

ıŞimdi, ikinci bir öneı^e verilmiştir, bu 
önerge Sırrı Atalay'ın önerdiği husus halle
dilmeden ele alınmamak icabeder. Takdir bu
yuracağınız gibi, Tüzüğümüzün ilgili 35 nci mad
desi «Eğer tasarı veya teklif birden ziyade ko
misyonda müzakere edilmişse ilgili komisyonlar 
kendilerini ilgilendiren hususları savunurlar». 
Hükmünü getirmiştir. 

Sayın Sim Atalay'ın önerisi, yanlış anla
madıysam, Anayasa Komisyonunda bu raporu 
ve Anayasa ve Adalet Komisyonunun hazırla
dığı metni savunacak yetkili bir zatın filhal Ko
misyon mevkiinde yer almamış olduğuna iliş
kin bulunması itibariyle, raporun Komisyo
na iadesini de tazammun eder. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Hayır Sayın Baş
kan, arz edeyim. 

BAŞKAN — Yanlış anladımsa hay hay, Ta-
biatiyle o takdirde tekrar beyanda bulunabi
lirsiniz. 

iSayın Komisyon Başkanı, filhal Komisyon 
mevkiinde oturan zat tümüne muhalif olduğu
nu ifade ediyor. Sözcü, 1 nci maddeye muhalif 
olduğunu ifade ediyor. Binaenaleyh, Anayasa 
ve Adalet Komisyonundan Sözcü de filhal yer 
almadığına göre, Anayasa ve Adalet Komisyo
nu metnini savunacak kimse yok. Kim var?.. 
Tarım Komisyonu Sözcüsü var. Tarım Komis
yonu da ayrı bir metin hazırlamamış, Millet 
Mieelisi metnini kabul etmiş. Bu nedenle, Baş-
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kanlıkça anlaşılan mâna bu. Tavzihini lütfen 
buyurun Sayın Ataiay. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben de usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, dinleyelim de, 
takibettiğimiz usulün yanlışlığını hay hay bu-
yumabilirsiniz efendim. 

Buyurun Sayın Atalay, önergenizi vuzuha 
kavuşturun yahut metin halinde veriniz lüt
fen. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şimdi ifade et
tim; Komisyonda Sayın Mete'nin dikkatinden 
kaçmıştır, tümü için muhalefette bulunanlar ek
seriyettedir, yani, azınlıkta değildirler. Sayın 
Rendeci, Saym Cebe, Sayın özden, Sayın Ağun, 
Sayın Türkmen, Sayın Betil tümü için aleyh
tedirler. Binaenaleyh, ekseriyet tümünün aley
hindedir; imza koyanların tümü aleyhtedir. 
Bu metindeki ifade budur. Bunun dışında bir 
işlem varsa bilemiyorum. 

Başkanın ifade ettiği gibi, Komisyonun Baş
kam tümü için aleyhte, sözcü esas olan 1 nci 
maddeye muhaliftir. Böyle olunca, çözüm şek
li bu rapor için bir sözcü seçilmesidir. Yalnız 
itirazım buraya olsa iyi; fakat itirazım bundan 
daha ileriyedir. Yani Komisyon Başkan ve söz
cüsünün muhalefette bulunmaları değil, ekse
riyetin muhalefette bulunmasıdır. Bu sebeple, 
çözüm şekli, Sayın Altan'm önergesinde ifade 
ettiği şekilde, Tarım Komisyonunun kabul et
tiği metnin görüşürmesidir. Sayın Rendeci'nin 
ifade ettiği Millet Meclisi metninin görüşül
mesi mümkün değildir. Çünkü, önemli olan bi
zim bir komisyonumuzun olması ve bunu gö
rüşmesidir. Komisyonumuz bu hususta bir metin 
hazırlamıştır ve onun görüşülmesini istemekte
dir. Bu metin de Millet Meclisi metninden bi
raz farklıdır. Bu sebeple, Millet Meclisi metni 
yerine, Tarım Komisyonunun metninin görü
şülmesi teklifi doğru ve yerindedir. Kurulu ve 
işleyen geleneklerimize uygundur. Muhalefet 
durumu mevcut olmasa idi dahi, Tarım Komis
yonu Sözcüsü veya Başkanı kendi metninin 
görüşülmesini isteye'bilirdi. Genel Kurul karar 
verdiği takdirde, o metin 'görüşülürdü. 

Şimdi benim Genel Kuruldan ayrıca istedi
ğim husus BU: 

IMillet Meclisi metninin, yani daha geniş ge
len bir af üzerine bizim irademizi kısmen tem

sil eden; kısmen dediğim şahsî görüşüm itiba
riyledir. Ben aslında affa taraftarım. Ama, is
tisnaî aflara, özellikle orman suçlarının affın
dan yana değilim. Tümü üzerinde ifadelerimde 
görüşümü açıklayacağım. Orman suçlarının af
fından yana niçin olmadığımı ifade etmek için 
söz almışım, o ayn. 

Şunu ifade etmek istiyorum; Millet Mecli
si metni, ancak her hangi bir şekilde imkân
sız bir görüşme halinde, Cumhuriyet Senato
su komisyonlarının hepsinin ona iltihak etme
si halinde komisyonlar bunu benimserler ve o 
görüşülebilir. Ama, ayrı görüşlere sahibolduk-
tan sonra, Sayın Komisyon Başkanının Millet 
Meclisi metninin görüşülmesi teklifine katıl
mak mümkün değildir. Bu bakımdan Sayın Al-
tan'ın Tarım Komisyonu adına yaptığı teklif 
usule uygundur ve görüşmeler bu şekilde de
vam edebilir. 

BAŞKAN — Şu halde, sizin Anayasa Ko
misyonuna iadesi diye bir teklifiniz yok. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Hayır, öyle 
bir teklifim yok. 

BAŞKAN — Yanlış anlaşılmış, teşekkür ede
rim efendim. 

Demin bir sürçü lisan oldu, onu da tavzih 
edeyim, Tarım Komisyonumuz hakikaten ayn 
bir metin hazırlamıştır. Millet Meclisi metnini 
benimsememiştir. özür dilerim. 

Usulî bir itirazınız için buyurun efendim. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhterem 
Başkan, bana konuşma fırsatını verdiğiniz için 
çok teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, vaktinizin mahdut ol
duğunu biliyorum ve aşağı yukarı bir formü
le doğru gidildiğinin de farkındayım. Yalnız 
kıymetli arkadaşlarım, kanaatimce bu, Sayın 
Atalay'm söylediği gibi, teamülle, geleneklerle 
neticeye biran evvel varmak için ihmal edile
cek bir husus değil. Bendenizin kanaati Saym 
Yılmaz Mete'nin kanaatine tamamen uymak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım kısaca arz ediyo
rum; İçtüzük gereğince muamele görmüş ve 
önümüze gelmiş muteber bir rapor var mıdır, 
yok mudur? Evvelâ bunu tesbit etmek lâzım. 
Çünkü, bundan sonraki toplantılarda da, baş
ka yıllarda da bu alacağımız karar emsal ola
caktır. 
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Kıymetli arkadaşlarım, burada arkadaşları
mızı tereddüde düşüren husus, Anayasa ve Ada
let Komisyonu raporundaki muhalefet imza
ları üzerindeki muhalefet şenleri veyahut «Mu
halifim» kelimelerinde çıkmaktadır. Komisyon
larda müzakere usulünün ne şekilde yapılaca
ğını İçtüzük sarahaten belirtmiştir. Teklif ve 
tasarıların komisyonlarda ne şekilde oylanaca
ğı da belirtilmiştir. Sayın Komisyon Başkanı
nın da söylediği gibi, usulü veçhile oylanmış 
olan elimizde bir rapor var. Burada bizi tered
düde düşüren husus, bu muhalefet şerhleri ve
yahut «Muhalefet» kelimeleridir. Muhterem ar
kadaşlarım, bu imzaların üzerindeki muhale
fet şerhleri veyahut «Muhalifim» kelimelerinin, 
raporun sıhhati bakımından hiçbir ehemmiyeti 
yoktur, içtüzüğümüzün 34 neü maddesi sarih
tir. Muhalefet şerhlerinin verilmesinden mak
sat, muhalif olan üyeye Umumî Heyet huzurun
da muhalefetini belirtmek imkânını sağlamak 
içindir. Başka bir mânası yoktur, «Muhalifim» 
kelimesinin. Oyla, «Muhalifim» kelimesi arasın
da hiçbir hukukî irtibat yoktur. 34 neü mad
de sarih, «Bu suretle basılıp dağıtılmayan ra
porlar Genel Kurulda görüşülemez» demekte
dir. Sonra «Komisyon üyesi, muhalefeti sebebi
ni raporda açıklamak mecburiyetindedir.» hük
mü vardır. Komisyon üyesine İçtüzüğümüz mu
halefet sebebini açıklamak mecburiyetini ver
miştir. «..Aksi halde rapor aleyhinde konuşa
maz ve sözcüden soru soramaz.» Yani İçtüzük 
diyor ki, bu oylama ile muhalefetin hiçbir alâ
kası yoktur. Rapor usulü veçhile oylanmış,•mu
teber rapor olarak huzurunuza gelmiş. Muha
lefet şerhini koymazsa. Umumi Heyette bu fikri
ni, Komisyonda belirttiğin gibi, açıklamak im
kânına kavuşamaz ve sözcüye sual soramazsın. 
Bu imkânlara kavuşmak istiyorsan, imzanın 
üzerine muhalefet şerhini belirteceksin. Bun
dan gayri «Muhalifim» demenin yahut muha
lefet şerhinin hiçbir hukukî kıymeti yoktur. 
Önümüze gelen rapor tamamen İçtüzüğe uygun
dur, muteber bir rapordur, usulü veçhile oy
lanmış ve kabul edilmiştir. Bunun ihmal edil
mesi için bu noktadan bir sebep yoktur. Ama 
Sayın Başkanlık, Umumî Heyet bu raporu de
ğil de, Tarım Komisyonu raporunu müzakere 
edelim tercihini yapıyorsa, o hususa bir şey söy
lemeye hakkımız yok. Ama bu noktaya, bu mu

halefetlerden dolayı rapor sakattır, şeklinde 
varılmak isteniyorsa, bu tamamen İçtüzüğe ay
kırıdır. Muhalefet şerhlerinin raporun sıhhati 
ile hiçbir alâkası yoktur. O üyeye konuşma im
kânını vermek için Tüzükte tanınmış bir hak
tır, 

Bunu tebarüz ettirmek istedim, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Mesele vuzuha kavuşmuştur. Tarım Komis

yonunun muhterem Sözcüsünün burada olma
dığını bidayeten zannederek ilk beyanatımı 
yapmış bulunuyorum. Zaten Sayın Atalay'm 
teklifinin de yanlış anlaşıldığını ikinci beya
nından anlaşılmıştır, önergeyi okutup, oyla
rınıza sunacağım, efendim. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
BAŞKANI REFET RENDECİ (Samsun) — Za
ten biz de bu şekilde yapılmasına taraftarız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, mesele mâh-
lûl hale geldi, önergeyi okutuyorum. 

(Tarım Komisyonu Sözcüsü Nahit Altan'm 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 61 Sıra Sayılı kanun teklifi 
iki komisyondan geçmiştir, Millet Meclisinden 
gelen metinde Tarım Komisyonu metninin mü
zakerelere esas alınması önerilmiştir. Lehinde, 
aleyhinde konuşulmuştur. Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar işaret etsinler... Kabul 
etmeyenler... Tarım Komisyonu metninin mü
zakerede esas olması kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan ve komisyonlar, yerindeler. 
Tümü üzerinde Sayın Sırrı Atalay, buyu-

j runuz, efendim. 
I Tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

SIRRI ATALAY (Kars) — 1961 yılında ye
ni Anayasa Kurucu Mecliste görüşüldüğü sı-

I rada en çok üzerinde durulan maddelerden bi-
I ri de, orman suçlan için özel af yasası çıka-

rılamaması idi. Aslında, bir Anayasada böyle 
bir maddenin yer alması zihinleri ve kulakları 
tırmalar mahiyette idi. Zira Anayasalar, dev
letin temel konularını işleyen ve tespit eden 
prensiplerin ifade edildiği bir hukuk kuralı 
tümüdür. Orman suçları için af çıkıp çıkma
ması konusunu kapsamaması gerekirdi. Ancak, 
1961 Anayasasının temelinde yatan nedenler
den biri de, kendisinden önceki dönemde siya
sî iktidarların bazı konuları siyasî maksat-

454 — 
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larla diledikleri şekilde istismar etmeleri ve 
bazı konuları kanunun yararı yerine, kendi si
yasî yararları için kullanmaları idi. 1950 - 1930 
yılları arasında çıkarılan orman suçu afları 
ıhiç de az değildir ve o yasalar çıktığı zaman 
•da, karşı çıkıp ifada ettiğim gibi, lrîpsi de si
yasî maksatlar gütmekteydi. 

Türkiye ormanları, orman içi köylerinin so
runları uzun uzun, çeşitli konulardır. Ama, bun
ların hemen yanıbaşmda da orman tahribinin na
sıl önlenebileceği konusu vardır. Hiç şüphemiz 
yoktur ki, ceza kıırailan ile bir ekonomik ve 
sosyal düzen kurmak ve bunu idame ettirmek 
mümkün olmadığı gibi, sosyal ve ekonomik ted
birler alınmadığı müddetçe cezalarla Türkiye 
orman durumunu temin etmek de mümkün de
ğildir. Yani, köklü konular ele alınmadığı müd
detçe ne aflar ne de cezalar bizim orman konu
muzu çözemez ve çözüm yollarını getiremez. 

Ülkemizde affı gerektiren konular o kadar 
çok ve çeşitîi ki, toplum, hayatının yaladığı şart
lar içerisinde* değişiklikler o kadar çok ki, mev
cut hayat tarzının ve içinde bulunduğumuz şart
ların gerektirdiği toplum düzeni içerisinde ge
nel bir affın zarureti bir yana, Anayasamızın 
değişikliği muvacehesinde Türkiye'de mutlaka 
orman suçlarının affı cihetine igdilrnesinin ge-
orman suçlarının aöfı cihetine gidilme.5hı.in ge
reği olup olmadığının bütün nedenleriyle ve ?.y-
rıntılariyle görüşülmesi gerekir. Şunu ifade et
mek istiyorum : İki yıl önce bütün siyasî parii 
grublarının, yani o saman Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde temsil edilen siyasî parti grubla
rının orman suçlarının affı konusundaki muta
bakatları derhal çıplak bir orman suçları affı 
cihetine gidilmesi değildi. Ortak görüş, derhal 
böyle bir kısmî orman sucu affı kanununun ha
zırlanması yolunda değildi şüphesiz. Orman ko
nularının çeşitli yönleriyle halli gerekiyor idi. 
Anayasa değişikliğinin ilkinden sonuna kadar 
yapılan ve bu görüşmeler içerisinde öne siMüen 
hususlar içerisinde orman köylerinin durumu
nun ıslahı ve orman ürünleri ile orman konuları
nın çeşitli yönleriyle elo alınması, iyileştirilmeli 
ve orman içi köylerinin talihinin değiştirilmedi 
konuları ön alıyordu ve partiler arası münasip 
mutabakat bu yöndeydi. Yani, bu münasip mu
tabakat derhal geniş bir orman suçlarının affı 
konusu değildi. Hele, daha bugün gündem dışı 
konuşmaların birisinde ifade edildiği ve Sayın 
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Siya Ayrını.'m yakacak meselesinde ifade 
ettiği gibi, orman konusu Türkiye'de he
nüz yakacak meselesini bile değru dü
rüst çözüme götürmemişken ve Türk eko
nomisinde, özellikle tarımda toprak mül
kiydi i ve toprak rejimi henüz iyi bir çözüme 
götüî ülmemişken toprakların açılması konusun
da ormanların tahribine yol açacak, zaman za
man rahatlıkla çıkması mümkün orman suçları-
mv. affı orman - balta ilişiklerini, balta - siya
set ilişkilerini hangi hudutta durdurur ve bunu 
ne nispette işletir, bunu bilmek zorunluğu var
dı.'. 

Eksi 40 111 altındaki bir kış ayında orman 
içi köylüsünün ormandan, hakkı olan ve mevzu
ata göre kendisine verilmesi gereken mahrukatı 
alamamasının. ıstırabını yakından bilen, duyan 
bir insan olarak, orman suçlarının bağışlanması
nı en çok istemesi gereken bir politikacı olmam 
gerekir. Şu anda memleketim bulunan Kars'ın 
bası ilçelerinde bası orman yetkililerinin vatan
daşın meşru hakkı olan, yasaların kendisine ver
mekle yükümlü bulunduğu mahrukatı ormandan 
gidip getirmemesi için binbir meşakkati karşı
sına çıkarmasını bilmem & rağmen ve bunlar ba
na intikal edip usulî şikâyeti yapmam gerekir
ken ve orman suçlarının affı için getirilen teklif 
münasebetiyle vatandasın bu suçu işlemesinde 
meşru bir mazeret olduğunu ifade etmem gere
kirken, Türkiye'nin geleceği üzerinde vüreği tit
reyen, politikadan çok istikbale ait istikrar bul
muş cir ortanı yaratmak ve toplumun meselele
rinin düzene sokulması yönünden, orman suçla
rının sık sık ve gayet rahatlıkla çıkarılmasının 
isabetli, olmadığını ifade etmek isterim. Kaldı ki, 
aslında orman suçlarının affından en çok yarar
lanan da; muhtaç, mustarip ve ısınmak için gi
dip yanı başındaki ormandan ağaç kesen insan 
da olmayacaktır. Genellikle orman suçlarının 
affında baltayı sırtına alıp günlük yakacağını 
temin için ormandan odun kesenler göaönünde 
tutulmamakta ve onlar konulmamaktadır. Daha 
çok, kâr yani kazanç için orman kaçakçılığı 
yapanlar orman suçlarının affından istifade et
mekte ve yararlanmaktadırlar. Eğer bilsemki 
orman suçlarının affı, aslında muhtaç ve musta
rip kimseler için olup, orman içi veya orman dı
şı köylerde yaşayan kimselerin kendi yakacak 
ve ısınma ihtiyaçlarını temin için başvurdukla-
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rı ve münhasıran bir zorunluluğun neticesi ola
rak işlenmiş olan suçların affıdır, o zaman rahat
lıkla bu mevzuda beraber olmak mümkündür. 
Ama, hepimiz çok rahatlıkla şahitlik edebiliriz 
ki, daha çok ticaret kastı ile yapılan ve işlenen 
suçlar bu affın kapsamına girecek ve bu suçla
rın suçluları bunlardan fayda göreceklerdir. 
Çünkü, bu mevzu ile ilgili olarak tutulan zabıt
lar daima muteber addedildiğinden ve köylü de 
kendisini doğru dürüst savunamadığından dai
ma müşkül durumda kalmaktadır. Zira, usulü 
muhakemenin arz ettiği kolaylıklar yüzünden 
bu kimseler hakkında kolaylıkla âmme dâvala
rı açılmış ve neticeleri de sonuçlanmıştır. Usu
lünü bilmeyenler için bu dâvalar uzun bir za
man istemeden neticelenmektedir. Ama, ticaret 
maksadı ile işlenen suçların muhakemesi ise, dai
ma uzun bir zaman almakta ve bu suçun suçlu
ları bunlardan istifade etmektedirler. Orman 
suçlarının affı için getirilen bu kanun teklifin
de bu sürelerin uzunluğu bize şunu gösteriyor 
ki, mevzuatı bilmeyenlerin birçokları zaten mah
kûm edilmiş ve cezalarını çekmiş olup ve el ko
nulan emvali de satılmış olacağından bu teklif
ten bunların istifadeleri mümkün olamayacak
tır. Ama, bunun dışında kalanlar bundan yarar 
göreceklerdir ve bütün zihinlerde uzun yıllar de
vam eden bu gibi tereddütler bundan sonra da 
sürüp gidecektir. Nasıl olsa bir gün af çıka
caktır diye orman suçları artacak, orman kaçak
çılığı devam edecektir. Ama, öbür yandan da, 
falan köydeki vatandaşın yakacağı bulunmama
sına rağmen ve yasaların bu imkânı kendisine 
vermesine rağmen, bu imkân bir işletme müdü
rünün iki dudağı arasında olacaktır, yerine ge
tirilmeyecektir ve dolayısiyle vatandaş ıstırap 
çekecektir. 

Bu düzen içerisinde orman suçlarının affına 
sık sık baş vurmanın sorumlusu ne yasama or
ganlarıdır ve ne de baltaya sarılan mustarip in
sandır. Bunların sorumlusu ikidir. 

Biri orman kaçakçılarıdır. 

İkincisi de, üst kademelerdeki Devlet me
murlarını işaret etmeksizin söylüyorum, alt ka
demelerdeki ilgililerdir. Orman için yürekleri 
titreyen bu kimselerin biraz da köylünün hakla
rı üzerinde aynı ölçüler içerisinde yüreklerinin 
titremesi lâzımdır ki, biz ancak bu sayede or
man konusunda olumlu bir sonuca varabiliriz. 

— 456 

Türkiye'de çeşitli konularda mustarip yüz-
binlerce insan varken bir genel affa gidilme
den, bir Anayasa değişikliği ile sanki icazeti 
varmış gibi, cibali mubaha yolunu tekrar aça
cak böylesine kısmî aflara gidilmesinden yana 
olamıyorum ve bu sebeple yüreğim istemeye is
temeye ve müspet sonuçlar elde edilemeyeceği 
kanati içerisinde vereceğim oy da müspet olma
yacaktır. Zira, esas olarak adaletin dağıtılma
sında amaç, genelliktir. Adaletin ülke çapında 
yerleşmesi ve onun gönüllerde rahatlıkla işleye
bilmesi için bir affın mahdut insanlara ve özel
likle orman kaçakçılarına şâmil olması adalet 
fikrini de zedeler. Orman içi ve orman dışı köy
lerinde yaşayanlara demiyorum, bir iki ağacı 
kesmişe demiyorum; ama bu aftan orman ka
çakçıları istifade edeceklerdir. Fakat öbür yan
da 35 lira zimmetine geçirmiştir diye 5 - 10 yıl 
hapisane köşelerinde ıstırap çekecek ve yatacak 
olan insanları da düşünmemiz gerek. Bu kimse
lerin de ıstıraplarını ölçü olarak tutup, bir umu
mî af yerine böylesine bir özel affa gidilmesin
den yana olmaya gönlüm razı değildir. 

Bu nedenlerle teklifin aleyhinde oy kullana
cağım. Ama, bu arada hiç olmazsa Millet Mec
lisi metnine yakın olan, bizim Tarım Komisyo
nunun metni değil de, Anayasa ve Adalet Ko
misyonumuzun değiştirdiği şekilde olan metnin 
kabulü için Sayın Muslihittin Yılmaz Mete ile 
de birlikte bir önerge vereceğiz. Zaten Anaya
sa ve Adalet Komisyonu metninin talihsizliği de 
affın hududunu daraltmış olmasıdır; talihsizli
ği oradan gelmektedir. Bu sebeple, hiç olmaz
sa orman kaçakçılığının hudutlarını daraltan 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun metninin gö
rüşülmesinin yerinde olacağı görüşündeyiz. Bu 
metin kabul edilmediği takdirde, özellikle şeklî 
bir kanun mahiyetinde cevazı imkân olan, ama 
Anayasanın temel hükümleri içerisinde istisnaî 
bir karakter taşıyan ve benim kanımca bu şekli 
ile bile Anayasanın temel hükümlerine aykırı 
olan bu teklifin aleyhinde oy kullanacağımı arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Söz isteyen sayın üyeleri sırası 
ile arz ediyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sayın 
Muslihittin Yılmaz Mete, Cumhuriyet Senatosu 
Elâzığ Üyesi Sayın Hazerdağlı, Cumhuriyet Se-
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natosu İçel Üyesi Sayın Lûtfi Bilgen, Cumhuri
yet Senatosu Artvin Üyesi Sayın Fehmi Alpas
lan. 

Sayın Muslihittin Yılmaz Mete, buyurunuz. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Grup adına söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Davet etmiş bulundum, Sayın 
Mete'yi müteakip size söz vereceğim. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Sayın Başkan, saygı değer arkadaşlarım; 

Önce şunu belirtmek isterim ki, orman suç
larının çıplak olarak affına ben taraftar ol
madığım gibi, pek çok arkadaşımın da taraftar 
olacaklarını zannetmiyorum. Zira, bir dönem 
içerisinde suç işleyen insanları affetmek mem
lekete hiçbir şey getirmez. Bu, âdeta suçu teş
vik olur. Aslında, suç işlemenin önünü alacak 
tedbirler getirilmelidir. Bunun da orman ko
nusunda mevcut kanunu değiştirmekle, orman 
içinde yaşayan köylülere daha iyi hayat şart
ları getirecek imkânların verilmesi ile olacağı 
açıktır. 

Yıllardan beri Orman Kanununun değiştiril
mesi için, ben dâhil, birçok arkadaşım öneride 
bulunur, dileklerimizi kürsülerde ifade ederiz. 
Ancak öğreniyorum ki, bu yıl mevcut Orman 
Kanununun değiştirilmesi Bakanlıkça ele alın
mış ve yeni bir tasarı hazırlanmıştır. Bu yıla 
kadar, üzülerek ifade edeyim, bunu sağlayama
dık. 

Orman Kanununun değiştirilmesi, mevcut 
suçu da ortadan kaldıracaktır. Şöyle ki, orman 
içinde yaşayan köylülerin durumunu bilen ar
kadaşlarım tespit etmişlerdir ki, yıllardan beri 
babasının, dedesinin sürdüğü tarlayı halen sür
mekte olan vatandaş ikide bir orman muhafaza 
memurunun tutacağı zabıt ile mahkemeye sev-
kedilir. Bu sürdüğü yerler orman tahdit harita
sının içerisinde kaldığı için, babasından, dede
sinden kalan tarla halen orman olarak gözükü
yor. Biz bu kanun ile suçları affetsek dahi, iki 
ay sonra yine bu zat aynı tarla içerisinde suç iş
lemeye devam edecektir. Ne anlamı kalacak bu
nun? Kaçakçılık yapanlar hariç; zaten onların
da affmı hiç biriniz arzu etmezsiniz, diğer or
man içinde yaşayan köylülerin yaşantısına bir 
ferahlık getirmeyecektir bu af. Ama, vaktiyle 
partiler arasında bir anlaşmaya varıldı, hiç ol
mazsa bugüne kadar mağdur olanların mağdu

riyetleri giderilsin diye bir af teklifi hazır
landı. Ben buna katılıyorum. Yalnız, ifade edi
yorum ki, çıplak bir af ne orman içinde yaşa
yan vatandaşlarımıza, ne de memleketimize bir-
şey kazandıracaktır. 

Bu teklifte değişmesini arzu ettiğimiz bazı 
hususları da çeşitli arkadaşlarım önergeler ve
rerek, gerek Tarım Komisyonunda, gerek Ana
yasa ve Adalet Komisyonundaki müzakerelerin
de, benim de katıldığım, o Komisyonun üyesi 
olsaydım, benim de aynı teklifleri yapabileceğim 
bazı değişiklik önergeleri teklif ettiler, kabul 
edildi, bunlara katılıyorum. Kabul edilmeyen 
bir iki noktaya temas edeceğim : 

Bunların birisi; Anayasa ve Adalet Komis
yonunda kabul edilen bir husus var. O da 1 nci 
maddede ki, «Açmalar» kelimesi Tarım Komis
yonu metninde yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, «Açma» mâlûmuâli-
niz, ormanı tahrip edip tarla haline getirmek 
için orayı açmak anlamında kullanılıyor. 10 dö
nüme kadar olan açmaların affında arkadaşla
rım birleştiler. Yalnız, Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda dendi ki; yakarak açmalar hariç. 
Yangın yerleri buna dâhil edilmesin... Bütün 
gönlümle katıldığım bu teklifi, şu anda mü
zakereye esas aldığımız metinde görememenin 
üzüntüsü içerisindeyim. 

Onun için Sayın Sırrı Atalay'la beraber bir 
teklif olarak sunduk, eğer arkadaşlarım iltifat 
buyururlarsa, büyük bir tahribin, büyük bir 
haksızlığın önüne geçilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, ormanlarda, kaba 
olarak bir sıralama, ayırma yapacak olursak; 
dört türlü yangın olur. Bunların birisi; ihmal 
ve tedbirsizlikten doğan yangınlardır. Kullan
dığım tâbir, ihmal ve tedbirsizliktir, yoksa ken
di kendine yangın çıkmaz. Mutlaka yine insan
ların suçu vardır, lâkaydisi vardır. G-elenek ve 
göreneklerinin noksanlığı, yanlışlığı, onların 
tedbirsiz ve ihtiyasız davranmalarının sonu
cunda yangınlar çıkar. Bu çok azdır arkadaş
larım. Orman içerisinde yaşayan köylerin civa
rında böyle yangın çok azdır. Asıl yangınlar di
ğer üç nedenle olur. 

Bunların birisi; tarla yapmak için, orman 
yangını çıkarılmasıdır. Kazara oradan geçerken 
bir kibrit düşürmüş gibi, yahut bir sigara dü
şürmüş gibi, kasdî olarak bir yer tutuşturulur 
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ve oradan geçilir gidilir, o yangın sönünceye 
kadar, 5, 10 dönüm yer açılacağını zanneder o 
zavallı, Halbuki, yüzlerce hektar yerin yandığı 
hemen her sene Türkiye'de vâkidir. 

Bir diğeri; davar otlatmak için kastı olarak 
yakmak. Arkadaşlar, yanan yerde ertesi yıl çok 
güzel ot biter. O nedenle, sırf orada keçisinin 
üç tutam ot koparması için yangın çıkarmalar 
vardır. 

Bir diğeri de; maalesef ve maalesef buna 
daha korkuncu diyeceğim, nihayet öteki cahil, 
iş sahası açılsın diye, bir saha isletilsin dîye yan
gınlar çıkardı. Senesini bilemiyorum, zannediyo
rum 8 ilâ 10 seneys yakındır, yapılan son bir 
tâdille bu kısmen önlenmiş oldu. Yanan sahala
rın işletmeye açılmaması, Orman Kanununda 
bir tadille zannediyorum sağlandı veya uygu
lama böyle. Kesin olarak bilmiyorum, kanunen 
mi böyle, yoksa uygulama mı böyle... Bu çok 
iyi bir tedbir.- Ben bilirdim, bir bölgede işlet
meye açılması için bazı şahıslar ısrar ederler, 
işletme, «Hayır bu sene burası işletmeye açıla
cak değildir, daha gençtir, amenajman planma 
göre burası bu yıllarda işletmeye açılmasa de
mişlerdir. Onlar da, öyle ise, biz bu bölgeyi ya
kalım ve işletmeye açalım derler. Biz bunu o 
civarda bulunan köylüler, işçiler ihtiyaçtan ya
pıyor zannederiz. Orman içerisinde bulunmayan 
ve ilgisi olmayan arkadaşlarım bilmezler, onla
rın isleri zannederiz. Aslında öyle değildir, o köy
lüyü işletenlerdir, asıl kâr edenler onlardır. On
lar burayı yaktırıp ve isletme sahası açılması 
için memleketin millî servetini tahribedenler 
mevcuttur. 

İşte bu üç yangım, ihmal ve tedbirsizlik dı
şındaki yangınları biz affedecek, koruyacak hü
kümler getirirsek memleketimize iyilik etmiş ol
mayız arkadaşlar. Hani arkadaşlarım zannedi
yorlar ki, zavallı 3 dönüm, 5 dönüm bir yer aç
mışta, biz bunu koruyoruz... Hayır arkadaşla
rım, kasti hareket eden, her yıl memlekete mil
yonlarca lira sarar veren insanları affetme yolu
na gitmiş oluyoruz, Eğer biz, yangın çıkararak 
tarla yerlerinin açılmasına müsade etmeyecek 
olursak, kısmen bir tedbir almış oluruz. 

Bu nedenle yaptığımız teklifin arkadaşlarım 
tarafından olumlu karşılanmasını istirham ede
ceğim. 
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Muhterem arkadaşlarım, bir konuya daha 

temas edeceğim. Bu da, Millet Meclisinin kabul 
ettiği metinde vardı, sonradan çıkarıldı. Tümü 
hakkında konuşuyorum; diyeceksiniz ki, olma
yan bir metin için niye söylüyorsun? Belki böyle 
bir teklif tekrar gelebilir, bazı şeyler duydum 
ondan dolayı söylüyorum. 

Kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden, sa
tılmamış ve bedeli tahsil edilmemiş olan alet, 
canlı taşı; araçları, araba, kağnı, traktör ve rö
morku hariç olarak düşündüğümüz, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda da böyle kabul edilen me
tin tekrar döner ele, «Satılmamış ve bedeli tah
sil edilmemiş olan» kelimeleri çıkarılmış olursa, 
bu af kanunu sonunda, Devletin uğrayacağı za
rar dışında, ayrıca önümüzdeki yıl en az 50 mil
yon lira ela tazminat ödemesine karar vermiş 
olacaksınız. Bunu da muhterem arkadaşlarıma 
hatırlatırım. Günkü, satılmış, bedeli tahsil edil
miş, artık dava konusu olmaktan çıkmış ve me
sele kapanmışken, böyle bir hükümle o şahıs
ları tahrik etmiş olacağız; orman işletmesinden 
talebedecekler, orman işletmesi de elbette hazi
neden isteyecek ve en az 50 milyon Tl. sı kadar 
bir zarar ziyan ödeme durumuna geçecektir. 
Bunu da arkadaşlarıma hatırlatmak için temas 
ediyorum. 

lluhterem arkadaşlarım, huzurunuzu fazla 
lş;"al e'-ır.eyeyim. Tekrar şu duygumu belirtmek 
isterim, üpy.r-n Orman Bakanı da buradalar, 

; muhterem arkadaşlarıma bir kere daha duyura-
; hin; bu af kanunu büyük bir meseleyi halletmi-

yccektir. Mağdur 5 ilâ 10 bin vatandaşı biraz se
rinletecektir, vicdanından bulsun diyeceğimiz 
bazı insanları sevindirecektir, bunlar az miktar
da da olsa, kasten yapanları söylemek istiyorum, 

? ama orman içinde yasayan köylüyü şu af kanunu 
i refaba kavuşturmayacaktır, bu günkü yaşan-
\ tısından bir adım dahi ileri götürmeyecektir. 
I öyle ise, Orman Kanununun tadilini biran 

evvel yapalım. Tûrkij^e'nin en fakir halkının 
yaşadığı bir ilin senatörüyüm dediğim zaman, 
belki bir kısmınız, Adana senatörü değil misin 
diyeceksiniz. Evet, Türkiye'nin en fakir halkı 
aynı zamanda Adana'da yaşamaktadır. Adana'-
mu birer dönüm tarlası olmayan köyleri vardır. 
Orman içerisine sıkışmıştır, ormana tecavüz ede
ni:^, hele civar gene ormansa, 20 ilâ 30 sene ev-

j vd tamamen yanmış bir bölgeyse, işletme de 
l yapamas,. ar bık Almanya'ya gitmekten gayri ça-
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re bulamayan bir sav&llı toplum haline gelmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarını, şöyle belirteyim ki, 
Devlet Demiryollarında yaz, kış taş kırmak, tra
vers döşemek o adamlar için en büyük mutlu
luktur. Bahçe kasasında; memuriyet dolayısiy-
le belki bulunanlar vardır, Bahçe kazasından. 
bir insanı Devlet Demiryollarında kışın travers 
döşemek üzere işçi olarak alınız, siz o aileye 
en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Bu derece 
fakir ve bu derece zavallı insanların yaşadığı 
bir bölgede, orman içindeki köylerin ıstırabı
nı iyi bilen bir arkadaşınızım. 

Gene tekrar ediyorum, özür dilerim, Af, bü
yük bir şey getirmeyecektir. Mutlaka kanunu 
değiştirip bunları insanca yaşar bir hale gel
mesi için tedbirler almamız lâzım. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Açık oyunuza sunulan 3339 sayılı Kanunun 

temdidi hakkındaki tasarıya oyunu kullanma
yan sayın üye var mı efendim? Yok. Lütfen oy 
kupası kaldırılsın efendim. 

A. P. Grubu adına Sayın Ahmet Nusret Tu
na, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUBU ADINA AHMET NUSRET 
TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşla
rım; 

Bendeniz ve Grubum bu af kanunu dolayı-
sıyie bir konuşma yapma kararında değildik. 
Çünkü, af kanunu üzerinde bütün siyasî parti
ler ittifak etmişler ve 1959 seçim beyannamele
rini tetkik ettiğimiz zaman, görürüz ve müşaha-
de ederiz ki, âdil bir af zaruridir. Her siyasî 
parti bunu seçim beyannamesine koymuştur. 
Gelindiği zaman da, siyasî partilerin ittifakı ile 
Anayasadaki bir değişiklik yerin s getirilmiştir. 

Şimdi, başlangıçta bu şekilde ittifak halinde 
olduğumuz bir mevzuda, bazı arkadaşlarımız 
başka bir hususun, şeklin müdafaası yoluna gi
dince, af kanunu isteyenler niye af kanunu is
tediler, bunun haklı tarafları var mıdır, yok 
mudur, bunu söylemek zarurî olur. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz bu memle
ketin çocuklarıyız. Hepimiz orman mevzuunun, 
orman sorunlarının çok çeşitli yönleri olduğu
nu açıklıkla bilmekteyiz. Hakikaten ilmin gös
terdiğine hepimizin hürmet etmekliğimiz lâ
zımdır. Eğer bu tahribat devam ederse, 1930 

yılma kadar Türlüye'nin çölleşme ihtimalinden 
'IJZ-ıs3den ilim adamlarımız vardır. 

Gene, her yıl erozyonlar yüsünden Kıbrıs 
Adasına muadil bir vai;an toprağının denizlere 
sel halinde kayıp gittiğini bütün memleket mü
nevverleri bilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu konuşma
larda af kanuna isleyenlerin, affın lehinde bu
lananların bir itham altında bırakılması hava
sını sezdiğini için söz aldım. 

Arkadaşlar, biz ormanın yaprağına halci 
gülmesini isteyen kimseler değiliz, ama şu rea
liteleri de gözden uzak tutamayız: Biliyorsu
nuz, insan topluluğu nerede vardır, yaşama, ge
çinme imkânı nerede varsa, insanoğlu orada 
vardır, Yoksa, kendi ölümünü intacedecek, ge
çinmesini temin etmeye imkân olmayan bir sa
hada, insanoğlunun gelişip çoğalmasına imkân 
yoktur. Bu orman mevzuatının tarihçesinde 
bahsedecek değilim. Bir arzı mubaha olarak or
man emvali kabul edilmiştir. Etrafındaki hal
ka kayıtsız şartsız, o zaman da nüfusun az ol
duğu bir zamandır, kesme ve faydalanma hak
kı tanınmıştır. Böyle bir zamandan biriken bir 
nüfus var. Bu devam etsin mi? Sureti katıye-
de devam edemez, arz ettiğim gibi, ormanların 
sayılmayacak kadar çok faydası var. Ormanın 
azaldığı ülkelerin başına gelen haller malumu
nuz. Dediğim gibi erozyonlar vasıtasıyle büyük 
bir kaybımız olduğu da meydandadır. 

Ş'imdi muhtrem arkadaşlar, bunun mevzuat 
tedbirleri aiinmak istenmiş. Alınırken ne yap
mak lâzım, ne gerekir? Bu yerlerde toparlanan 
insanoğlunun korunması için, himaye edilmesi 
için gerekli tedbirler, ormanın korunması için 
alman tedbirler meyarunda alınmak lâzımgelir. 
Her ş,~y insanoğlu içindir. Bütün bu beşerî fa
aliyetlerimizin mulıass alası, 
ha kavuşturmaktır. 

insanoğlunu refa-

Şiindi muhterem arkadaşlarım, bir kanun 
çıkıyor; ormanın gölgesinde dahi oturman]n 
suç olduğu bir kanun çıkıyor; fakat orman ve 
civarında geçimini sağlayıp gelen bu kütlenin 
ne şekilde hayatını idame ettireceğine dair bir 
kayıt konmuyor. Bu kanunun çıkması zarurî 
mi? Elbet, o zaman için zarurî 'idi. Yalnız şunu 
nazarı itibara almaya mecburuz, Hakikaten or
man köylüsü, himayesiz bırakılmıştır, mevzuat
la gerekli yardım tedbirleri alınamamıştır. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, çeşitli kanun
lar çıkıyor. Ben en son kanundan müsaadeniz
le bahsetmek istiyorum. Bir Orman Kanunu ya
pılıyor, bu Orman Kanununun baş tarafında bu 
köylüyü, orman içinde ve civarında bulunan va
tandaşı himaye edecek hükümler konuyor. Ne 
deniyor? Deniyor ki; «Her yıl bütçeden en az 
50 milyon lira ayıracağım. Orman köylüsünü 
yaşadığı muhitte, ormana zarar vermeyecek şe
kilde iş sahibi yapacağım, geçimini temin edece
ğim.» Orman Kanununun getirdiği hükümler
den birisi bu; 13 ncü madde. Ne diyor? «Her 
yıl en az 50 milyon lira bütçeden Ziraat Banka
sının bütçesine koyacağım ve orman köylüsünü 
zarar vermeyecek hale getireceğim.» Biraz ile
risine bakıyoruz, diyor ki; «Orman mahsulüne 
ihtiyacı olan vatandaşların bu ihtiyaçlarını 
karşılayacağız eğer ihtiyacını karşılıyamazsan, 
orada bir istihsal yapılmışsa, bunun da satılma
sı mümkün değildir.» Evvelâ vatandaşın itiya-
cı karşılanacaktır. 

Diğer orman civarında, orman mahsulünün 
korunması için kiremit fırını vesaire gibi işler
de çalışmak isteyenler için ayrıca bir kredi ver
meyi kabul eden hükümler de var. 

Şimdi bu kısma tekrar temas edeceğim. Ar
kadaşlar, ne diyor Orman Kanununun baş ta
rafındaki hükümler? «Orman köylüsünü, orman 
içinde ve civarında yaşayan kimseyi, ormana 
sarar vermeyecek şekilde ihtiyaçlarını temin 
eder hale getirmeyi Devlet taahhüdeder.» On
dan sonra da tutuyor; artık ormandan yaş ağaç 
kesen, kuru ağaç kesen, efendim, hatta ormana 
izinsiz giren, hayvan otlatan vesaire gibi cüzî 
hükümleri oraya koyuyor. Başlangıçtaki husus 
tahakkuk ettirilirse, bu cezalar hatta azdır. 

Muhterem arkadaşlarım, böyle bir kanun 
elimizde, şimdi elimizi vicdanımıza koyalım dü
şünelim. Bir arkadaşım dedi ki, efendim ben 
umumî olmayan affa muhalif olduğunu için, 
bu orman suçlarının affına muhalifim. Muhte
rem arkadaşım, orman suçlarının affı 1958 se
nesinde çıktı. Son orman affının çıktığı tarih 
1958. Bugün kaçtayız? 1972 de. Bu arada pek 
çok umumî af kanunları çıktı. Orman suçları
nın affı bunlara dahil miydi? Yoktu, işte 1969 
yılında bütün siyasî partilerin seçim beyanna
melerine koyarak, Anayasadaki bu hususun tas
hihini istemelerinin sebebi bu idi. Her suc af

fedilebilir, sadece orman suçu affedilemez... iş
te bu kısmi, işte bu umumdan ayrılan vasfı do-
layısıyle orman suçlarının da diğer suçlar me-
yanına dahil edilmesi takarrür etti. Binaena
leyh, kısmî af olduğu için ben taraftar değilim 
demek doğru olmaz. Umimî aflar 5 - 6 defa 
çıkmış, hiç birisine orman suçlarının affı gir
memiş; bu umumî afların içerisine girmek üze
re ancak 14 yıl sonra çok mütevazı olan şu af 
kanunu getirildi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, ne dedik: ilk 
defa vatandaşı, içerisinde bulunduğu ormana 
zarar vermeyecek şekilde çalışabileceği bir ha
le getirelim. Devlet bu taahhüdünü yerine ge
tirdi mi? 6831 sayılı Kanunun çıkış tarihi 1956' 
dır. Şimdi katı olarak bilmiyorum, ama bir de
fasında 7,5 milyon lira kadar bir tahsisat kon
muştu. 1965 - 1966 yılından sonra da çok cüzî 
olarak birkaç milyonluk tahsisat konmuştu. Ya
ni biz, elimizde mer'i bir kanun bulunmasına 
rağmen, Orman Kanununun 13 ncü maddesini 
ihmal ettik. Hiç bir sene 50 milyon lira koyma
dık. Bugün hepiniz orman köylerini gezmekte 
ve görmektesiniz. Hiç bir orman köyünde va
tandaşı hakikaten ormana zarar vermeyecek ik
tisadî duruma kavuşturduk mu? Hayır, bunu 
da yapmadık. Bu, «Kendi ihtiyacı karşılanma
dan satılmaz» kaydını tatbik ettik mi? Hayır. 
Bugün zatî ihtiyaçların verilme şekli iç sızlatıcı 
bir haldedir. 

Muhterem arkadaşlar, demek oluyor ki; Dev
let, bir kanunla üzerine düşen bu vazifeyi kabul 
ettiği halde, maalesef bu sarılarını yerine ge
tirmedi. 

Şimdi tatbikatına da kısaca temas etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; ben bu orman suç
larının işlendiği muhitlerde vazife görmüş bir 
arkadaşınızım. İyi bir işletme müdürü gelir; 
insancıldır, vatandaşın ıstıraıbmı bilir, vatanda
şa hakkını verir; bizim mahkemelerde dava fa
lan kalmaz. Buna karşılık, az da olsa bir grub 
vardır arkadaşlarım, memurlarını çalışmaya 
sevketmek için verdiği emir şudur; haftada 15 
zabıt isterim. Arkadaşlar, ben bunun hâkimliği
ni yaptım. Kar vardır, kış vardır vazifeye gi
demez orman muhafaza memuru; ama 15 zaptı 
tutmaya ve amirine vermeye mecburdur. 
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Vatandaş ihtiyacının karşılanmasına da te
mas etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; Ibenim bu muhitlerde vazife gör-* 
düğüm zamanlarda edindiğim intiba ile orman 
memurlarının, samimiyetle söylüyorum, pırıl pı
rıl, memleket için çırpman vatan evlâtları oldu
ğunu ifade etmek isterim. Ormanın kılma halel 
gelmesin, yaprağına halel gelmesin diye haki
katen gece gündüz çalışırlar, çırpmırlar, filân 
yerde kaçakçının yolunu keser, sabahlara ka
dar beklerler. 

Arkadaşlar; bu sevgi hududu astımı, bir ta-
asup derecesine geldimi bu arkadaşlarımız fay
dalı olmayı geçiyor, zararlı oluyorlar. 

Şimdi ne yapıyor? Ormandan ağaç kesilmez, 
anajgayesi bu. O arkadaşım bu ihtiyacın karşı
lanacağını bilmiyor, ya bir ikame maddesiyle 
bu zararı kaldıracaksın, yahut bir başka şekil
de ihtiyacını karşılayacaksın. En zararsız yol
dan bu ihtiyacın karşılanması zarureti var. 
Bu yapılmıyor arkadaşlar. Ne diyor arkada
şım? Tertemiz gelmiş mektepten «Ağaç kes
tirmeyeceğim, ben mıntakamlda köylüye ihti
yacını vermem.» Bir de Kanun var uyacak, 
kitajba uyacak. 

Arkadaşlar, Orman Bakanlığımızın yetkili 
arkadaşları bunu kabul buyursunlar, bunlar 
orman mıntakalarında pek çlok rastladığımız 
hallerdir. Kitapta, kağıtta bu vazifeler yapılır. 
Nasıl yapılır? Şurada köy ve yakınında da 
orman vardır. Bu köy halkına bu ormandan 
ihtiyacı verildiği zaman, elbet gidecektir or
man mühendisi de kendi ilmini kullanarak 
en zararsız ağaçları verecektir, o ihtiyaç kar
şılanacaktır. Hayır, taassup var. Ne yapar bu 
iköy halkı için? öbür tarafta 10 saat mesa
fedeki köyden getirecektir. Dağlık yerdedir, 
çlok zaman oraya bir vasıtanın gitmesi de 
mtümlkün değildir. Kitaplar açılır, bütün va
tandaşların isimleri birer birer yazılır; Ali 
(beye filân yerden beş ağaç, Veli beye filân 
yerden on ağaç. Bunlar yukarı makamlara 
-gönderilir. Belki takdirname de alırlar, bak 
(bizim bölge şefi maşallah vatandaş ihtiyacını 
tam olarak karşılamış, herkesin ihtiyacına 
(göre teker teker ağaçları tespit etmiş. 

Arkadaşlarım, itimat buyurun tatlbikatm 
Ibir kısmı (böyledir; yani, ormandan ağaç kesil
mesin düşüncesiyle mesleği ile olan bağlılığı 

ile, ihtiyacı naizara almadan istihsal etmesi, 
alması mümkün olan yerden vermez; katiyen 
getirilmösi mümkün olmayan yerden verir. 
Orada da köylü vardır, o köylüye de gösteri
len yer burasıdır, o da buraya gelmez. 

Muihterem arkadaşlar; elbette her memuru
muz böyle değil; ama bunların olduğu da bir 
vakıadır. 

Muhterem arkadaşlarım; ben şuna da te
mas etmek istiyorum. 

1961'de buraya geldik. Yeni bir Senato ku
ruldu, Orman Bakanımız geldi, umum müdürü
müz geldi; «Efendim kısa bir zamanda orman 
köylüsünü ormana zarar vermeyecek şekilde 
çalışır, kazanajbilir hale getireceğiz, program^ 
larımız başladı, faaliyetlerimiz yolunda» denildi. 
Planlama Müsteşarı geldi - var zabıtlarımızda 
bunlar ,- «Arkadaşlar yakında inşallah orman 
işçilerinin ormanda çalışma hususlarını göste
ren programlar yapıyoruz» dediler. Plânlama 
Teşkilâtı; «Gayrisâfi millî hâsıladan diğer va
tandaş 3 bin alırken, 3 yüz lira alan orman 
köylüsüdür; onu refaha kavuşturacağız, tedbir
ler alıyoruz» dedi. 10 yılın sonunda bu vaitler 
maalesef bir hakikat haline gelmedi. Derdin 
büyük olduğunu, ihtiyacın çok fazla olduğunu, 
getirilmesinin zor olduğunu duyduk; ama artık 
tahakkuk etmek üzere olan her aileden, her ev
den bir ferdin çalıştırılması gibi bir hususun da 
planlanmakta olduğunu duymamıza rağmen, 
maalesef bu da tahakkuk etmedi. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Atalay : 
«Ben böyle şu soğuk, ağır günlerde odun ala
mayan vatandaşın ıstırabı gözümün önüne geli
yor; ama ben de yine kısmî affın taraftarı de
ğilim, umumî bir af olmalıdır, o zaman müspet 
mütalâada bulunurum» dediler. 

Şimdi arkadaşlar, - buna itimat buyurun -
hiçbir vatandaş evi ile mahkeme arasında gidip 
gelmek suretiyle hayatını ikmal etmek istemi
yor. istemeye istemeye gerek kanunun tatbik 
edilmemesi, gerekse bu şahıslara, iktisadî re
fahı demiyorum, yaşama, barınma için asgari 
hadde kavuşturulması imkânı temin edilmezken, 
zaruretler dolayısiyle, belki âdil bir hâkimin 
eline geçtiği zaman meşru müdafaa olarak dahi 
telâkki edilmesi mümkün olan bâzı ahvalde, 
vatandaşlarımızın bir kısmının suç işlediği bir 
vakıadır. 
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Arkadaşlar; bu orman affının ana gerekçesi, 
Devletin üzerine dmen vazifeyi yapamamış ol
masına dayanmaktadır. Gene bu affın ana ge
rekçesi, bütün iyi niyetlere rağmen, orman köy
lüsünün barınacak ve fizikî hayatını idama et
tirecek bir seviyeye ulaştıramamış olan Dsvletin, 
kısmen ıstırabını tahfif gibi, 14 yıldan beri 
unuttuğu kütleye hakikaten sudan bir teklif ola
rak gitmektedir. 

Arkadaşlarım, dediler ki; «Bia bu af ka
nunu ile bunları refaha kavuşturanlayız.» Ar
kadaşlarım ; af kanunu, birkaç metre mikabına 
kadar kullanılmış ve yapılmış bir kereste varsa 
bunları af ediyor. 

Yine bu münasebeti? şunu söyleyeyim; «Bun
dan istifade eden sadece bu işin ticaretini ya
pan kimselerdir.» dediler. Üçüncü madde gayet 
açık. Üçüncü maddeye, bu teklifi yapan arka
daşlarımız bunu koymuş. <-. Orman emvalinin 
ticaretini yapan, ticarethanesi olsun olmasın, 
ticaretle iştigal eden, bu affın şümulü dışında
dır» diye açıkça koymuş. 

Netice itibarı ile şunu arz etmek istiyorum. 
Af kanunu çıkmayak 14 yıl olmuştur. Orman 
suçları dâhil edilmeden 6 - 7 adet umumî af ka
nunu çıkmıştır. Bunun içersinde bu işin tica
retini yapan kimseler ithal edilmemiştir. Bu 
itibarla ormanın korunması, ormanın geliştiril
mesi için gerekli her tedbirin alınmasını talehet-
tiğimiz gibi, bu şekilde küskün hala galen, 
Devletinden en ufak yardım göremeyen bu züm
reye şu mütevazı hudutlar içersindeki bir affın 
da faydalı olacağı kanaati ile biz af teklifinin 
lehinde bulunduğumuzu arz etmek istiyoruz. 

Teşekkür ederim. (Â. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; açık 
oylarınıza sunulan tasarı ve tekliflerin sonuçla
rım arz etmeme müsaadelerinizi riea edeceğim. 

Sıra sayısı 65 olan, 1371 yık Bütçe Kanunu
na bağlı cetvellerde değişildik yapılma"! hak
kında kanun tasarısına İSO oy lâhık olmuş, 129 
kabul, 1 çekinser oy kullanılmıştır. Bu suretle 
Senatomıızca kabul edilmiştir. Aktarmaya iliş
kindir. 

Sıra sayısı QQ olan, Hudut ve Sahiller Sağlık 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına 130 arkadaşımız iştirak etmiş, 

İSO kabul eya kullanılmıştır. Ssnatomuzea ka
bul edilmiştir efendim. 

Sıra sayısı 67 olan, Ege Üniversitesi 1971 
yılı Bütçe Kanununa bağlı estveilerde değişik
lik yapılması hakkında kanım tasarısının açık 
oylamasına 130 sayın üye iştirak etmiş; 129 ka
bul, 1 çekinser oy kullanılmıştır. Tasarı Sena-
tomuzca kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 63 olan. 1871 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısına 129 sayın üye 
oy kullanmış, 123 kabul, 1 çekinser oy kullanıl
mıştır. Tasarı Senatonıuzca kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 49 olan, Devlet Orman işletme
leri ICereste Fabrikaları, Anatamirhane mü
dürlükleri ve Yedek Parça Depo müdürlükleri
nin 1965 yılı konsolide bilançosunun onanması
na dair kanım teklifine 128 sayın üye oy kullan
mış, 128 kabul oyu verilmiştir; kanunlaşmıştır 
efendim. 

Sıra sayısı 43 olan, Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Genel Bilançosu
nun onanmasına dair kanun teklifinin açık oy
lamasına 139 sayın üye iştirak etmiş, teklif 130 
kabul oyu ile kanunlaşmıştır efendim. 

Sıra sayısı 42 olan, Beden Terbiyesi Genel 
Plüdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı 124 oyla kabul edilmiştir ve kanunlaş
mıştır efendim. 

43 sıra sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
1967 butça yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, 127 
kabul cyu ile kanunlaşmıştır efendim. 

44 sıra sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1967 büiçs yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 123 
kabul oyu ile kanunlaşmıştır efendim. 

45 sıra sayılı Orman Genel Müdürlüğünün 
1967 yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, 123 kabul 
oyu ile kanunlaşmıştır efendim. 

53 sıra sayılı Tekel Genel Müdürlüğü 1967 
butça yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, 126 kabul 
oyu ile kanunlaşmıştır efendim, 

55 sıra sayılı Sivil Savunma İdaresi Başkan
lığı Fon İşlsri Saymanlığının 1967 yılı bilanço
larının onanmasına dair kanun teklifi, 125 kabul 
oyu ile kanunlaşmıştır. 

51 sıra sayılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Gsnal Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı, 117 kabul oyu ile 

1 kanunlaşmıştır. 
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52 sıra sayılı Devlet Hava Meydanları islet
mesi Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısı, 117 kabul oyu ile kanun
laşmıştır efendim. 

46 sıra sayılı İstanbul Üniversitesi 1963 büt
çe yık. Kesinhesap kanunu tasarısı, 120 kabul 
oyu ile kanunlaşmıştır. 

54 sıra sayılı Hacettepe Üniversitesi 1968 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, 117 kabul 
oyu ile kanunlaşmıştır. 

47 sıra sayılı Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, 119 kabul 
oyu ile kanunlaşmıştır. 

63 sıra sayılı, 3339 sayılı Kanunun yürürlük 
süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısına 116 
sayın üye oy kullanmış. 115 kabul, 1 çekinser 
oy lâhik olmuştur. Bu da kanunlaşmıştır. 

Hepsinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; müzakerelere de
vam ediyoruz. Arkadaşlarımın sıralarını bir kes 
daha arz ediyorum: Sayın Hazerdağlu, Sayın 
Lûtfi Bilgen, Sayın Fehmi Alpaslan. 

Söz sırası Sayın Eazerdağlı'da. Buyurunuz 
efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bazı orman suçlarının affına dair kanunu 
müzakere ediyoruz. Ben bu komisyonun üyesi 
olduğum ve imzam bulunduğu halde, bu kanu
nun gerekçesinde, düşüncelerin ve ihtilâfların 
lâyikı ile açıklanmamış olması sebebi ile 
konuşma zaruretini duydum. 

Muhterem arkadaşlarım; orman suçlarının 
affı konusunda lehte konuşan arkadaşlarımın 
bazı gerekçelerine iştirak etmediğimi arz edece
ğim. 

Deniliyor ki; orman suçlarının affının birinci 
sebebi, Devletin orman köylüsüne yardım ede
memiş, onları kalkmdıramamış olmasıdır, ih
tiyacı vardır, meşru müdafaa halindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu gerekçeye işti
rak etmek mümkün değil Bu gerekçeye işti
rak ettiğimiz takdirde suçları teşvik ederiz. 
Bunun gibi nice daha zaruret halinde, ihtiyaç 
halinde olan mevzular vardır, Topraksız köylü 
vardır; toprak işgalini haklı görmemiz lâzım
dır. Topraksız köylünün merayı tahribetmesine 
göz yummamız lâzımgelir. Bütün bu sebeplerle, 
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daha birçok sebeplerle Devletin yardımını söz 
konusu edersek, Devletin yardıma yönelmemiş 
olduğunu birçok konularda gözönünde tutma
mız gerekir. Toprak bulamamış, mesken bula
mamış. O halde, meskeni olmayanın arsa işgali
ne yahut el uzatmasına cevaz vermiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; orman suçlarının 
affında gerekçe bu olamaz. Bunun için müsaade 
ederseniz geçmişe dönelim, geçmişten bugüne 
doğru gelelim. 

Arkadaşlar; orman suçlarının affını 1961 
Anayasasında yasak etmemizin bir sebebi var
dır. Sayın Ahmet Nusret Tuna biraz tarizkâr 
konuşmasa idi, serzenişli konuşmasa idi ben de 
söylemeyecektim. «Efendim ağacın dibinde otur
mak suç olduğu bir samanda orman köylüsüne 
çare bulunamamış» ama ormanın bir seçim pro
pagandası olarak feda edildiği bir devirde, süt
ten ağzı yanmış olanlar tabiatı ile 1961 Anaya
sasına bu hükmü koymak mecburiyetinde kal
dılar, koydular. Bu bir reaksiyon maddesi idi, 
bunu kabul ediyorum; ama geçmişte suiistimal 
edilmesi bu maddeyi getirmiştir. Bu maddenin 
gelmiş olması meseleyi halletmemiştir Yine or
man suçları işlenmiştir, yine af tazyikleri baş
lamıştır. Niçin başlamıştır? Ben kabul ediyo
rum, orman köylüleri fakirdir, ihtiyaç içinde
dir, kalkmamamıştır, bütün bunlar kabul,,. Bü
tün bunlar kabul; ama biz Cumhuriyet Senato
su olarak, kanun vazıı olarak affın gerekçesini 
buna dayamayacağın. Affm gerekçesi başka bir 
sebep olmalıdır. 

Buradan şuna girmek istiyorum. Niçin ceza
yı veriyoruz, niçin affı yapıyoruz? 

Arkadaşlarım; suç işleyen insana cezayı ve
rirken, bir eza vermek istiyoruz. Bir taraftan 
da ibreti müessire kılmak istiyoruz. Onun için 
eskiden cezanın teorisinde, nazariyesinde var
dır.: Ceza bir tarafı düdük, bir tarafı kırbaç
tır. 

Şimdi af niçin gelir? Ceza niçin verilir? Af 
niçin yapılır? Affın teorik nazariyesi ekseriya 
şudur : Ceza verilirken mahkemeler adaleti tam 
bulamamışlardır, mahkemeler tam adaleti sağ
layamamışlardır; o yüzden affa gitmek gerekir. 
Affm gerekçelerinden birisi ve en büyük gerek
çesi budur. Şimdi bunu orman suçlarına getire
lim. 
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Muhterem arkadaşlarım; orman suçlarını 
takibetmiş bir yargıç olarak, adaleti bulamadı
ğımı görürdüm. Neden bunu bulamazdık? Bu 
nereden geliyor? Uygulama yanlışlığından mı, 
Devletin vazifesini yapamamış olmasından mı?.. 
Bunların hepsinin dışında ortadaki düzen, or
man hakkındaki düzen adaleti getirmek için, 
hâkimin tam adaleti uygulayabilmesi için kâfi 
değil. Ne diyor Orman Kanunu? Bu madde ak
lımda, ezberimde : «Orman veya orman mah
sulü veren ağaç ve ağaççıkların toplu halleri, 
yerleriyle birlikte orman sayılır.» 

Muhterem arkadaşlarım; bu görüşe göre 
Türkiye'de 15 ağacın bulunduğu tarlalar dahi 
ormandır. Anadolu'nun her tarafında 15 tane 
ağacı toplu halde bir arada buldunuz mu, yerle
riyle birlikte orman sayıldı mı, bunlar orman
dır. Tatbikat yapıyoruz, ağaçlara gidiyorum ba
kıyorum - şahsi bir şey, bir hatıramı anlatıyo
rum - adam tarlasından ağaçları söküyor, Or
man Kanununun tatbikatının yeni başladığı za
man. Tarlasının ortasında meşe ağaçları var, o 
kendisi için değerli bir varlık; onun yaprakla
rını kesiyor, keçilere yediriyor ve ağacı tah-
ribetmiyor; buduyor, bakıyor, dibini sürüyor. 
Bunu da söküyor. Niye? «Efendim, yerleriyle 
birlikte orman sayılır» diyor. Yerleriyle birlikte 
orman sayılır deyince kökünden sökmeye baş
ladılar. Şimdi bu tatbikat böyle devam ediyor, 
Orman Kanununun tarifi böyle. 

Arkadaşlarımın bahsettikleri gibi 15 yılda 
ormanın sınırı neresi, hududu neresi, orman ne
resi belli edilmemiş. Diğer bir maddesinde : 
«Bir yerin orman olup olmadığını Tarım Bakan
lığı belli eder.» diyor. Tarım Bakanlığı belli 
eder... Nasıl belli eder? Tarım Bakanlığının ma
hallinde orman bölge şefliği vardır. Bölge şefi 
bizzat bütün sahalara gidemez; yol yok, iz yok 
gidemez. Havale eder, bu havale gele gele orman 
muhafaza memuruna gelir. Şimdi mahkemeden 
soruyoruz; «Buradan ağaç kesilmiştir, Devlet 
ormanı mıdır, değil midir?» Tarım Bakanlığına 
Ankara'ya yazılır. Ankara havale ede ede geli
yor, orman muhafaza memuruna. Orman muha-
fazla memru, «Burası ormandır» dedi mi, bitti 
ormandır. Mahkeme kalkıyor burası orman mı
dır, değil midir diye makta tatbikatı yapıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; bu makta tatbika
tında hâkim ne dereceye kadar adaleti bulabi
lir? Belki ormandan kesmiş, belki buradan kes
miş; ama tarlasının ortasındaki kestiği ağacı 
gösteriyor. Bunun hilafını ispat etmek, aksini 
ispat etmek mümkün değil. Ben verdiğim ka
rarlarda: «Hakikaten bu tatbikat yaptığım, 
keşfettiğim yerdeki ormandanım kesilmiş, yok
sa bu adam evvelce kesmiş olduğu yeri mi gös
teriyor» diye tereddüte düşerdim. Çünkü ara
dan bir sürü zaman geçmiş. Hemen kestiği gün 
yakalayıp da tatbikat yapmak imkânını bula
mıyorsunuz, keşif yapmak imkânını bulamıyor
sunuz. O halde orman suçları dolayısıyle mah
kemelerde ceza verirken tam adaleti bulmak 
ekseriya mümkün olamıyor. Niye bu mümkün 
olamıyor? Türkiye ormanlarının bugün sınırı
nı belli edememişiz, etrafını tel örgülerle çevire-
memişız, yollar yapıp orman muhafaza memur
larımızı ormanın her tarafında istenilen anda 
bulunacak hale getirmemişiz, orman muhafaza 
memurunun suçluyu görür görmez yakalaması 
imkânını temin etmemişiz. Onun için orman 
muhafaza memuru gidiyor, adamın evinin ke
narında bir meşe dalını görüyor ve «Gel baka
lım bunu ormandan kesmişsin» diyor. Nereden 
kesmiş? Nereden kestiği belli değil. 

Şimdi bütün bunlar cezanın verilişinde, ada
letin tahakkukunda büyük haksızlıklara sebe-
boluyor. Ben orman suçlusuna hüküm verdi
ğim zaman, isabetli bir hüküm verdiğimde şüp
he ediyordum, elimdeki delillere göre amel 
ediyorum; fakat bu hükümler bu cezalar 
uygulamada âdildir, tam adaleti bulmuş 
olarak verilmiş hükümlerdir, denemez, bu 
biraz güçtür. Onun için cezanın affını, or
man suçlarının affını istiyorsam, ona im
za koydu isem, lehinde bulundu isem bu ge
rekçeyle bulundum. Zaten kanunun gerekçesi
nin ikinci sayfasında da «Kanunlarla Orman 
Kanunu arasında çelişkiler olmasına ve tarifi
nin sarahaten belirtilmemiş bulunmasına» de
niyor... Yoksa A. P. Grub Başkanı Sayın Ah
met Nusret Tuna'nm söylediği gibi, orman köy
lüsüne bakamadık, şunu yapamadık, o halde 
meşru bir müdafaa vardır... Meşru müdafaa 
olursa, çok suçların affedilmesi lâzımgelir, çok 
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suçlar teşvik edilmiş olur. Bu gerekçelerle affa 
biz Cumhuriyet Senatosu olarak gidemeyiz. Ak
si takdirde bu suçları teşvik etmiş oluruz. 

Bazı arkadaşlarımız, meseileyi bu halletmez 
orman köylüsünün refahını sağlayalım dediler. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye Devleti
nin imkânı varmış da orman köylüsünü kalkm-
dıramamış mı? Şimdi, şu anda, bir meşe dalını 
kesmiş ve bu dal evinin avlusunda bulunmuş, 
bunun için mahkemelere gidip gelmekte olan 
bir adam ile Türkiye'nin en büyük problemi 
olan orman köylüsünü kalkındırmayı aynı öl
çüde, aynı terazinin kefesinde paralel olarak 
düşünmemize imkân var mıdır? Yoktur. Biz bir 
zavallının evinde bulunmuş veya hayvanının 
üzerinde yakalanmış şu kadar kental meşe veya 
bilmem neyin affını yapıyoruz. 

Devlet vazifesini yapamamış, o halde biz bu 
meseleyi halledemeyiz, affı da yapmayalım ya
hut geciktirelim, yahut Orman Kanunu çıksın 
da ondan sonra yapalım meselesi değil bu arka
daşlar. Mesele şu : Bu orman suçlarının affını 
siyasî partiler de tüzüklerine bu yönden almış
lardır. Orman köylüsünün kalkındırılması da 
elbet bir zarurettir, şayanı arzudur. 

Tarım Bakanlığının, orman suçlarının affı 
sebebiyle orman suçlarının arttığı yolundaki 
gerekçesi de doğrudur. Hakikaten artmıştır; 
ama ne yapalım ki, millet olarak, Devlet olarak 
orman suçları hakkında verilecek cezalarda 
tam adaleti sağlayabilmek için ne yolumuzu ya
pabilmişiz, ne kâfi miktarda tel örgü ile orman 
sınırlarını tahdidetmişiz, ne de diğer gerekli 
şeyleri yapmışız. Bu yüzden orman suçlularına 
ceza verirken de - Tekrar ediyorum bağışlayın -
adaleti sağlamak imkânını bulamıyoruz. Adale
ti sağlayamamak yüzünden de birtakım haksız
lıklar oluyor. Bu haksızlıkları gidermek için bu 
af kanununun çıkarılması gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; ben sadece orman 
suçlarının affı hakkında bu gerekçeyi açıkla
mak için söz aldım. Gerekçe, benim düşündü
ğüm gerekçe olmadığı takdirde, birtakım suç
lar hakkında teşvike, zaruretlere meydan v?r-
miş oluruz. Gerekçe bu olmalıdır. Bu gerekçe 
ile bazı orman suçlarının affının lehinde oldu
ğumu ve bunun için söz aldığımı arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazer-

dağlı. 

Söz alan arkadaşları tekrar arz ediyorum: 
Sayın Lûtfi Bilgen, Sayın Fehmi Alpaslan, Sa
yın Hüsnü Dikeçligll. 

Sayın Lûtfi Bilgen, buyurunuz. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Evvelâ orman suçlarının affına dair bu ka

nun teklifini müspet karşıladığımı ve sonunda 
da olumlu oy vereceğimi belirtmek isterim. 

Tabiatıyle bu af, orman köylerinin bütün 
sorunlarını halledecek değildir. Bu muhakkak. 
Biz, şimdi affetmeye çalıştığımız suçların orta
dan kalkmasını temin etmedikçe bu af geçici 
bir rahatlık sağlayacaktır, o kadar. Ancak, bu 
da bir adımdır, bu da bir faydadır, gecikmiş de 
olsa lâzımdır. Hükümetin hazırlamış ve Meclise 
sunmuş olduğu 6831 sayılı Kanunun bazı mad
delerini değiştiren ve ek madde ekleyen tasa
rıda bundan önce gelmiş geçmiş ve kanunlaş
mış olsa ve bu suçları esas alan problem de 
çözülmüş olsa dahi yine bir terslik var. Buna 
rağmen faydadan hali değildir. 

Elimizdeki üç ayrı metinden üçüncüsünün 
en uygun geldiğini söylemek isterim. Bilhassa 
birinci madde üzerinde Millet Meclisinin kabul 
ettiği bir metin var, bizim Tarım Komisyonu
nun kabul ettiği bir metin var, bir de Anaya
sa ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği me
tin var. Maddelere geçildiği zaman fikrimi söy
leyeceğim. 

Ancak Türkiye'de esas suç, yani vatanda
şın yaşama hakkını kullanmak için işlediği 
suç, hattâ müstehlik değil, müstahsil olmak 
için işlediği suç, Anayasa ve Adalet Komisyo
nunun kabul ettiği metinde bir miktar arazi
nin ormandan açılması suretiyle elde edilmesi
ne dair suçun affedilmesine ait kısmıdır. Her 
nedense Tarım Komisyonu bunu kabul etme
miştir. Ben öyle sanırdım ki, orman vasfını 
kaybetmiş yerleri kültür arazisi haline getir
mek isteyen kısmı Tarım Komisyonu benimser 
de, belki Anayasa ve Adalet Komisyonu benim
semez; olabilirdi. Burada bir terslik var. Bu
na rağmen bu terslikteki Anayasa ve Adalet 
Komisyonunun görüşünü ben daha uygun bu
lurum. 

Zati ihtiyaçlardan dolayı suçlar, yakacak 
ihtiyacından dolayı suçlar belirli bir oranda 
af edilmektedir, affı istemektedir. Fakat her 
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nedense Tarım Komisyonunun, başka bir mes
lek sahibi olmayan, bir zanaatı olmayan, an
cak ekmeğini topraktan çıkarmaktan başka bir 
işe gücü yetmeyen köylünün toprağı da yok 
ise, orman vasfını kaybetmiş yerlerde açtığı 
5 - 10 dönümlük yeri çok görmesini ben garip
sedim. Bununla ilgili bir önergem de var, sıra
sı geldiğinde konuşacağım. 

Arkadaşlarım hepsi orman içi köylünün pe
rişan durumuna temas ettiler ve bu arada da 
da ormanın da ne kadar perişan olduğuna do-
kundulor. Bana öyle geliyor ki, bu ikisi bere-
ber gitmektedir. Orman köylüsü perişan kal
dıkça, orman berbat olmakta; orman tükendik
çe köylü de perişan olmaktadır. 13 milyon hek
tar ormanımızın ancak 1/3 nün iyi veya kötü 
tahdide tabi tutulduğu, 12 milyon hektarın he
nüz tahdide tabi tutulmadığı, yeni gelen 6831 
sayılı Kanunun değiştiren tasarıda «Orman Ka
dastro Komisyonları» adı altında kurulacak 
komisyonlar aracılığı ile hem tahdidi yapıla
cak 12 milyon hektarın tamamlanacağı, hem de 
eksiklerinin düzeltildiği yazılmakta. Bugün 
affa esas olan suçlar da, işte bu eksik tahdit
ten veyahut da yanlış tahditten ileri gelmekte
dir. 

Tarım Sakalığında bir sayın profesörle gö
rüşüyordum, Anadolumm bir köyünden gel
mişlerdir bizim gibi. Bu orman konusuna ilgili 
politikacıların tâviz verdiğinden bahsettiler. 
«Ormanı tahrip eden politikacılar» dediler ve 
misalini verdiler. «Benim de o ilde falan köyde 
kardeşlerim var, onlar da orman tahribediyor-
lar; ama ben tahribetmiyorum. Benim de ora
daki arazide hakkım var, ben tahribetmiyorum. 
Çünkü ben, kıymetini biliyorum; ormanın de
ğerini anlıyorum dedi. Dedim ki; «Sayın pro
fesör bu noktada itiraz etmek isterim. Siz aca
ba ormanın kıymetini orman içi köylüsü ola
rak yaşamakta olan köylüden daha iyi bildiği
nizden mi, yoksa bir başka gelir kaynağına sa-
hibolduğunuzdan mı? Siz orada olsaydınız or
man içinde kayşaydınız da başka bir gelir kay
nağınız olmasaydı, acaba siz tahribetmeyecek 
miydiniz? Kardeşiniz sizin yerinizde burada pro
fesör olsaydı aynı sözü o söyleyecekti. O halde 
mesele, onun değerini bilip bilmemekten değil, 
ihtiyaç duyup duymamaktadır» Bana hak ver

diğini söyledi, samimiydi veya değildi bilmiyo
rum. 

Ben de 11 sene evveline kadar ormandan 
bir dal kesenin büyük günah işlediğine ve bu
nun hakkında yapılan bütün muamelelerin çok 
isabetli olduğuna inanırdım. Kendi köyümde 
her kim bir orman tahribatı yaparsa, bunlara 
en a ir cezanm verilmesini isterdim. Bu ka
naatim 1958 senesine kadar devam etti. Ben, 
içel'in Mut ilçesinde vazifeli olarak doktor
dum. Kendi köyüm olan, Erdemli'nin Güvere 
köyünden muhtar zatî ihtiyaç kerestesi almak 
için geldi, Mut'un Kâhtâmo bölgesinden keres
te vermişler. Ben düşünüyorum; Erdemli ilçe
sinin Silifkeye yakın bir köyüdür, Güvere kö
yü. O bölgede hakikaten zatî ihtiyaç kerestesi 
çıkaracak iyi orman yoktur. Karşı kesiminde, 
Tömük kesiminde orman var, Gerçi Mersin böl
gesine bağlı; ama aynı ilçe hududu içerisinde -
oradan verilebilirdi; ama dedim, her halde bir 
sebebi vardır, vermemişler. Niye Silifkeden 
bitişikten vermediler? 

Silifkenin de çeşitli bölgelerinde, yine biti
şik kazada orman var onu da atlamışlar, üçün
cü kazadan Mut'a gitmişler. Mut ilçesinin de 
dediğim köye çok yakın kısımlarında orman 
var, ona da en uzak köşesinden, Karaman'a 
yakın yerinden vermişler.. 

O zaman metre mikabının nakliyatı 150 lira 
tutuyordu. Birçokları alamadılar, çünkü metre 
mikabı 150 lira pahalı idi. 

Bende bir şüphe uyandırmakla beraber, 
tatmin olmak için bölge müdürünü buldum, 
dedim ki, her halde bir yanlışlık oldu sizin fa
lan köye verdiğiniz ihtiyaç keresteleri çok uzak
tan olduğu için, köylülerin bir çoğu bunu ala
madılar, neden acaba bunu yaptınız diye sor
dum. Ben o zamana kadar ki, kanaatime para
lel, bunun hakiki gereğini izah eden bir cevap 
bekliyordum ve aynen «Birçoğu alamadı, açık
ta kaldı.» dedim. «Zaten biz de birçoğu böyle 
hallerde alamasm da, kereste bize kalsın diye 
böyle yaptık» dedi. «Yok canım şaka söylüyor
sun, böyle olur mu?» dedim. Tanıdığım bir in
san, arkadaşım, «Hayır, hayır öyle yaptık.» 
dedi. Ben tabiî dondum kaldım ve o günden iti
baren bunun üzerinde çalışma ihtiyacını duy
dum ve zaman zaman burada grubumun da söz
cülüğünü yapıyorsam, beğenilir veya beğenil-
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mez sonra konuşuruz, bu sebepte?! ileri geldi. 
Bu çok kötü bir zihniyet. Ne oldu?.. Sonra 
gittiğim zaman o köyde yeni yapılan bütün ev
lerin üzeri kapatılmış, pencereler işlenmişti; ama 
ormancı arkadaşlarımızın genç diye kıyamadık
ları keresteler, geceleri çalınıp, evde kullanıl
mıştı. Bu ormanı korumak olmadı, ormanı tah
rip oldu. Bir ağırı taassubun içerisinde biz or
manlarımızı da taribediyoruz, köylümüzünde 
perişanlığı devam ediyor. 

Mersin'de bir bölge tiyatrosu var. Gençler 
bir tiyatro kurmuşlardı, birkaç senedir çalışır. 
«iraz» adlı bir piyes oynarlar, Orman köylüsü
nün öyküsüdür bu. Orada işlenen husus, fakir 
köylü bir aile orman içinde yaşar, geçimi sağla
mak için bir yer açarlar, bakım memuru zabıt 
tutar mahkemeye giderler, hapis olurlar, her 
gittiği köyde de sanat değeri bir tarafa, tutul
du, beğenildi, alkışlandı. Büyük bir köyde ti
yatro oynadıktan sonra çok etkilenmiş bir or
man bakım memura sahneye çıkıyor diyor ki, 
«Arkadaşlar size namusun üzerine söz veriyo
rum ki, bundan sonra haksız zabıt tutmayaca
ğım». Demek ki, haksız zabıt tutmakta oldu
ğunu da itiraf ediyor. 

Arkadaşlarım söylediler; yangın birçok 
maksatlarla çıkartılmaktadır. Acaba ister tarla, 
ister o yerden çıkacak odundan iş maksadı ile 
olsun, bu yönde işlenen suçun affına ben de ta
raftar değilim. 

Benim gördüğüme göre yangını daha çok or
mandan tarla çıkarmak için değil de, iş sahası 
açmak için odun tüccarları yaptırmaktadırlar. 
Bu bakımdan bu kanunun bir yerine her halde, 
«yangın yerleri affedilemez.» hükmünün kon
ması lâzım. Gerçi Anayasada böyle bir şey var; 
ama buraya da açıklık getirmekte, fayda vardır 
sanıyorum. 

Bir takım tatbikat hataları da olmaktadır. 
Biz deriz ki, Türkiye'de büyük arazi var; fakat 
susuzluktan dolayı yeteri kadar verim alamıyo
ruz. Bir Enerji Bakanlığına bağlı DSİ kurmu
şuz, milyarlar ister Türkiye'yi sulamak için; 
fakat her suyun sulayacağı kadar yeteri top
rakta bulamıyoruz. 

Bazen köylerde kurtuluş noktaları vardır; 
orman vasfını kaybetmiş yerler vardır. Onun 
dâvası bir yana, bir yerden sulama kanalı ge
çirmek için o köylülerin orman dairesinden mü

saade almakta çektikleri sıkıntı, üzüntü yürek
ler acısıdır. Bir otomobil yolu kadar genişlik
teki kanalın geçmesine, geçtiği yer ha
kikaten orman da olsa, bütün Türkiye'yi batıra-
eakmış gibi nedense müsaade edilmez. Bir 
hayli örnekler var elimizde, Halbuki asıl orman 
tahribinin suçluları, o kanalı açarken hakika
ten kereste de olsa onları yıkanlar, veyahut beş-
on dönüm yer açmış olan kimseler değil, ihra
cat için müsaade verilen ve ucuza oldıkları ke
resteyi dahilde çok yüksek fiyaitla satan keres
te tüccarlarıdır. Esas tahribatın noktası burası
dır. Zamanı geldiğinde bunların misallerini ve
receğim. 

Ben sözümü uzatmak istemiyorum. Bugün biz 
anlayışlı bir zihniyete yönelirsek, ormanı azalt
mayız, çoğaltırız. Bütçe müzakerelerinde verdi
ğim bir misali, burada tekrar edeyim. Sayın Ba
lkanım bilirler, kendi memleketleridir; İçel'in 
bugün 600 köyü vardır. Taassubun dışında bir 
ormancılık politikası tatbik edersek, beş para 
vermeden, hiç bir kamulaştırma masrafına gir
meden hem de 600 köyü 300'e indiririz hem de 
Devlet ormanları alanını iki misline çıkartırız. 
Eteklerde o müsaade edilmeyen kanalların al
tındaki yerlere, meselâ kültür arazisi olarak 
müsaade etmek mümkündür. Orman vasfını kay
betmiş pek çok zeytinlik, çalılık, fundalıklar 
vardır; bunları feda etmek mümkündür. Bun
ların 10 dönümlük yerinden dahi köylü ekme
ğini çıkartabilmektedir ki, buradaki hudut ben
ce verimli bir yer için normaldir. Eğer biz su
yunu müsaade ettiğimiz veya suladığımız 8-10 
dönümlük bir yeri orman adı altında da olsa bu
gün köylü için feda edersek, o yukarlardan arpa, 
buMav, tarlasından 300 dönümlük yerini ra
hatlıkla karşılıksız Devlete terkedebilir ve 
3 - 5 sene geçmeden de orası orman haline ge
lir. 

Şimdi bütün mesele şu: Bu af bir anda bir 
rahatlık getirecektir. Diyelim ki bugün yetiş
tirdik, kanun çıkardık Reisicumhur imzaladı, 
yürürlüğe girdi, mahkemeler bitti, hapishaneler 
boşaldı; fakat ertesi günü köylü suçu işlemek 
durumunda kaldığı o tarladan çıkacak değil, o 
bahçeyi terkedecek değil. Evet, sırtında taşıdı
ğı odundan dolayı onun esası kaybolmuştur, 

i odun yanmıştır. Adamın merkebi ölmüştür, şu 
| olmuştur, bu olmuştur; fakat esas açmalarda, 
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mutlaka en iyi ormandan açtığını kabul etmek 
yanlıştır bunların çoğu orman vasfını kaybet
miş yerlerdir. Suça esas olan toprağın tapusu, 
toprak reformu koşullan içinde o köylüye veril
medikçe, o çıkmamakta ısrar edecektir. Çünkü 
yaşama hakkını oradan temin etmektedir ve er
tesi günü yine mahkemeler suçlarla dolacaktır. 

Sanıyorum Tarım Bakanı Turhan Şahin'in, 
zamanında idi, benim bölgemde Mayıs ayında 
bir dolu âfeti oldu; bir gecede 15 dakika içeri
sinde bütün sebzeleri meyveleri vurdu. Ertesi 
günü Tarım Bakanı geldiler - orman teşkilâtı 
o zaman beraberdi - bir köye gittik, kumaçuku-
ru hiç unutmuyorum. Köy yerleşmiş, narenciye 
ağaçlan limonlan, portakallar meyveye otur
muşlar, artık köylüler oraya okul yapmışlar, 
cami yapmışlar bir müstakil köy haline gelmiş 
belediyenin dilinde. Bütün orman teşkilâtı ha
zır, köylüler de oradalar, köylüler dediler ki, 
«Bakan bey, burası orman içinde bulunuyor, 
bütün bu ağaçlanmızdan dolayı biz mahkeme
deyiz. işte burada ağaç, işte burada da kızılcam. 
Biz hangisini bunun kabul edeceğiz? 

Dedim ki; şurada gördüğümüz köylülerin 
içinde hapse girmeyen yoktur sanınm. «Öyle 
deyince Bakan sordu.» Var mı içinizde hapse 
girmeyen? «Beş altı kişi ayağa kalktı,» Biz gir
medik» dediler. Ben de mahcup oldum, böyle 
söylenince. «Niye girmediniz?» dedi. «Efendim, 
hapishanede yer yok, sıra bekliyoruz» dediler. 

Şimdi köylüleri yeniden bir sıra daha bek
letmemek için hem bu affı çıkaralım, hem de 
sayın bakanımdan ben rica ediyorum, takipleri 
her halde Meclisten kanun geçince hızlandıra
caktır, Meclise sunmuş olduklan 6831 sayılı 
Kanunu değiştiren ve bir ek madde ekleyen ta
sarıyı süratlendirip, yeni suçlara meydan ver
memeye çalışalım. 

Oyun müspet olacaktır. Arkadaşlanmdan 
da aynı şekilde oy kullanmalannı istirham 
edeceğim. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlanm; 
Bu kadar görüşmeden sonra, konu üzerin

deki müzakerelerde mevzuubahsedilen bazı hu
suslara kısaca dokunmak suretiyle sözümü ka
pamak istiyorum. 

Orman mevzuunda bütün siyasî hayatım 
boyunca hakikaten en ufak taviz vermeden 
onun savunmasını yapmış bir insanımdır. Art
vin temsilcisiyim, Artvin ormanlık bölgedir. 
Ben Artvin'de politika yaparken çok şükür bir 
gün ormanı politikaya vasıta etmedim. O ba
kımdan zannediyorum M, bu af mevzuunun 
geldiği şu sırada rahatça konuşabilirim. 

Bu teklifi tetkik ettiğim zaman, en güzel 
muhalefet şerhini Turgut Cebe arkadaşımızın 
vermiş olduğunu gördüm. Diyor ki; «Orman 
kanununun değiştirilmesine amir olan tasarı 
gelse, ondan sonraya bu mevzuu bıraksak iyi 
olur.» iyi olurdu hakikaten; ama ne yapalım 
ki, bir defa bizim mevzuatımız imkân vermez. 
Gelmiştir bir teklif veya tasarı, muayyen müd
det içerisinde çıkarmazsak, kesinleşmiş olur. 
Eğer o tasarı gelseydi, onu kanunlaştırmış ol
saydık, neleri dikkate almış olacağımız belli ola
caktı, affın mahsurları olup, olmayacağı mese
lesinin münakaşasına da mahal kalmayacaktı; 
ama o gelmedi, şimdi meseleyi ele alacağız. 

Buradaki görüşmelerde temas edilen konu 
şu: Sırrı Atalay arkadaşımız, «Ben umumî af
fa taraftarım, ama böyle hususî affa, özellikle 
orman suçları gibi memleketin yarınlarına ta
allûk eden mevzulardaki affa taraftar değilim» 
dediler. 

Muhterem arkadaşlar; bu arada günün poli
tik havasını ilgilendirdiği için çok lâfı edilen 
bu umumî af çıkar ve onlar salıverilir, bu me-
yanda orman suçları da umumî affın bünyesin
de çıkmış olursa, acaba neticesi şimdiki af ka
nunundan başka türlü mü olur diye düşündü
ğüm zaman, ben bir noktaya varamıyorum. 
Eğer mahzurlu ise umumî af bünyesinde orman 
suçlannı affı da yine mahzurlu olarak kalır; 
yani umumî af isterim, umumî af gelmediği için 
orman suçlarının affını İstemem sözünü, makul 
bir anlayışa bağlamak mümkün olmuyor. Kal
dı ki, Nusret Tuna arkadaşımın söylediği gibi, 
umumî affı çıkardığımız zaman maalesef bu or
man suçlarını kenarda bırakmıştık ve âdeta or
man suçu işleme mevkiinde olan orman köylü
lerini ikinci sınıf vatandaş gibi telâkki etmiş 
idik. Anayasa değişikliğinin temel sebebi bu
dur. Türkiye'de haklar, İmkânlar bakımından 
eşidolmalı diye düşündük ve Anayasa değişik
liği yaptık. Vazedilirken bir titizliğin mahsulü 

— 468 — 
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olarak ortaya konmuştur. Onun mahzurları za
man ölçüsünde anlaşıldı. 

Yine bu teklife karşı muhalefet şehrinde 
bulunan iki kıymetli arkadaşım, Anayasanın 
131 nci maddesinin değiştirilmesini ormanları 
geliştirmek, ormanları düzeltmek, orman köylü
lerinin durumunu tashih etmek, iyiye götürmek 
için Hükümete görev verme mahiyetinde telak
ki ederler ve «Mücerret af için getirilmiş değil
dir.» derler. Buyurdukları diğer kısımlar doğ
rudur; ama orman suçlarının affedilmeyeceği
ne dair hükmü de kaldırdığımıza göre, 131 nci 
maddenin değiştirilmesinde tabiatiyle orman 
suçlarının affının da mümkün olduğu, buna da 
gidilmesinin hatta lâzımgeldiği, ikiliği ortadan 
kaldıracak şekilde bir tasarrufa girişmenin za
manı geldiği vakit yerinde olacağı da düşünül
müştür. 

Hazerdağlı arkadaşım da, «Af müessesesi 
hataların tashihi içindir.» diyor. Tatbikatçı in
sanlar hiç hata işlemez demem. Biz de hâkimlik, 
savcılık yaptık. Şimdi de yine meslek icra edi
yoruz. Eğer mutlaka affın aslî sebebi budur di-' 
ye bu memlekette affa gideceksek, o zaman hâ
kimleri Tanrı affetsin demekten başka bir çare 
kalmaz. Bu böyle değildir. Af bir atıfet mevzu
udur. Zamanı gelir, siyasî organ tarafından kul
lanılır. 

Orman suçlarını işleme mevkiinde kalan 
köylülerin, adeta bir nevi meşru müdafaa du
rumunda kalmaları sadedinde bir söz geçti. Çok 
şükür ki, bizim ceza mevzuatımız ıstırar halini 
değil meşru müdafaa sistemini kabul etmiş. 
Eğer ıztırar hali olsa, belki de fırıncıdan ekmek 
çalmak mecburiyetinde kaldığı için ceza giye
meyecek çocuk gibi, ormanı kesen adamı da o 
ıztırar halinde cezasız bırakmak kabil olurdu. 
O kadarına da gitmek doğru değildir. 

Bu kürsüden çok sene evvel söyledim, tek
rar ediyorum; asıl affedilecek Türkiye'de Dev
letin ta kendisidir. Orman civarında yaşayan 
köylüler hakikaten mustarip insanlardır, haki
katen Devletin lâyık oldukları şekilde himme
tine, himayesine, alâkasına mazhar olamamış
lardır. Hangi yerde orman köylüsü gördümse 
fukaradır. Bizim taraflar ne ise fakir. Haydi 
diyelim ki, oranın tabiatı öyle, haşin. Ben me
muriyet verdiğim yerde, Balıkesir'de gittim, yi
ne bizim taraftan muhacir olarak gelen zaval-
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lılar, oranın havası suyu iyidir, diye orman ci
varına gitmişler, orada fakir hallerinde yaşar
lar; ama ovadakilerin hali vakti gayet yerinde. 
Evvelâ orman köylüleri bizi affetsin, onları o 
hali ile bıraktığımız için. O halde, onların bizi 
affedebilmelerini temin zımnında da, şimdi eli
mize gelen af kanununu dozunda olarak tatbik 
etmek, her halde insaflı bir hareket olacaktır. 

Bu teklifin içerisinde en çok dikkatimi çe
ken, açma konusu olmuştur. Benim gözüm bu 
açmalardan korkar. Bizde orman kaçakçılığı su
çu pek az olur, olmaz ve Türkiye'nin aşağı yu
karı beşte bir ormanını da gayet ufak bir vilâyet 
olmasına rağmen, Artvin hudutları içerisinde 
bulursunuz. Yalnız, köylü evvelce, şimdi artık 
pek yapmıyor, özellikle nüfusu kalabalık olan 
ilçelerimizde Şavşat'ta daha çok, kısmen de Ar
danuç'ta açma açarlar. Bir sene, iki sene eker
ler, üçüncü sene bitti; ormandan hayır bereket 
yok, mahsul vermez. Şimdi eskisi kadar yapmı
yorlar. Bu açmalarda hakikaten bol mahsul olu
yor. Eğer teşvik edici unsur olacaksa ki. olaca
ğını zannetmiyorum; çünkü açsa bile adama 
toprağı vermiyoruz; ama bazı yerlerde açma; 
yani şimdiye kadar orman neresidir, nereye or
man denir meselesi tam halledilmediği için fay
dalı olmuştur. Misal; ben Edremit'te ve sairede 
de vazife gördüm, Cenupta da bazı yerleri bili
yorum; işte ne orman, ne de bir şey adam ora
ya zeytinlik yapmıştır, hem millî gelire katkıda 
bulunur, hem de kendisi müreffeh hayat yaşar. 
Vardır bu. Nazilli bölgesinde orman demişler
dir, elma bahçeleri kurmuşlardır; vardır, fay
dası olmuştur. Bunları birbirinden ayırmak lâ
zımdır, 

Benim Karadeniz'imde, sahil şeridi üzerinde 
kızılağaç da denizin kenarına kadar inmiştir. 
Onu açmıştır, fındıklık yapmıştır, son zaman
larda çay yapmıştır, iyi bir neticeye varmıştır. 
Çünkü orada onu haliyle bıraksanız bir faydası 
yok. Zannederim, eski şöhretli bir orman profesö
rü, açık tarafına gitmeden söyleyeceğim, «Ka
radeniz'in sahillerinde kızılağaçlar kesildikten 
sonra, eğer bir gün orada kır sefası yapmak is
ter, oturursanız; sizi rahatsız eden ağaç büyü
melerine şahit olursunuz.» diyecek kadar çok 
ileri giden bir söz söylemiştir. Orada orman ve 
ağaç böyle alttan alttan bitiveriyor. Orada, sa
hil şeridinde onu kesip de, onun yerine dikme 
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yapmışsa her halde faydalı olmuştur. 
BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan bir da

kikanızı rica edebilir miyim? 
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Estağ

furullah, buyurun Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir önerge geldi, istirham ede

yim. Önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Orman suçlarının affı haklardaki 61 sıra sa
yılı tasarının bitimine kadar müzakerelere de
vam olunmasını, saygı ile arz ve teklif ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

FEHMî ALPASLAN (Devamla) — Müsaade 
ederseniz ben sözümü tamamlayayım, iki kelime 
ile bitiriyorum zaten. 

BAŞKAN — Peki efendim; ama sözünüzün 
hitamında oylama imkânımız olmayacak da,.. 
Eğer izin verirseniz, bir dakika için rica edeyim 
efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Emre
dersiniz. 

NEJAT SAELÎCALI (Balıkesir) — Önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, aleyhinde. 

NEJAT SAELÎCALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Memleketin önemli konularından birisini gö
rüşüyoruz. Etrafı ile görüşüyoruz. Mesele 
1970 yılının Nisan ayma kadar varır. İki se
neye yaklaşan bir zamandan beridir, Anayasada 
yapılan tadilât ve onun arkasından getirilmiş 
olan orman suçlarının affına dair kanun uzun 
müddetten beridir konuşulmamış; Meclislerde, 
komisyonlara gitmiş gelmiş, nihayet bugünkü 
safhayı bulmuştur. Şimdi Cumhuriyst Senato
sunda bu teklifi, kanunlaştırmaya çalışıyoruz; 
ama lütuf buyurun, çalışma saati dolmuştur. 
Esasen teklif arz ettiğim gibi, aylardan yıllar
dan beri söz konusu halinde bugüne kadar gel
miştir ve bu teklif içersinde maddelere geçildiği 
zaman muhtelif partiler, muhtelif grublar tara
fından ileriye sürülecek değişik tskliflor var
dır ve muhtemelen değişiklik önergeleri verile
cektir. O itibarla, normal çalışma düzeni içer
sinde bunu kanunlaştırmaya çalışmamız da 
ve bugünkü mesai sonunda oturuma son verip, 
Perşembe günü normal şekilde bu konuda me
saimize devam etmemizde son derece isabet var-
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dır. Bu isabeti takdir edeceğinizden emin ola
rak, önergenin reddini rica ederim. 

Saygılarıma sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Öner

gemi izah sadedinde. 
BAŞKAN — iki dakika var, ondan önce oy

lamam lâzım müsaade ederseniz. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Çok kı

sa olacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hemen kısaca buyurun iki da

kika var. oylayamam sonra 19,00 da bitiririm 
efendim. 

CRHâN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — İki da
kikada sürmez efendim. 

BAŞKAN — Ben daha evvel biteceğini uma
rak söz varıyorum. Zira Sayın Fehmi Alpas
lan'ın da sözünü kestim. Buyurun efendim. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

Gündemimizi tetkik buyurduysanız, birçok 
kanun müzakere edilmek üzere beklemektedir. 
Ksm bunların müzakeresine imkân vermek, 
hem de Perşembe giİRİi TRT kanun tasarısının 
gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu göz 
önünde tutarak bu önergeyi verdim. TRT kanun 
tasarısı gelmiştir ve Perşembe gününün günde
mine girecektir. O tasarının ehemmiyeti Yüce 
Heyetinizce malumdur. Perşembe günü gayet 
TÜT tasarısının müzakeresi mevzubahis olursa, 
o takdirde bundan sonraki toplantımızda o mev-
Taun el 3 alınması icahedecektir. Şimdi bu ko
nuyu da yarım bırakamayacağımıza göre, TRT 
tasarısını Perşembe günü görüşme imkânımız 
olmayacaktır. Bu sebeple takriri takdim et-
t un. 

Bununla birlikte bir hususu daha dikkatini
ze arz etmek istiyorum. Şayet, yarın toplanma 
imkânımız olursa takriri geri alayım, bugünkü 
oturumu burada bitirelim ve yarın bu teklifi 
bitirmiş olalım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Böyle bir önerge verilmedi 

efendim. 
Şimdi önerge üzerinde lehte ve aleyhte de 

konuşuldu; müzakere ettiğimiz teklifin intacına 
kadar toplan».mm devamı hususu önerilmiştir. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul buyuranlar...Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
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Sayın Fehmi Alpaslan, lütfen buyurun. Ko
nuşmanızın mesai saatinden evvel biteceğini 
umarak, zatiâlilerinizin sözünü kesmek isteme
miştim. O itibarla buyurunuz efendim; özür di
lerim, zarurî bir şey oldu. 

FEHFİ ALPASLAN (Artvin) — Estağfu
rullah Sayın Başkan, zaten sözüm bitmek üze
reydi. Çok değerli Başkana saygılarımı arz et
me imkânını bulmak için tekrar kürsüye kadar 
geldim. 

Kanun yapılan teklifle tam mutabık halde 
değil; ama bizim komisyonlarımızda tartışıla
rak makul, mantıkî şekle sokulması halini dik
kate almak suretiyle çıkarılması yerinde olur 
kanaatini taşıyorum. Çünkü, gelen teklifte ha
kikaten bazı kaçakçıları da himaye eder - Her 
ne kadar bir madde kaçakçıları ayırmışsa da -
hükümler vardır. 12 metreküp keresteyi köylü 
vatandaş kullanmaz; yani, bizim zavallı, peri
şan köylü 12 metreküb keresteyi ne bulabilir 
ne de bir çırpıda kullanabilir, onun suçlusu ola
rak mahkemeye düşmez. 12 metreküb keresteden 
ötürü bir kimse hakkında zabıt tutulmuşsa, o 
mutlaka Ali Beyin kamyonuna yüklenmek su
retiyle Veli Beyin imalâthanesine giden keres
te olur. Bunları da dikkate almak suretiyle bu 
meseleyi hallederiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligü. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan; 

Orman suçlarının affına dair kanun tasarı
sı Senatoda daha hudutlandınlmış, belli bir ha
le sokulmuştur. Bu bakımdan çok daha iyi şe
kil almıştır diyebiliriz. 

Şimdi, orman suçlan affedilecek. Elbette bu, 
birikinti haline gelmiştir. Kabul edeceğiz. Yal
nız, bunu kabullendikten sonra bu orman suç
lan artacak mı, artmayacak mı? Esas mesele 
burada; yani orman suçlarının önleyici tedbir
lerinin alınması keyfiyeti mevzubahis. Bu or
man suçlannı önleyici tedbirler Bakanlıkça alın
madığı müddetçe, yine buraya böyle çok ka
nunlar gelecek ve vatandaşların meseleleri hal
ledilmediği için, derdine deva da bulunmadığı 
için bu suretle yine orman katliamı belki de 
şöyle böyle devam edecektir. Esas mesele, Or
man Bakanlığının bundan sonra vatandaşlarla 
haşir neşir olarak, orman suçlannın nedenleri-

I nin üzerinde durarak orman suçlarını kaldıncı 
tedbirlerin alınmasıdır. Bu olmadığı müddetçe, 
bu kanun kabul edilecek, ama kabul edildikten 
sonra tekrar suçların işlenmesine doğru gidile
bilecektir. Vatandaşların, elbette orman içeri
sinde yaşayan insanların ıstırabı var; ama bun-

.lar değerlendirilmemiş. Bizim çocukluğumuz
da - hepimiz, arkadaşlanmız bilir - Türkiye'de 
orman yok, geliri de yok denirdi. Sonra, dışarı
dan orman ürünleri ithal edilirdi ve bir de za
manımıza geldik M, Türkiye'nin orman zengin
liğinden bahsedildi, dışanya kereste ihracedil-
diği takdirde, şu kadar döviz temin edileceği 
Söylendi ve söylenmekte devam ediliyor. 

Elbette o zamandan bu zamana kadar Tür
kiye'de orman mühendisleri yetişmiştir, Türki
ye'nin orman meselelerini kavramışlardır ve or
man değerini gözümüz önüne sermişler, Türki
ye'de de bir ormanın var olduğunu ortaya koy
muşlardır. Bu ormanı muhafaza bizim boynumu
za borçtur. Muhafaza, edilmediği takdirde, Tür
kiye elbette bu nimetlerden de mahrum olacak
tır. 

Türkiye, arazi itibariyle dağlık, ovalık, yay-
lalık memlekettir. Dağların üzerinde arazi aç
mak bir şey temin etmez. Açarsınız, bir de son
ra bakarsınız burası kıraç bir arazi haline ge
lir. Nitekim, ormanlann yok olduğu yerde va-
tandaşlann verimsizce çalıştıklan g'öz önün
de. 

Şimdi, bu böyle olduğuna göre, Sayın Ba
kanın salâhiyet sahibi bir zat olarak orman teş
kilâtını ele alıp, orman köylerindeki orman 
köylülerinin iktisaden gelişmesini ve dolayısiyle 
bu suçları bir daha işlememesini temin etme 
keyfiyeti ortaya çıkıyor. Teşkilâtını buna göre 
kurmalı, buna g*öre onore etmelidir. Kanaati
mizce, ormanın içerisindeki vatandaş Devletle 
beraber teşriki mesai . ederek ormanın korunma
sına iştirak etmediği müddetçe, bu orman kesi
mi devam edecek; ama bâzı yerlerde de imkân
lar var, bu imkânlardan da faydalanabilecek. 

Gördük. Meselâ Marmaris'in aşağı - yukan 
12 köyü orman içerisinde ve bu bölgenin de 12 
köyü var. Burada turizm gelişiyor; fakat kıyı
da arazisi olan vatandaş, kıyısını elbette geliri 
olmadığı için, parası olmadığı için diğer para 
sahibi olan zatlara satıyor. Eğer, gerek Turizm 

I Bakanlığının bütçesinde, gerekse defaatle be-
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lirttiğimiz gibi Turizm Bakanlığı bunların elin
den tutmuş olup da bunlarla beraber müşterek 
bir kuruluş meydana getirseydi ve vatandaşları 
eğitmiş olsalardı, bunlar da ormanlardan aşağı 
inmiş olsalardı, mümkün mertebede kâr sağla
yabilirlerdi. Bu, olmamıştır; 12 köy de orman 
bölgesinin içerisinde perişan halde kalmakta de
vam etmiştir. Elbette, Orman Bakanlığı bunları 
teşkilâtlandırıp çocuklarını eğitme yollarına gi
debilir. Yine bu orman köyleriyle müşterek te
sisler kurabilir, vatandaşları buna ortak edebi
lir. Eğer, bu tesisleri beraber işletir de beraiber 
teşriki mesai ederse, onlar da bu ürünlerden fay
dalanırsa iktisaden gelişmiş olurlar ve sonra da 
ormanın tahribinin önüne geçilebilir. Onun için 
orman köylerinin her birinin ayrı, ayrı yerinde 
hususiyeti var. 

Fehmi Alpaslan arkadaşımız Karadeniz 
bölgesinden bahsetti. Yağışlıdır; hakikaten ba
karsınız yaz, kış yeşli kalıyor. Toprak kayma
sı olmuyor. Bununla beraber Orta Anadolu 
diğer boneleri yazın kuru orman ortadan 
kalktığı takdirde, toprak kayması erozyon 
olacaktır, devam edecektir. O halde iyi 
bir sosyal çalışmaya ihtiyaç var. İyi bir sos
yal çalışmanın neticesinde oradaki orman köy
lülerinin ne yapabileceği tam mânasiyle ele 
alınıp da, bu vatandaşların bu araziden gelir 
elde etmeleri temin edilirse, belki de bundan 
sonra orman suçları azalabilir. Yoksa, orman 
suçlarının azlaması aşağı - yukarı devam eder 
gider. 

Bizim zamanımızda Toroslar bölgesi öyle 
yerlerdi ki, güneş dahi düşmezdi; fakat bura
da bugün orman, aşağı - yukarı azalmış vazi
yette. Bunun da nedenleri var. Aşağı - yukarı 
orman içinde bulunan köylüler bence çok suç 
işlemiyor. Daha ziyade buradan gelir temin 
edenler; yani biraz gücü olan, daha doğrusu 
başkasına sırtını dayayan, başkasıyle beraber 
olabilen, siyasî taraftarları olan ve yan tesir
leri kuvvetli olan zatlar ormanı tahribedebili-
yor. Bu, haddizatında köylünün yaptığı bir 
şey değildir. Sayın Bakanlığın ormanı büyük 
ölçüde tahribedenlere ve ondan büyük çıkar
lar bekleyenlere mâni olması lâzımdır. Bunun 
iğin de kendi işletmeciliğini daha çok genişlet
mesi iktiza ediyor. 
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Geçenlerde arkadaşlarımız iler sürdüler, si

yasiler karışmasın, diye. Elbette siyasiler bâ
zı meselelere karışacaklar; fakat buna karşılık 
orman mühendisleri de, siyasilerin sık sık or
man meselelerine karıştıklarından dolayı bu or
man tahriplerinin olduğunu ileri sürmektedir
ler. O bakımdan bizim de teenni ile hareket 
edip, orman meseleleri üzerinde hassaiyetle du
rup bazı menfaat grublarmm menfaatlerine 
set çekip, orman tahribinin önlenmesi yolunda 
tedbirler almamız gerekir. 

Hülâsa, bu kanun kabul edilecek ve ©dil
mesi de lâzımıdır. Şimdiye kadar vatandaşlar 
bilerek veya bilmeyerek suç işlemişlerdir; ama 
Bakanlığın bundan sonraki tutumu ile orman 
suçlarını azaltacak ve bunları önleyecek tedbir
leri alması yerinde olacaktır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir önerge var, okutuyorum, efendim. 

Sayın Başkanlığa 
61 S. Sayılı teklifin tümü üzerinde yeter sa

yıda üye konuşmuştur. 
Müzakerelerin yeterliğini arz ve teklif ede

rim. 
Bitlis 

Orhan Kürünnoğlu 
BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen 

sayın üve var mı?... 
Buyurunuz Sayın Nejat Sarlıcalı. 

İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 
kaç kişi söz istemiştir? 

BAŞKAN — Altı Sayın üye konuşmuştur; 
Sayın Nejat Sarlıcalı ve Sayın İsa Bingöl var
dır sırada. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Sayın Bakan konuştuktan sonra söz sırası size 
geliyor, vazgeçiniz. 

BAŞKAN — Efendim, vazgeçtiniz mi? 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Bakandan sonra «son söz» hakkımı kullanaca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan konuşmayınca 
«son söz» haki doğmaz, efendim. 

LÛTF1 BİLGEN (içel) — iki arkadaş ko
nuşsunlar efendim. 
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BAŞKAN — Benim irademde değil, bîr 
önerge var, Sayın Genel Kurulun oylarına sun
mak mecburiyetindeyim. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, Sayın Baka
nın söz istediğini görmedim, Sayın Bakan, bu
yurunuz. 

TARIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAHİT 
ALT AN (Çanakkale) — Komisyon olarak biz
de söz istiyoruz. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, yeterliği oylamadınız. 

BAŞKAN — Oylayacağım efendim, Komis
yon ve Hükümetin söz hakları var... 

Orman Bakanı Sayın Selâhattin inal, bu
yurunuz. 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun pek de
ğerli üyeleri; 

Orman suçlarının affına ilişkin kanun tek
lifinin Yüoe Meclislere nasıl geldiği çeşitli ko
nuşmacılar tarafından dile getirilldi. Bendeniz 
bunları tekrarlamakla, zaten geçmiş olan vakti
nizi daha da fazla suiistimal etmek istemem. 

Malum olduğu üzere, 1969 seçimlerinden ön
ce bir kısım siyasî partilerimiz Anayasamızdaki 
orman suçlularının affı için kanun çıkarılama
yacağına ilişkin hükmün Anayasadan çıkarıla
cağı vaadinde bulundular. 1969 seçimini ta-
fcibeden dönemler içerisinde bu vaat tekrarlan
mak suretiyle verilmiş olan sözler teyidedildi 
ve nihayet 22 . 4 . 1970 yılında Anayasada yapı
lan değişiklikler ile orman suçlularının affedi-
lemeyeceğine ilişkin hüküm Anayasadan çıka
rıldı. 

Bunu takibeden dönemde önce Sayın Hasan 
Tosyalı, daha sonra Hükümet, daha sonra Sa
yın Saibri Keskin ve nihayet Sayın Zeki Çeliker 
birer kanun teklifinde bulundular. Bu teklif
ler Meclis Orman ve Plân Komisyonunda ve 
nihayet Yüce Senatonun Tarım ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarında görüşülerek son şekli
ni almış huzurunuza geldi. 

Orman suçlularının affına ilişkin olmak üze
re müzakere etmekte olduğumuz kanun teklifi
ne intikal etmeden, önemli gördüğüm için, mü
saade ©derseniz, orman suçlularının affı ile 
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ilgili kanunların orman suçlularını ne ölçüde et
kilediği konusunda bâzı rakamlara temas etmek 
sureti ile bilgi arz etmek istiyorum. 

Yine malum olduğu özere, son yıllarda dört 
tane orman suçlularının affı ile ilgili kanun 
çıktı. Bunlar; 1950 yılında 5677, 1954 yılında 
6385, 1956 yılında 6831 sayılı Kanun ve 1958 
yılında da 7132 sayılı kanunlardır. Bu kanun
larla 1942 yılından 1958 yılına kadar orman 
suçlarından dolayı suç ve cezalar affedildi, ka
çak orman ürünleri ve taşıt araçları iade olun
du, idarenin şahsî haklan düşürüldü. Bu su
retle, topyekûn Türk Milletine aidolan haklar, 
affa uğrayanlara bağışlandı, kaçak mallar suç
lulara mükâfat şeklinde verildi, suç işlemeyen
ler de, kanun ve nizama saygılı olanlar da suç 
işlemediklerine âdeta pişman edilmiş oüdu. 

Diğer yönden, affın gerçek fonksiyonundan 
beklenen fayda da, ne yazık ki sağlanamadı. 
Suçlar azalmadı; aksine çoğaldı. Şöyle ki, 
1950 yılında suç sayısı 21 bin idi, 1950 - 1954 
yılları arasımda 55 bine, 1955 yılında 99 bine, 
1956 yılında 104 bine, 1960 yılında da 106 bine 
çıktı. Suçların artışmda, diğer nedenler yanın
da, aradaki seçimlerin ve seçimler arasındaki 
olumsuz propagandaların da büyük rolü oldu
ğu ne yazık ki bir gerçektir. Halbuki, Ana-
vasaya, «orman suçluları için genel af çıkarı
lamaz, ormanların tahribine yol açan hiçbir si-
vasî propaganda yapılamaz» hükmü konduktan 
«̂ onra orman suçlarında bir aza1ma oldu. Nite
kim, suç sayısı 1960 da 106 bin iken 1966 da 
73 bine, 1969 da 69 bine düştü. 

Ama, 1969 yılından sonra Anayasa değişik-
''ioi yamlldı ve 131 nci maddeden «orman suç-
Tarı için genel af çıkarılamaz» hükmü çıkarıl
dı. Yine hep bildiğiniz gM, suclann af edi
leceği haberi bile, eskiden beri olduğu gibi, 
*on vıllarda da maalesef suc ad^d^ni artırdı. 
NTtefcı'm orman vans-ınları 1967 vılmda 471 iken, 
1968 vtlında 397 ye.1969 da aksine yükselme su
retiyle 714 e ve nihayet 1970 de de 790 a yük-
seflmiş oldu. 

Meclis Genel Kurulundan Senatoya intikal 
etmiş olan metinde, zaman bakımından, kanım
ca olumlu bir değişiklik yapılmıştır. Şövlıe M, 
Senato Tarım Komisyonunda 22 . 4 . 1970 tari
hi, suçların bitiş tarihi, yani affa nihayet ve
ren tarih olarak kabul edilmiştir. Halbuki, 
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Mecliste kabul edilmiş olan tarih, 1 . 8 . 1971 
tarihine kadar uzuyordu. Bu büyük ölçüde 
sakıncayı beraberinde getiren bir hükümdü. 
Zira, eğer 1 . 8 . 1971 tarihi esas alınmış olsay
dı, o zaman Anayasanın 22 . 4 . 1970 ten itiba
ren, daha önceki tarihlerde orman suçlarıyla il
gili hükmü ihtiva etmemiş olması ve bunun bir 
neticesi olarak da, değişine tarihi olan 
22 . 4 . 1970 tarihinden bu yana, bir nevi bile
rek işlenmiş suçlarda, yani bir af kanunu de
ğişikliği yapılacağını bile bile işlenmiş kastî 
suçların da affedilmesini kabul etmek mânasını 
taşıyacaktı. 

22 . 4 . 1970 tarihine kadar Anayasanın or
man suçlarının affına ilişkin hükmü anevcudol-
duğu içindir ki, Tarım Komisyonu -kanımca 
isabetli hareket etmek suretiyle - Meclisçe tes
pit edilen tarihte bir değişiklik yapmıştır. 

Meclis Genel Kurulundan gelen metnin bera
berinde getirdiği ve çok önemli ve sakıncalı bir 
husus da, suçun kapsamının çok geniş oluşuy
du. öyle ki, bu metinde bir taraftan 6831 sa
yılı Kanunun 19, 74, 76, 109, 110 ncu maddele
ri; ayrıca açmadan mütevellit suçlar ve bir de 
buna ilişkin miktarı yüksek tutulmuş kaçak ola
rak kesmeden (mütevellit suçlar olmak üzere, su
çun kapsamı çok geniş tutulmuştur. Tarım Ko
misyonunda bu konu üzerinde de durulmak su
retiyle değişiklik yapılmış, özellikle tarla açıl
ması konusu çok isabetli bir karar olarak me
tinden çıkarılmıştır. 

Tarla açmalar, aslında bu tarihe kadar çı
kartılmış bulunan orman suçlarının affına iliş
kin hiçbir kanunda yer almış bir hüküm değil
dir; ilk defa getirilen bir hükümdür. 

ikincisi, orman suçlarının affına ilişkin tek
lifleri Yüce Meclise sunmuş bulunan teklif sa
hipleri de, böyle bir hüküm getirmiş değiller. 
Bu hüküm, Meclis Genel Kurulundaki müzake
reler sırasında bir önerge ile girmiştir, ama 
önergenin de mahiveti, aslında, metinde ifade 
edilmiş şekilde değildi; sadece, 1961 yılından 
önce, ilmen, fennen orman niteliğini kaybet
miş olan yerlerin, suçlularının affedileceğine 
dair bir önerce idi, fakat sonra bir değişikli
ğe uğratılmak suretiyle, metinde, «tarla açma
ları» genel olarak affa konu suçlar meyanında 
yer almıştır. 

öte yandan, zaten Anayasamızın çeşitli hü
kümleri de «tarla açmayı» tamamen önleyici ni
telikte hususları ihtiva etmektedir. Gterek Ana
yasanın 131 nci maddesinin 3 ncü fıkrası, ya
ni, «ormanların tahribine yol açacak hiçbir 
faaliyet ve eyleme müsaade edileımez» hükmü, 
öte yandan yine 131 nci maddenin 5 nci fıkra
sındaki, «Yanan ormanların yerinde yeni or
man yetiştirilir ve bu yerlerde başka çeşit ta
rım ve hayvancılık yapılamaz.» Hükmü de, yi
ne esasen, bu tarla açmayla ilgili hükümle çe
lişik duruma düşecekti. Yani, «tarla açmala
rının» kanun metninde yer almış olması, Ana
yasanın - kanımca - hem lafzına, hem de ruhu
na aykırı düşecekti. Tarım Komisyonu isabet
li bir karar ile, bu suçu metinden çıkarmıştır. 

Bu münasebetle şunu da arz etmek isterim 
ki, Türkiye'de ormanlarımızın en başta gelen 
tahrip şekillerinden birisi, «tarla açma» şekli
dir. Biraz önce sayın konuşmacılar, bazı ti
pik misaller vermek suretiyle, bu tehlikenin 
Türkiye için ne derece büyük olduğunu dile ge
tirdiler. Hep bilirsiniz, ormanlarımız engebe
li ve arızalı yerlerdedir. Bu gibi yerlerde açı
lan tarlalardan faydalanma, ancak, biraz ön
ce ifade edildiği gibi, 2 ilâ 3 sene devam eder. 
2 ilâ 3 sene sonra bu arazi yağan yağmurlarla 
ve akan sularla tamamen toprağından arınır ve 
hiçbir şekilde ne köylüye, nıe memlekete fayda 
sağlayamaz bir hale gelir. 

Yıllardan beri, ne yazıik ki, bu nevi suç
lar memleketimizde işlendiği içindir ki, mem
leketimizdeki ormanlar maalesef delik deşik bir 
bohça haline gelmiştir. Birçok ileri memleket
lerde, bu münasebetle arz etmek isterim ki, or
man içindeki bütün açıklıklar, hattâ bazı ah
valde tarıma müsaidolsalar dahi, bunlar da 
orman reiimine alınmak suretiyle orman varlı
ğına katılırlar. 

Bugün Almanya'da, makinayla tarım yapı
lamayan bütün arazinin ormanlaştırılması ka
rar altına alınmıştır, ispanya'da, italya'da, dış 
memleketlere giden halkın terk etmiş olduğu 
bütün tarım arazisi ormana tahvil edilmektedir. 
Bütün dünya bu istikamette giderken, bizim, 
açılmış olan tarlaların suçlularını affetmemiz, 
bundan sonraki tarihlerde memleketimiz orman
larını büyük ölçüde tahribine teşvik edici bir 
etki yapacaktır. Onun içindir M, kanımca, bu 
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tarla açmalarına ilişkin hükmün metinden çı
kartılmış olması yerinde olmuştur. 

Meclis Genel Kurulundan gelen metin, Ta
rım Komisyonunda, suç konusu orman emvali 
miktarı bakamından da değişikliğe uğratılmış
tır. Zaten, bütün kanun tekliflerinin gerekçe
lerinde, daima geçim sıkıntısı içinde bulunan, 
fakru zaruret içinde bulunan vatandaşların 
suçlarının affı hep öne sürülmüştür. Halbuki, 
Meclis Genel Kurulundan gelen metindeki 
miktarlar, bu nitelendirilen köylülerin çalabi
leceği, kesebileceği, nakledeceği miktarlar de
ğil, bunun çok üstündeki miktarlardı. Aslında, 
halen Tarım Komisyonunun tertiplemiş olduğu 
metindeki miktarlara karşı da, bu gerekçeyle, 
«isabetsizdir, bunların da daha indirilmesi lâ-
zımgelir» diye, şahsan düşünürüm. 

Suç konusu orman emvalinin miktarını, me
tin, iki kategoride mütalaa etmiştir. Bir kısmı 
genel olarak, bir kısmı bilhassa orman içinde
ki köylü halkın işlemiş olduğu suçlarla ilgili 
kategoridir. Bu ikinci kategorideki suç konusu 
orman emvali, birinciye oranla çok daha yük
sektir, ama bunu Tarım Komisyonu yine bir öl
çüde azaltma yoluna gitmiştir. Gönül arzu eder 
ki, gerekçeye sadık kalmak suretiyle bu mik
tarı da indirmek gene Senatomuzca karara bağ
lanmış olsun. 

Üzerinde durmak istediğim çok önemli bir 
konu da, işlenmiş olan suçlardan doğan tazmi
natın alacaklar lehine terkin edilmiş olması key
fiyetidir. Tarım Komisyonunda bu konu üze
rinde yapılan konuşmalar, Meclis Genel Kuru
lu konuşması ve kararı paralelinde olmuş ve 
maddenin, birinci maddenin (c) fıkrasında bu 
hüküm ipka edilmiştir, (c) fıkrasında «Bu mad
de kapsamına giren kamu cezası ve dâvası or
tadan kaldırılan suçlarda orman idaresinin, 
6831 sayılı Orman Kanununun 112 ve 113 ncü 
maddelerine müstenit şahsî hakları düşer» de
nilmektedir. Bu hüküm ile orman içerisinde çe
şitli şekilde suç işleyen ve fakat bir tazminat öde
mesi lâzımgelen vatandaş, bu tazminatı ödemek

ten muaf tutuluyor. Bu, bir taraftan genel Borç
lar Kanununun anahükümlerine diğer taraftan 
da asıl Türk Ceza Kanununun 110 ncu mad
desine tamamen aykırıdır. Zira, Türk Caza Ka
nunun 110 ncu maddesi aynen şöyledir: «Huku
ku âmme davasının düşmesi emval istirdadı 
ve uğranılan zararın tazmini için ikâme olunan 
hakkı şahsî dâvasına halel vermez.» Yaptığımız 
hesaplara göre, bu hükme dayanmak suretiyle 
milletin ve Devletin suçlular lehine yapması 
lâzımgelen fedakârlığın miktarı 52 milyon lira 
tutmaktadır. Bir taraftan suç işleyenlerin ce
zasını affederken, diğer taraftan ödenmesi lâ
zımgelen bu tazminattan vazgeçme bir hakıma 
bu suçlan taltif etme manasını taşır. Onun 
içindir ki, en son Adalet ve Anayasa Komisyo
nunun yaptığı gibi, metin içerisinden İra fıkra
nın da çıkartılmış olması gerekir. 

Tarım Komisyonunun hazırlamış olduğu met
nin 2 nci maddesinin (b) fıkrasında ufak bir 
hususa da değinmek isterim. Burada «cezası in
faz edilmiş suçla ilgili her türlü motorlu taşıt 
araçları ve bunlar satılmış ise, idarece tahsil 
olunan bedelleri ve bu bedellerin taksitle öden
mesine müsaade edilen işlerde ödenen taksit 
bedelleri sahiplerine iade olunmaz ve bakiye 
taksit bedelleri tahsil olunur» denmektedir. Bu
rada zannederim cezası infaz yerine, cezası ke
sinleşmiş deyiminin kullanılması çok daha isa
betli olur. 

Vakit bir hayli ilerlemiş olduğu için, söz
lerimi burada keseceğim, özet olarak şunu arz 
etmek isterim ki, biz Orman Bakanlığı olarak, 
bir af kanunu ile köylü vatandaşın kalkınması 
istikametinde yararlandırma mümkün değil. Ak
sine, böyle bir kanunun çıkmış olması, köylü va
tandaşları bir bakıma, bundan sonraki dönem
lerde de suç işlemeye teşvik edici bir etkiyi be
raberinde getirecektir. Gönül ister ki, Parlâ
mentomuz köylüyü suç işlemeye iten bu neden
leri kökünden halledici, çok daha esaslı ted
birler alsın ve sık sık af kanunları çıkartılma 
suretiyle, esasen geçim sıkıntısı içinde bulunan 
köylü vatandaşlar daha da, geçmiş tarihe naza-
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ran daha da fazla suç işleme durumunda kal
masınlar ve böylece millet ve Devlet nazarın
da mahkûm insanlar sıfat ve hüviyetiyle değil; 
ama Devletin gücü ile kalkındırılmış şerefli, 
müstahsil ve daha güçlü vatandaşlar haline ge
tirilmiş olsunlar. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Birleşim 4 saat 40 dakikadan 

beri devam ediyor. 15 dakikalık bir Birleşim 
arası verilmesine izninizi rica edeceğim. 

15 dakika sonra toplanmak üzere Birleşime 
ara vertyorum. 

Kapanma Saati : 19,35 

n — 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 19,50 

BAŞKAN — Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu. 

KÂTİPLER : Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimin 2 nci oturu
munu açıyorum. Müzakerelere devam ediyoruz. 

Yeterlik önergesini oylamadan evvel, rapo
ru müzakerelere esas alman Komisyonun sayın 
sözcüsü Nahlt Altan, buyurun efendim. 

TARIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAHİT 
ALTAN (Çanakkale) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; 

Görüştüğümüz kanun teklifi, isminden de 
anlaşılacağı veçhile, bazı orman suçlarının affı 
hakkındadır. Demek ki, kanun teklifi tahdidi 
bir mahiyette suçları nevilerine ayırmış ve han
gi kısımlarının ne şekilde affa tabi olacağını 
katî olarak belirtmiştir. Burada bahis mevzuu 
olan kanun teklifi, bir aftır. Affın esbabı muci-
besi ve şümulü hakkında fazla izahat vermeye 
lüzum yoktur. Arkadaşlarım burada af için es
babı mucibe gösterirken, daha ziyade, fakir 
köylülerin ihtiyaçlarından, iktisadî sebeplerden 
kanundan doğan aksaklıklardan, tatbikattan 
doğan aksaklıklardan bahsettiler ve bunları ele 
aldılar. Halbuki af, esasında bir atıfettir. Atı
fetin şümulü yoktur. Bu, millî irade ile bir ka
nunla tecelli eder. Bu kanunun çıkması anında 
bütün faktörler nazarı itibara alınır ve ona gö
re kanun şümullendlrilir ve çıkarılır. 

Biz, bu kanunda bilhassa nazara aldığımız 
hususu şu şekilde belirteceğiz: Arkadaşlarınım 
göstermiş olduğu sebepler içinde iktisadî mevzu 
ağırlık basmaktadır. Yani, orman içi ve orman 

yakınındaki 15 bin köy ve bunun içinde yaşa
yan 9 milyon nüfus göz önüne alınırsa; bunla
rın işgüçlerinin bulunmadığı, iş sahalarının bu
lunmadığı, topraklarının mevcudolmadığı da 
göz önüne alınırsa; bunları nazarı itibara al
mak ve buna göre fakir orman içi köylülerine 
işledikleri suçlardan dolayı bir af getirmek de 
zaruret halini almıştır. 

Şimdi, biz burada diğer suçlar için af geti
rirken, bunun sebep ve saikleri üzerinde dur
muyoruz; doğrudan doğruya «Bu af lâzımdır 
diyoruz» diyoruz. Geniş ve genel mahiyette bir 
af getirirken bu şekilde hareket ediliyor; hu
susî mahiyette aflar gelirken ise bir esbabı mu-
cibeye dayanılıyor. Bu, genel mahiyette bir af
tır. Esasen, 1961 Anayasasının 131 nci madde
sinde genel af çıkarılmayacağına dair hüküm 
vardır; özel affa dair hüküm yoktur; af çıka
rılabilir. 

Şimdi, biz burada «atıfet» diye bahsettiği
mize göre, bu atıfeti nasıl kullanmalıyız? icabe-
derse, bütün orman suçlarına ait fiilleri affede
biliriz, buna mani hal yoktur, ama, bunu yapar
ken Anayasanın emredici hükümlerini, cemiye
tin durumunu ve memleketin umumî menfaati
ni de nazarı itibara almak mecburiyetindeyiz, 
bu iki cepheyi birleştirip en güzel yolu tercih 
etmeliyiz. Şimdi, arkadaşlarımın gösterdikleri 
esbabı mucibeler bunda bir saik ve sebebolabi-
lir. Gene arz ediyorum, bunun şümulünü geniş-
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letmek takdirinize bağlıdır, yalnız, bu takdiri 
kullanırken memlekete ve vatana, millete za
rar vermeyecek şekilde kullanmak lazımdır. 
Malûm, bilhassa arkadaşlarımın üzerinde dur
duğu «açma» 1ar mevzuu vardır. «Açma» en 
tehlikeli bir suçtur. Yalnız, ben Sayın Bakanın 
buradaki beyanına iştirak etmiyorum, Anaya
sada açmaların affedilmeyeceğine dair hüküm 
yoktur. Çünkü, suçun affı başka şeydir, açılan 
yeri tarla yapıp sahibine vermek, onun işletme
sine terk etmek başka bir şeydir. Anayasadaki 
131 nci madde, bu şekilde, yani ziraatla iştigal 
etmek üzere açmalardan istifadeyi önlemekte
dir; yoksa, aşmadan dolayı suç işlemiş olanla
rın affedilmeyeceğine dair hüküm yoktur. Ama, 
biz Komisyon olarak, affın şümulünü genişlet-
memeyi esbabı mucibe olarak aldık, çünkü bu 
büyük tahribata yol açan bir suçtur. Halbuki, 
kanun teklifinin metnine dikkat buyurulacak 
olursa, bilhassa 1 nci maddede kanunun ne gibi 
suçlan kapsadığı nazarı dikkate alınırsa, daha 
ziyade zatî ihtiyaç için lâzım olan kereste, kö
mür ve odun mevzuu ile buna benzer ufak suç
ları, orman içinde yasaklanan bölgelerde ko
naklamak, affedersiniz hayvan otlatmak gibi 
suçları, yani geçim için fakir köy içi halkının 
ihtiyaçlarına cevap verecek mahiyette suçları 
işleyenlerin suçlarını affetmektedir. Tacirlere, 
hiçbir zaman af düşünülmemiştir, esasen kanun 
da bunu âmirdir. Ormanda «açma» tehlikeli ol
duğu için de, Komisyonumuz bunu nazarı itiba
ra almamıştır. 

Şimdi, bazı arkadaşlarımız ve bilhassa Sa
yın Bakan bir hususa temas ettiler, biz Komis
yon olarak daha evvel bunu kendilerinin huzu
runda beyan etmiştik, hiçbir zaman bir af ka
nununun çıkmasının, netice itibariyle suçu azal
tır mı, azaltmaz mı diye düşünülmesi de bahis 
mevzuu değildir. Diğer af kanunları çıkarılır
ken bu cihet hiç ileri sürülmemiştir; fakat bu
gün nazarı dikkatimizi celbeden husus, Sayın 
Bakan da, millî iradenin Anayasa ile tecelli bu
lan hakkının kullanılmasında tereddüde düş
mektedir. Sanki kendilerinden başka, yahut 
kendi camiasından başka, Parlamentonun, Ana
yasa ile verilmiş olan af hakkını kullanırken, 
bunu suiistimal edermiş gibi, yahut bunun neti
celerinden başka şeyler doğacaktır gibi bir ikaz 
mahiyetinde, suçların artacağını; af çıktığı tak
dirde arttığına dair de misaller vermek suretiy

le bir telkinde bulunmak istemiştir. Biz de bu
nu doğru görmüyoruz. Esasen kendilerinin ver
miş olduğu rakamlara da dikkat ederseniz, suç
ların artması sebebi yalnız aftan dolayı değil
dir; zaman ve zemine ve şartlara bakmak lâzım
dır. Seneler nüfusu artırmıştır. Kendilerinin 
vermiş olduğu rakamlar 1942 ile 1958 seneleri 
arasına aittir. 1942 de nüfusumuz 16 - 17 mil
yon iken bugün 35 milyona çıkmıştır, tabiî ki, 
orman içinde yaşayan nüfus da fazlalaşmıştır. 
Bu bakımdan bir kere suç adedi artabilir. 

ikincisi; 1961 senesinden sonra Almanya'ya 
birçok orman içi köylerden akın başlamış ve işçi 
gitmiştir. Elbette onların orman içinde bulun
ması halinde işleyecekleri bu nevi ufak suçlar
dan dolayı azalma vaki olmuştur. Bu da suç
ların 1961 den sonra azalmasında bir faktör
dür. 

Ayrıca, Orman, Teşkilâtı, kanunların verdiği 
imkânlarla, bilerek veya gerek bilmiyerek, tat
bikatında orman sahasını genişletmiş ve dola-
yısı ile orman suçunun nev'i artmış, bundan da 
bir artma vukubulmuştur. 

Keza, orman mevzuunda ihtiyaç fazlalaşmış
tır. Orman mahsulünde, Orman Bakanlığı teşki
lâtının kanunların vermiş olduğu imkânları ih
tiyaca cevap verecek şekilde, anlayışla kullan
maması da orman suçlarının artmasına sebebol-
muştur. Mutaassıp bir ormancılık zihniyeti baş
lamıştır. 

Keza, ormanın tarifi çok muğlâk ve tatbi
katta bilerek ve bilmeyerek orman bakımından 
sahaları genişletici ve ziraat sahalarına tecavüz 
edici mahiyette olduğundan; hakkını korumak 
mecburiyetinde olan fertlerin, orman mevzuatı
nı tam olarak bilmeyerek suç işlemesinden do
layı da orman suçları artmaktadır. 

Bunlar esbabı mucibe olarak gösterilemez. 
Yine arz ediyorum; gerekçesi bir atıfettir. Atı
fetin şümulünü ancak Meclis; zamana, zemine 
ve gereğine göre kullanır. 

Bir de, Sayın Bakanla Komisyonumuzun da
ha evvel de ihtilâfa düştüğü bir nokta vardır; 
diğer arkadaşlarımız bu cihete dokunmadılar. 

Ben, af kanunlarını Ceza Kanunu bakımın
dan, şahsî hakları haleldar etmeyeceği hususun
daki maddesi ile, Borçlar Kanununun şahsî hak 
mevzuunu Sayın Bakanı ifade ettiği gibi tefsir 
etmiyorum. Çünkü, Ceza Kanununun şahsi hak-
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tan kastı ve Borçlar Kanununun şahsî haktan 
kastı, ferdin şahsî hakkıdır, amme hukuku şah
siyetinin hakkı değildir. Binaenaleyh, ferdin 
hakkına af kanunları zarar veremez ve o hakkı 
bertaraf edemez; ama amme hukukunu alâka
dar eden şahsî haklarda, yani tüzel kişinin 
şahsî hakkından, her zaman tüzel kişilik vazge
çebilir. Çünkü, millî iradenin namına bu fera
gat burada yapılmaktadır. Millî iradenin tem
silcisi olan Parlamento Devletin ve milletin 
hakkından sırasında feragat edebilir; ama ferdin 
hakkına tecavüz edemez. Yani, Türk Ceza Ka
nunundaki ve Borçlar Kanunundaki şahsî hak
tan maksat budur. Bu bakımdan da, Komisyo
numuzun, birinci maddenin (C) fıkrasındaki; 
«Orman Kanununun 112 ve 113 ncü maddeleri
ne müstenit şahsi haklar düşer» fıkrasını koy
masında isabet vardır. Çünkü, ormanın içinde 
yaşamış, ormanın yakınında yaşamış köylüle
rin zatî ihtiyaç, kereste, odun ve diğer ihtiyaç
larını temin bakımından af getiriyoruz. Affın 
şümulüne aldığımız kısımlar bunlardır. Öyle 
ise bunlara vereceğimiz zatî ihtiyaç için şahsi 
hak, yani 112 nci ve 113 ncü maddedeki tazmi
nata dahi hiç lüzum olmaması lâzımgelir. Ko
misyonumuz, bu maddeler üzerindeki sayın Ba
kanın görüşüne de iştirak etmemiştir, bu se
bepten buraya konulmuştur. Kendileri o za
man bunda fazla musir olmamışlardır: Heyeti 
Umumiyede musir olmalarının sebebini ben 
izah edememiş bulunmaktayım. Kanunun mad
delerine geçildiği zaman, arkadaşlarımın vere
cekleri değişiklik önergeleri bulunduğu taktir
de, veyahut tenkitler yapıldığı taktirde kısaca 
izahatta bulunacağım. 

Kanun, umumu itibarı ile, şümulü bakımın
dan sizin atıfetinize kalmış bir tekliftir; tas
viplerinize mazhar olursa memleketimize ve 
milletimizin ormaniçi köylerinde yaşayan va
tandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olacaktır. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Son söz Sayın Nejat Sarlıcah'nın. 
Sayın Sarhcalı, buyurunuz. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

Orman suçlarının affını imkân dâhiline 
alan teşebbüs, biliyorsunuz, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunan bütün parti
lerin müşterek gayreti ile meydana gelmiştir. 
1969 seçimlerinde bütün siyasî teşekküller, 
seçim bildirgelerinde ve gezilerinde bu konuda 
taahhüt altına girmişlerdir. Onu taMbeden yıl 
içinde de bir araya gelerek Anayasamızın 131 
nci maddesini değiştirmek suretiyle, hep bir
likte, orman içinde ve orman kenarında yaşa
mış olan orman köylülerinin işledikleri suçlan 
af imkânı içine alan teşebbüsü yürütmüşlerdir. 
Ama sanıyorum ki, bugünkü Af Kanununun 
şümulünü ve bu tekliflerin ihtiva ettiği esasla
rı gördükten sonra, bütün siyasî partilerin bu 
konuda ittifak etmeleri ihtimali çok az olacak
tır. Yine diyorum ki; keşke 131 nci maddenin 
değişikliği öngörülürken, o madde içersinde, 
çıkarılacak olan af kanununun şümulü ve hu
dutları da tayin edilmiş olsa idi. 

Şimdi, burada, sayın Bakanın Hükümet adı
na açık yüreklilikle yaptığı beyanlar, açıklama
lar bazı hakikatlerin meydana çıkmasına vesile 
vermiştir. Kendilerine huzurunuzda teşekkür et
meyi borç bilirim. 

Kanun tekliflerinin Millet Meclisine veril
miş şekli, Millet Meclisinde, komisyonlarda ge
çirdikleri safhalar, Millet Meclisinde uğradığı 
değişiklikler ve bugün Cumhuriyet Senatosu
nun iki anakomisyon arasındaki görüş ihtilâfı 
da bize göstermiş oluyor ki, bu kanun teklifleri 
üzerinde geniş ölçüde yatırım yapılmaktadır, 
büyük ölçüde spekülasyon yapılmaktadır. Affın 
bir atifet olma hududu taşırılarak, şu kanunda 
ifadesini bulan kaçakçılık ve ticarî maksatlarla 
yapılmış olan diğer bazı suçlar da affın şümulü 
içine alınmak istenmiştir. Orman konusunda 
vatandaşların maruz kaldıkları güçlükleri, ar
kadaşlarım yetki ile ve misâlleri ile izah ettiler. 
Orman Kanunu konusunda, vatandaşlarımızın 
büyük bir kısmının, bazı orman muhafaza me
murlarının köy kahvesinde ya da şehrin kahve
sinde oturduğu yerde tanzim ettikleri zabıtlar 
yüzünden mahkemelere sevk edildiklerini hepi
miz biliriz. Dedesinden kalmış bir araziyi se
nelerce kullandıktan sonra, bir noktada ve bir 
müddetin içinde, orman muhafaza memurları 
tarafmdan, «Orman mıntakasma tecavüzdür» 
diye tutulan zabıtların şikâyetlerini hepimiz ay
rı ayrı dinlemişizdir. 
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Şehirlerin içine kadar giren orman sınırlan, 
şehirlerin içindeki caddelere kadar varan orman 
tahditleri Türkiye'de pek çoktur. Gariptir ki, 
tahdit komisyonlarının yaptıkları her türlü 
tasarrufu Bakanlık hiçbir surette bozamamakta 
ve nihayet iş mahkemelere intikal ettikten son
ra, mahkemeler, yapılan tahditin Orman Ka
nununa uygun olup olmadığı keyfiyetini tahdite 
emir veren Orman Bakanlığından sormakta
dırlar. Bu sıkışıklık, bu sıkıntılı hava elbette 
ki, bir rahatlık ister ve bunun için Orman Ba
kanlığı tarafından Orman Kanununda yapıl
ması düşünülen değişiklik nazarı dikkate alın
mıştır, ama, nedense iki seneden beridir bir 
türlü Meclislerde müzakere konusu olmamıştır. 
Nerelerin orman, nerelerin ziraate elverişli sa
ha, nerelerin meskûn saha olduğu bugüne kadar 
hiç olmazsa bir ölçüde yapılmak ve bir miktar 
mesafe alınmak idi. Henüz buna başlamadık, 
ama, bu yapılmadı diye orman suçlarının affın
dan bazı vatandaşları mahrum etmekte de isa
bet yoktur. Yalnız, bunu yaparken, behemehal 
orman suçlarının af sınırını genişletme değil, 
aksine daraltmaya çalışmakta memleket yararı 
vardır. Halbuki Millet Meclisinde, özellikle 
orman suçlarının affının sınırları konusunda 
bir açık artırmaya gidilmiştir. Şimdi, yakacak 
ihtiyacı için, zati ihtiyacı için fakir br vatanda
şın işlediği suçu atifet halinde affederken, bun
ları siper etmek suretiyle, metreküp adetlerinde 
yükseklik sağlayarak, bazı moturlu vasıtaları 
sahiplerine iade etmiş oluyoruz, ki motorla, 
traktörle yapıldıysa behemahal kaçakçılıktır, 
buna zerre kadar şüphe etmemek lâzımdır. Şim
di onlara bu vasıtalarını iade etmiş olmak ve 
bu arada tazminatlarını onların yanma terk et
mek ve bundan başka da mahkeme safhasında 
icra safhasına geçmemiş olan bazı suçlarda bir
çok vasıtaları sahiplerine iade etmek gibi bir 
yolu ihtiyar ediyoruz. Bunda isabet yoktur. Bu 
af değildir, bu bir ölçüde orman suçlularının 
büyük kısmını mükâfatlandırmak manasına ge
lir. 

O itibarla ben, Sayın Bakanın açıkladığı bu 
hakikatler karşısında, Cumhuriyet Senatosu
nun bilhassa bu gece büyük çoğunluğunu teşkil 
eden Adalet Partisi Grubunun nasıl bir tavır 
takınacağını merakla bekliyorum. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Yine politika. 

NEJAT SARLICALI (Devamla) — Muh
terem arkadaşlar, hiç şüphesiz politikanın gir
memesi lâzımgelen konulardan, sahalardan bi
risi orman konusudur. Orman konusu birçok 
devrelerde bir siyaset meselesi yapılmış; «Ver 
reyini, al baltayı gir ormana» sloganı siyasî 
edebiyatımızda senelerce yer etmiştir, yerleş
miştir. Bir Anayasa hükmüyle bu önlenmiş gö
rünüyor. Ama, bu kanun dolayısiyle görülüyor 
ki, yine politikacılar bundan bir politik maksat 
gütmeyi kaçınılmaz bir fırsat olarak telâkki et
mişlerdir. O itibarla, şimdi, hakikaten muhtaç, 
hakikaten fakir, hakikaten zati ihtiyacı için, 
hakikaten yakacak ihtiyacı için suç işleyen ve 
mutlaka affedilmesi lâzımgelen insanların arka
sında, ticaret maksadiyle orman kaçakçılığı ya
pan insanlar da sırf rey endişesiyle affedilmek 
isteniyor, ki bunda isabet görmüyorum: memle
ketin orman rejimi bakımından isabet görmü
yorum, memleketin politik rejimi bakımından 
isabet görmüyorum. 

O sebeple, bu kanun teklifinin Komisyon ta
rafından geriye alınmasını ve bu bilgilerin ışığı 
altında ve zannediyorum bunlara da itibar ede
rek, özellikle Hükümetin görüşlerine itibar et
mek üzere yeniden hazırlanmasını tavsiye edi
yorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki görüş
meler bitmiştir. Maddelere geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle müzakere teklifi de vardır. Mad
delerin bir defa müzakere edilmesi hususunu, 
ivedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bâzı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine 

dair kanun teklifi 

Madde 1. —A) 22 . 4 . 1970 tarihine ka
dar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 109 
ve 110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla, konu
su 20 kentali geçmeyen (20 kental dâhil.) odun, 
5 kentali geçmiyen (5 kental dahil) kömür, 3 
metrekübü geçmeyen (3 metreküb dahil) gay-
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rimamul veya 2 metrekübü geçmeyen (2 mstre-
küb dahil) mamul ve yarı mamul emvale ilişkin 
el konulmuş orman suçları ile, 

B) Devlet ormanları içinde veya orman sı
nırlarına köy ortasından yatay düz bir hat ile 
10 kilometre mesafede bulunan veya ormanla
rın bulundukları ve bu ormanlara bitişik ilçe
ler içindeki köyler ile sınırları içinde Devlet 
ormanı bulunan ve nüfusu ikibinbeşyüzden 
(ikibinbeşyüz dahil) aşağı olan kasabalarda otu
ranlar tarafından; bu hudutlar içerisinde 8 met
rekübü geçmeyen (8 metreküb dahil) gayrima-
mul veya 5 metreküb (5 metreküb dahil) ma
mul veya yarı mamul orman emvali ile ev yap
mak suretiyle işlenmiş ve 22 . 4 . 1970 tarihine 
kadar el konulmuş orman suçlarından dolayı, 

Suç konusu emvalin orman tarife bedelinin 
ödenmesi halinde takibat yapılmaz ve verilen 
cezalar infaz olunmaz. 

O) Bu madde kapsamına giren, kamu da
vası ve cezası ortadan kaldırılan suçlarda; or
man idaresinin, 6831 sayılı Orman Kanununun 
112 ve 113 ncü maddelerine müstenit şahsi hak
lar düşer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın. üye?... 

Sayın Lûtfi Bilgen, buyurunuz efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlarım; 
Kendi muhiti içerisinde varlıkların affını 

öngören bir madde üzerinde konuşuyoruz. 
Yukarda Sayın Bakan açmaların karşısında 

olduklarını ifade ettiler, biz de karşıyız. Yal
nız, açmaları zenginler değil, açlar açar. Bura
da bir hususu daha affediyoruz; 8 metreküb ke
reste kullanan, ancak bunu ev yapmak suretiy
le kullandığı tespit edilen bir kimseyi affedi
yoruz. 8 metreküb gayrimamul keresteden doğ
rama ile, köy şartları içerisinde 70 - 80 metre
kare inşaat yapılır; bu da beş - altı odalı bir 
ev demektir. Bir köyde beş - altı odası olan bir 
insan zengindir; tarlası, bağı, bahçesi vardır, 
şimdi bunu affediyoruz. Götürdüğü kamyonu, 
traktörü de iade edeceğiz gerisingeriye, tazmi
nat da vereceğiz. Yanıbaşmda, onun işçisi, or
takçısı, aylıkçısı, çiftçisi olan bir kimse, kendi
ni bu durumdan kurtarmak için, gidecek dönü
münden senede bir eşek yükü odunun zor çık
tığı, orman vasfını kaybetmiş yeri açacak, ço

luk çocuğunun nafakasını çıkarmak için uğra
şacak, bunu affetmeyeceğiz. Sonra bu adam iş
çi olarak Almanya'ya gidecek... 

Sayın Bakan derler ki, Almanya'da makina-
lı ziraat yapılmayan yerler ormanlaştırılacak, 
karar verilmiş. Doğru, gayet tabiî, sanayi dev
rimini yapmış, aç insan yok, köy diye bir şey 
kalmamış, elbette bunlar bunu yapacaklar. Hem 
de, «Makinalı ziraat» diye de tashih etmiş; el 
işi de değil, makinalı ziraat yapılmayan her ye
ri ormanlaştıracak. Bizim orman içi köylümüz 
açlıktan Almanya'ya işçi olarak giderken, biz de 
burada onların ziraat maksadiyle açtığı üç - beş 
dönüm yeri çok görmemeliyiz. Burada büyük 
bir hata var. Ben önerge de verdim bu madde 
üzerinde. Tarım Komisyonunun değil, Anayasa 
ve Adalet Komisyonunun kabul ettiği 1 nci 
maddenin (A) bendini aynen kabul edersek, 
(B) bendinde 4 - 5 odalı köylünün suçu affe
dilirken, hiç olmazsa onun yanında açlıktan ne
fesi kokan insanların suçu da affedilmiş olur. 

Bir kanı var, orman açmak, mutlaka ormanı 
küçültmek sanılıyor. Yanlış... Anayasanın eski 
hükmü de, yeni hükmü de aslında böyle bir şey 
getirmiyor, o kanun geldiğinde görüşeceğiz, 
der ki, «Orman hudutlarını daraltmamak sure
tiyle...» Her açma daraltmak değildir. 6 milyon 
hektar tahdidi yapılmamış ormanda yarın ye
niden bir tahdide çıktığımız zaman, orman vas
fını kaybetmiş olarak çıkardığımız bir yerde
ki - böyle yerler çıkacaktır - köylünün suçunu 
şu kanunla affetmiyoruz, ama yarın o kanun 
çıktıktan sonra, o suç yeri orman dışında kalır
sa ne olacak? Adalete sığar mı bu Kaldı ki, 
bir yer değiştirme bahis mevzuudur burada bir
çok yerlerde. Verimli yerden 10 dönüm verece
ğiz, verimsiz yerdeki 100 dönümü orman içi 
tahribattan kurtaracağız; kişiyi dağdan kurta
racağız, şehre yaklaştıracağız; okulunun, suyu
nun, yolunun, elektriğinin kolay geleceği yere 
indireceğiz, Devletin yatırım imkânlarını daha 
faydalı yerlere sürükleyeceğiz, orman sahasını 
da genişleteceğiz. Bir dar çerçeve içinde kalı
yoruz, 

Hsr mesleğin kendine has meşhur soruları 
vardır. Ormancı arkadaşlardan çok duyarız, 
hep söylerler, akla da yatar Bir dağın tepesin-
desiniz, baktınız çepeçevre yangın çıkmış, hal
ka şeklinde sarıyor, ne yaparsınız? Kendilerinin 
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cevabı şu: «Dağın tepesinde bir yerde yangın 
çıkartırım, yangın bana gelinceye kadar ora
da bir boşluk saha açarım, canımı kurtarırım.» 

Şimdi bu noktada bulunuyoruz. O aç insan 
da küçük bir sahada yangın çıkartmaktadır, 
zira, etrafında açlık her tarafı sarmıştır. 

Bana belki, «Açlık edebiyatı yapıyorsun» 
diyeceksiniz. Hayır arkadaşlarım, öyle değil, 
burada çok büyük bir haksızlık var. 8 metre
küp ağaç çalan adamı affedeceğiz - bu sanıyo
rum ki birinci çalma da değildir, yakalandığı 
zamanki tespittir bu, kaç defa çalmıştır kim bi
lir - onu affedeceğiz, ama öteki adamı affetme
yeceğiz... Bu olmaz. Bu bir yenilik de getirme
yecektir, bir atıfet de olmayacaktır, bir fayda 
da sağlamayacaktır; üstelik bir körükleme ola
caktır; birbirlerini kızıştıracaktır ve orman içi 
köylü biraz daha ormana düşman olacaktır, do-
layısıyle Devlete düşman olacaktır. Zaten asır
lardan beri yok olmuş olan devletle halk ara
sındaki itimat biraz daha zedelenmektedir. 

Bu bakımdan ben bu madde üzerinde öner
gemi verdim; arkadaşlarımdan istirham ediyo
rum, ya Meclis metnini olduğu gibi kabul ede
lim, (O zaman değişik bir şey kalmıyor, orada 
bir miktar arazi açmasına fırsat verilmiştir) 
veyahut da Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği metindeki (A) bendini kabul ede
lim; mesele halledilir sanıyorum. 

Tekrar konuşmamak için - izahını şimdi - yap
tım. Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen başka sayın üye?... Yok. Değişiklik önerge
leri var, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde 

değiştirilmesini saygı ile arz ederim. 
Gerekçesi, sözlü olarak arz edilmiştir. 

Kars Adana 
Sırn Atalay M. Yılmaz Mete 

Madde 1. — A) 22 . 4 . 1970 tarihine ka
dar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 109, 
110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla, 10 dönü
me kadar (10 dönüm dahil) açmalar (yakıla
rak açmalar hariç) ile konusu 20 kentali geç
meyen (yirmi kental dahil) odun, 5 kentali geç
meyen (beş kental dahil) kömür, 3 metreküpü 
geçmeyen (üç metreküp dâhil) gayrimamul ve

ya 2 metreküpü geçmeyen (iki metreküp dahil) 
mamul ve yarımamul emvale ilişkin el konul
muş orman suçları ile, 

B) Devlet ormanları içinde veya orman sı
nırlarına köy ortasından yatay düz bir hat ile 
on kilometre mesafede bulunan veya ormanların 
bulundukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler 
içindeki köyler ile sınırları içinde Devlet Or
manı bulunan ve nüfusu ikibin beşyüzden (iki-
bin beşyüz daJhil) aşağı olan kasabalarda otu
ranlar tarafından; bu hudutlar içerisinde, sekiz 
metreküpü geçmeyen (sekiz metreküp dahil) 
gayrimamul veya yedi onda iki metre (yedi 
onda iki metreküp dahil) mamul veya yarıma
mul orman emvali ile ev yapmak suretiyle işlen
miş ve 22 . 4 . 1970 tarihine kadar elkonulmuş 
orman suçlarından dolayı takibat yapılmaz ve 
verilen cezalar infaz olunmaz.» 

BAŞKAN — Tamamen Anayasa ve Adalet 
Komisyonun metni efendim. 

Lütfen öteki önergeyi okuyun efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
61 sayılı, Bazı Orman Suçlarının Affına dair 

kanun teklifinde; Madde 1-A da, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnin ka
bul edilmesini teklif ederim. 

içel 
Dr. Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Sayın önergeniz yalnız (A) fık
rasına münhasır, Sayın Sırrı Atalay ve Musli-
hittin Yılmaz Mete'ninki maddenin tamamını 
kapsıyor, Sayın Bilgen, siz münhasıran (A) ya 
katılıyor musunuz? 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Efendim, ötekine 
zaten itirazım yoktur, isterseniz Sırrı Atalay'm 
önergesini de tekabbül edeyim. 

BAŞKAN — Yani birinciye katılıyorsunuz. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Lütfen ikinci önergeyi okuyalım. 

Sayın Başkanlığa 
61 sıra sayılı basmayazı orman suçlarının 

affı hakkındaki kanun teklifinin 1 nci madde
sinin müzakeresi bitmiştir. Bu teklifin 1 nci 
maddesi olarak Millet Meclisi metninin aynen 
kabul edilmesini arz ve teklif ederm. 

Saygılarımla. 
Refet Rendeci 
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• iBAŞRAN — Önergeler üzerinde söz isteyen 
sayın üye? 

HÜSEYİN KALPAKLIOLU (Kayseri) — 
Bu önergenin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu, 
Sayın Rendeci imzalı önerge aleyhinde. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlar, 

Esas itibariyle bu önergenin usulen veril 
mesi lâzımgelir. Çünkü, İçtüzüğe göre, önergs-
nin müstenidatı olan Anayasa Komisyonu kara
rı, en son komisyon kararı olduğu için müzake
reye tabidir. Usul bu. Bu reddedilmiştir. Tarım 
Komisyonu, Meclisin karan hilâfına bir hüküm 
vaz'etmiş ve getirmiştir. Heyeti Umumiyece her 
ikisi reddedilmiş, itibar gören Tanm Komisyo
nunun vermiş olduğu karar olmuştur. Heyeti 
Umumiye Tarım Komisyonu kararını esas al
mış ve onun üzerinde müzakereye devam etmek
tedir. Müzakere bu karar muvacehesinde devam 
ederken, Heyeti Umumiye de fikrini bildirmiş
ken, tutup da bunu olduğu yerde bırakmak ve 
usul dışı bir davranışla, «Mademki Anayasa 
Komisyonunun karan müzakere mevzuu olmu
yor, reddedildi, o halde hiç olmazsa Meclisin ka
ran esas olsun, müzakereye o yoldan devam ede
lim» gibi bir davranışın içine girmek usul ve 
tüzük hükümleri hilâfına bir harekettir. 

Tekrar söylüyorum; yüksek oylarınızla Ta
rım Komisyonu kararını müzakereye esas ola
rak kabul ettiğinizde mesele kemal bulmuş ve 
bu iki şıkkın da mümkün olmadığı Heyeti Umu
miyece karargir olmuştur. Ve o kadar olmuş
tur ki, birçok hatip arkadaşlar, Tarım Komis
yonu kararını esas olarak müzakereye tabi tut
mak suretiyle, gelmişler, fikirlerini söylemişler
dir. Hattâ bu hususta Hükümeti temsilen Sayın 
Bakan da konuşmuştur. E, şimdi bir arkadaşı
mızın takriri ile bu konuşmalar, Hükümetin fik
ri bir tarafa atılıyor, hem de hiçbir esbabı mu
cibe gösterilmeden, Meclisin kabul etmiş olduğu 
esasın müzakereye mevzu olmasına çabalanıyor. 
Bu mümkün değil. Ancak, eğer şu müzakereye 
mevzu kabul ettiğiniz Tarım Komisyonunun ka
ran redde müncer olursa, belki o zaman sayın 
arkadaşımız, bu reddedildiği için, Anayasa Ko
misyonunun karan da reddedildiği için son bir 
çare olarak Meclisin vermiş olduğu kararın mü
zakeresini teklif edebilir. 

Bu vesile ile muhterem arkadaşlar, müsaade 
ederseniz ben burada bir açıklama yapacağım. 
O da şu : 

(B) fıkrasının sonunda, «... (5 metreküb da
hil) mamul veya yarımamul orman emvali ile...» 
dedikten sonra, «.. ev yapmak suretiyle işlen
miş ve 22 . 4 . 1070 tarihine kadar el konulmuş 
orman suçlanndan dolayı, suç konusu emvalin 
orman tarife bedelinin önlenmesi halinde taki
bat yapılmaz ve verilen ceza infaz olunmaz.» de
niyor. 

Muhterem arkadaşlar, burada bir hata var, 
o da şu : Dikkat ederseniz, «mamul ve yarıma-
mul orman emvali ile...» tabiri ile burada hü
küm bitiyor. Aynca, bir fıkra gibi, «... ile ev 
yapmak suretiyle işlenmiş...» denmesi ile de ya
kardaki miktarlar bunun dışına çıkıyor. Yani, 
ev yapmak suretiyle bu kaçak emvallerin kul
lanılmasının miktan bahis mevzuu değil. Bura
daki anlayış öyle. Yukanda anlatıyor; şu ka
dar kental odun, şu kadar kental kömür, şu ka
dar metreküb kereste, mamul kereste, gayrima-
mul kereste diyor, bitiriyor orada cümleyi. Eğer 
bunun dışında bir şekil almak isterse, o zaman, 
evi yaptırmak şartiyle köylü istediği kadar ka
çak orman emvali kullanabilir, mânasını taşır. 
Burada yanlışlık var, bunun düzeltilmesi lâzım
gelir. Çünkü ev yaptırmanın da yine buna dâ
hil olacağı fikrinde değilim. Bunu Sayın Ko
misyona hatırlatmış oluyorum. Düzeltmelerin
de fayda var, aksi takdirde tatbikatta yanlışlık 
olur. 

Teşekkür ederim. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — önerge hakkın

da... 
BAŞKAN — önergenizi izah ettiniz efen

dim. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Etmedim efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, kısaca ora

dan açıklayın. 
LÛTFİ BİLGEN (içel) — Efendim, soru 

sordunuz da, «Yalnız (Madde l/A) üzerinde 
değişiklik mi istersiniz, «diğerlerine iştirak eder 
misiniz» dediniz. Benim istediğim (A) üzerinde.. 

BAŞKAN — «Katılıyorum» buyurdunuz; 
«(B) ye zaten evleviyetle katılıyorum» dedi
niz; «(A) ya da katılıyorum» dediniz sonra. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Bilhassa benim 
üzerinde durduğum (A) fıkrasıdır. Gerekçesini 
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de Sayın Kalpaklıoğlu açıkladılar. Ben kendi 
yönümden (Madde l/A) olarak Anayasa Ko
misyonu metninin kabul edilmesini öneriyo
rum. 

BAŞKAN — Tamam, birleşiyorsunuz. 
önergeler üzerinde de konuşma da yapılmış

tır. Şimdi Anayasa ve Adalet Komisyonunun 
tanzim ettiği 1 nci maddeyi kabulünü öneren 
önergeleri oya sunuyorum. Sayın Lûtfi Bilgen'-
in de katıldığı, Muslihittin Yılmaz Mete ve 
Sırrı Atalay'ın önergesini kabul edenler... Et
meyenler... önerge reddedilmiştir. 

'Sayın Refet Rendeci'nin önergesinin, Tüzük 
hükümlerine göre, oylanması mümkün değil. 
Zira, Sayın Refet Rendeci, Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporunda muhalif kalmış ve şer
hini bildirmemiştir. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Müzakere
ye konu olan Tarım Komisyonu raporudur. 

BAŞKAN — Afedersiniz, zühul oldu, Tarım 
Komisyonu raporu müzakereye esas olduğuna 
göre, Sayın Rendeci Millet Meclisinin 1 nci mad
desinin kabulünü önermektedir; Millet Meclisi 
metninden birinci maddeyi okutuyorum. 

Bazı Orman ıSuçlarının Affını ve bunlardan 
mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesi

ne dair kanun teklifi 

Madde 1. — A) 1 . 8 . 1971 tarihine ka
dar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 76, 
109, 110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla, 10 
dönüme kadar (10 dönüm dahil) açmalar ile 
konusu 20 kentali geçmiyen (yirmi kental da
hil) odun, 5 kentali geçmiyen (beş kental da
hil) kömür, 5 metre küpü geçmiyen (beş metre 
küp dahil) gayrimamul veya 2 metre küpü 
geçmeyen (iki metre küp dahil) mamul ve yan 
mamul emvale ilişkin el konulmuş orman suç
lan ile, 

B) Devlet ormanları içinde veya orman 
sınırlarına köy ortasından yatay bir hat ile on 
kilometre mesafede bulunan veya ormanların 
bulunduklan ve bu ormanlara bitişik ilçeler 
içindeki köyler ile sınırlan içinde Devlet or
manı bulunan ve nüfusu ikibin beşyüzden (iki-
bin beşyüz dahil) aşağı olan kasabalarda otu
ranlar tarafından; bu hudutlar içerisinde, oniki 
metreküpü geçmeyen (oniki metreküp dahil) 
gayrimamul veya yedi onda iki metreküp (yedi 

onda iki metreküp dahil) mamul veya yarıma-
mul orman emvali ile ev yapmak suretiyle iş
lenmiş ve 1 . 8 . 1971 tarihine kadar el konul
muş orman suçlarından dolayı takibat yapıl
maz ve verilen cezalar infaz olunmaz. 

C) Bu madde kapsamına giren suçlarda; 
Orman idaresinin, 6831 sayılı Orman Kanunu
nun 112 ve 113 ncü maddelerine müstenit şahsi 
hakları düşer. 

BAŞKAN — Bu önerge aleyhinde Sayın 
Kalpaklıoğlu konuştu. Sayın Bakan, önerge 
hakkında bir mütalâanız var mı, katılıyor mu
sunuz efendim? 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Maruzatımı biraz önceki konuşmalanm sırasın
da belirttim, 1 nci madde ile ilgili olarak; ta
rih bakımından mutabık değiliz, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Komisyon? 
TARIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAHİT 

ALT AN (Çanakkale) — Efendim, biz raporu
muzu belirtmişiz; tabiî, nihaî kararı Umumî 
Heyet verecektir. Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Siz de katılmıyorsunuz. 
Takrir Yüce Kurulca malum oldu. Takrire 

Sayın Bakan ve Sayın Komisyon Sözcüsü ka
tılmamaktadır. Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesinin kabulünü öngören takriri oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Millet Meclisinin 1 nci maddesi metni ka
bul edilmiştir. Bu duruma göre Tarım Komis
yonunun kabul ettiği 1 nci, maddenin oylanma
sına mahal kalmamıştır. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — 22 . 4 . 1970 tarihine kadar 

işlenmiş ve 1 nci madde kapsamına giren suç
larda kullanılan aletlerle, canlı ve cansız her 
türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bun
ların bedelleri : 

a) Henüz kamu dâvası açılmamış veya 
cezası infaz edilmemiş işlerde C. Savcılıkların
ca, kamu dâvası açılmış işlerde mahkemece sa
hiplerine iade olunur. 

b) Cezası infaz edilmiş suçla ilgili her tür
lü motorlu taşıt araçlan ve bunlar satılmış ise 
idarece tahsil olunan bedelleri ve bu bedellerin 
taksitle ödenmesine müsaade edilen işlerde de 
ödenen taksit bedelleri sahiplerine iade olun
maz ve bakiye taksit bedelleri tahsil olunur. 
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c) Cezası infaz olunmuş suçla ilgili, alet ı 

canlı taşıt araçları, araba, kağnı, traktör ve rö
morku bu Kanun yayımı tarihine kadar satılıp 
bedeli idarece tahsil olunmamış ise sahiplerine 
iade olunur. 

Suç konusu el konulmuş orman emvali iade 
olunmaz, istirdada ilişkin dâva hakkı saklıdır. 
Ancak emvale el konulmamış ise, emvalin or
man tarife bedelinin ödenmesi halinde bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
61 sıra sayılı Bazı Orman Suçlarının Affı 

Hakkındaki Kanun teklifinin 2 nci maddesi ye
rine, Millet Meclisince kabul edilen 2 nci mad
desinin aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Samsun 

Refet Rendeci 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı efendim? 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Lehinde konuşa
bilir miyim? 

BAŞKAN — Zaten mütalâanızda söylediniz. 
Başka söz isteyen? Yok. Sayın Bakan katılıyor | 
musunuz efendim? 

ORMAN BAKANI SELÂHATTİN İNAL — 
Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Sözcüsü? 
TARIM KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NAHİT 

ALT AN (Çanakkale) — Bizim getirdiğimiz me
tin daha âdil ve daha geniş olduğu için, bu 
önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Millet Meclisinin kabul ettiği metnin 2 nci 

maddesini okutuyorum efendim. 
Madde 2 .— Birinci madde kapsamına giren 

suçlarda kullanılan aletlerle, canlı ve cansız her 
türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise ı 
bunların bedelleri : 

Henüz kamu dâvası açılmamış işlerde Cum
huriyet Savcılıklarınca; kamu dâvası açılmış 
işlerde mahkemece; hüküm kesinleşmiş ise hük
mü veren mahkemece sahiplerine iade olunur. 
Ancak; suç konusu orman emvaline el konul
mamış ise idarece bedelleri istenemez. 

1 . 8 . 1971 tarihinden önce kesinleşmiş bir 
hükme konu teşkil eden orman emvali ile (alet, | 

canlı taşıt araçları - araba - kağnı, traktör ve 
römorku hariç) her türlü motorlu taşıt araçları 
ve bunlar satılmış ise idarece tahsil olunan 
bedelleri ve bu bedellerin taksitle ödenmesine 
müsaade edilen işlerde ödenen, taksit bedelleri 
sahiplerine iade olunmaz. 

BAŞKAN — önerge ve Millet Meclisinin 
2 nci maddesi bu suretle okunmuş oldu. Sayın 
Bakan ve Komisyon Sözcüsü önergeye katılma
dılar. Tarım Komisyonunun 2 nci maddesi ye
rine, Millet Mecisi metninin 2 nci maddesinin 
kabul edilmesini öneren teklifi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Millet Meclisinin 2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir ve Tarım Komisyonunun 2 nci mad
desinin okunmasına mahal kalmamıştır efen
dim. 

Madde 3. — Ticarethane sahibi olsun veya 
olmasın hasep madde ticaretiyle iştigal eden
ler bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunun 1 nci maddesi uy
gulanmasında; şerit, katrak, daire testere ve 
hızarla imal edilen sekiz ilâ doksanaltı milimet
re kalınlığında olan orman mallariyle, el bıç
kısı ile kesilmiş olup da beş santimetreden aşa
ğı kalınlıkta bulunan çeşitli boy ve genişlikteki 
orman malları mamul; 

Mamul mal dışında kalan ve şerit, katrak, 
daire testere ve hızarla veya balta, bıçkı, tes
tere gibi vasıta ve aletlerle işlenmiş çeşitli boy, 
genişlik ve kalınlıkta kereste, yırtma, kapak, 
pedavra (hartama) gibi mallar yarımamul; ma
mul ve yarımamul mal dışında kalanlar ise 
gayrimamul sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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IBAŞKANT — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendini. 

Teklifin tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
îs'teyen sayın üye?... Yok. Teklif Millet Men
sinde açık oya sunulmuş ise de, Tarım ve 
Adalet ve Anayasa komisyonlarımızca kalbul 
edilen metinler reddedi'ldiğinden açık oya 

j vaz'ma lüzum yoktur. Tümü üzerinde lehte 
i ve aleyhte söz isteyen olmadığına göre, tekli

fin tümiünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve bu su-
surs'tl'8 kanunlaşmıştır. 

IGündem bitmiştir. 24 Şubat Perşembe günü 
saat 15,00 te toplanılmak üzere 35 nci Birle-
mi kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 20.47 

V±. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Necip Mifkdâmoğlu'nmı, Türkiye Kömür 1§-
Ictmelerinin bazı yöneticilerine dair soru öner
gesi ve Başbakan Nihat Erım'in yazılı cevabı. 
(7/10) 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

ilişik soru önergemin Sayın Başbakan ta
rafından sĉ zlü olarak cevaplandırılmasını say-
larımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatomu 
izmir Üyesi 

Necip Mirke'lâmoğlu 

(Pek Sayın Başbakan, 
(Bilindiği gibi Türkiye Kömür işletmeleri 

yöneticilerinden bazıları (Genel Müdür, Genel 
Müdür Yardımcısı Benderlioğlu, Yönetim Ku
rulu üyeleri Ertürk ve Aytaç); 

a) İDünya piyaisa fiyatları altında kömür 
ihracı süratliyle bir Yunan firmasını himaye 
edip, Devleti zarara siokmak, 

h) Şahıs ve firmalara usulsüz kömür tah-
isisatı yapmak, 

c) Yönetim. Kurulu karan olmadan 
dedi -kodulu bir şekilde, istanbul'da yüksek 
bir bedelle lojman kiralamak ve beş yılık 
kira bedeli olan 240 bin lirayı peşin ödemek, 

d) Taşiit Kanununa aykırı olarak 252 bin 
liraya otomobil sa'tınalmak, 

(Suçlamaları ile mahkemeye sevkedilmiş bu
lunmaktadırlar. 

Ancak bu yönettiler, hem yargılanmakta 
hem de kurumda ki, görevlerine devam etmek-
t&diler. 

Böylece yargıç önümde, hem sanık, hem de 
kurumun çıkarlarının koruyucusu ve savunu
cusu olmak gilbi birbirleri ile bağdaşması 
mümkün olmayan iki vasıfla bulunmaktadır. 

iBunagftre : 
1. Bu yöneticilerin, hem sanık ve hem 

de kurumda aleyhlerinde olabilecek tanık ve 
belgelere etki yapabilecek yetkili mevkilerde 
bulunmalarını nasıl karşilamaktasınnz? 

2. Bu yöneticilerin mahkeme sonuna ka
dar idarî tedbirlerle etkisiz hale getirilme
sinde, kamu yararı ve yargılamanın selâmeti 
bakımından Zorunluluk görmez milsiniz? 

3. 'Kurumu zarara soktuğu iddiası ile 
yargılanan yöneticilerin, aynı zamanda kuru
mun temlsibileri olarak onun hak ve men-
aatlarını koruyabileceğine inanıyor munmus? 

4. tBu yöneticilerin bazı işlemlerle Dev
lete zarar verdikleri iddia olunduğuna göre 
mahkemede Devle tin çıkarlarını temsil ve 
takip için T. K. i. Kurumunun ve Maliye Ba
kanlığının müdahil olarak davaya katıl
malarının sağlanmasını zorunlu görmez misi
niz? 

Yukarıda Sorduğum sorularımın sizin ya da 
göravlendirecsğiniz bir sayın Bakan tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı
larımla arz ederim. 

İzmir 'Senatörü 
Necip MirkelâmJoğlu 
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T. O. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Cumhuriyet Senatosu .Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 20 . 12 . 1971 
tarifli ve 13223 - 70 - 7/10 sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu izmir tîyeisi Necip 
Mirkelâmıoğlu'nun, görevini kötüye kullanmak 
iddiasıyla yangılanmakta olan Türkiye Kömür 
dişletmeleri Kuruınu G-enel Müdürüne ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevalbı üç nüsha olarak 
eklice sunulmuş tur. 

iSayigıyla arz ederim. 
(Başbakan 

Prof. Dr. Nihat Erim 

Cumihurijyet Senatosu tzmir tfyesi Necip Mir
kelâmıoğlu'nun, görevini kötüye kullanmak 
iddiasıyle yargılanmakta olan Türkiye Kömür 
İşletmeleri Kurumu Genel Müdürüne ilişkin 

yazılı 'soru önergesinin cevabıdır. 

Türkiye Kömiür işletmeleri Kurumunun 
bazı yetkilileri baklanda ileri sürülen ve bir 
dâva konusu olan iddiaların mahiyetine göre, 
ilgilileri eldeki dâva neticelenmeden görevle
rinden uzaklıaiştırmak için bir zaruret görülme
miştir. 

LAJyruca, gftriilmekts olan bir dâva hakkın
da, dâvayı her hangi bir suretle etkilememek 
için bir açıklamada bulunulamayacağı, Ana
yasamızın 132 nci maddesinin üçüncü fıkra
sında açıkça belirtilmiştir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
(Başbakan 

2. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Türkiye harici seya
hatim dolayısıyla yapılan döviz harcamalarına 
dair soru önergesi ve Maliye Bahanı Sait Naci 
Engin'in yazılı cevabı (7/11) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ekte takdim ettiğim sorularımın, Maliye 

Bakam tarafından yaizılı olarak cevaplaniırıl-
ma's^na tavassutlarımızı istirham eylerim. 

Saygılarımla. 
Ahmet Demiir Yüce 

Zonguldak 

Sayın Sait Naci Ergin. 
Maliye IBakanı. 
2. Aralık. 1971 tarihli Hayat Mecmuası

nın 47 nci sayfasında bir haberi aynen aşağıya 
dercediyorum. 

«Günceli ve Bedri Alatlı yılbaşından önce 
Londra'ya gitmeyi tasarlıyorlar. En büyük 
arzuları da bu arada gördükleri (Love Story) 
ile gelmiş geçmiş en çok hâsılat yapan filim 
olarak bilinen «»Rüzgâr gübi geçti» yi bir de 
Londra'da seyretmek.» 

Bu haber Türk basınının sosyeteden haber
ler namı altında yayınlanan ilk haber de
ğildir. Senelerden beri bu kabiîl haberler ve bu 
haJberlere uygun yaşantıyı aksettiren fotoğraf
lar yayınlanmaktadır. 

(Bu feci haber, esasen bu konuya eğilmesi 
ieabeden Devletimizin, artık vakit geçirmeden 
bu meseleyi ele almasının gerektiğinin en kuv
vetli işareti olmalıdır. 

Türkiye'de zengin ve iş adamı muhitleri
nin ekseriyetinin, Türkiye'nin ve dünyanın 
hangi vasatlar içerisinde, hanigi problemlerle 
mücadele etmek mecburiyetinde bulunduğun
dan bihaber ve sorumisuz bir tarzda, fiilleri ile 
kavilleri birbirine uymaz surette, yaşadıkla-
rınm delilidir, bu haber. 

Türkiye'nin bir sosyal dengesizlik içerisin
de bulunduğu muhakkaktır. Bu sorumsuzca 
hareketler, bu denge bozukluğunda, sabırlı, 
imanlı, milliyetçi, başkalarının malında ve ser
vetinde gözü olmayan bu muhterem, mütevazi 
Türk halkını da tedirgin eder ve hasletlerini 
değiştirecek istikamette hareketler yapmasına 
ve Devletten ümidini kesmesine vesile olabi
lir. Mesele bu yönü ile efe alınacak ciddiyette 
ve büyüklüktedir. 

Türkiye'nin dövizini çok dikkatli harca
ması gerekmektedir. Türkiye'de dövizin bu 
derece Sorumsuzca harcandığına dair görün
tüler, insanı tee&süre sevkedecek nispettedir. 
Konunun bu yönü ile da ele alınması gerekir. 

Türkiye döviz harcamalarında dikkatli ol
mak mecburiyetinden dolayı Haöca gitme dinî 
vecibesinin bazı ahvalde tahdidi1 münakaşa
larını yaparken, bir kesimin bu derece sorum
suzca döviz harcaması keyfiyeti; ömründe 
bir defa Hac fariızesini yerine getirmek için 
Devletin belki haldi sebeplerle kendilerine 
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döviz vermediği kimselerin mukayeseleri so
nucunda büyük ibir üşüntüye kapıldıkları ve 
eşifeiızlk yapıldığından dolayı Devlete güven
sizlik bsislenıeye bağladıkları bir hakikattir. 
Bu yönü ile de meselenin ele alınması zaru
ridir. 

jöoayal dengesizliğin ve bunun yarattığı 
(haksızlıkların giderilmesi esasen AnayakamL-
uan emri ve gayesidir. Hükümetimiz de bunla
rın daiha süratli giderilmesi için bi r çalışma 
içinde olacaktır. Benim bahsettiğim kamı, 
düzeltilmesi gerekenlerin içerisinde belki bir 
katreiir. Ancak, mesele, yine de hem bası mu
hitlerin siorum: :112luk hissinden çıkmalarını te
min ve hem de kamuyu rahatsız eden farklı 
yaşantı görüntülerinden birinin kaldırılmasını 
temin bakımlarından derhal ele alınması gere
ken niteliktedir. 

Bu sefbepten dolayı beni ve belki de kamu 
oyunu tatmin etmemize fırsat vermiş olacak 
«lorulanmı a]ağıda sıralıyorum : 

1. Türkiye, haricî seyahatler dolaryısiyle 
yapılan döviz harcamalarını, daha aşağı bir 
seviyede tutmak için ne yapmayı düşünmekte
dir? 

2. îSöyaihat kastı ile Türkiye dışına çıkan
ların aldıkları döviz üstünds para harcadık
tan ve yurda dönüşte de bol miktarda ecnebi 
malı getirdikleri muhakkak olduğuna göre, 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu
nun ve ona ilişkin tebliğ hükümlerinin daha 
iyi işlemesi için ne düşünülmektedir? 

3. 1969, 1970 ve 1971 yıllarında, vazife 
zınumında olsun, seyahat maksadıyle olsun, Tür
kiye dışına çıkanlara (Memur, özel) ne miktar 
döiviz tahsis edilmiştir? Şahıs adedi, döviz 
miktarı ve memleketler itibariyle bildirilme-
isini. 

4. 1969, 1970 ve 1971 yıllarında Hac için 
kaç kişiye ne miktar döviz tahsis edilmiştir? 

Bu soruların Cumhuriyet Senatosu içtü
züğü gereğince cevaplandırılmasını istirham 
eyler, saygılarımı sunarım. 

Zonfguldak ISenatcrü 
Ahmet Demir Yüce 

HAZMİİT 
HZM. 593583-057 

Konu : Dış seyahatlar için verilen 
önerge hakkında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 20 . 12 . 1971, 19 . 1 . 1971 gün ve Ka

nunlar Müdürlüğü 150-13466 sayılı yazılarınız: 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ahmet Demir 

Yüce'nin dış seyahatlar dolayısiyle yapılan dö
viz harcamalarına dair Maliye Bakanı tarafın
dan yazık olarak cevplandırılmasını isteyen 
önerge sureti incelenmiştir. Ancak istenilen 
bilgilerin derlenmesi için çeşitli kuruluşlarla 
bağlantı kurulması gerekmş, bu nedenle öner
genin cevaplandırılmasında gecikme olmuştur. 

I - önergede yer alan soruların cevapları : 
1. Malumları bulunduğu üzere Anayasamı

zın 18 nci maddesinin son paragrafı; Türkler, 
yurda girme ve yurt dışına çıkma hürriyetine 
sahiptir» hükmünü âmirdir. 

1567 sayılı Kanun ve bu kanunun 6258 sayı
lı Kanunla değişik 1 nci maddesine istinaden 
yürürlüğe konulan kararnameler ve teibliğlerle 
dış seyahatlar düzenlenmekte, sınırlandırıl
makta ve yasaklanmaktadır. 

Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatında 
yer alan hükümlerle dış seyahatlarm yeterince 
kısıtlandığı, daha fazla kısıtlamanın Anayasa
nın anılan hükmüne aykırı olacağı düşünülmek
tedir. 

2. Türk Parası Kıymetini Koruma mevzu
atı ile düzenlenmiş bulunan bedelsiz ithalât; 
ithalât bedelleri, dışarda elde edilen ve getiril
mesi mecburî olmayan döviz gelirlerinden yapı
lan tasarruflarla tediye edilen ve karşılığında 
memleketten döviz transferi yapılmayan ithal 
şeklidir. 

Bir yıldan az süreli olmayan muteber ve 
muntazam pasaport hamil 18 yaşını bitirmiş 
Türkiye'de mukim her Türk vatandaşı, takvam 
yılı itibariyle yılda bir defaya mahsus olmak 
üzere 200 - 400 dolar arasında veya muadili 
tutarında seyahat dövizi alarak yurt dışına gi
debilirler. 

Bu şekilde yurt dışına çıkmış olanların zatî 
eşyaları dışında bedelsiz ithal hakları yoktur. 
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Bunun kontrolü gümrük idarelerince yapıl
maktadır. 

3 ve 4. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
yayımladığı «Turizm istatistikleri» ne nazaran, 
1969, 1970 yıllarında turistik seyahat, Devlet 
hizmeti ve Hac maksadiyle yurt dışına giden
ler ve bu seyahatler için kullanılan dövizler 
aşağıda gösterilmiştir. Devlet istatistik Ensti
tüsü ile yapılan temasta 1971 yılı rakamlarının 
henüz hazır olmadığı öğrenilmiştir. 

Adet 

Turistik seyahat 
Devlet hizmeti 
Hac 
Döviz giderleri 
(—bin $) 
Turistik seyahat 
Deylet hizmeti 
Hac 

1969 

71 184 
6 344 

30 147 

21 402 
5 548 
8 953 

1970 

87 713 
7 769 

49 676 

24 626 
4 987 
5 994 

1971 
(10 

aylık) 

— 
— 
— 

21 625 
4 202 
1 391 

II - Soru önergesinin verilmesine konu olan 
Bedri Alatlı'nm durumuna gelince: 

Adı geçen, Milletlerarası Hava Ulaştırma 
Birliği «İATA» nın istanbultâa mukim Orta -
Doğu ve Afrika Müfettişidir. Yaptığı dşin kar
şılığında kendisine ödenen ücreti döviz olarak 
Türkiye'ye getirmekte ve Türk parasına ©evirt
mektedir. 

Diğer taraftan Bedri Alatlı hakkında Ulaş
tırma Bakanlığından 14 . 7 . 1971 gün ve 
350519 sayılı yazının fotokopileri ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Maliye Bakanı 

30 . 6 
BEDRİ M. ALATLI 

1971 

İnternational Air Trasport Association 
Türk Hava Yolları A. O, Genel Müdürlüğü 

istanbul 
Yurt dışına çıkmak için Mayıs ayında istan

bul Merkez Bankası Kambiyo Müdürlüğüne 
yapmış olduğum müracaat neticesinde statümün 
değiştirilerek 18 nci Yolcular Tebliğinin (b) 
maddesine uydurulduğu, dolayısiyle yurt dışın
da bulunan bir kurum veya firmanın Türkiye'
deki memuru gibi işleme tabi olacağım ve sa

dece senede iki çıkış müsaadesi verilebileceği 
tarafıma bildirildi. 

Halbuki bu yıla kadar, IATA tarafından ve
rilen taahhütname davetiye hükümlerine isti
naden aynen bir hava yolu müstahdemi gibi iş
lem görmekte idim. 

Maaşımı yurt dışından getirip resmî banka
ya bozdurarak ve aynı zamanda seyahatlerimi 
esasında malûmları olduğu üzere bütün mas
raflarımın IATA ca temin edilmesine rağmen 
yurt dışına çıkışlarıma tahdit konduğunu son 
seyahatimde İATA Teftiş Dairesi Direktörü Mr. 
Dnhashs'a bildirdiğimde, kendisi bana döner 
dönmez millî taşıyıcı olan eski şirketime mü
racaat ile taraflarından çare bulunması husu
sunda yardım istemem talimatı verildi. 

Malûmları olduğu veçhile, ben İATA nın 
yalnız Türkiye Müfettişi değil Orta - Doğu ve 
Afrika Müfettişiyim ve anladığıma göre teftiş 
seyahatlerim bir iki defaya münhasır kalmaya
caktır. Yukarda arz edilen tahdit muvacehesin
de de vazifemi yapamayacağımdan ya işime son 
verilecek veya başka bir yere tayin edileceğim. 

ilgili bakanlıklar nezdinde tavassutlarınızı 
emirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Milletlerarası Hava 
Ulaştırma Birliği 

Müfettişi 
Bedri Alatlı 

14 . 7 . 1971 
T. C. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı 
SHD : 5ş - 4/HNK - 2579 - 9114 

Konu : IATA Müfettişi Bay Bedri 
Alatlı Ek. 

Maliye Bakanlığına 
İLGİ : Türk Hava Yolları A. O. Genel Müd. 

1 Temmuz 1971 gün ve Trf. IA. 38/009 - 350519 
sayılı yazı ve ekleri. 

Milletlerarası Hava Ulaştırma Birliği «IATA> 
nın istanbul da mukim Ortadoğu ve Afrika 
müfettişi Bay Bedri Alatlı hakkında Türk Ha
va Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürlü
ğünce Bakanlıklara gönderilmiş bulunan ilgi
deki yazı ve ekinde belirtilen hususlara göre, 
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a) Vazif© icabı yurt 'dışına gidip gelmesi 

ve, 
b) Yabancı hava yolu işleticilerinin, I AT A 

nın tayin ve tespit ettiği ücretler dışında satış 
yapıp yapmadıklarını kontrol için deneme bi
let satmalmak üzere Genel Merkezden gönderi
lip Türk parasına çevrilen ve bilâhara iadesi 
gereken bu paranın dövize çevrilmesi, hak
kındaki isteği Bakanlığımızca müspet mütalâa 
olunmaktadır. 

Türk Hava Yolları A. O. Genel Müdürlüğü
nün yazısında belirtildiği üzere, mumaileyh ti
cari havacılık faaliyetlerimiz yönünden memle
ketimize yararlı olmaktadır. Bu bakımdan ilgi 
ve eki yazılarda yeralan konuların tetkikini 
ve neticesinden bilgi verilmesini müsaadelerine 
arz ederim. 

Ulaştırma Bakanı A. 
Müsteşar 

Kemal Aybarsu 

1 . 1 . 1971 
Türk Hava Yollan A, O. 
Trf. IA. 38/009-350519 

Konu : IATA Müfettişi Bay 
Bedri Alatlı Hk. 

57 
iç Finansman 

Maliye Bakanlığı 

İlgi : IATA Müfettişi Bay Bedri Alatlı'nm 
30 . 6 .1971 tarihli 2 ayrı mektubu. 

«IATA» Milletlerarası Hava Ulaştırma Bir
liğinin İstanbul da mukim Türkiye, Ortadoğu 
ve Afrika Müfettişi Bay Bedri Alatlı dan alınan 
ilgide kayıtlı iki adet mektubun birer kop3^ası 
ilişikte sunulmuştur. 

Bay Bedri Alatlı ortaklığımız Trafik Müdür
lüğünden emekli olduktan sonra IATA tarafın
dan bu göreve 1965 yılında atanmış bulunmak
tadır. Kendisi Türkiye Hava Ulaştırma piyasa
sı hakkındaki geniş bilgisi ve muhiti ile gerek 
memleketimiz ve gerekse ortaklığımız için çok 
faydalı olmaktadır. Türk vatandaşı olması do-
layısı ile mektuplarında bahsettiği tahditler ne
ticesi vazifesinin yapmaması sonucu görevine 
son verilmesi veya başka bir yere tayini mev-
zuubahistir. Yerine tayin olacak yabancı uy
ruklu birisinin onun kadar faydalı olamayacağı 
aşikârdır. 

Yukarıda arz edilen faydalar meyanında, 
böyle bir görevde bir Türk'ün istihdamını ay
rıca memleketimizin sivil havacılık yönünden 
iftihar vesilesi saymaktayız. Sayın Bedri Alat
h'nın görevini yapabilmesi için gereğinin ya
pılmasını ve kendisine IATA ya verilse3k ceva
ba esas olacak görüşünüzün acilen işarını mü
saadelerine arz ederiz. 

Türk Hava Yolları A. O. 
Suphi İşcen ihsan Göksaran 

Genel Müdür Muavini Gen si Müdür 
19 . 1 . 797:2 

S. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mcbrure Aksoleıfin, köylü vatandaşlarımızın üc
retsiz tedavi edilmelerine dair soru önergesi re 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam Cevdet Aykaıd-
ın yazda ccvalı (7/14) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması için gereken işlemin yapılmasını 
saygı, ile arz ederim. 

istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Yazılı soru : 
Köylü vatandaşlarımdan aldığını mekruplar-

dan : 
İlgili makamlardan muhtaçlık ilmühaberi al

dıkları halde, döner sermaye ile çalışan hasta-
hanelerde yarı ücretle ameliyat veya tedavi edil
mekte olduklarını bildirmektedirler. 

Parası olmayan birçok köylü vatandaşları
mız hayvanlarını, mallarını ve mülklerini - pek 
ucuza satarak - ellerinden çıkarmakta, sonunda 
sefalete düşmektedirler. Hayvanı, malı veya 
mülkü olmayan köylü vatandaşlarda biran önce 
ölmeyi temenni etmektedirler. 

Bugüne kadar her türlü medeni imkân va
sıta ve ihtiyaçları sağlanamayan her bakımdan 
başlarının çaresine kendilerinin bakması zorun
da bırakılan, âdeta unutulmuş ve terk edilmiş 
bir üvey evlât muamelesi gören ve buna karşı
lıkta Devletin en zahmetli en meşakkatli ve en 
mahrumiyetti yükünü zayıf omuzlarında taşı
yan köylü vatandaşlarımızla diğer yoksun va
tandaşlarımızın Anayasamızın öngördüğü sos
yal adalet ilkesini tahakkuk ettirmek amacı ile 
- Devletin yardımına muhtaç oldukları hakkında 
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alacakları ve kaymakamlıklarca tasdikli vesi
kalar üzerine döner sermayeli hastanelerimizde 
ücretsiz ameliyat veya tedavi edilmeleri için 
bir karar alınması ve bir tamim yapılması müm
kün değil midir? 

Bu sorumun Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile arz ederim. 

istanbul Milletvekili 
Mebrure Aksoley 

9 . 1 . 1972 
T. C. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 2 . 1 . 1972 tarih Kanunlar Müdürlüğü 

13730-270-7,14 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sayın 
Mebrure Aksoley tarafından 19 . 1 . 1972 tari
hinde verilen yazılı soru önergesine cevabım 
ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Cevap : 1. Yataklı kurumlarda döner ser
mayeli olsun veya olmasın fakir halkımızın üc
retsiz tedavilerine âzami gayret gösterilmekte
dir. Bu konuda mevcut 181 sayılı Yönetmelik
teki hükümler şöyledir : 

1. Fakir hali muteber bir vesika ile sabit 
olan ve üzerinde parası olmayanlar ücretsiz mu
ayene ve tedavi edilmektedirler. Ancak fakir 
hal vesikasının bahşolmadığı hallerde baştabip
lerin durumu tahkik etmesi yetkisi vardır. 

2. Kurum baştabiplerinde fakir haline ka
naat getirenler de yine ücretsiz muayene ve te
davi edilmektedirler. 

3. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı veya 
hastanenin bulunduğu yerin en yüksek ida
re âmirinin yazık emrini ibraz edenler de üc
retsiz muayene ve tedavi edilmektedirler. 

4. Yukarıda açıklanan hususlara ilişkin ta
mimlerin tarih ve numaraları aşağıya çıkarıl
mıştır : 

a) 4 . 4 . 1964 gün TK. 4233 Daimî Ge
nelge. 

b) 3 . 3 . 1967 gün TK. 4537 Daimi ge
nelge. 

c) 15 . 4 . 1887 gün TK. 4549 Daimî ge
nelge. 

Yönetmelikteki hükümler görüldüğü üzere 
fakir halkımıza gereken imkânları sağlamıştır. 
Bununla beraber yataklı tedavi hizmetlerinde 
vatandaşlarımızı daha çok memnun edecek ru
hun verilmesinde gereken çabayı sarf edeceği
me emin olmanızı dilerim. 

Dr. Cevdet Aykan 
Sağlık ve Sosyal Yârdım Bakanı 

19 . 1 . 1972 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
M eh r ur e Aksoley'in, kapıcıların konut sorununa 
eletir soru önere/esi ve İmar ve İskân Bakanı Ser-
bülenf II. Bingöl'ün yazılı cevabı (7/15) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın imar ve iskân Ba

kam tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereken işlemin yapılmasını saygiyle arz 
ederim. 

İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Yazılı soru : 
A) Ankara'da ve diğer şehirlerde hemen 

hemen bütün apartman kapıcılarının - ilk çağ
larda kölelerin hattâ hayvanların bile yaşatıl
ma dığı - âdeta zindan gibi yerlerde yaşadıkla
rını utançla, üzüntü ile ve ıstırapla görmekte
yim. Tabiî bu feci durumu sizde görmektesiniz-
dir. Bu duruma göre : 

1. Halen mevcut apartmanlarda kapıcıla
rın yaşadıkları yerlerin, insanlara, insan hakla
rına ve sosyal adalete uygun bir şekilde ıslâh 
edilmesini arzuluyor musunuz ve gerekli en âcil 
ıslah tedbirlerinin alınması için bir kanun tasa
rısı teklifini düşünüyor musunuz? 

2. Yeni yapılacak apartmanlarda kapıcı da
irelerinin insanlara, insan haklarına sosyal 
adalete uygun ve apartmanlara giren çıkanları 
kontrol edebilecek ve apartman emniyetini sağ-

bir şekilde yapılmasını arzuluyor musu
nuz ve gerekli âcil tedbirlerin alınması için 
bir kanun tasarısı teklifini düşünüyor musunuz? 

B) Apartmanlarda ve ikâmetgâhlarda sığı
nak yapılması zorunluğu var mıdır? Şayet var
sa : 

3. Halen mevcut apartmanlarda ve ikamet
gâhlarda yapılmış olan sığmakların gelecek 
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harblerde vatandaşların hayatlarını koruyacak 
bir şekilde ve durumda olduğunu ve aynen mu
hafaza edildiği kontrol edilmekte midir? 

4. Halen mevcudolan apartmanlarda ve 
ikametgâhlarda yapılmış olan sığmaklar gele
cek harblarde vatandaşların* hayatlarını koruya
cak nitelikte midir? 

5. Yeni yapılacak apartmanlarda ve ika
metgâhlarda sığmakların gelecek harblarde va
tandaşların hayatlarını koruyacak bir şekilde 
yapılmasını ve bu maksatla gerekli bir kanun 
tasarısı teklifini düşünüyor musunuz? 

6. Sayın Cumhurbaşkanına olduğu gibi ge
lecek harblerde diğer vatandaşlarında hayatla
rını koruyacak şekilde şehirlerimizde umumi sı
ğmakların yaptırılmasını ve bu amaçla da gerek
li bir kanun tasarısı teklifini düşünüyor musu
nuz? 

Yukardaki 6 sorumun ayrı ayrı Sayın imar 
ve iskân Bakanı tarafından yazık olarak cevap
landırılmasını saygı ile ara ederim. 

İstanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

T. C. 16 . 2 . 1972 
imar ve iskân Bakanlığı 

Konu : Sayın Mebrure Akso
ley'in yazılı sorusu hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 21 . 1 . 1972 gün 

ve 13731-271-7/15 sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sayın 
Mebrure Aksoley'in kapıcıların konut sorununa 
dair yazık soru önergesi cevap örneğini 3 nüsha 
olarak ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Serbülent H. Bingöl 

imar ve iskân Bakanı 

Cevap : 1. Apartman kapıcı dairelerinin 
ıslahı gerektiği görüşü üzerinde Bakanlığımızca 
da durulmuş ve bu amaçla halen T. B. M. M. de 
incelenmekte olan İmar Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren tasarıya gerekli maddeler ko
nulmuştur. 

Söz konusu tasarı kanunlaştığı takdirde ge
tireceği esaslara göre yeniden hazırlanacak yö
netmeliklerde mevcut kapıcı dairelerinin, fen 

ve sağlık şartlarına göre tespit edilecek koşul 
ve ölçüleri havi olmasını sağlayacak hükümler 
getirilecektir. 

Cevap : 2. Yukarıda belirtilen değişiklik 
tasarısı kanunlaştığı takdidre yeni yapılacak 
apartmanlarda tesis edilecek kapıcı dairelerinde 
de bu şartların gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Cevap : 3. Türkiye'de sığınıklar 7126 sa
yılı Sivil Müdafaa Kanununun 15 nci maddesine 
göre hazırlanan bir Tüzük esaslarına göre tesis 
edilmektedir. 

Ancak 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu 
85 sayılı Kanunla değişmiştir. 

Yeni kanunla öngörülen esasları havi yeni 
bir tüzüğün Millî Güvenlik Kurulunca hazırlan
ması ve sığmaklarla ilgili hükümlerin de bu tü
zükte belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu durumda söz konusu tüzük hazırlanma
dan sığınaklarla, ilgili birtakım tedbirlerin be-
kdiyelerin imar yönetmeliklerinde yer alması 
mümkün olamamaktadır. 

7 . 11 . 1959 tarihinde meriyete giren Ankara 
imar Yönetmeliğinde sığınaklar binaların bir 
bölümü olarak mütalâa edilmekte; bodrum kat
larında, çift methalli, dışarı ile direkt bağlan
tılı bir yerin bu maksada ayrılması derpiş olun
maktadır. 

Cevap : 4. Mevcut apartman ve ikâmetgâh
larda sadece yukarda açıklanan yönetmelik hük
müne dayanılarak yaptırılan sığınakların, konu 
ile ilgili teknik yöntemler henüz tespit edilmedi
ğinden gelecek harblerde vatandaşların emniye
tini sağlayacak nitelikte olduğu söylenemez. 

Cevap : 5. Yeni yapılacak apartmanlarda 
ve ikâmetgâhlarda sığınakların gelecek harbler
de vatandaşların emniyetini sağlayacak şekilde 
yapılması (Cevap. 3) te belirtilen tüzüğün çık
ması halinde sağlanabilecektir. Bu konuda ay
rıca yeni bir kanun tasarısı teklifi ile getirilecek 
bir hüküm mevcut değildir. 

Cevap : 6. Kısa sürede sanayileşmesini ve 
şehirleşme olgusunu tamamlamak zorunda olan 
ülkemizin büyük ve önemli şehirlerinde mevcut 
yatırım olanaklarından bu maksada ayrılabile
cek bir kısmın araştırılarak, umumi sığınaklar 
yapımının sağlanması fikrine tabiî ki katılın-
maktadır. 

Ancak bu konulara ilişkin kanun tasarıları
nın hazırlanması Bakanlığımız görev ve yetkileri 
içsrisinde bulunmamaktadır. 
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5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçliğü'in, Milas Ziraat Bankasına 
dair, soru önergesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Xaim Talu'nun yazılı cevabı (7/811) 

12 . 7 . 1971 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sayın Sanayi ve Ti

caret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasına tavassutlarınızı rica ederim. Say
gılarımla. 

Cumflıuriyet Senatosu 
(Kayseri üyeisi 

H'üsnü Dikeçligil 

1. Milas Ziraat Bankası eski Şube Müdürü 
Fikret Özder'in genel olarak tutumundan Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğü haberdar mı
dır? Bu zat Bodrum'da Ziraat Bankası Şube 
Müdürü iken, niçin ve neden buradan alına
rak Karaburun ilçesi şubesi müdürlüğüne atan
mıştır? Buna mukabil kısa bir süre sonra, Mi
las ilçesi gibi hareketli yerin Ziraat Bankası 
şubesi müdürlüğüne getirilmiştir? Bu getiriliş
te siyası tesirler olmuş mudur? 

2. Bu müdür Milas Ziraat Bankası Şube 
Müdürlüğüne atandıktan sonra, banka depas-
mana gitmiş midir? Gitmişse astronomik ra
kamlara ulaşan depasmanın sebepleri neler
dir? Depasmanın artışı hangi tarihe Taslamak
tadır? Bu artış 31 Ağustos 1969 tarihine Taslı
yorsa, bu artışla 1989 yılı milletvekili önseçim
lerinin bir ilgisi var mıdır? Varsa bunda siya
silerin tesirleri olmuş mudur? Olmuşsa o za
man bakanlık mevkiinde bulunan mevki sahi
binin adı bilinmekte midir? 

3. O zamanki Milas Ziraat Bankası Şube 
Müdürü bulunan Fikret Özder'in önseçim sıra
sında merkez ilçede ve köylerinde, devrin imar 
ve İskân Bakam bulunan Haldun Menteseoğlu 
Beyin ekibinin kazanması için faaliyetlerde bu
lunmuş olduğu söylentisi yaygındır. Bu söylen
tiler ne dereceye kadar doğrudur? 

4. Önseçimler sırasında kimlere ve ne mik
tar krediler verilmiştir? Bu verilen kredilerin 
karşılığı olarak gösterilen yeterli midir? Ma
hallince bilinen siyasî çevrelerin yakınlarına 
verilen bu çeşitli krediler mahalline masruf 
mudur? Değilse ne gibi işlem yapılmıştır? Bu 
meyanda traktör alınması için verilen kredile-

I ri alan şahısların elinde traktörleri bulunmak
ta mıdır? 

5. — Vaktiyle Fikret Özder Bodrum'da Zi
raat Bankası Şubesi Müdürü ikan, hanımını 
ortak ettiği sünger ticareti ile iştigal eden bir 
şirket kurdurmuş olduğu söylentisi yaygın bu
lunmaktadır. Aynı zamanda geliri ile mütena
sip olmadığı halde Bardakçı mevkiinde, İM 
katlı büyücek bir yalı yaptırmış olduğu ve elli 
bin Türk lirası değerinde kuru bir tekne yap
tırdığı ve bu tekne ile deniz ortasında tarihî 
eşya kaçakçılığına adının karışmış olduğu şai
besi yaygın haldedir. Milas 'a tayininden sonra 
ise, Bodrumlularla ilişkisini yeniden tesis edip, 
Milas Ziraat Bankası şubesinden bazı şahıslara 
açıktan, karşılıksız poliçe çektirip krediler ver
miş olduğu da söylentiler arasındadır. Bunla
rın doğruluk derecesi nedir? 

6. Adı geçen zatın, muayyen şahıslara kre
diler vermesi sonucunda muazzam depasmana 
gidilmesi neticesinde; 1969 - 1970 yılı içinde 
esas müstahsıla pamuk, tütün, zeytin ve hay
vancılık kredileri verilmeyerek müstahsilin te
fecilerin eline düşürülmesine ve dolayısiyle çift
çinin zarara uğratılmasına sebebiyet verilmiş 
midir? Bu nedenle, Milas'ta kaç milyon liralık 
pamuk alivre olarak aylar öncesi tefecilere sa
tılmıştır. 

7. Ve yine yüzlerce protostosu bulunan 
şahıslara krediler verilmiş midir? Örneğin, pro
tostosu bulunan Nebir Sar'a, Emin Sarıoğlu'na, 
Hasan Özgür'e Ahmet Başaran'a, Kargıcık kö
yünden Veli Aydın'a ve Bekir Sami Ercan'a 
verilen krediler de bu kabilden midir? 

8. Milas köylerinin bazılarının toprak ba
remleri yükseltilmiş midir? Bu niçin ve niye 
yapılmıştır? 

9. Ekimambarı köyünden izmir'de hastane
de yatmakta iken, vekâletnamesi olmadan bir 
kadına borçlanma yapılmış mıdır? Bu olay 
kaymakamlığa ve Cumhuriyet savcılığına inti
kal etmiş midir? Ve bunun neticesi ne olmuş
tur? 

10. Fikret Özden'in Bursa'ya tayini çık
mış olduğu bir sırada, Milas şubesini terk et
meden Muğla Senatörü ve eski imar ve iskân, 
içişleri Bakanı Haldun Menteseoğlu hiyhine 
mensübolduğu bilinen kimselerin borçlarını 
ödemiş gibi göstermek suretiyle, muamelelerini 

I yenilediği söylentisi ne dereceye kadar doğru-
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dur? Bu işlem Nebil Sar, Reşat Türk, Bekir 
Sami Ercan, Hüseyin Arpazlı, Mehmet Kocayal 
gibi kişilere yapılmış olduğu misâl olarak öne-
sürulmektedir. Bunların doğruluk dereceleri 
nedir? Ve yine Nebil Sar'a, Hasan Özgür'e ve 
Emin Sarıoğlu'na verilen büyükçe hayvancılık 
kredileri yerine masruf olarak kullanılmış mı
dır? ve kullanılmakta mıdır? Bu arada «Hilton 
Hasan» adiyle maruf bulunan Hasan Özgür'e 
ait üçbuçuk dönümlük ve pek değer taşıma
yan, azamî değeri onbeş bin lira söylenilen ara
zisine 1 250 000 Türk lirası değer biçilmiş 
olduğu ileri sürülmektedir. Bunun doğruluk de
recesi nedir? Ve bu arazi bu değere lâyık mı
dır? 

11. Aynı zamanda Şube Müdürü Fikret Öz-
der'in Milas'ta kaldığı müddetçe bir kısım ver
miş olduğu kredilerden % 3 ilâ % 7 arasında 
komisyon almış olduğu yaygın bir haldedir. Ve 
yine bu zatın salyangozcu Nebir Sarı ile ilişki
leri bulunduğu öne atılmaktadır. Bunların doğ
ruluk derecesi nedir? 

12. Bütün bu söylentiler karşısında, eski 
Milas Ziraat Bankası Şubesi Müdürü Fikret Öz-
der hakkında, halk tarafından çeşitli şikâyetler 
olmuş mudur? Şikâyetler karşısında Ziraat 
Bankası Genel Müdürlüğünün tutumu ne ol
muştur? Banka müfettişleri gönderilmişse, tah
kikatı tamamlamadan merkeze celbedilen mü
fettişler var mıdır? Teftiş yaptırılarak kesin 
netice alınmış mıdır? Alınmamışsa bunun sebep
leri ne ile izah edilir? 

13. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne 
yaptıkları şikâyetlerden bir netice alamayan 
Milas'lı vatandaşlar Maliye Bakanlığına baş
vurmuşlar mıdır? Bu şikâyetleri neticesinde 
Maliye Bakanlığı 1969 milletvekili genel seçim
lerinden sonra, Milas Ziraat Bankası şubesini 
tahkike yeminli bir maliye murakıbı gönde
rilmiş midir? Bu teftişi normal sayabilir mi
yiz? Ve Maliye Bakanlığı niçin bu şubenin tef
tişine zaruret duymuştur? Hal böyle iken ye
minli murakıp teftiş ve tahkikatını tam olarak 
yapabilmiş midir? Bakanlığınca murakıbın tah
kikatını tamamlamadan siyasî baskılarla geriye 
çağrılması varit midir? Çağrılmasına mukabil 
murakıp banka şubesi ve müdürü hakkında ra
porunu vermiş midir? 

14. Bütün bu clııp bitenler karşısında, Zi
raat Bankası Genel Müdürlüğü, eski Milas 
Ziraat Bankası Şubesi Müdürü Fikret Özder 
hakkında esaslı bir tetkikat ve tahkikatı niçin 
ve neden yaptırmamıştır? Yaptırmışsa neticesi 
ne olmuştur? Adı geçen müdür hakkında yeni
den bir işlem yapılması düşünülmekte midir? 
Yoksa herkesin yaptığı noksan işler kesesine 
mi kalacaktır? Yolsuzlukların ve buna meydan 
veren kişilerin üzerinde durulup bir fazilet 
devri açılması düşünülecek veya düşünülmekte 
inidir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

içticaret Genel Müdürlüğü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar Müd. ifadeli 14 . 7 .1971 
gün ve 12018 - 11546 - 7/811 sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Kayseı'i Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil'in, T. C. Ziraat Bankası Milas şube
sine dair yazılı soru önergesi ile ilgili bakanlığı
mız esvabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur. 
Ticaret Bakanı 

Naim Talû 

Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü Di
keçligil'in, T. C. Ziraat Bankası Milas şubesi 
eski müdürü Fikret Özder hakkındaki soru 

önergesine ticaret Bakanlığının cevabı 

T. C. Ziraat Bankası Milas şubesi eski mü
dürü Fikret özder hakkında 1970 yılının ilk ay
larından itibaren gerek Bakanlığıma yapılmaya 
başlanan şikâyetler, gerekse Basında yer alan 
suçlamalar üzerine keyfiyetin tahkiki adı ge
çen bankanın genel müdürlüğünden istenmiştir. 

Müfettişlerin soruşturma sonunda tanzim et
tikleri 19 . 12 . 1970 tarihli rapor, bankanın il
gili seksiyon müdürlüklerince tetkik olunmuş, 
23 . 11 . 1971 tarihinde disiplin kurulunda ince
lenmiş, bu kurulun, suçu sabit görülen Fikret 
özder'in görevden çıkarılma cezasiyle tecziyesi 
yolundaki teklifi yönetim kurulunun 26.11.1971 
tarihli toplantısında uygun görülerek kabul 
edilmiştir. 

Adı geçen banka genel müdürlüğünden alı
nan muhtelif yazılardan ve yukarda sözü edilen 
teftiş raporundan derlenen bilgiler, banka ile 
müşterileri arasındaki kredi durumuna taallûk 
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ettikleri cihetle 7129 sayılı Bankalar Kanunu
nun 74 ncü maddesince gizli tutulması gere
kenler haricolmak üzere, aşağıya çıkarılmıştır. 

1. — T. C. Ziraat Bankası Milas şubesi eski 
Müdürü Fikret özder'in Bodrum Şubesi Mü
dürlüğü sırasında aleyhinde birtakım iddialar 
ileri sürülmüş, soruşturma sonucu bunlar ta
hakkuk etmediğinden hakkında her hangi bir 
idarî tedbir alınmasına lüzum görülmemiş, an
cak Bodrum'da 3 . 12 . 1960 tan 20 . 7 . 1968 ya 
kadar 5 - 6 yıl görev yaptığı gözönünde. tutu
larak başka bir şubeye naklinin uygun olaca
ğının belirtilmesi üzerine 1 . 8 . 1966 tarihinde 
Karaburun Şubesi Müdürlüğüne nakledilmiş, 
bilâhara 1 . 7 . 1968 tarihinde Milas Şubesi Mu
hasebeciliğine atanmış ve nihayet sicil durumu
nun müsaidolması nedeniyle 14 . 4 . 1969 tari
hinde aynı şube müdürlüğüne getirilmiştir. 

2. — Milas Şubesinde kredi depasmanı 1968 
yılının ikinci yarısında başlamış, Fikret Özder'-
in müdürlüğe başlamasını müteakip tedricen 
yükselerek, 30 . 9 . 1989 da en yüksek seviyesi
ne varmıştır. Müfettişler yaptıkları inceleme 
sonunda dep asman artışının anlamsız ve usul
süz ziraî kredi tatbikatından ve mesuliyetsiz, 
basiretsiz sevk ve idareden ileri geldiği kanısı
na varmışlardır. 

3. — Fikret özder'in ön seçimler sırasında 
Haldun Menteşeoğlıı'nun ekibinin kazanması 
İçin faaliyette bulunup bulunmadığı hususunda 
müfettişler her hangi bir delile raslamamışlar-
dır. 

4. — ön seçimler sırasında Ziraat Bankası 
Milas Şubesi tarafından çeşitli kimselere kredi 
açılmıştır. Usulsüz ziraî ve ticarî kredi alanla
rın Menteşeoğlu ile karabetleri olmadığı Llldi-
rilmektedir. Esasen Menteşeoğlu Köyceğizlidir. 
Kredi alanlar ise biri hariç, Milaslıdır. Mente
şeoğlu'nun Milas'la ilgisi Muğla Milletvekili ol
ması dolayısıyledir; kredilere karşılık olarak 
gösterilen emlâk bedelleri hakkındaki bilgi 
7129 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi şümulüne 
girdiğinden, bu hususta fazla açıklama yapmak 
mümkün olamamıştır. Diğer taraftan, traktör 
temini için krediler, rehin tesis edilmek ve araç 
satıcı firmaya ödenmek suretiyle açıldığından, 
kredinin maksada uygun olarak sarfı sağlan
makta ve çiftçinin aracı elinden çıkarması ön
lenmektedir. Traktörün başka şahıslara devre

dildiğinin tespiti halinde de borca muaccellyst 
verilerek alacağın tahsil ve tasfiyesine gidil
mektedir. 

5. — Fikret Özder'in malî durumu yalı yap
tırmaya ve deniz motörü almaya müsaldolma-
makla beraber, babasından miras yolu ile 28 
bin lira intikal ettiği, ayrıca Ziraat Bankası 
Yardımlaşma Sandıkları ile T. Emlâk Kredi 
Bankasından aldığı kredilerle birlikte cem'an 
65 000 lira borç sağladığı tespit olunmuş, yap
tırdığı evin o tarihteki rayice göre 70 - 80 bin 
liraya mal olacağı tahmin edilmiş, deniz moto
runun ise 5 000 - 6 000 liraya satmalınarak, 
9 . 7 . 1966 tarihinde 5 000 liraya Niyazi Toker 
isminde bir şahsa satıldığı Liman Başkanlığın
da yapılan tetkikten anlaşılmıştır. MUâs Şube
sinden Bodrum'da oturan kimselere kredi açıl
dığına dair bir kayıt mevcut değildir. 

6. — Şube plasmanlarında taşkınlık olması
na rağmen, borcunu ödeyen çiftçilere tahakkuk 
eden (bilûmum çevirme kredisi) ihtiyaçları da
hilinde Ve ödedikleri miktarı aşmamak kaydiy-
le yeniden kredi açılmasına devam olunmuş, bu
na ilâveten orta ve uzun vadeli kredilerin uy
gulanmasına gidilmiştir. Bu itibarla üreticilerin 
çeşitli sebeplerle alivre satış yapmalarının ve
ya tefecilerin eline düşmelerinin şubenin depas
manı ile ilgisi yoktur. 

7. — Maddede isimleri zikredilenlerden yal
nız îtfebil Sar'm vadesinde ödenmeyen bir poli
çesi protesto edilmiş, o da bilâhara tahsil olun
muştur. 

8. — Toprak değer baremleri her beş yılda 
veya bariz şekilde değer artışları vukubulduğu 
takdirde 5 yıl beklenmeksizin yenilenmektedir. 
Bölgenin bazı köylerinde toprak değer barem
leri bu esaslara ve caıl mevzuata uygun olarak 
1968 - 1969 yıllarında günün şartlarına göre 
peyderpey yenilenmiş vg tamamının yenilen
mesi için Genel Müdürlük 19 . 3 . 1971 tarihin-
re şubeye talimat vermiştir. 

9. — 7 . 2 . 1970 tarihinde İzmir'de hastane
ye yatan Ekinanbarı köyünden Hatice Dudu 
Akçan'm mühürünü ele geçiren Köy muhtarı 
öeiâl Tanışla işbirliği yaparak ikrazda bulun
duğu hususundaki iddianın tetkikinde, ikrazın 
yapıldığı, ancak Fikret Özder'in olayla direkt 
ilgisinin olmadığı anlaşıldığı, ihbar üzerine Sor-
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sağladığı ve bankanın ticarî ve ziraî müşterisi 
Nebil Sar ile ilişkilerinin derecesi kesinlikle tes
pit olunamamıştır. 

12. — Fikret Özder hakkındaki söylenirler 
üzerine gerek Bakanlığıma, gerekse Ziraat Ban
kası Genel Müdürlüğüne şikâyetler vaki olmuş, 
müfettişler gönderilmiş ve tahkikat yaptırılmış 
ve katî netice alınmıştır. Teftiş sırasında her 
hangi bir müfettiş tahkikat tamamlanmadan 
başka bir yere görevli olarak gönderilmemiştir. 

13. — Soru Maliye Bakanlığını ilgilendir
mektedir. 

14. — Ziraat Bankası Milas Şubesi eski Mü
dürü Fikret Özder hakkında esaslı tahkikat ya
pılmış, plasmanlarda devamlı depasmanlar yap-
t'ğı ve usulsüz ziraî kredi verdiği tespit olun
duğundan evvelâ İş hacmi ve kadro durumu ba
kımından Milas Şubesinin çok dûnunda bulunan 
Bursa Ulucami* Şubesi Müdürlüğüne nakledilmiş, 
bilâhara müfettiş raporu üzerine tevbih cezası 
ile tecziye edilmiş, imza yetkisi kaldırılarak 
Bursa Şubesi Kontrolör muavinliğine nakledil
miş, oradan da 2.11.1970 tarihinde Merkez Mü
dürlüğü Baş Kontrolörlük Kontrolör muavinli
ğine naklolunmuştur. Ancak vukubulan yeni 
ihbarlar üzerine 19 . 12 . 1970 tarihinde yeniden 
düzenlenen raporla Milas Şubesinden ayrıldığı 
son güne kadar usulsüz ve yersiz işlemlere ve 
plasman tecavüzlerine aynı basiret&'izlikle de
vam ettiği sabit olduğundan, hakkındaki çeşit
li disiplin cezaları birleştirilerek bir daha alın
mamak kaydiyle görevden çıkarılması cihetline 
gidilmiştir. Ayrıca hatalı işlemleri dolayısiyle 
bankanın alacaklarında bir risk olduğu takdir
de Fikret özder'in malen sorumlu tutulması 
kararlaştırılmıştır. 

• ı < a f c • « • 
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gu Hâkimliğince Celâl Tanış hakkında yapılan 
soruşturmada ademi takip kararı verildiği ve 
dâva açılmadığı müfettiş raporunda belirtilmiş
tir. 

10. — Fikret Özder'in Bursa Ulucami Şube
sine tayini çıktıktan sonra, Milas Şubesinden 
ayrılacağı sırada, 17 muamelede 29 üreticiye, 
vadesi gelen borçlarını, mahsul baremine göre 
ziraî ihtiyaçlarını ve ikraz zamanlarını hesaba 
katmadan usulsüz ziraî kredi ikrazatı yaptığı, 
muamelelerin genellikle ilgili şahısların vadesi 
geçmiş borçlarının tecdidi ile kendilerine bir 
miktar daha nakit imkânı teminine ve mütemer-
rit kimselere zaman kazandırmak gayesine ma
tuf bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan 
Nebir Sar'a hayvancılık konusunda açılan kre
di tamamen yerinde sarf edilmiş, ahır inşa edil
miş, 210 baş montafon ineği satmalmmış, ancak 
gerek besleme için kâfi yer ve yem bulunmama
sı, gerekse bilgili elemanlar olmaması sebebiyle 
hayvanlar devamlı telefat vermiştir. Mevcutlar 
ise zayıf ve bakımsız olup peyderpey eİden çı
karılmaktadır. Hasan özgün'e açılan kredi de 
maksadına uygun olarak sarf edilmiş olmakla 
beraber ilçe Takdir Komisyonunca 101 000 lira 
değer takdir edilen 4 042 m2 arsaya 1 200 000 
lira değer biçildiği ve buna göre 400 000 liralık 
ipotek tesis olunduğu doğrudur. Emin Sarıoğ-
lu'na açılan kredi ile bir ahır inşa olunduğu, 82 
büyük baş hayvan mubayaa edildiği, ancak adı 
geçenin işlediği bir suçtan dolayı mahkûm ol
ması üzerine işlerinin bozulduğu ve bir kısım 
hayvanların elden çıkarıldığı tespit edilmiştir. 

11. — Ziraat Bankası Milas Şubesi eski Mü
dürü Fikret Özder'in vermiş olduğu krediler
den komisyon aldığı ve sair yollarla menfaat 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 129 
Reddedenler : - 0 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıy anlar : 51 
Açık üyelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehımet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer YurdakuTer 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
^ejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A, Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürh 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Tursrut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

ibrahim Teviik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpakhoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özonen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fa'kih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
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NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Igıklar 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekiıı (B.) 

Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekats 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin (t. Â.) 

AYDIN. 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) -
Halil Goral 

Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

[Çekinser] 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

[Oya katıhmyanlar] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BUHSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrclioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeıi 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tofcoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (I.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİNOP 
Nazım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğlu 
özer. Derbil 
Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 

TEKİRDAĞ 
Hayri Muımcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğhı 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(1.) 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelâoğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüne-ş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİS AE 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayı ğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zetren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserİer 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
130 
130 

0 
0 

51 
2 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Ali Celâlettin Ço§kun 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhaa Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddın Yılmajztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar ' 
Cahit Ortaç 

' ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek ' 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan ' 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça / 

İ. Etem Erdinç 
MALATYA 

Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğhı 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

İsa Hisan Bingöl 
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NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağıın 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mcccli Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Möhlııi'öt Üniaklı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Akif Tekin (I. A.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SIÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergencli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(î. Â.) 

KOCAELİ 
Hikmet Işraen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tıınakan (İ.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan. 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğlıı 
Özer Derbil 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye ücok 
Ragıp Üner 

TEKÎRDAG 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(t) 

Yekûn 

»>•-<« 
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Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M Yılmaz Mete 

ADrTAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KAEAHÎSAE 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
130 
129 

0 
1 

51 
9, 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALHtESÎR 
Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BÎNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

[Kabul edenler] 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Sotmunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gün/doğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer* 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmauoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

— 500 — 
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NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RÎZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlıı 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
II. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

TABİİ ÜYELER ' 
Ekrem Acımer 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Melıtm-elt Ün>aMı (Bşk. Y.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (î. Â.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
( B # . V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

StlRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Baboiroğlu 
Özer Derbil 
Yehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 

Bahriye Üç ok 

Ragıp Üııer 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mıımcuoğhı 
(Bşk. Y.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen {B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 

I d.) 

[Reddeden] 

KASTAMONU 
M'ehmet Çamlıca 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BURSA 

î. Sabri Çağ] ayan gil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan.) 

[Açık tf% 

Eskişehir 
Sivas 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. A.) 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Ferzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (I.) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

jelikler] 

1 
1 

Yekûn 
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1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasansına verilen oylann sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdü ek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yo.tiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
129 
128 

0 
1 

52 
2 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrenı özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Alır net Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı ı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Et em Erdinç ' 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Baj^ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Mentcşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüsevin Avni Göktürk 
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OliDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Aguu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rcfet Rendeci 
Fethi Tevctoglu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Haydar Tünçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

Mehmet Ünaldı ' 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (t. A.) 

AYDIN 
îskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
t. Eteni Karakapıcı 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Çekinser] 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

[Oya katthmyanlar] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARDAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
îhsan Topal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburım (Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

" ( t Â.) 
KOCAELİ 

flikmet îşmen 
LîıtfiTokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (t.) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Âdil Altay 
Hüseyin öztürk 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğlu 
özer Derbil 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcubğlu 

, (B$k. V.) 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Ali Şak ir Ağanoğlu 
O. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN ' 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madatıoğlü 
Tayftır Sökmen 
Su ad Hayri Üreüplü 
(1.) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yektin 
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Devlet Orman İşletmeleri Kereste fabrikalan Anatamirhane müdürlükleri ve yedek parça depo 
müdürlüklerinin 19©5 yılı konsolide blânçosunun onanmasına dair kanun teklifine verilen oyların 

sonucu. 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Kefe t Aksoyoğlu 
Eınanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâlıattin öızgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Y"urdakuler 

ADANA 
M. Y Iraaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Cel âlettin Coşkun 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 128 

Kabıü edenler : 128 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 53 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâettm Yrılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yralç.uk 

DENÎZLI 
Ali Kemal Turgut 

DIYrARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Scmranoglu 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

ibrahim Terfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Dcliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mcbrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mthmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
ÎRyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NEVŞEHİR 

t. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Hüseyin Ami Göktürk 
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ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
0 . Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rcfet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaîdı 
(B^k. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

A \ T T 7 * A ~f~\ A 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (î. Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

SÎÎRT 
Abdurrahınan Kavak 

SİNOP 
Nazım înebeyli 

SÎTAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya katıîmıyanlar] 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GAZİANTEP 
SaMh Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun (Başkan) 

[Açık m 
Eskişehir 
Sivas 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
( t Â.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tun akan (I.) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NÎÖDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Âdi] Altay 

/elikler] 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 

Hidayet Aydıner 
Selâhattin Babüroğlu 
özer Derbil 
Vehap Güvenç 

Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 

Nihat Erim (Başbakan) 
O m a l Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

Yekûn 2 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Genel Bilançosunun onanmasına dair 
kanun teklifinin açık oylamasına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 130 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 51 
Açık üyelikler : 2 .. 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
EmanuHali Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara veli oğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan . 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHISAB 
M. Kâzım Karaağaç] ı-
oğlu 
Ahmet Kara yiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Uhısoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

[Kabul 
AYDIN 

Ali Celâl ettin Coşkun 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

edenler] 
Sakıp Hatunoğlu' 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügi] 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket. Akyürek 
Halûk Berkol 
O, Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusrct Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karagöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
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NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agmı 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünal di 

(Bşk:. V.) 
AĞRI 

Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (I. Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

C. Senatosu B :. 35 22 . 2 . 1972 0 : 2 

ZONGULDAK" 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akaclh 
Hidayet Ay diner 
Selâhattin Babüroğlu 

Özer Derbil 
Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üçok 
Ragıp Cner 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğltı 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

YAN ; 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayfi Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim 
(Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 

(D 

Rıza. Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tcvetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

. TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

[Oya katılmıyanlar] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t A.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (İ.) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Tekin Anburan (Balkan)i Âdil Altay 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 

Yekûn 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 Büıtçe yılı Kesinhesap kanun tasarısına verilen oyların 
sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emaımllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 57 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

AVDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gühan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas CÜâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erduğan Adalı 
Mebıure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumrab 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevıket Koksal 

RİZE ' 
O. Mecdi Agun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

C. Senatosu B : 35 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

22 . 2 . 1972 O : 2 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURB A ŞKANTN -
OA SEÇtLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 
SeJâhaıttin Bıabüroğtkı 
ötzer Derbil 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üçok 
Ragıp Uner 

[Oya kaUlmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Mukadder Öztekiu 
Mehmet Ünaklı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (I. Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESÎR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orbon Tuğrul 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sel âhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhun 
ihsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcüjil 

İSTANBUL 
Tekin Anburun (Başkan' 

İZMÎR 
Beliğ Beler 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1 A.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunjakıajn (t.) 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Sel âhattin Acar 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Btfk. V.) 

YOZGAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

VAN 
Fetrit Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Engin ı(B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 

•>•-<« 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansına verilen oyların 
sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüne-ş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
M »gaf fer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KASAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu ,.. 
Ahmet Karayiğit . 
KemaJ Şenocalk 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 127 
Reddedenler : O 

Çekinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 54 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ESKİŞEHİR AYDIN 

Ali Ceiâlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin Inkaya 
NVjat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kiinimoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öü&çetüı 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELAZIÖ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Ab bas Gilâra 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

ÎZMÎR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı Atalay 
Y. Ziya Ayrım ( 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğanı Barutçuoğlu 
Oral KaraosmaiDoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
IIyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NÎĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
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• .-;.: v ORDU :.,:;:: 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

HiZE 
0. Meedi Agun 

SAKAKYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder. Özteikin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Âkiif Tekin (I. A.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

: Fethi Tevetoğln ,... 
SİİRT 

Abdurrahman Kavak 
SİNOP 

Nâzım înebeyli 
SİVAS 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
M\ Altunta.ş 

URFA 
,1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya katılmıy anlar] 
BURSA 

t. Sabri Çağlayaııgil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya. Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Seiâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıbıırun (Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

[Açık üı 
Sgkişehir 
Sivas 

Necip Mirkelâmoğlu 
(T. Â.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tun/akan (I.) 

MARDİN 
\bm,rrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
i. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Seiâhattin Acar 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

i elikler] 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Setllâhatıtin Babüroğlu 
özetr Derbil 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korcıtürk 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğiu 
Ö Lûtfi Hocaoğiu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
-Ferit Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hayri Dener 
Sait Naci Ergim (ıB.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

Yekûn 
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesap Kanun tasarısına verilen oyların 
sonucu. 

(Kabul edilmiştir) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveüoğlu 
Sami Küçük 
Seaai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 

M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Mmaafhr Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sı rn Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail lreti§ 

ANTALYA 
Mehm»t Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler ; 123 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmayanlar : 58 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıeah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılsmaztürik 

BURDUR 
Ö. Farufc Kınayftürk 

RUBSA 
Ş»ref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağh 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim TeTfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cüâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütü Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal YMınm 

İZMlR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Sami Turan 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Sedat Çumraiı 
Ferzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varisli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdı özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SltBT 
Abdurrahman Kavak 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuuer 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

A D A J N A 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (fi.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (t. Â.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Bşk. V.) 
Halil Goraû 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

SÎNOP 
Nâ&ım bıtfbiyM 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

[Oya 

URFA 
1. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

kaUlmvy anlar] 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Saifei Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya T«rm«n 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergen eli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsanı TopaLoğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâmoğlu 
(1. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri1 Oanpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu (1.) 
Ruhi Tunakan (1.) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

N İ Ö D I 
Kudret Bayii an 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 

[Açik üytlikUr] 

Eıkişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 2 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadiı 
Hidayet Aydıner 
Selâhattin Babüroğlu 
Özer Dejrfcü 
Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
BaJhriye Üçok 
Ragıp Üner 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Re^at Zaloğlu 

TUNCELİ 
Aralan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ci 

CA SEÇİLEN ÜYELER 
- MIKTV3Ö VaHÜHMnr» 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(I.) 

» • • - < « 
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Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Kesinhesap Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Saıni Küçük 
Sozai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgün eş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zerem 

ANKABA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 123 

Kabul edenler : 123 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 58 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâcddin Yılımaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKAU: 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatuııoğlu 
Edip Somımoğlu 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ueuzal 
GAZİANTEP 

ibrahim Tevfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Günldoğan 
Ekrem Öi.den 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KABS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSF.RÎ 
Hüsnü Dikeeligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersaaı 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

Halduın Menteşeoğlu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 

Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (î. Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya katıhmyanlar] 
BURSA 

I. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreLioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip Özdoîay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâmoğiu 
(L Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
(1) 

Ruhi Tunakan (1.) 
MARAŞ 

Hilmi Soydan 
NEVŞEHİR 

[. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Selâhattin Acar 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

C ÜMHURB AŞKAN İN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydıner 
ıSelâhattin Babüroğlu 
Özer Derbil 
Vahap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üner 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
A!i Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(i) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Si ıvas 

Yekûn 

!>»•-« 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe yılı Kesin hesap kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vebbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai CKan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Tiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 126 

Kabul edenler : 126 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar •. 55 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BlTLlS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özletin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Boaoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. 'Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şerket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(<B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orbon Tuğrul 

Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

StVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

UEFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya kattlmıyanlar] 
BURSA 

Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet NâBz Ergendi 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlıı 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Anburun (Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(t A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tofcoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuöğlu 
(1) 
Ruhi Tunakan (I.)' 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NÎ&DE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Âdil Altay 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 
Selâhattin Babüroğlu 
özer DeıbJl 
Vehap Güvenç 
Mehmet tzmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üejok 
Ragıp Üner 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bş>. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Saat Naci Ergin (B.) 

Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

ı ekûn 
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'Sivil Savunma Dairesi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 yılı bilançolarının 
dair kanun teklifine verilen oyların sonucu: 

onanmasına 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Man sur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Cel'âlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler • 125 

Kabul edenler : 125 
Reddedenler : 0 

Çekiııs 
; \ . •., 1 . . . - - , ! . . . . . . 

?rler : ''0 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin YıLmaztürk 

BURDUR 
(). Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î . Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alilıocagil 
Sakıı? Hatunoğlu 

— 51 

Edip Somunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer' Ucuz al 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa. Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

8 — 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Âlkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Sdiersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdüikerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 
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BİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Öz güneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
(B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) 
AĞRI 

Salih Türkmen 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş. 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya katıl»uyanlar] 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

ÎZMÎR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(î. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tökoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
(t) 
Ruhi Tunakan (I.) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Aear 

SİVAS 
Âdil Altay 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadb 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğlu 
Özer Derbil 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üner 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
O. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Havri Ürgüplü 
(t) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1967 Bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa
rısına verilen oyların sonucu: 

{Kanunlaşmıştır.) 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğhı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Çogkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 64 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
ESKİŞEHİR BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğtlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
G-ürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Entuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlaı 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bıozioklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alk&n 

KONYA 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
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SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım îmebeyli 

SİVAS 
Nurettin ErtHirk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataiklı 
Suphi Gürsoytrak 
Meihımıett özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 
Mehmet Ürıaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (1. Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Aka'dla 

[Oya katılmıyanlar] 
BURSA 

1. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergendi 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Ariburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğl1' 
01 A.) 

[Açık üy 

Eskişehir 
Sivas 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlıı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
ISedat Çumralı (1.) 
Fevızi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçu/oğlu 
(D 
Ruhi Tunakan (1.) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR" ~ ~ 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

elikler] 

1 
1 

Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğlu 
Özer Derbil 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Üner 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİYAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEl 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüpli 
(t.) 

Yekûn 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1968 yılı Kesinhesap kanunu tasarısına verilen 
oyların sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanııllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maeit Zeren ( 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker. 
Mansur Uiusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 64 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
«Jemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılımaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DÎYARBAKD3 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. ^eki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fakih özlem 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süergan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
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SÜRT 

Abdurrahraan Kavak 
SİNOP 

Nâzım înebeyli 
SİVAS 

Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
(B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (t. Â.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Myhmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

UEFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlii 

[Oya katılmtyımlar] 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Ariburun (Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(1 Â.) 

[Açık üı 

Eskişehir 
Sivas 

KARS 
Sırrı Atalay k-
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri- öanpolat 
Sedat Çumralı (t.) 
Ferzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
(I.) 
Ruhi Tunakan (I.) 

M ARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki AtasağuTi 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

lelikler] 

1 
1 

Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğlıı 
Özer Derbil 
Vehap Gürene, 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üçok 
Ragıp Uner 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeaogin 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betfl 

•mABZON 
Ali Şakir Âğauöğhr 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Anda» Bora 

VAN 
FeridMelen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ati Pestifct 
CUMBURSAŞKANIN-
OA SEÇİLEN ÜYELEB 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(I.) 

Yekûn 

» • • - « 
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İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının açık oylamasına verilen oyların 
sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karayelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai Ö'Kan 
Fahri Özdilek , 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya .<, 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN, 
MelhmetçSırrı -Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
M. Kâziıri Karaağaçlı-
oğlu - ' 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

-AMASYA •:....;...,.. 
Macit Zeren 

" • A N K A R Â : : r * : ' 
Turhan Kapan] ı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tımail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler : 120 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : Gl 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gıülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

edenler] 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveîi 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkcine 
Cemal Yıldırım . 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligili 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakiüı Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersam 

MARAŞ 
Adnan Karaküçtük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SIÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet özgüneg 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (1.1.) 

ATDIN 
iskender Cenap Ege 
Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

[Oya katılmıyanlar] 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 

ÇANAKKALE 
Zdya Termen 

DENIZLI 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
îhsaıı Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin An burun 
(Başkan) 

IZMlR 
Beliğ B«eler 
Nazif Çağatay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lütf i Tofeoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
(I.) 
Ruhi Tunakan (!.))•• 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğlıı 
Özer Derbil 
Vehap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üçok 
Ragıp Üner 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora•."•"-••'}•* ' 

/ ,. VAN -,,•,; 
FericiMelen (B,), '•.?"* 

ZONGULDAK ^ 
Mehmet Ali Pestilci. 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürtgüplü-, 
(t) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yckûıı 2 
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Hacettepe thıiversiiesi 1968 Bütçe yılı K s s i n t a a p kanunu tasarısına verilen oylarm sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Akaoyoğlu 
Emanuiki . Çelebi 
Vehbi Erafc 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattia öagür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Musaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet S i m Tutmalı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağ açh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan ÎCapanlı 
Yiğit Köker 
Manaur ülusoy 
Mahmut Vural 
îimail Yeti | 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Cogkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayım : 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 64 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul 
Cemalettin înkaya 
Nejat Serlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettîn Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö Faruk Kınaytürk 

URFA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal TuTgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Sr tug 
Salim Hsaerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakîh Özlen 

Mehmet Varışlı 
KÜTAHYA 

A. Orhan Akça ' 
I. Etem Erdinç. 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosınanoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bay ar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

• MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İneheyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Öz güneş 
Haydar Tunçkanat 

ÂDÂNA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata. 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (t. Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğlu 

[Oya katilmıy anlar] 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZL! 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

GAZİANTEP 
SaMh Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topak) ğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
( İ A.) 

[Açık Ü% 

Eskişehir 
Sivas 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
(t) 
A. OAan Süersan 
Ruhi Tunakan (I.) 

MARAS 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

/elikler] 

1 
1 

Vahap Güvenç 

Mehmet İzmon 

Faıhri Korutürk 

Bahriye Üç ok 

Ragıp Üner 

SİVAS 
Âdii Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madamoğlu 
Tayfur Sökmen 
Su ad Havııi Ürgüplü 

(D 

Yekûn 

— 527 — 



C. Senatosu B : 35 22 . 2 . 1972 O : 2 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu: 

(Kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Veh*i Ecsü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özıgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Mac it Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkum 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 119 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 62 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE! 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öaçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞAıNE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozuklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeeligiil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanıoğlu 
A. Orhan Süersan 

J£ARAŞ 
Adnan Karakucak 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menıteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
A bel urrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertörk 
Hüseyin öztûrk 
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TEKİRDAĞ i 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 
URFA 

1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüne§ 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin(İ. Â.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orfoon Tuğrul 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demiryücie 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadb 
Hidayet Aydıner 
Selâhattin Babüroğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
BURSA 

1. Sabri Çağlayan gil 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğln 

KAYSERİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
( İ l ) 

[Açık üy 

Eskişehir 
Sivas 

KARS 
Sırrı Atalay 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

Lûtfi Tokoğlu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıağlu 
(D 

Ruhi Tunakan (I.) 
MARAŞ 

Hilmi Soydan 
NEVŞEHİR 

î. Şevki Atasağun 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
ORDU 

Selâhattin Acar 
RİZE 

0. Mecdi Agun 

elikler] 

1 
1 

Özer Derbil 

Vahap Güvene 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üç ok 
Ragıp Ün er 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

r 7 A \ r n T T T T^, A TT~ 
ZONGULDAK 

Mehmet Alî Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
(i.) 

Yekûn 
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3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu. 

(Kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 116 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 65 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulupey 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayan gil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nah it Alfan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalcuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğîu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
CTier Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
L fit fi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cem'al Yıldırım 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdı özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğru 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Ilisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 
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SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Işılan 
Reiet liendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜET 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyii 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Methmeıt Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfza Oğuz Bekata 
Bşk. V.) 
Turgut Cebe 

AYDIN 
tskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BURSA 
Saffet Ural 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altımtaş 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
1. Eteın Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[ÇeJcinser] 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

[Oya katılmıyanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
EDİRNE 

Mehmet Nafiz Ergeneli 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

[Açık ü% 
Eskişehir 
Sivas 

Yekûn 
• -~\ • r 
— 53 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çunırah 
Fevzi Halıcı 

M ALATY 4 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan (1.) 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bavhnn 

ORDU 
Selâho-viin Acar 

SÎVAS 
Âdil Altay 

felikler] 
1 

r-l 

2 
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CUMHUEBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üçok 
Eagıp Ün er 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Eeşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEÎî 
Selâhattin Babürnğ;u 
Hayri Dener 
özer Derbiıl 
Sait Naci Ergin (B.) 
Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

35 NİÖİ BİRLEŞİM 

22 . 2 . 1972 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik
lere seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, ceza evleri gardiyanlarının gün
lük yaşantılarına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/527) 

2. —• Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanununa dair Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/564) 

3. — Cumihuriyet Senatosu içel Üyesi Lûtfi 
Bilgen'm, Akdeniz Gübre Sanayiine dair Sanayi 
ve Teknoloji Balkanından sözlü sorusu (6/566) 

4. — Cumihuriyet Senatosu Tekirdağ Üye'si 
Cemal Tarlan'ın, Diyanet İşleri ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/568) 

5. — Cumihuriyet Senatosu îzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, bir Fransız gazetecisinin 
Türkiye'ye çağrılmasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/569) 

6. —• Cumihuriyet Senatosu îstadbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 28 . 2 . 1971 tarih ve 
1376 sayılı Bütçe Kanununun 16 ncı madde
sine dair Başbakandan sözlü sorusu (6/570) 

7. —• Cumihuriyet Senatosu Tafciî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, Etibankm özel şahıslar
dan devraldığı maden sahalarına dair Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(6/571) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Taibiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat'm, kömür satışına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorıısu (6/572) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
'dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu ('6/9617) 

10. —• Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınai Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Ragıp Üner'in, Kültür Bakanlığına devredil-
miyen bâzı dairelere dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/576) 

İÜ2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Gümrük teşkilâtına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/577) 

,113. — Cumihuriyet Senaitosu Kars Üye'si Ziya 
Ayrım'm, Kars şehir merkezinde PTT şubesi 
açılmasına dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/578) 

14. — Cumihuriyet Senatosu îzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, sporumuzun son günlerdeki durumuna 
dair Gençlik ve Spor Bakanından süzlü s>orusu 
(6/579) 

D5. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Almanya'dan gelen 
Türk İşçilerinin gümrük muamelelerine dair 
İçişleri! ve Gümrük ve Tekel bakanlarından 
sözlü sorusu (6/580) 

116. — Cumhuriyet Seaatosu Kontenjan Üye
si Hidayet Aydıner'in, İstanbul Boğazına ya
pılacak olan köprüye dair Barbakandan sözlü 
sorusu (6/581) 

K7. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'ın, emekli aylıklarına dair Baş
bakandan sözlü sorusu. (6/1) 

1'8. — Cum'huriyet Senaitosu Tabiî Üyesi 
Ahmet Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/2) 

19. —• Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığlı'nm, ımesken ve diğer bâzı so
runlarımıza dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/4) 
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20. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 

M. Nuri Âdemoğlu'nun Adana Doğum ve Ço
cuk [Bakım Evinin kapatılmasına dair, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanımdan sözlü sorusu, 
(6/5) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, et ihtiyacına dair Başbakan
dan sözlü sıorusu (6/6) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Maras Üyesi 
Hilmi Soydan'uı, Afşin ve Elbistan linyitlerine 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
Sözlü sorusu (6/7) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
X I . — Genel Nüfus Yazımı kanunu tasarı

sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet, İç
işleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak su
retiyle kurulan geçici komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/86; Cumhuriyet Senatdsu 1/11) (S-
Sayısı : 50) (Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1972) 
(Bitiş tarihi :'1!4 . 3 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sır
rı Atalay'm, son beş yıl içinde açılan ve kulla
nılan kredilerin ekonomik ve sosyal kalkınma
daki katkı ve etkilerine dair Senato araştır
ması istiyen önergesi (10/42) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi S i m 
Atalay'm, bölgelerarasmda artan farklılık ve 
bölgesel plâna gitme zorunluğu olup olmadığı 
hususlarında Senato araştırması istiyen önerge
si (10/43) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Demokratik Cumhuriyet dü
zenini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
(teslimi hususunda Senato Araştırması istiyen 
önergesi (10/45) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo

nu raporu (3/986) (S. Sayısı : 1639) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 7.1971) 

5. — İçel iline bağlı Gülnar ilçe Belediyesi
nin gecekondu önleme bölgesi inşaatı konusunda 
kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu (10/37) (Dağıtma tarihi : 
10 . 9 . 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Ankara İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisine bağlanan Mühendislik ve Mi
marlık özel Yüksek okullarına dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/1) 

X 7. — Devlet. Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün 19iö5 yılı IGenel Bilançosunun onan
masına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kaibul lOİunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân (Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 3/508; Cumhuriyet Senatosu 2/8) ••(İS. Sayı
sı : 48) (Dağıtıma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bitiş 
tarihi : 3 . 4 . 1>972) 

X 8. — Devlet Ormaa 'İşletmeleri Kereste 
Fabrikaları, Anatamirihane müdürlükleri ve Ye
dek Parça. Depo müdürlüklerinin 19(65 yılı kon
solide (bilançosunun onanmasına dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 3/390; Cumlhuriyet Senatosu 
2/9) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 4.2.H972) 
(Bitiş tarihi : 3 . 4 . 1972) 

X 9. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 11/50; Cumhuriyet Senatosu 
1/32) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
4 . 2 . 1972) (Bitİg tarihi: 3 . 4 . 1972) 

X 10. — Karayolları Genel Müdüıiüğü .1(967 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/64; C. Senatosu 1/33) (S. Sayısı : 43) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
3 . 4 . 1972) 

X ili. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 196(7 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/131; C. Senatosu 1/34) (S. Sa
yısı : 44) (Dağıtma tarihi : 4 . '2 . 11972) (Bi
tiş tarihi : 3 . 4 . 1972) 



X 12. —• Orman Genel Müdürlüğü 1'96'T yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/67; C. Senatosu 1/35) (S. Sayısı : 45) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
3 . 4 . 1972) 

X 13. — Tekel Genel Müdürlüğü 1907 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunaa metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/74; Cumhuriyet Senatosu 1/31) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) 
(Bitiş tarihi : 22 . 3 . 119712) 

X 14. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fon İşleri Saymanlığının 1967 yılı bilançoları
nın onanmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 3/478; Cumhuriyet Senatosu 2/5) (S. 
Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1972) (Bi
tiş tarihi : 22 . 3 . 1972) 

X 15. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün CL9/07 Ibütçe yılı Kesinlhesap 
kanunu tasarısının 'Millet Meclisince kafbul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu ('Millet Meclisi 1/185 ; 
Cumhur iyot Seuatosu il/28) (S. Sayısı : '5(1) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
22 . 8.1972) 

X 16. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 19'6;8 (bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarlısının Millet Meclisince kalbul olunan 
mdtni ve 'Cumhuriyet 'Senatosu Bütçe ve Plân' 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/23)9; Cum
huriyet Senatosu 4/29) (S. Sayısı : ©2) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 22 . 3 . 1972) 

X 17. — Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/213; C. Senatosu 1/30) (S. Sayısı : 54) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
22 . 3.1972) 

X 18. — İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/279; C. Senatosu 1/36) (S. Sayısı : 46) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
3 . 4 . 1972) 

X 19. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 büt
çe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 3/267; Cumhuriyet Senatosu 1/37) 
(S. Sayısı : 47) (Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1972) 
(Bitiş tarihi : 3 . 4 .1972) 

20. — Maraş ili adının «Kahraman Maraş» 
olarak değiştirilmesi hakkında kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 2/162; Cumhuriyet Senatosu 
2/12) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi : 
1 .2.1972) (Ret) (Bitiş tarihi : 1 1 . 4 . 1972) 

X 21. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu
nunun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/513; C. Senatosu 2/11) (S. Sayı
sı : 64) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1972) (Ret) 
(Bitiş tarihi : 11 .4 .1972) 

X 22. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/603; C. Senatosu 1/57) (S. Sa
yısı : 65) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 .1972) 

X 23. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununda değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/597; 
C. Senatosu 1/54) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma ta
rihi : 1 1 . 2.1972) 

X 24. — Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/602; C. Senatosu 
1/56) (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tarihi: 12.2.1972) 

X 25. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/598; C. Senatosu 1/55) 

I (S. Sayısı : 68) (Dağıtma tarihi : 12 2 .1972) 



y 
ÎKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasın
da 30 Nisan 1964 tarihli Sosyal Güvenlik sözleş
mesinin değiştirilmesi hakkında Ek Sözleşme
nin onaylanmasının uygun buılundugu hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma, Sosyal İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/309; 
Cumhuriyet Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 57) (Da
ğıtma tarihi : 1 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
14 . 3 . 1972) 

X 3. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gi
der Yergileri Kanununun bâzı maddelerinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe 
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ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/517; Cumhuriyet Senatosu 1/41) (S. Sayısı : 
62) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1972) (Bitiş tari
hi : 8 .4 .1972) 

X 4. — 3339 saydı Kanunun yürürlük süresi
nin uzatılmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, 
Ulaştırma ve İmar - İskân ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/528; Cum
huriyet Senatosu 1/42) (S. Sayısı : 63) (Dağıt
ma tarihi : 8 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi: 8.4.1972). 

X 5. — Bâzı Tekel maddeleri fiyatlarına ya
pılan zamlardan elde edilen hâsılatın T. C. Mer
kez Bankasında açılacak bir deprem fonu hesa
bında toplanmasına dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu İçişleri, Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 3 er üye alınmak sure
tiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi 1/500; C. Senatosu 1/53) (S. Sayısı : 69) 
(Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 
24 . 4 . 1972) 

(5. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince .kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - İskân, İçişleri A'e Bütçe ve Plân komis
yonlarından 5 er üye alınmak suretiyle kurulan 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/161; 
C. Senatosu 1/2) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1972) (Bitiş tarihi : 7 . 3 . 1972) 

X 2. — Bâzı orman suçlarının atıma ve bun
lardan mütevellit idare şahsi haklarının düşü
rülmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Tarım ve Anayasa ve Adalet komisyonları ra
porları (Millet Meclisi 2/518; Cumhuriyet Se
natosu 2/2) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 
4 . 2 . 1971) (Bitiş tarihi : 29 . 2 . 1972) 



Toplantı : 11 / g\ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 2 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1987 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasrısmın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum

huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/50; Cumhuriyet Senatosu : 1/32) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 405) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 1 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 418 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞIMA 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarühli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kabul edilen, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dos
yası ile birlikte sunumuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27, 29 . 12 . 1971 tarihli 21 ve 22 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 405) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 6 . 1 . 1972 
Esas No. : 1/32 
Karar No. : 24 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Ko
misyonumuzun 6 Ocak 1972 tarihli 9 ncu Birleşiminde Sayıştay ve Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz Sayıştayın 11 . 5 . 1970 tarih ve 616140/2404 sayılı genel uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci 
maddelerini bağlı cetvellerle birlikte aynen kabul etmiştir. 

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

Uşak Gaziantep Afyon Karahisar Malatya 
M. F. Atayurt S. Tanyeri M. K. Karaağaçhoğlu N. Akyurt 
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Ankara 
İ. Yetiş 

Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

C. Bşk. Seç. Üye 
B. Üner 

Toplantıda bulunamadı 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Toplanltıda bulunamadı 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Toplanltıda bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1987 bütçe 
yılı Keskıhf'a'aıp kasrımın ıtasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1967 bütçe yılı genel harcamaları 
ilişik (A/ l ) , (A/2) T e (A/3) işaretli cetveller
de gösterildiği üzere : 

a) (25 084 264.33'! lirası cari harcamalara. 
i'53 818 927,15) lirası yatırım harcaına'larma, 
122 306 985,06) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına, aidolmak üzere toplam 
olarak (101 210 176.54) liradır. 

MADDE 2. — Beclen Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 1987 bütçe yılı gelirlerinden ya
pılan tahsilat. (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere. 

a) (112 138 227.46) lirası normal gelirler
den yapılan tahsilata, (11 923 523) lirası özel 
gelirlerden yapılan tahsilata, 

b) Özel kanunlar ile sağlanan ve normal 
gelirler meyanmda bulunan gelirlerden yılı 
içinde harcanmıyan (27 959 872.64) lira erte
si yıla devredilmiş, bu suretle yılın tahsilatı 
(96 1C1 877,82) lira olarak kalmıştır-

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil 
eden (5 108 298,72) liralık açık mevcutları
mızla karşılanmıştır. 

MADDE 
.İM..^"^",!;; , , ıq.q '-tııvaguııun 

Beden Terbiyesi Genel Mü-
j-oı DÜtce vılı içinde harca.nmıvan 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kaimimi tasarısı 

MADDE 
•:ı avııeıı 

— Millet Meclisi Metninin 1 ne i 
kabul edilmiştir. 

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

MADL Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
dde:ü. avnen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 42; 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

ve bağlı ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvel
lerin ayrı sütunlarında gösterilen (3 209 889,19) 
liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar ge
reğince kaydolunan öidenekten yılı içinde har-
canmıyan (22 188 398,52) lira ertesi yıla dev
redilmiştir * 

MADDE 5. 
yürürlüğe 'girer. 

Bu kanun yayımı tarihin'de 

MADDE 6. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Balkanı yürütür. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 42) 





_ 5 -

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metnine bağlı cetvelle?' 

(A/l , A/2, A/3) CETVELİ 

Millet Meclisi ınıetnine bağlı (A/ l . A/2, 
A/3) cetvelleri aynen 'kabul edilmiştir. 

(B) CETVELİ 

Millet Meclisi .metnine bağlı (B/2. B/3) 
cetvelleri aynen kabul e'cliltaiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 42) 





Toplantı : 11 / *\ 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı ı 4 y 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi % 1/64; 

Cumhuriyet Senatosu : 1/33) 

(Not : M ü e t Meclisi S. iSayısı : 403) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 1 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 390 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kaJbul edilen, Karayolları G-enel Müdürlüğü 1967 butça yılı Kesinhesap kanunu taşandı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27, 29 . 12 . 1971 tarihli 21 ve 22 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kaimi edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 403) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 6 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/33 
Karar No. : 21 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Karayolları Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komis
yonumuzun 6 Ocak 1972 tarihli 9 ncu Birleşiminde Sayıştay ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştaym 20 . 5 . 1970 tarih ve 617202/2885 sayılı genel uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci 
6 ncı ve 7 nci maddelerine bağlı cetvellerle birlikte aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başjkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Uşak Gaziantep Afyon Karahisar Malatya 
M. F. Atayuri S. Tanyeri M. K. Karaağaçlıoğlu N. Akyurt 
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Ankara 
İ. Yetiş 

Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ankara 
Y. KöJcer 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

C. Bşk. Seç. Üye Edirne 
E. Üner M. N. Ergeneli 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
IC Karavelioğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
A, 8. Ağanoğlu 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Karayolları Grsnal Müdürlüğü 1G87 bütçe yılı 
Kesinhesap 'kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1967 bütçe yılı genel kare amaları, ilişik 
(A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere, 

•a) (345 034 875,14) lirası cari harcama
lara, (1 043 652 043.37) lirası yatırını harcama
larına, (103 790 857,34) lirası da •sermaye teş
kili ve transfer harcamalarına, 

b) (45 732 287,25) lirası özel kanunlar ge
reğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
yatırını harcamalarına aidolmak üzere topOaın 
olarak (1 538 210 063,10) liradır. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tah
silat ilişik (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, 

a) (12 207 677,43) lira norma 1 gelirlerden 
yapılan tahsilat; (1482481187,43) lira özel 
gelirlerden yapılan tahsilat. 

b) (83 9'01 881,81) lira özel kanunlar ge
reğince elde olunan gelir tahsilatı, 

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan ge
lirlerden harcanmıyan (38 164 137,99) lira er
tesi yıla devredilmiş- Bu suretle yılın gelir tah
silatı (1 540 426 608,68) lira olarak kalmıştır. 

MADDE 3. .— İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil 
eden (2 216 545,58) lira gelir fazlası olarak 
kalmıştır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü İ967 bütçe 
yılı Kesmhesap kanuaıu tasarısı 

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

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

MADDL o. •— Millet Meclisi metninin 3 neü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 43) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mablsuıbu yapılimalk üzere büt
çenin (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli ceıtveılle-
irîn ilgili bölümlerindeoı (55 043 028,94) liralık 
avans verilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün. 1967 bütçe yılı içimde hareanmıyan 
ve bağlı (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerinin ilgili bölümlerinde gösterilen 
(48 528 356,46) liralık ödenek yok edilmiş ve 
özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten 
yılı içinde harcamımıyan (38 164 137,99) lira 
ertesi yıla 'devredilmiştir. 

MADDE 6. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu fcaııuııu Maliye ve Bayın
dırlık Bakandan yürütür. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metin 

MADDE 4. — Millet Meclisi metnimin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M AD D Fi. 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metnimin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 43) 
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Bilice ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metris 
bağlı cetveller 

(A / l ) , (A/2), (A/3) CETVELİ 

Millet Meclisi metnine 'bağlı (A / l ) , (A/2), 
(A/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

(B) OETVELi 

Millet Meclisi metnine bağlı (B/2, B/3) cet 
yelleri aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 43) 





Topîiantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanu
nu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu

riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/131; Cumhuriyet Senatosu : 1/34) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 402) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 1 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 527 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşdmiııde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kabul edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 "bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 15 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27, 29 . 12 . 1971 tarihli 21 ve 22 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 402) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 6 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/34 
Karar No. : 20 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyo
numuzun 6 Ocak 1972 tarihli 9 ncu Birleşiminde Sayıştay ve Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilci
leri hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştaym 20 . 5 . 1970 tarih ve 617201/2884 sayılı genel uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 neii, 5 nci, 
ve 6 nci maddelerine bağlı cetvellerle birlikte aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başjkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 

Uşak Gaziantep Afyon Karahisar Malatya 
M. F. Atayurt S. Tanyeri M. K. Karaağaçlıoğlu N. Akyurt 
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Anfeara 
î. Yetiş 

Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ankara 
T. Köker 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

C. Bşk. Seç. Üye Edirne 
R. Üner M. N. ETgeneli 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunaımadı 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
L. 8. Ağanoğlu 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulüiüaımadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABlTL 
ETTİĞİ METİN 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Vakıflar Gtenel Müdürlüğümün 1967 (bütçe yılı 
Kesinhesap 'kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1067 bütçe yılı genel harcamaları ilişik 
KA/1), (A/2), (A/3) ve özel bölümler işaretli 
cetvellerde ^gösterildiği üzere, 

a) ı(27 178 869,14) lira cari harcamalara, 
(17 807 256,36) lirası yatırım harcamalarına. 
(8 395 727,48) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) (3 230 293,38) lirası özel kanunlar ge
reğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalara, (18 340 814,87) lirası aynı 
cetvelde yapılan yatırım harcamalarına aidol-
mak üzere toplam olarak (74 952 961,23) liradır. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tah
silat (B) işaretli cetvelde ^gösterildiği üzere, 

a) (38 725 265,58) lirası normal gelirler
den yapılan tahsilata, (32- 336 836,69) lirası 
özel gelirlerden yapılan tahsilata, 

b) (90 740 614,78) lirası özel kanunlar ge
reğince elde edilen tahsilata aidolmak üzere 
toplam olarak (161 802 717,05) liradır. 

c) özel kanunlar ile sağlanan gelirlerden 
yılı içinde harcanmıyan (69 169 506,53) lira er
tesi yıla devredilmiş bu suretle yılın tahsilatı 
(92 633 210,52) lira olarak kalmıştır. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil eden 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 nci 
(maddesi anı en kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
im a ddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 44) 
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(Millet Meclisinin kafoni ettiği metin) 

(17 680 249,29) lira, gelir fazlası alarak kal
mıştır. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1967 bütçe yılı içinde foarcanmıyan ve bağ
lı (A / l ) , (A/2), (A/3) ve özel bölümler işaret
li cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
(4 888 203,02) liralık ödenek yok edilmiş ve 
özel kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten 
yılı içinde harcanmıyan (>69 169 506,53) lira er
tesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Başjbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metin) 

MADDE 4. —- Millet Meclisi ırnetnıiınin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 44) 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller 

(A/ l , A/2, A/3) CETVELİ 

-Millet Meclisi metnine ibağlı (A/J, A/2, 
A/3) cetvelleri aynen ikaıbul edilmiştir. 

(B) CETVELİ 

Millet Meclisi metnine bağlı (B/2, B/3) cet
velleri aynen kalbul e'dilmistir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 44) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena

tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mîllet Meclisi : 1/67; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/35) 

(Not : Millet Meclisi & Sayısı : 401) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 1 . 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 373 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle g-örüşülerek açık oyla 
kalbul edilen, Orman Genel Müdürlüğü 1987 yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27, 29 . 12 . 1971 tarihli 21 ve 22 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 401) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 6 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/35 
Karar No. : 19 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonumuzun 
6 Ocak 1972 tarihli 9 ncu Birleşiminde Sayıştay ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcileri de ha
zır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştayın 20 . 5 . 1970 tarih ve 617199/2882 sayılı genel uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 
6 nci maddelerine bağlı cetvellerle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

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

M. F. Atayurt 

Başkanvekili 
Gaziantep 

S. Tanyeri 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

M. K. Karaağaçhoğlu 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyuri 
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Anikara Anikara C. B^k. Seç. Üye Edirne 
İ. Yetiş Y. Köker R. Üner M. N. Ergeneli 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli Kütahya Ordu Tabiî Üye 
L. Tokoğlu î. E. Erdinç B« S. Baykal K. Karavelioğlu 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Trabzon Urfa 
A. §. Ağanoğlu İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 45) 



MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Onman G-eııel Müdürlüğü 1967 yılı Kesinhesap 
kanunu tıaısamsı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/ l ) , 
(A/2), (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere, 

a) (84 102 281,58) lirası cari harcamalara, 
(46 151 784,72) lirası yatırım harcamalarına, 
(4 354 067,24) lirası da sermaye teşkili ve trans

fer harcamalarına, 
b) (644 131,09) lirası özel kanunlar gere

ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
harcamalarına aidolmak üzere toplam, olarak 
(135 252 264,63) liradır. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı gelirlerinden (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere : 

a) (134 048 780,74) lirası normal gelirler
den yapılan tahsilata, (1 988 645,06) lirası özel 
gelirlerden yapılan tahsilata, 

b) (725 587,02) lirası da özel kanunlar ge^ 
reğince elde edilen tahsilata aidolmak üzere 
(136 763 012,82) liradır. 

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan ge
lirlerden yılı içimde harcanmıyan (81 455,93) 
lirası ertesi yıla devredilmiş, bu suretle yılın 
tahsilatı (136 681 556,89) lira olarak kalmıştır. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci, maddelerde 
yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil 
eden (1 429 292,26) lira gelir fazlası olarak kal
mıştır. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A / l ) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
ayrı sütunlarında gösterilen (32 965 863,46) 
liralık ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar ge
reğince kaydolunan ödenekten yılı içinde har
canmıyan (81 455,93) lira ertesi yıla devret
miştir. 

MADDE 5. 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. -
Bakanları yürütür, 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Bu kanunu Maliye ve Orman 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Orman. Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 ıı-ci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6, — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 45) 



Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

1967 yılı Orman Genel Müdürlüğü (A/ l , A/2, A/3) 

BöHüm 

.12.000 
13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

Ödeneğin çeşidi 

( A / l ) Cari harcamalar 
Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderler 

(A/ l ) Cetveli toplamı 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Makhıa, teçhizat ve taşıt alımları ve ona
rımları 

(A/2) Cetveli toplamı 

(Â/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
> 1.000 Kuramlara katılma paylan ve sermaye 

teşkilleri1 

Kamulaştırma ve satmalmalar 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

21.000 
22.000 
23.000 

Ödenek 
Lira K. 

81 359 636 
1 547 714 
11 030 352 
5 552 000 
650 000 

100 139 702 

16 128 000 
32 905 848 

9 458 437 

58 492 285 

Gider 
Lira 

68 855 451 
1 '225 933 
8 656 193 
4 788 256 
576 446 

84 102 281 

13 365 444 
'28 016 598 

4 769 742 

m 151 784 
1 — • 

K. 

50 
11 
99 
22 
76 

58 

34 
36 

02 

72 

32.000 
34.000 
35.000 
36.000 

5 609 876 
231 782 

2 839 900 
260 451 

1 681 631 20 
229 964 87 

2 210 520 92 
231 950 25 

Ertesi yıla 
devrolunan öd 

Lira 

(A/3) Cetveli itoptaimı 8 942 010 4 354 067 24 



Ertesi yıla 
Ödemek Gider •devrölunan öd 

Ödeneğin çeşidi Lira K. Lira K. Lira 

Özel bölüm 
Özel (A/ l ) 

1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 
55 nci maddesi gereğince ormaneılı'k eği
tim, kampı ve kursları giderleri 725 587 02 644 131 09 81 455 

Özel (A/ l ) Cetveli toplamı 725 587 02 644 131 09 81 455 

İCMAL 
(A/ l ) Cetveli toplamı 100 139 702 84 102 281 58 
(A/2) Cetveli toplamı 58 492 285 46 151 784 72 
(A/3) Cetveli toplamı 8 942 010 4 354 067 24 
Özel (A/ l Cetveli toplamı 725 587 02 644 131 09 81 455 

Genel Toplam 168 299 584 02 135 252 264 63 81 455 
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1967 yılı 'Orman 'Genel MMürlüğü (B) cetveli 

Bölüm 

61.000 

63.000 

72.000 

özel 

61.000 
63.000 
72.000 

Özel 

Miajdıde 

61.110 
61.130 

63.400 

72.110 

72,400 

•(Mirîn çjeşiidli 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
Kuramlar hasılatı 

Hasılatlar 
Döner sermaye gelirleri 
Genel Müdürlükçe tahsil olunacak varidat 
Çeşitli gelirler 

Bağışlar 
(B/3) Özel gelirler 

Özel gelirler 

6831 sayılı Orman Kanununun 35 nci 
maddesi gereğince yapılacak ikrazlar kar
şılığı olarak Hazineden yapılacak yardım 
ıGeçen yıllardan devreden nakit 
1050 sayılı Kanunun 55 nci maddesi ile 
1966 yılından devreden 

İCMAL 
Kurumlar hasılatı 
Çeşitli gelirler 
özel gelirler 
1050 sayılı Kanunun 5'5 nci maddesi ile 
1966 yılından devreden 

TOPLAM 
1968 yılma devir 

Muhammenat 
Lira K. 

161 335 611 

159 335 612 
1 '99>9 999 

1 

1 

1 038 385 

1 
1 038 384 

161 335 611 
1 

1 038 385 

162 373 997 

162 373 997 

Tahsilat 
Lira 

134 048 780 

130 620 176 
3 428 '604 

1 988 645 

1 988 645 

725 587 

134 048 780 

1 988 645 

725 587 

136 763 012 
81 455 

136 681 556 

K. 

74 

74 

06 

06 

02 

74 

06 

02 

82 
93 

89 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne bağh cetveller 

(A/l), (A/2), (A/3) CETVELİ 

Millet Meclisi metnine bağlı (A/l), (A/2). (A/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

(B) CETVELİ 

Millet Meclisi metnine bağh (B/2, B/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 45) 



Toplaatı: 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Saym : 46 

İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı
nın Mîllet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena

tosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/279; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/36) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 404) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1420 

3 . 1 . 1972 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci BMeşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kabul ediüen, istanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osynan Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu tasan 1 . 4 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27, 29 . 12 . 1971 tarihli 21 ve 22 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 404) 

'Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/36 
Karar No. : 22 

6 . 1 . 1972 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, İstanbul Üniversitesi 1968 Bütçe yıh Kesinhesap kanun tasarısı, Komisyonumuzun 
6 Ocak 1972 tarihli 9 ncu Birleşiminde Sayıştay ve İstanbul Üniversitesi temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştaym 19 . 4 . 1971 tarih ve 639050/1412 sayılı genel uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci, 
6 nci ve 7 nci maddelerini, bağlı cetvellerle birlikte aynen kabul etmiştir. 

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

Başkan 
Uşak 

F. Atayurt 

Başkanveki'li 
Gaziantep 

S. Tanyeri 

Sözcü 
Afyon Karafhisar 

M. K. Karaagaçlıoğlu 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 
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Ankara 
İ, Yetiş 

Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Kütahya 
t. E. Erdinç 

Trabzon 
A. S. Ağanoğlu 

C. Bşk. Seç. Üye 
R. Üner 

Toplantıda bulunamadı 

Ordu 
B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

ToplanJtıda bulunamadı 

Edirne 
M. N. Engeneli 

Toplantıda bulunamıadı 

Tabiî Üye 
K. Karaveliöğlu 

Toplantıda bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ .METİN 

İstanbul Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

(liderler : 
MADDE J. — İstanbul Üniversitesinin TSIÖ8 

bütçe yılı barca maları ilişik (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) (88 026 LM8,77) lirası cari harcamalara, 
(31 176 730.37) lirası yatınım harcamalarına. 
(17 258 793,39) lirası da sermaye teşkili ve 
t ransfer harcamalarına, 

b) (623 651,09) lirası özel kanunlar gere
ğince kaydedilen ödeneklerden yapılan cari 
harcamalarına, aidolınak üzere toplanı olarak 
(.lı:37 0S'5 3i23i6'2) liradır. 

Gelirler : 

MADDE 2. — İstanbul Üniversitesinin 1$68 
bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) (9 372 977,22) lirası »normal gelirler
den yapılan tahsile, 

b) (97 393 852,02) lirası özel gelirlerden 
yapılan tahsile, 

c) (M 944 205,08) lirası özel kanunlar ve 
bağışlardan elde edilen tahsile aidolmafk üzere 
(108 711 034,32) lira olup, özel kanunlar ile 
bağışıardan bağlanan gelirlerden yılı içinde 
hareannuyan (1 320 553.99) lira ertesi yıla 
devredilmiş, bu suretle '1968 yılı tahsilatı 
('107 390 480,33! lira olarak kalmıştır. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

istanbul Üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 46) 



(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

Gelir gider dengesi : 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 

yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşlkil 
eden (29 694 843,29) lira 'mevcutlarla karşılan
mıştır. 

delecek yıllara geçici avanslar : 
MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 

gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilgili 
bölümlerinden (3 426 475,37) iiraluk avans ve
rilmiştir. 

Yok edilecek ödenek : 
MADDE 5. _ İstanbul Üniversitesinin 1968 

bütçe yılı içinde harcannııyan ve bağlı (A/'l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin ilgili sü
tunlarımda gösterilen (30 154 653,64) liralıik 
ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
kaydolunan ödenekten yılı içinde harcammıyan 
(1 524 183,14) lira ertesi yıla devredilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme hükümleri : 
MADDE 6. — Bu Ikanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kamum Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

(Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
>m:etıin) 

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

MA DDLO 4. - - Millet Meclisi metninm 4 ncü 
•maddesi aynen kabul edilmiştin-. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
ınıaddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 46) 
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Bütçe ve Plân Komisyonun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller 

(A/l, A/2, A/3) CETVELİ 

Millet {Meclisi metnine Ibağlı (A/J, A/2, 
A/3) cetvelleri aynen kalbul edilmiştir. 

(E) CETVELİ 

Millet Meclisi metnine Ibağlı (CB/1, B/2, 
B/3) cetvelleri aynen kalbul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 46) 





ToDİantı : 11 / • * 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 / 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/243; 

Cumhuriyet Senatosu : 1/37) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 398) 

Millet Meclisi 
Genci Sekreterliği 3 . 1 . 1972 

Kanun!<(r 31 üdv.rlüğü 
Sayı : 1258 

«TMIllTÜAET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 rru Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kabul edilen, Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 'bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, Sabit Osman Avcı 
Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu tasarı 12 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27, 29 . 12 . 1971 tarihli 21 ve 22 nvi birle-şimlerinda öncelikle görüşülerek kabul edil
miştir. (31 ille t 31 celisi S. Sayısı : 398) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cıuııhııriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisıjonu, (> . 1 . 1972 
Esas No. : 1/37 
Karar No. : 18 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 ne i Birleşiminde öncelikle görüşülerek acık oy ile 
kabul edilen, Petrol Dairesi Başkanlığı 19GS Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı. Komisyonu
muzun 6 Ocak 1972 tarihli 9 ucu Birleşiminde Sayıştay ve Petrol Dairesi temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştaym 11 . 5 . 1970 tarih ve 616139/2403 sayılı genel uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 
6 nci maddelerini bağlı cetvellerle birlikte aynen kabul etmiştir. . 

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

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Uşak Gaziantep Afyon Karahisar Malatya 

31. F. Atayıırt S. Tanyeri 31. K. Karaağaçhoğlu N. Akyurt 
Ankara Ankara O. Bşk. Seç. Üye Edirne 
İ. Yetiş Y. Köker R. Üner M, N. Ergeneli 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamıadı Toplantıda bulunamadı 
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Kocaeli 
L. Tohoğlu 

Kütahya, Ordu Tabiî Üye 
t. E. Erdinç B. S. Baykal K. Karavelioğlu 

Toplantıda bulnnanıadı Toplantıda bulunamadı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoylu 

Uı-fa 
İ. E. Karakapıeı 

Toplantıda bulunamadı 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN 
J KABUL ETTİĞİ METİN 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 bütçe 
yık. Kesmhtsap kanunu tasarısı 

) \ ) 1 

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 bütçe yılı Ke-
'Similıes&p kanunu tasarısı 

Giderler : 
'MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkan lığ unu 

1968 bütçe yılı harcamalar] ilişik (A/ l ) Are 
(•A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere. 
(2 066 971,17) lirası cari harcamalara, 
(101 333.50) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına aidolmak üzere toplam ola
rak (2 171 306,67) liradır. 

Gelirler : 
MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 

1968 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller maddesi aynen kabul edilmiştir. 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) (11 881) lirası normal gelirlerden yapı
lan tahsile, 

b) (2 821 641,78) lirası özel gelirlerden 
yapılan tahsile aidolmak üzere toplam olarak 
(2 836 522,78) lira olmuştur. 

Millet Alcdisi Metlimin 1 nei 
:bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nei 

MADDE 3. -~ Alille! Alevlisi metninin 3 ncü 
malde>i avnen kabul edilmiştir. 

Gelir gider dengesi : 
AİADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 

yazılı gelir ve gider arasındaki farkı teşkil 
eden (665 216,11) lira gelir fazlası olarak kal
mıştır. 

Yok edilecek ödenek : i 
AİADDE 4. —- Petrol Dairesi Başkanlığının ; AİADDE 1. — Aiiiiet Meclisi metninin 4 ncü 

1968 bütçe yılı içinde harcannııyau ve bağlı ' maddesi aynen kabul edilmiştir, 
(A / l ) , ve (A/3) işaretli cetvellerinin ilgili sü- j 
tunlarında gösterilen (598 026.33) liralık öde- i 
nek yok edilmiştir. j 

i 
Yürürtük ve yürütme hükümleri : j 
AİADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde I M.ADDE 5. —- Millet Aleelisi metninin 5 nei 

yürürlüğe girer. i m ad de d aynen kabul edilmiştir. 
AİADDE 6. — Bu kanunu Ahdiye ve Enerji ALADDE 6, — Alillet Aleelisi metninin 6 ııcı 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 47) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

1968 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı (A/l , A/3) 

Bölüm Ödeneğin çeşidi 
Ödenek 
Lira K. 

Gider 
Lira 

Yok edilmesi 
gereken ödenek 

K. Lira K. 

( A l ) Cari harcamalar 

12,000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
16.000 Tesit li giderler 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
30.000 r>ore 'ödemeleri 

(A/3) Cetveli toplamı 

İCMAL 
(A/ l ) Cetveli toplamı 
(A 3) Cetveli toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 230 G76 
309 845 
75 502 
7 000 

2 023 023 

5 301 
02 723 
78 286 

146 310 

2 023 023 
146 3.K.) 

2 769 333 

1 

o 

') 

'? 

747 509 
270 694 
46 264 
2 503 

066 971 

5 300 
20 749 
78 285 

104 335 

066 971 
104 335 

171 306 

25 
44 
38 
10 

17 

88 
62 

50 

17 
50 

67 

483 
39 
29 
4 

556 

41 

41 

556 
41 

598 

166 
150 
237 
496 

051 

1 
973 

974 

051 
974 

026 

75 
50 
62 
90 

83 

12 
3,8 

50 

83 
50 

o-) 

Cumhuriyet Senatosu 'S. Sayısı : 47) 



Bölüm Madde 

__ 4 „ 

1968 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı (B) Cetveli 

Gelirin çeşidi 

63.000 
(B/2) Vergi dışı gelirler 

Çeşitli gelirler 

63.300 (>§itli gelirler 
63.400 Bağışlar 

(B/3) özel gelirler 
72.000 özel gilerler 

72.100 Hazine yardımı 
72.400 Devreden nakit 

63.000 
72.000 

İCMAL 
Çeşitli gelirler 
Özel gelirler 

TOPLAM 

Mnlıamıııenat 
Lira K. 

11 001 

11 

2 758 

2 408 
350 

11 
2 758 

000 
1 

332 

332 
000 

001 
332 

2 769 333 

Tahsilat 
Lira K. 

11 881 

11 881 

2 824 641 78 

2 113 499 
6-1 142 78 

11 881 
2 824 641 7: 

2 836 522 78 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ittiği metne bağlı cetvıUc, 

(A/l , A 3) 

Millet Meclisi metnine bağlı (A/J, A/3) cetvelleri aynen kabnl edilmiştir. 

(B) CETVELİ 

Millet Meclisi metnine bağlı (B/2, B/3) cetvelleri aynen kabnl edilmiştir. 

i<>@Kt 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 47) 



Toplantı : 11 / f | 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 © 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 yılı Genel 
bilançosunun onanmasına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko

misyonu raporu (Millet Meclisi : 3 /508; 
Cumhuriyet Senatosu : 2 /8 ) 

(»öt .: JMütefc Meclisi S. Sayısı : 399) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.1. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3556 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kabul edilen, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 yılı genel bilançosunun onan
masına dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

.Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 30 . 4 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27, 29 . 12 . 1971 tarihli 21 ve 22 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 399) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 6,1. 1972 
M sos No. : 2/8 
Karar No. : 17 

Yüksek Başkanlığa 

Millet MecHsinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşimimde öncelikle görüşülerek açık oyla ka
bul edilen, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1965 yılı genel bilançosunun onan
masına dair 'kanun teklifi, komisyonumuzun 6 Ocak 1972 tarihli 9 nou Birleşiminde Sayıştay ve 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü temsilcileri hazır bulundukları halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Komisyonumuz, iSayıştaym 27 . 4 . 1971 tarih ve 639692/1531 sayılı genel uygunluk bildirimi 
muvacehesinde teklifi benimsemiş, ancak komfcyonunrazdafci müzakereler sırasında Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce iştirak edilen anonim ortaklıkların genel müdürlüğün kuruluş 
amaçlarına uygunluk derecesi, bu ortaklılklar esas sözleşmeleri incelenerek araştırılmış: 5433 sayılı 
IKJanunun 2 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarında öngörülen yurt çiftçiliğine yarar s&ğlıyacak 
nitelikteki (yetiştirme ve üretme) konulariyle ilgili faaliyetlerde bulunmıyan Gima ve Güney
doğu sanayi' ve ticaret ianonjim şirketleriyle işbirliği yapılmış olmasının, kuruluş kanununun ama
cına uygun düşmediği anlaşılmıştır. 
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Hal böyle olunca : 
a) Anasözleşmeııin 4 ncü maddesinin (a), (e) ve (d) işaretli fıkralarına g'öre, (koyun ve tif

tik keçisi yetiştiriciliği) ile ele iştigal ettiği anlaşılan Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketine 
genel müdürlükçe yapılmış olan 4 000 000 liralık iştirakin yerinde bulunduğu; 

b) 5433 sayılı Kanunim yukarda anılan 2 nci maddesinin (a) ve (b) fıkralarına ilişkin 
(Üretme ve yetiştirme) konularında faaliyet göstermedikleri, kendi esas mukavelenamelerinin 
4 ncü miaddelerindeki hükümlerle sabit olan Gima Türk Anonim Şirketi ile Güneydoğu Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketine yapılan iştiraklerin, ise, tasfiyelerinin gerekeceği, 

c) Ayrıca, 1965 yılı konsolide bilanço aktifindeki (A) işaretli sermaye hesabında gösterilmiş 
bulunan söz konusu iştiraklerin bundan böyle, mezkûr bilançoda tamamen müstakil bir hesapta 
gösterilmesinin, muhasebe tekniğine daha uygun düşeceği temenniye şayan görülmüş ve bu hu
susların rapora derci kararlaştırılmıştır. 

.Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

31. F. Atayurt 

Başkanvekili 
Gaziantep 

A?. Tanyeri 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

31. K. Karaağaçhoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Akyurt 

Ankara 
İ. Yetiş 

Topl a ri ti d a bul un anı adı 

Ankara 
Y. Köker 

C. Bşk. Seç, Üye Edirne 
R. Üner M. N. Erg*eneli 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Kütahya Ordu Tabiî Üye 
İ. E. Erdinç B. S. Baykal K. Karavelioğlu 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Tralbzon 
A. 8. Ağanoğhı 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
.METİN 

Devlet Üretme 'ÇiftlMeri Genel Müdürlüğü
nün 1965 yılı Genel bilançosunun onanmasına 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünün 1965 takvim yılı Döner 
Sermaye Genel bilançosu ile kâr ve zarar he
sabı onanmıştır-. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Tarım ve Maliye 
Baka nla rı vürüt ür. 

İİÜTOE YE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ MLTÎN 

Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 
1965 yılı genel bilançosunun onanmasına dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 nci 
maddesi avne.ıı. kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet MeelUi mdniniı: 2 IK-İ 
maddesi aynen, kabul edilmiştir. 

MADDL 3. — Millet Meclisi metninin f; ncü 
maddesi avnen. kabul edilmiştir. 

(, umhuriy et Sena t osu (S. Sayısı : 48) 
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Bütçe ve Pimi Komisyonunun kabul ettiği metne 
bağlı cetveller 

Derlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğünün 1965 yılı bilançosu aynen kaibul ödemiş
tir. 

Devkrt; Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü-
lüğünün 1%5 yuh kâr - zarar tablosu aynen 
ıkabul ediloıifjftar. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 48) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Orman İşletmeleri kereste fabrikaları, Anatamirhane mü
dürlükleri ve yedek parça depo müdürlüklerinin 1965 yılı kon
solide bilançosunun onanmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 

Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 3 /390; 
Cumhuriyet Senatosu : 2 /9 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 400) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3 . 1 . 197:2 

Ketnunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2385 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLİĞİNA 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kabul edilen, Devlet Orman işletmeleri Kereste Fabrikaları Anatamirhane müdürlükleri ve yedek 
parça depo müdürlüklerinin 1965 yılı konsolide bilançosunun onanmasına dair kanun teklifi, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Mili ot Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 9 . 12 . 1970 tarihinde Başkanlıkça, İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 27, 29 . 12 . 1971 tarihli 21 ve 22 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 400) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet S e na tos u 
Bütçe ve Plân Komisyonu 6 . 1 . 1972 

Esas No. : 2/9 
Karar No. : 23 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 29 . 12 . 1971 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen. Devlet Orman İşletmeleri Kereste Fabrikaları Anatamirhane müdürlükleri ve Yedek 
Parça Depo müdürlüklerinin 1965 yılı konsolide bilançosunun onanmasına dair kanun teklifi, Ko
misyonumuzun 6 Ocak 1972 tarihli 9 ncu Birleşiminde Sayıştay ve Orman Bakanlığı temsilcileri 
hazır bulundukları halele tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz, Sayıştaym 10 . 9 . 1970 tarih ve 623830/4535 sayılı genel uygunluk bildirimi 
muvacehesinde teklifi benimsemiş ve Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddelerini 
bağlı cetvellerle birlikte aynen kabul etmiştir. 

49 
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Genel'Kurallın tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur-. 

Balkan 
lUşak 

¥ . F. Atayurt 

Ankara 
İ, Yetiş 

Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Başkanvekili 
Gaziantep 

8. Tanyeri 

Ankara 
Y. Kaker 

Kütaıhya 
İ. E. Erdinç 

Trabzon 
A. Ş. Ağan^oğlu 

Sözcü 
Afyon Karahisar 

M. K. Karaağaçlıoğlu 

Kâtip 
Malatya 

N. Âkyur't 

C. Bşk. Seç. Üye Edirne 
E. Üner M. N. Ergendi 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Ordu Tabiî Üye 
B. S. Baykal K. Karavelioğlu 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bıılurnamadı 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Devlet Ortaan Üşütmeleri Kereste FaJbrükaları, 
Anatamirhane müdürlükleri ve Yedek Parça 
Depo müdürlüklerinitı 1965 yılı konsolide bilan

çosunun onanmasına dair kanun teklifi 

•MADDE 1. — Devlet Orman İşletmeleri, 
Kereste Fabrikaları, Anaitanıirhane müdürlük
leri ve Yedeik Parça Depo müdürlüklerinin ili
şikte gösterilen 1965 yılı konsolide bilançosu 
ile kâr ve zarar hesabı onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3 — Bu kanunu Maliye ve Orman 
B a.ka ni a n yürütür 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Orman işletmeleri kereste fabrikaları, 
Anatamirhane müdürlükleri ve Yedek Parça 
Depo müdürlüklerinin 1965 yılı konsolide bilan

çosunun onanmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 ıvri 
maddesi avn.en kabul edilmiştir. 

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 49) 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği metne 

bağlı cetveller 

Devlet Onman İşletmeleri, Kereste fabrika
ları, Anataımirbane müdürlükleri ile Yedek Par
ça Depo Müdürlüğünün 1965 yılı konsolide 
bilançosu aynen kabul ödikniıştir 

Devlet Onman İşletmeleri Kereste fabrika
ları lAmataımirlhaine Müdürlüğü ite Yedek Par
ça Depo Müdürlüğünün 1905 yılı uimumi kâr 
ve zarar tablosu aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 49) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi : 1/133; Cumhuriyet Senatosu : 1/28) 

(Not : Mütet Meclisi S. Sayısı : 395 e 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1737 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 12 . 1971 tarihli 18 nci EMeşjiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kabul edilen, Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 17 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve (lenel 
Kurulun 13, 20 . 12 . 1971 tarihli 14 ve 18 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 395) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 24 . 12 . 1971 

Esas No. : 1/28 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 12 . 1971 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek acık oy ile 
kabul edilen, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1967 Bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı, Komisyonumuzun 24 . 12 . 1971 tarihli 7 nci birleşiminde Sayıştay ve Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olun
du. 

Kesinhesapta ve Sayıştay genel uygunluk bildirimine bağlı cetvellerde Devlet Mava Meydan
ları 1967 Bütçe yılı ödenek genel toplamı (60 962 602,75) lira, gider genel toplamı (52 663 857,26) 
lira, yokedilecek ödenek toplamı (8 898 745,49) lira, gelir tahakkukatı (53 144 760,12) lira ve ge
lir tahsilatının ise (50 695 575,05) lira olduğu yazılı bulunmuş olup Komisyonumuzca da bu mik
tarlar aynen kabul edilmiştir. 

Bundan başka, Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca 2 nci ve 3 ncü maddelerde yapılan deği
şiklikler, Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 
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Tasarının 5 ve (^ neı maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

31. F. Atayurt 

Bu Tasarıda Sözcü 
Ankara 
1. Yetiş 

Edirne 
M. N. ErgeneU 

Başkanvekili 
Gaziantep 

S. Tanyeri 

Ankara 
Y. Köker 

Toplantıda bulunaimadı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Sözcü Kâtip 
Afyon Karahisar Malatya 

M. K. Karaağaçlıoğlu N. Akyurt 
Toplantıda bulunaimadı Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
M. TJlıısoy 

C. Bşk. Seç. Üye 
B. Üner 

Kütahya Ordu 
İ. E. Erdinç B. S. Saykal 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda buluııaım<adı 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

Urf a 
İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunaimadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 51) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

I>ervllet Hava Meydanları iişletmeısi Geneli Mü
dürlüğünün 1967 bütçe yıilı iKeSimiheısap Kanunu 

tasarısı 

MADDE 1, — Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğümün 1967 bütçe 
yılı genel harcatmaları ilişik (A/ l ) , (A/2) 
ve "(A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere (40 928 234,93) lirası cari harcamalara, 
(9 188 400,96) lirası yattıran ıharcamalarına, 
(2 547 221,38) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarıma aidolmaik üzere top
lamı olaralk (52 663 857,26) liraıdır. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi 'Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı 
(gelirlerinden yapılan tahsilâit (B) işaretli cet
velde (gösterildiği üzere; 

a) (14 681 672,05) lirası normal gelirler
den yapılan tahsilata, 

b) (36 013 903,00) lirası da özel gelirler
den yapılan tahsilata aidolmaik üzere toplam 
olaralk (50 695 575,05) liradır. 

MADDE 3. — Bininci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil 
eden (1 968 282,21) lira açık mevcutlarla kar
şılanmıştır. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı 
içinde harcanımıyaaı ve bağlı (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında 
gösterilen (8 298 745,49) liralık ödenek yok 
edilmiştir. 

•MADDE 5. —Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma balkanları yürütür. 

3 — 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1967 bütçe yılı Kesinhesap 

kanunu tasarısı 

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

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

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

MADDİ] 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 51) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metne bağlı cetveller 

1967 yılı Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel MiMürlüğıü (A/ l ) , <A/2), (A/3) 

(A) Cefcveli 
Yok edilmesi 

Ödenek Gider gereken ödenek 
Bolüm Ödeneğin oesidi Lira K. Lira K. Lira K. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 31011548 28 626 773 10 2 3 8 4 774 90 
13.000 Yönetim giderleri 4 176 501 2 659 891 10 1 516 609 90 
14.000 Hizmet giderleri 11 708 404 75 8 681 087 «6 3 027 316 89 
16.000 Çeşitli giderler 1 225 000 960 482 86 264 517 14 

(A/ l ) Cetveli toplamı 48 121 453 75 40 928 234 '92 7 193 218 83 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 522 000 490 448 34 31 551 66 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 3 575 000 3 442 856 96 132 143 04 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve 

(onarımları 6 068 000 5 255 095 66 812 904 34 

(A/2) Cetveli toplamı 10 165 000 9 188 400 96 976 599 04 

(A/3) Sermaye teşkili ve traıisifer 'harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 100 000 81 944 18 056 
34.000 iMalî transferler 7 700 5 00O 2 700 
35.000 Sosyal transferler 510 449 418 634 11 91814 89 
36.000 Borç ödemeleri 2 058 000 2 041 643 27 16 356 73 

(A/3) Cetveli toplamı 2 676 149 2 547 221 ,38 128 927 62 

İCMAL 
(A/ l ) Cetveli toplamı 48 121 453 75 40 928 234 92 7 193 218 83 
(A/2) Cetveli toplamı 10 165 000 9 188 400 96 976 599 04 
(A/3) Cetveli toplamı 2 676 149 2 547 221 .38 128 927 62 

GENEL TOPLAM 60 962 602 75 52 663 857 26 8 298 745 49 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 5L 
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1967 yılı Devleü Hava Meydanları İşletmesi G-enel MMürlıiğü 

(B) Cetveli 
Muhammenat Tahsilat 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira 

62.125 Kira gelirleri 
62.146 Konma konaklama gelirleri 
62.211 Handling gelirleri 
62.212 Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelirleri 
62.213 B. Mesaj gelirleri 
62.214 İşletme çeşitli gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

(B/3) Özel gelirler 
72.000 ÖZEL GELİRLER 

72,100 Hazine yardımı 
72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

İCMAL 
62.000 İŞLETME GELİRLERİ 
63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
72.000 ÖZEL GELİRLER 

(B/2) Vergi dışı gelirler 
62.000 İŞLETME GELİRLERİ 11 790 001 14 444 138 

2 500 000 
6 500 000 

70 000 
1 

120 000 
2 600 000 
500 001 

500 000 
1 

47 624 198 

39 424 198 
8 200 000 
11 790 001 

500 001 
47 624 198 

2 390 021 
8 125 894 

87 043 
1 036 402 
108 902 

2 695 874 
237 533 

237 533 

36 013 903 

33 897 903 
2 115 999 
14 444 138 

237 533 
36 013 903 

GELİRLER TOPLAMI 59 914 200 50 695 575 

Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği m-etne bağlı cetvel er 

(A) CETVELİ 

Millet Meclisi metnine bağlı (A/l , A/2, A/3) eetvellen aynen kabul edilmiştir. 

(B) CETVELİ 

Millet Meclisa metnine bağlı (B/2, B/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

•Cumhuriyet Senatosu ('S. Sayısı : 51) 





Toplantı : 11 £ A 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : QÂ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi : 1/239; Cumhuriyet Senatosu : 1/29) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 306 ya 1 nci ek) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 12 . 1971 

Ka mm lar dlüdürlüğ il 
Sayı : 3242 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 12 . 1971 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kabul edilen, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasamı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 3 . 1970 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve G-enel 
Kurulun 13, 20 . 12 . 1971 tarihli 11 ve 1R nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edihniş-
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 396) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 24 . 12 . 1971 

Esas No. : 1/29 
Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 12 . 1971 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe yılı Kesinhesap ka
nunu tasarısı, Komisyonumuzun 24 . 12 . 1971 tarihli 7 nci Birleşiminde Sayıştay ve Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kesinhesap ve Sayıştay genel uygunluk bildirimine bağlı cetvellerde Devlet Hava Meydanları 
1968 bütçe yılı ödenek genel toplamı (63 304 695) lira, gider genel toplamı (50 956 496,96) lira, 
yokediiecek ödenek toplamı (9 150 391,25) lira, gelir tahakkukatı (53 244 650,05) lira ve gelir 
tahsilatının ise (50 202 003,46) lira olduğu yazdı bulunmuş olup Komisyonumuzca da İni miktarla 
aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci, 3 ııcü, 4 ncü, 5 nci, 6 nci ve 7 nci maddeleri ile metne bağ
lı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
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Genel Kuruhm tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

31. F. Atayurt 

Bu Tasanda Sözcü 
Ankara 
1. Yetiş 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Başkanvekili 
Gaziantep 

8. Tanyeri 

Ankara 
Y. Köker 

Toplantıda bulunamadı 

Kocaeli 
L. Tohoğlu 

Sözcü Kâtip 
Afyon Karahisar Malatya 

M. K. Karaağaçlıoğlu N. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Ankara 
M. ülusoy 

C. Bşk. Seç. Üye 
R. Üner 

Kütahya Ordu 
1 E. Erdinç, B. S. Baykal 

Toplantıda bulunaımadı Toplantıda bulımaanadı 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 52) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Devlet Hava Meydaınları işMmlelsi G-eııeJ Mü
dürlüğü 1968 bütçe yuh Kesimhesap kamımı 

tasansı 

Giderler : 
MADDE L — Devlet Hava Meydanları 

İsletmesi Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe 
yılı harcamaları ilişik (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 
(41 154 255,32) lirası cari harcamalara, 
(7 814 568,48) lirası yatırım harcamalarına, 
(1 987 673,10) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına, aidolmak üzere toplam 
olarak (50 956 496,90) liradır. 

Gelirler : 
MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş

letmesi Genel Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı 
gelirlerinden yapılan tahsiller (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, 

a) (16 614 779,46) lirası normal gelirler
den yapılan tahsile, 

b) (33 587 224,00) lirası özel gelirlerden 
yapılan tahsile, aidolmak üzere yılın tahsilleri 
(50 202 003,46) liradır. 

Gelir gider dengesi : 
MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 

yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil 
eden (754 493,44) lira açık mevcutlarımızla 
karşılanmıştır. 

Gelecek yıllara geçici avanslar : 
MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 

gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A / l ) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerin 
ilgili bölümlerinden (3 197 806,85) liralık 
avans verilmiştir. 

Yok edilecek ödenek : 
MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İş

letmesi Genel Müdürlüğünün 1968 bültce yılı 
içinde harcanmıyan ve bağlı (A / l ) , (A/2), 
(A/3) iş'aretli cetvellerinin ilgili sütunlarında 
gösterilen (9 150 391,25) liralık ödenek yok 
edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme hükümleri : 
MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş

tırma Bakanları yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1968 bütçe yılı Kesinhesap 

kanunu tasansı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 nci 
maddesi aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
•maddesi aynan kabul edilmiştir. 

M VDDF; 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynan kabul edilmiştir. 

MADDÜ 4. — .Millet Meclisi metnin ir. 4 ncü 
ınacldesi aynon kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynon kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi ayman kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynon kabul, edilmiştir. 

(S. Sayısı : 52) 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller 

(A) CETVELİ 

Millet Meclisi metnine bağlı (A/ l , A/2, 
A/o) cetvelleri aynen kabul edilmiştik*. 

(B) CETVELİ 

Millet Meclisi metinine bağlı (B/2, B/3) 
cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 52) 
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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 

Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : 1/74; Cumhuriyet Senatosu : 1/31) 

(Not : Millet Meclisi S. 'Sayısı : 397) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3513 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 12 . 1971 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kaibul edilen, Tekel Genel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasansı, dosyası 
ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Sabit Osman Avoı 

Millet Meclisi Başkanı 

No : Bu tasan 3 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 13, 20 . 12 . 1971 tarihli 14 ve 18 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 397) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumh uriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 24 , 12 . 1971 

Esas No. : 1/31 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 12 . 1971 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen, Tekel Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonumu
zun 24 . 12 . 1971 tarihli 7 nci birleşiminde Sayıştay ve Tekel Genel Müdürlüğü temsilcilerinin 
de iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Ödenek : 
1. Kesinhesap ve Sayıştay genel uygunluk bildirimine bağlı cetvellerde, Tekel Genel Müdür

lüğü 1967 Bütçe yılı ödenek genel toplamının (237 177 641,73) lira olduğu yazılı bulunmuş olup 
Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, ödenek genel toplamına etkili olmıyan ve nedenleri Sayıştayca düzenlenen cetvellerde 
açıklanmış bulunan 12.000 ve 36.000 nci bölümler ödeneklerinin yanlış sütunlarda gösterilmesinden 
ibaret sütun farkı mevcudolup bunlar hakkında Sayıştayca yapılan işlemler Komisyonumuzca da 
yerinde bulunmuştur. 
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Gider : 
2. Dairesi Kesinhesabı ve Kesinhesap kanun tasarısında Tekel Genel Müdürlüğünün 1967 Büt

çe yılı gider genel toplamı (190 866 568,63) lira yazılı olup Sayıştayca tesbit edilen (190 859 297,18) 
liradan (7 271,45) lira fazladır. 

Gider genel toplamına devreden bu fark üç saymanlıkla ilgilidir. Bu durumu izale maksadiyle 
Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca 1 nci ve 5 nci maddelerde yeniden yapılan düzenlemeler 
Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

Gider genel toplamına etkili olmıyan mahsup hataları : 
Dairesince yanlış bölümlerden yapılan mahsupların Sayıştayca yanlış mahsubedildikleri bölüm

ler giderleri arasından çıkarılarak ait bulundukları bölümler giderlerine ilâvesi sonucunda gider 
genel toplamına etkili bulunmıyan 652 liralık fazla ve noksan ortaya çıkmıştır. 

Sayıştayca yapılan işlemler Komisyonumuzca yerinde bulunarak uygunluk bildirimine bağlı 
cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Gelecek yıllara geçici avans : 
3. Tekel Genel Müdürlüğü 1967 Bütçe yılı Kesinhesabı ve uygunluk bildirimine bağlı cetvel

lerde 3010 sayılı Kanun gereğince verilen avanslardan 1967 yılında mahsubu yapılamıyarak öde
neğinden saklı tutulmak suretiyle ertesi yıla devrolunan miktar (30 979 512,79) lira olup Komis
yonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 

Gelir : 
4. Sayıştayca sunulan genel uygunluk bildiriminin 3 ncü maddesinde belirtildiği üzere dairesi 

Kesinhesabmda yazılı tahakkukat ve tahsisat genel toplamları birbirine eşit olarak (1 864 360 345,03) 
lira olup, Sayıştayca tesbit olunan (1 864 348 073,58) liradan (12 271,45) lira fazladır. Nedenleri 
Sayıştayca uygunluk bildirimine bağlanan cetvellerde açıklanmış bulunan bu fazlalık aynen gelir 
ve gider arasında ki farka da sirayet etmiş bulunduğu cihetle Kesinhesap kanun tasarısının 2 ve 
3 ncü maddelerinde Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca yapılan değişiklik ve düzenlemeler Ko
misyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

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

Başkan Başkanvekili Sözcü Kâtip 
Uşak Gaziantep Afyon Karahisar Malatya 

M. F. Atayurt 8. Tanyeri M. K. Karaağaçlıoğlu N, Akyurt 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Bu Teklifte Sözcü Ankara Ankara C. Bşk. Seç. Üye 
Ankara Y. Köker M. TJlusoy R. tiner 
1. Yetiş Toplantıda bulunamadı 

Edirne Kocaeli Kütahya Ordu 
M. N. Ergendi L. Tohoğlu İ. E. Erdinç B. S. Baykal 

Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye Trabzon Urfa 
K. Karavelioğlu A. Ş. Ağanoğlu i. E. Karakapıcı 

Toplantıda bulunamadı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 53) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Tekel Gtenlel Müdürlüğü 1Ö67 bütçe yıfll Kesim-
heısap kata/unıü tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı genel harcamaları ilişik gider 
Kesinhesap cetvelinin (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) 
bölümlerinde gösterildiği üzere, 

a) (68 841 659,44) lirası cari harcamalara, 
(59 787 903,72) lirası yatırım harcamalarına, 
(6 635 711,51) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına, 

b) (55 594 022,51) lirası özel kanunlar ge
reğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalara aidoılmak üzere toplam olarak 
(190 859 297,] 8) liradır. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1967 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat 
(B) işaretli cetvelde gösterilldiği üzere, 

a) (1 808 754 051,07) lirası normal gelir
lerden yapılan tahsilata, 

b) (55 594 022,51) lirası özel kanunlar ge
reğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak (1 864 348 073,58) liradır. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
(a) işareti ile yazılı gelir ve gider arasındaki 
farkı teşkil eden (1 673 488 776,40) lira gelir 
fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/2) işaretli cetvelinin ilgili bölümlerin
den (30 979 512,79) liralık avans verilmiştir. 

MADDE 5. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
1967 yılı içinde harcanmıyarak ve ilişik gider 
Kesinhesap cetvelinin (A/ l ) , (A/2), (A/3) işa
retli bölümlerimin ayrı sütunlarında gösterilen 
(15 338 831,76) liralık ödenek yok edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü 1967 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 nsci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynon kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci 
maddesi aynan kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 53) 
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Bütçe ve Plân Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetveller 

(A) CETVELİ 

Millet Meclisi metnine bağlı (A/ l , A/2. 
A/3) cetvelleri aynen kabul edilnıistii'. 

(B) CETVELİ 

Millet Meclisi metnine bağlı (B/ l , B/2) 
cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 53) 





Toplantı : 11 £• / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : D 4 

Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/213; 

Cumhuriyet Senatosu : 1/30) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 394) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 12 . 1971 

Kan unlar Müdü rliiğü 
Sayı : 3511 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 12 . 1971 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kabul edilen, Hacettepe Üniversitesi 1968 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Ava 

Millet Meclisi Başkanı 

Xot : Bu tasan 2 . 3 . 1970 tarihindi. Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş re Genel 
Kurulun 13, 20 . 12 . 1971 tarihli 14 ve 18 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek k-abul edilmiş
tir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 391) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 2i . 12 . 1971 
Esas No. : 1/30 
Karar No. : 11 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 12 . 1971 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile 
kabul edilen. Hacettepe Üniversitesi 1968 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı, Komisyonumu
zun 24 . 12 . 1971 tarihli 7 nci Birleşiminde Sayıştay temsilcileri de hazır bulunduğu halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Hacettepe Üniversitesinin 1968 yılı ödenek genel toplamı (132 674 283,06) lira, gider genel top
lamı (123 903 705,24) lira, yokedilecek ödenek toplamı (8 770 577,82) lira ve gelir tahakkukat 
ve tahsilatı (123 868 673,71) lira olarak gösterilmiş ve bu meblâğların Sayıştay genel uygunluk 
bildirimine bağlı cetvellerde gösterilen miktarlara uygun bulunduğu anlaşılmakla kanun tasarısı 
aynen kabul olunmuştur. 

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

Başkan Başkanvekili - Sözcü Kâtip 
Uşak Gaziantep Afyon Karahisar Malatya 

M. F. Atayurt S. Tanyeri M. K. Karaağaçhoğlu N. Akyurt 
Toplantıda bukınamadı Toplantıda bulunamadı 



Bu Tasarıda Sözcü 
Ankara 
1. Yetiş 
Edime 

M. N. Ergeneli 

Ankara 
Y. Köker 

Toplantıda bulunamadı 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Ankara 
M. Ulusoy 

C. Bşk. Seç. Üye 
E. Üner 

Taibiî Üye 
K. KaraveUoğlu 

Kütahya Ordu 
İ. E. Erdinç B. S. Baykal 

Topiantıda bulunamadı Toplantıda bulunaunadı 
Trabzon Urfa 

A. Ş. Ağanoğlu 1. E. Karakapıcı 
Toplantıda bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Hacettepe Ünk'ersitesi 1968 bütçe yıh Kesinhesap 
kanunu tasarısı 

(liderler : 
MADDE 1. — Hacettepe Üniversitesinin 1968 

bütçe yılı harcamaları "ilişik (A/ l ) , (A/2) ve» 
(A/o) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere; 
(57 383 346,49) lirası cari harcamalara 
(47 005 465.36) lirası yatırını harcaımalanna 
(39 514 893,39) lirası da sermaye teşkili ve 
transfer harcamalarına, aMolnıaJk üzere toplam 
olarak (123 903 705,24) liradır. 

Gelirler : 
MADDE 2. — Hacettepe Üniveı-sit esinin 

1968 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsiller 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere: 

a) (850 493,71) lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsile, 

b) (123 018 180,00) lirası özel gelirlerden 
yapılan tahsile, aidolmak üzere toplam olarak 
yılın tahsilleri (123 868 673,71) liradır. 

Gelir gider dengesi : 
MADDE 3. •— Birinci ve ikinci maddelerde 

yazılı gider ve gelir arasında İd farkı teşkil 
eden (35 031,53) lira açık. mevcutlarımızla kar
şılanmıştır. 

Yok edilecek ödenek : 
MADDE 4. — Hacettepe Üniversitesinin 

1968 bütçe yılı içinde harcanımıyan ve bağlı 
(A / i ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerinin 

ilgili sütunlarında gösterilen (8 770 577,82) li
ralık ödenek yok edilmiştir. 

Yürürlük ve yürütme hükümleri : 
MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 

Eğitim Bakanları yürütür. 

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Hacettepe üniversitesi 1968 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Metninin 1 ııci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nei 
maddesi avue.n kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi a viran kabul edilmiştir. 

Al AD D K -1 — Miliei Meclisi metilinin 4 ncü 
maddesi avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi ayman kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin G neı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 54) 
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Bütçe ve Plân Komisi/onunun kabul ettiği 

metne bağlı cetveller 

(A) CETVELİ 

Millet Meclisi metiline bağlı (A/ l , A/2, 
A/3) cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

(B) CETVELİ 

Millet Meclisi metninq bağlı (B/ l , B/2) 
cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

• • mm^ m • 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 54) 





Toplantı : 11 »• | » 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 3 0 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1967 
yılı bilançolarının onanmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân 

Komisyonu raporu (M, Meclisi ı 3/478 5 C. Senatosu : 2 /5 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 393) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği ' 22 . 12 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3379 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞIMA 

Millet Meclisinin 20 . 12 . 1971 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oyla 
kabul edilen, Sivil Savunma idarssi Başkanlığı Fon işleri Saymanlığının 1967 yılı bilançolarının 
onanmasına dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not: Bu teklif 31 . 3 . 1971 tarihinde Başlandıkça İlk Komisi/ona havale edilmiş ve Genci 
Kurulun 29. 9; 8. 10; 13, 20 . 12 . 1971 tarihli 169, 177,, 11 ve 18 nci lirlv simi e rinde öne ilikle görü
şülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 393) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhariyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 21 . 12 . 1971 

Esas No. : 2/5 
Karar No. : 10 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 12 . 1071 tarihli 18 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek aç.de oy ile 
kabul edilen, Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İsleri Saymanlığının. 1007 yılı bilançolarının 
onanmasına dair kanun teklifi, Komisyonumuzun 24 . 12 . 1.07J tarihli 7 nci birleşiminde Sayıştay 
ve dairesi temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik vo 'müzakere ulundu. 

Sivil Savunma Fon İdaresinin 1967 yılı hesap döneminde (15 124 202, 32) lira gelir sağladığı, 
bunun 7126 saydı Kanunun 85 sayılı Kanunla değişik 24, 25, 26, 27 ve 20 ucu maddeleri hüküm
leri uyarınca sivil savunmanın gerektirdiği hizmetler ve özellikle ikaz alarm sistemi tesisi için 
harcanması gerekirken yeterli yatırım yapılmaması sonucunda genel giderin (0 430 570 47) lira
dan ibaret olduğu böylece gelir ve gider arasında her yıl meydana gelen bu farklardan dolayı 
1067 yılı sonu itibariyle bankada birikmiş olan (84 66-1 080.12) liranın işletilmiyerok âtıl bırakıl
dığı Sayıştay raporunda bildirilmiştir'. 
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Bu konuda, Sivil Sayunma Fon İdaresinin fonksiyonunu eu kısa zamanda yerine getirmesi; İm 
fonksiyonu ifa etmemesi halinde keyfiyetin süratle Millet Meclisine aksettirileeeğine dair Millet 
Meclisi Sayıştay Komisyonunca alınan karar Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

Tasarı bağlı bulunduğu bilanço ile birlikte aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Başkanvekili Sözcü 
Gaziantep Afyon Karalıisar Malatya 

S. Tanyeri M. K. Karaağaçlıoğlu N. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Bu Teklifte Sözcü 
Ankara 
İ. Yetiş 

Ankara Ankara 
Y. Köker M. Ulusoy 

T opl ant ı d a bul u n ama di 

O. Bşk. Seç. Üye 
R. tiner 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Kocaeli Kütahya Ordu 
L. Tokoğlu İ. E. Erdinç B. S. Baykal 

Toplantıda- bulunamadı Toplantıda bulunamadı 

Tabiî Üye 
K. KaraveUoğlu 

Trabzon 
A, §. Ağanoğlu 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

T opl aiTtıd a bulunanı adı 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon İşleri 
Saymanlığının 1967 yılı bilançolarının onanma- i 

sına dair kanım teklifi 

MADDE 1. — Sivil Savunma idaresi Baş
kanlığı Fon İşleri Saymanlığının ilişik cetvelde 
'gösterilen 1967 yılı bilançosu onanmıştır. 

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

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

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon iğleri 
Saymanlığının 1967 yılı bilançolarının 

onanmasına dair kanun teklifi 

MADDE "1. — Millet Meclisi Metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE ?. _ . Millet Meclisi metninin 3 ;H;ü 
maddesi av nen kabul edilmişti;'. 

Cumhuriyet Sen a t osu (S. Sayısı : 5ö) 
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Millet Meclisinin İcabul ettiği metne bağlı bilanço 

Sivil Savunma idaresi Fon işleri Saymanlığının 1967 yılı bilânçasn 

AKTİF PASİF 
Lira K. Lira K. 

84 cm 
94:1 

6 639 
7 686 

1 709 
563 

102 207 

980 
282 
297 
565 
109 
350 
456 

041 

.12 
83 
90 
90 

13 

88 

Banka, cari hesabı 84(564 980 .12 ıfîenel. merkez hesabı 100 839 724 67 
Müessese alacakları .hesabı 943 282 83 Emanetler .hesabı 1367 317 21 
Avans ve krediler h es ahi 
Şahit kıymetler hesabı. 
Eşhas borçları hesabı 
Esham ve tahvilât hesabı 
İrsalât hesabı 

102 207 041 88 

Bütçe re Plân Komisyonunun kabul eitiğimetne bağlı 1967 yılı bilançosu 
Sivil. Savununa Tdıairesi Fon İşleri Siaymanilığ-mın 1967 yılı biılânçosu aynen kabul iediiılmıişt-ir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 55) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi 
haklarının düşürülmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Tarım ve Anayasa 

ve Adalet Komisyonları raporları (M. Meclisi : 2 /518; 
C. Senatosu : 2 /2 ) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 420) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 30 . 11 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3584 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

MiHet Maclisiaıiitn 29 . 11 . 1971 tarihli 8 nci BMeş/iıminde öncelik ve ÜvedıliMe görüşülkrek 
açık oyUa (kalbul edileni, bâzı orman suçlarının affımla ve hun tedan mütevellit ütdare şalisi hakla
rının dıüşfaınitossitn© daüır kanun teklifi, dosya sı 'ile birlikte sumdimluiştuır. 

SaygıüıanJmlla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Mecüısii Başkanı 

Not : Bu teklif 7 . 5 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyonu havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 29, 30. 9; 8, 15, 18, 25, 27. 10; 24, 29 . 11 . 1971 tarihli 169, 170, 175, 179, 180, 184, 
185, 6 ve 8 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mület Meclüi S, 
Sayısı : 420) 

Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Tarım Komisyonu 6 . 1 . 1972 

Esas No. : 2/2 
Karar No. : 3 

Öumlhutrilyet ISenatosu Başkıaailağıına 

Millet Meclisinin 29 . 11 . 1971 tarihli 8 nci B Meşinimde öncelik ve ivedilMe görüşülerek 
,-açık oyla kabul edilen, bâzı orman suçlarını n affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi 
.haklarının düşürülmesine dair kanun teklifinin Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca Kornis-
yonumuza tevdi edilmesi üzerine, Orman Bakanı ve temsilcilerinin de hazır bulunduğu hal
de, Komisyonumuzda müzakere olundu; 

Kanum teklifinin Millet Meclisince kabul edilmesine esas alınan MüUlet Meclisi Adalet 
Komisyonunun, kanun teklifinin- t'ü'mü üzerindeki gerekçelerini, Komisyonumuzda aynen benini-
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senıckle beraber, affın bir atıfet olduğunu Orman Kanununda, ormanın tarifinin sarahaten 
belirtilin emiş bıılıınnıaamın diğer kanunlarla, Orman Kanunu arasında çelişkilerin olmasının, 
bu nevi suçlan işliye ııler hakkında mahkemece alınan kararların, bugünkü mevzuat bakı
mından haksızlıklar yaratmasının se-hebokluğuııun da bir hakikat olarak nazarı itibara alın
ması .gerektiği sonucuna ' varılarak, bir affın lüzumu prensip kabul edilmiş ve •maddelere' geçil
miştir. 

Birinci maddede affın kapsamı tâyin ve fes bit edilmektedir. 
Affın kapsamına giren suçların tarihinin t edibi tinde, orman suçlannın affına cevaz ve

ren Anayasanın 131 nci maddesinin tadili tarihi olan 22 • 4 . 1970 tarihi daha uygun görül
müştür. Zira bu tarihten evvel suç işi iyenle i* ile bu tarihten sonra aynı mahiyette suç iş
leyenlerin durumu aynı mütalâa edilmemiştir. 

1 nci madde metninde 6831 sayılı Kanunun 76 ııcı maddesi affın şümulüne giren suç nevi
lerine dâhil ediknifBe de bilâhara 110 ncu maddede zikr edildiğinden ve 110 neu madde 70 nci 
maddeyide şümulüne aldığından 76 nci maddenin tadadına lüzum olmadığı gerekçesiyle metinden 
çıkarılmıştır. 

Kabul edilen metinde «10 dönüm (10 dönüm dâhil) açmalar ile» ibaresi, orman suçlarının en 
zararlı kısmı olduğundan, esas orman tahribatına sebebolam en büyük faktör Anayasanın 37 ve 
131 nci maddelerine de aykırılığı ve bu kanun teklifinin prensip ve gerekçelerine de aykırı düş
tüğünden bu ibarelerin de metinden çıkarılması uygun görülmüştür. 

Zati ihtiyaç prensip ve gerekçe olarak esas teşkil ettiğinden met inlerdeki miktarlarda bunla
ra göre değiştirilmiştir. 

(B) fıkrasındaki (Yatay bir hat ibaresinin başına tatbikata, metine sarahat vermek ve mü
savatı temin etmek için (Düz) kelimesi ilâvesi uygun görülmüştür. 

Kanun teklifinin şümulüne giren suçlar, zati ihtiyaç çevresinde kaldığından, suçları ve ceza
ları affeelilmişse de, kendilerine zati ihtiyaç verilseydi bedelini ödemeleri lâzmıgeleceği cihetle bu 
bendin ödenmesi de daha uygun mütalâa edilmiştir. 

(C) fıkrasına yapılan ilâvelerle sarahat verilmiştir. 
İkinci maddede yapılan değişiklikler, kanun teklifinin prensip ve gerekçelere sâdık kalınarak 

ve, 1 nci maddeye uymasını temin etmek maksaliyle ve aynı maddenin tatbikcil erine kolaylık 
sağlamak ve sarahat vermek düşüncesiyle yapılmıştır. 

Teklifin diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komis omu m tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkan

lığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kars 

Y. Z. Ayrım 

Sözcü 
Çanakkale 
İV. Altan 

Kâtip 
Oümüşane 
A. Cilâra 

Siirt 
A. Kavak 

Urfa 
H. Ural 

Elâzığ 
S. Hazerdağlı 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Trabzon 
Ö. L. Hocaoğlu 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu- raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Aneıyasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. : 2/2 . 25 . 1 . 1972 
Karar Xo. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Mili ot Meclisinin 29 Kasını 1971 tarihli 8 nei Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen. Bâzı Orman Silolarının Affına ve bunlardan mütevellit idare şalisi haklarının 
düşürülmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 30 Kasım 1971 tarihli ve 3584 sa
yılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle. Komisyonumuzun 12. 18 ve 19 
Ocak 1972 tarihli birleşimlerinde Orman Bakanı Prof. Dr. Selâha'tin İnal ile Orman ve Adalet Ba
kanlıkları temsilcileri de hazır bulundukları halde t d t kik ve müzakere olundu. 

L - Millet M" e ol is i metni, 1 Ağustos 1971 tarihine kadar el konulmuş, 6931 sayılı Orman Kanunu
nun 19, 74, 76, 109 ve 11.0 ncu .maddelerinde yazılı suçlarla metinde esasları saptanan orman suç
larının affını ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesini öngörmektedir. 

Millet Meclisi metni, Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı ve Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi Sami Turan'm Orman Suçları Af kanunu teklifinin^ Kastamonu Milletvekili Sabrı Keskin ve 
iki arkadaşının Bâzı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının 'dü
şürülmesine ilişkin kanun teklifi ile Siirt Milletvekili Zeki Çelikerin beş yıllık erteleme süresi so
numda bâzı orman suçlarının affına ve bunlardan mütevellit idare şahsi haklarının düşürülmesi
ne ilişkin ikamın teklifleıinin birleştirilerek görüşülmesi sonunda tedvin edilmiştir. 

Komisyonumuz, 12, 18 ve 19 Ocak 1972 tarihli hii'leşimlerinde tetkik ve müzakere ettiği Millet 
Meclisi metninde değişiklikler yapmış ve bu değişikliklerle teklif Komisyonumuzca 19 Ocak 1972 
tarihli Birleşimde yapılan işari oylama ile kabul edilmiştir. 

Ancak, teklifin görüşülmelerinin sonuçlanmasını mütaa.kıp Komisyon raporu için toplanan imza
larda 6 üyenin teklife muhalif 3 üyenin kabul edilen metne kısmen muhalif ve 1. üyenin de Millet 
Meclisi melninde yapılan, değişikliklere muhalif olduğu görülmüş ve böylece yapılan açık: oylama 
neticesinin işari oylama sonucuna uymadığı saptandığı için. üyelerin muhalefet sebeplerinin tes
hiri ile raporun hangi yolda tanzim edileceği hususlarının açıklığa kavuşması için Komisyonun 25 
Ocak 1972 Sah günü saat 15,30 da toplantıya çağrılması gerekli mütalâa olunmuştur. 

25 Ocak 1972 Salı günü saat 15,30 da yapılacak Komisyon toplantısına sadece Komisyon Baş
kanı Refet Rendcci ile Komisyon Sözcüsü Ömer Ccuzal.'ın. geldikleri görülmüş ve bu üyeler de Cum
huriyet Senatosunda toplantı ve karar yeter sayısının devamını sağiıyabilmek maksadiyle Genel 
Kurul toplantısına katılmak mecburiyetinde kalduklarından Komisyon toplantısı yapılamamış ve 
bu nedenlerle teklifin Cumhuriyet Senatosuna sadece Komisyonda yapılan değişiklikleri yansıi'an 
işbu rapor ve bu tarihe kadar Komisyonumuza verilen (muhalefet şerhleri ile arz 'edilmesi zorunlu 
kabul edilmiştir. 

TL - Millet Meclisi metninin i ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca değiştirilerek ve 3, 4, 5 ve 
6 ncı maddeleri de aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz, Millet Meclisince kabul edilen maddelerin müzakerelerinde teklifi daha önce in
celeyen Cumhuriyet Senatosu Tarım Komisyonunun 6 Ocak 1972 tarihli ve Esas 2/2; Karar 3 sa
yılı raporu ile bu rapora esas metninden de yararlanmıştır. 

Komisyonumuzca Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aşağıda gösterildiği üzeri1 değiştirile
rek kabul edilmiştir. 

Maddenin (A) ve (B) fıkralarında yer alan ve kanunun zaman bakımından uygulanma kapsa
mını tesbit eden 1 . 8 . 1971 tarihi. Anayasanın 131 nci maddesinin değiştirilmesine dair olan 
1255 sayılı Kanunun Resmî Gazetede yayınlandığı 22 . 4 . 1970 tarihi esas alınarak değiştirilmiş
tir. 
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Maddenin (A) fıkrasında yer alan «açmalar» tâbirinden sonra, metne (yakılarak açmalar ha
riç) ifadesi eklenerek «yakılarak açmalar» kanunun kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Maddenin (A) fıkrasındaki, 6831 sayılı Orman Kanununun 76 neı maddesine yapılan atıf, aynı 
hükümde sözü edilen kanunun 110 ncu maddesinin de yer alması ve bu maddenin 76 neı madde 
hükmünü de kapsaması nedeniyle metinden çıkartılmıştır. 

Maddenin (A) fıkrasında sözü edilen ve «5 metreküb» olarak tesbit edilen «gayrimeokul emval» 
hacım itibariyle «3 metreküb» olarak değiştirilmiştir. 

Maddenin (B) fıkrasında yer alan «yatay bir hat» ifadesi «yatay düz bir hat» şeklinde değiş
tirilerek maddeye açıklık getirilmiştir. 

Maddenin (B) fıkrasında yer alan ve «oniki metreküb» olarak tesbit edilen «gayrimenkul em
val» hacım itibariyle «sekiz metreküb» olarak değiştirilmiştir. 

Maddenin (C) fıkrası Hazine menfaatini koruyucu olarak metinden çıkartılmıştır. 
Komisyonumuzca Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi Hazine menfaatini koruyucu olarak 

yeniden düzenlenmiştir. 
Komisyonumuzca Millet Meclisi metninin 1 ve 2 nci maddelerinde arz edilen değişikliklerin 

yapılması sonucunda kanunun isminin de «Bâzı orman suçlarının affına dair Kanun» olmak üzere 
değiştiği mütalâa edilmiştir. 

III - Teklifin mahiyeti gözetilerek Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda 
istemde bulunulması da karar altına alınmıştır. 

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

Başkan Sözcü Kâtip 
Samsun Eskişehir Ankara. 

Muhalifim. 1 nci maddeye kısmen muhalifim. Teklifin tümüne muhalifim. 
R. Rendeci Ö. Tcuzal muhalefet şerhim eklidir. 

T. Cebe 
Ağrı Ankara İstanbul 

Muhalifim, söz hakkım saklıdır. Muhalifim. Tümüne muhalifim, muhalefetime 
$. Türkmen T. Ka-panh ait gerekçe eklidir. 

E. Özden 
Mardin Rize Sakarya 

açılmaların affına muhali fim. Yapılan değişikliklere muhalifim. M. Tığlı 
A. Bay ar O. M. Agun 

Tokat Tabiî Üye 
Muhalefet şerhim eklidir, Söz hakkım mahfuzdur. 

söz hakkım saklıdır. M. Ataklı 
Z. Beti! 

Muhalefet şerhi 
İlerde muhtemel aksaklıkları önlemek maksadı ile. Hükümet tarafından Türkiye Büyük Mil

let Meclisine sunulduğu ifade edilen Orman Kanunu tadil tasarısının müzakeresinin neticesine ka
dar (Bâzı orman suçlarının affına mütedair) kanun teklifinin şimdilik görüşülmesinin ertelen
mesi noktai nazarındayım. 

Ankara Senatörü 
l1 ur gut Cebe 
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Muhalefet şerhi 

Millet Meclisinin kabul ettiği hükümlerde değişikliği gerektirecek sebep yoktur. 
Konu aftır. Affın sebebi merhamettir. Hukukî ve siyasidir. 
Cezayı mucip fiillerin ağırlığı veya hafifliği değildir. Bu fiil diğerinden ağırdır. Binaenaleyh 

affedilemez denemez. Diğer taraftan af suç işlenmesinin sebebi de değildir. 

Rize Senatörü 
M eceli Agun 

Muhalefet şerhi 
Biz; affı gerekli kılan şartların gerçekleşmesi halinde, diğer suçlar gibi orman suçlarının da 

affedilmesinden yanayız. 
Ancak, Anayasanın 131 nci maddesi 22 . 4 . 1970 tarihinde yürürlüğe giren 1255 sayılı Ka

nunla değiştirilmiştir. 
Bu değişikliğe ait teklif, o zaman Türkiye Büyük Millet Meclisinde grupu olan (A. P.), 

(C. H. P.) ve (M. G. P.) taraflarından kurulan partilerarası bir komisyonca hazırlanmak ve sözü 
edilen partilerin yetkili organlarınca tasvibedilmek suretiyle yapılmış idi. 

Değişiklik metni de, T. B. M. M. tarafından, bu teklif görüşmeye esas alınmak suretiyle tes-
bit olunmuş idi. 

Bu açıklamadan ve değişik metinden anlaşılmaktadır ki, 131 nci maddede yapılan değişiklik, 
sadece orman suçlarının affını yasaklıyan fıkranın metinden çıkarılmasından ibaret olmayıp, aynı 
zamanda ormanların korunması, yeni orman yetiştirilmesi, ormandan vatandaşların ancak ilim ve 
fennin gereklerine uygun olarak faydalanmaları, ayrıca, ormanlar içinde veya hemen yakınında 
oturan halkın kalkındırılması bakımından Hükümete görev ve ödevler de vermiştir. Bu görev ve 
ödevlerin yerine getirilmesi ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınıp uygulanması yoluna girilmek-
sizin, dar sınır içinde dahi olsa, orman suçlarının affedilmesi, 131 nci maddede yapılan değişikli
ğin amacına açıkça aykırı düşer ve ormanların tahribolunmasma yol açar. 

Biz; sözü edilen affa, yukarda açıkladığımız nedenle muhalif bulunuyoruz. 

19 . 1 . 1972 

Tokat Ağrı 
Zihni Betil Salih Türkmen 

Muhalefet şerhi 

Millet Meclisi metninde değişiklik yapılmasına dair komisyon kararma muhalifim. 

24 Ocak 1972 

Ankara 
Turhan Kapantı 
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MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bâzı Orman Sııclarımn Affına ve bunlardan mütevellit idare şalisi hakhınnın dü-<üriUmceine dair 

MADDE 1. — A) 1 . 8 . 1971 tarihine kadar; 8831 savın Orman Zanımımnn 19, 7i, 7G, 109, 110 
ncu maddelerinde yazılı suçlarla, 10 dönüme kadar (lö dünüm dîihli) açmalar ila konusu 20 ken
tali geçmiyen (yirmi kental dâhil) odun, 5 kentali geçmiyen (Leş kental dbbb) kömür, 5 metre kü-
bü geçmiyen (beş metre küb dâhil) gayrimamul veya, 2 metre kübü reçmiyon (iki. metre kül) dâhil) 
mamul ve yarı mamul emvale ilişkin el konulmuş ermin saçları ile. 

B) Devlet ormanları içinde veya orman sınırlarına koy ortasından yatay bir hat ile on kilomet
re mesafede bulunan veya ormanların bulundukları ve bu ormanlara bitkîk ilçeler içindeki köyler 
ile sınırlan içinde D evlet ormanı bulunan ve nüZ'-ımı ikicin heşjüzden (iîribin beşyüz dâhil) aşağı 
olan kasabalarda oturanlar tarafından; bu hudutlar içerisinde, oniki motrekübü geçmiyen (oniki 
metreküb dâhil) gayrimamul veya yedi onda iki metraküb (yedi onda iki metroküb dâhil) mamul 
veya y a n mamul orman emvali ile ev yapmak su atiyle işlenmiş ve 1 . 8 . İ971 tarihine kadar el 
konulmuş orman suçlarından dolayı takibat yapıl ıaz vs verilen cezalar infaz olunmaz. 

C) Bu madde kapsamına giren suçlarda; Orman idaresinin, 6831 sayılı Orman Kanununun 112 
ve 113 neü maddelerine müstenit şahsi hakları dü-cr. 

MADDE 2. — Birinci madde kapsamına giren suçlarda kullanılan aletlerle, canlı ve cansız her 
türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bunların bedelleri : 

Henüz kamu dâvası açılmamış işlerde Cumhuriyet Savcılıklarınca; kamu dâvası açılmış işlerde 
mahkemece; hüküm kesinleşmiş ise hükmü veren mahkemece sahiplerine iade olunur. Ancak; suç 
konusu orman emvaline el konulmamış ise idarece bedelleri istenemez. 

1 . 8 . 1971 tarihinden önce kesinleşmiş bir hükme konu teşkil eden onman emvali ile (alet, can
lı taşıt araçları - araba - kağnı, traktör ve römorku hariç) her türlü motorlu taşıt araçları ve bunlar 
satılmış ise idarece tahsil olunan bedelleri ve bu bedellerin taksitle ödenmesine müsaade edilen iş
lerde ödenen, taksit bedelleri sahiplerine iade olunmam. 
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TARDI KOMİSYONUNUM KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Bâzı Orman Suçlarının Affına ve bunlardan mü
tevellit idare şahsi haklarının düşürülmesine dair 

kanun teklifi 

MADDE 1. — A) 22 . 4 . 1970 tarihine ka
dar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 109 
ve 110 ucu maddelerinde yazılı suşlarSa, konu
su 20 kentali geçmiyen. (20 kental dâhil.) odun, 
5 kentali geçmiyen (5 kental dâhil) kömür, 3 
metrekübü geçmiyen (3 mstreküb dâhil) gay-
rimamul velya 2 metrekübü geçmiyen (2 metre
küb ıdâhil) mamul ve yarı mamul emvale ilişkin. 
el konulmuş orman suçları ile, 

B) Devlet ormanları içinde veya ormsn sı
nırlarına köy arifcasınıian yatay düz bir hat İİ3 
10 kilometre mesafede bulunan veya ormanla
rın bulundukları ve bu ormanlara bitişik ilçe
ler içindeki köyler ile sınırları içinde Devlet 
armanı bulunan ve nüfusu ikföinlbeşyüzden 
(iMbinfceşyüz dâhil) aşağı olan kasaibalairda oltu-
ranlar tarafından; bu hudutlar içerisinde 8 met
rekübü geomi!ye:ı (8 ımetreküib dâhil) gayrima-
mul veya 5 meifcrekii'b (5 metreküb dâhil) mamul 
veya yanmamul arünan emvali ile ev yapmak 
suretiyle işleaımiş ve 22 . 4 . 1970 tarihine ka
dar el konulmuş orman suçlarından dolayı, 

Suç konusu emvalin orimaaı tarife bedelinin 
ödenmesi hafji'üide t?.lk&?.ıt yapılmaz ve verilen 
cezalar infaz olunmaz. 

C) Bu madde kapsamına giren, kamu dâ
vası ve cezası ortadaca kaldırılan suçlarda; or
man İdaresinin, 6831 sayılı Orman Kanununun 
112 ve 113 ncü maddelerine müstenit şahsi hak
lar düşer. 

MADDE 2. — 22 . 4. 1970 tarihine kadar 
işlenmiş ve 1 nci madde kapsamına giren suç
larda kullanılan aletlerle, canlı ve cansız her 
türlü taşıt araçları ve paraya çevrilmiş ise bun
ların bedelleri1: 

a) Henüz kamu dâvası açılmamış veya 
cezası infaz edilmemiş işlerde C. Savcılıkların
ca, Ikamu dâvası açılmış işlerde mahkemece sa
hiplerine iade olunur. 

1b) Cezası infaz edilmiş suçla ilgili her tür
lü motorlu taşıt araçları ve bımla.r .satılmış ise 
idarece (tahsil- olunan bedelleri ve bu bedellerin 

ANAYASA YE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞÎ METİN 

Bâzı Orman Suçlarının Affına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — A) 22 . 4 . 1970 tarihine ka
dar; 6831 sayılı Orman Kanununun 19, 74, 109, 
110 ncu maddelerinde yazılı suçlarla, 10 dönü
me kadar (10 dönüm dâhil) açmalar (yakıla
rak açmalar hariç) ile konusu 20 kentali geç
miyen (yirmi kental dâhil) odun, 5 kentali geç
miyen (beş kental dâhil) kömür, 3 metrekübü 
geçmiyen (üç metreküb dâhil) gayrimamul ve
ya 2 metrekübü geçmiyen (iki metreküb dâhil) 
mamul ve yanmamul emvale ilişkin el konul
muş orman suçlan ile, 

B) Devlet ormanlan içinde veya orman sı
nırlarına köy ortasından yatay düz bir hat ile 
on 'kilometre mesafede bulunan veya ormanların 
bulundukları ve bu ormanlara bitişik ilçeler 
içindeki köyler ile sınırlan içinde Devlet Or
manı bulunan ve nüfusu iMbin beşyüzden (iM-
bin beşyüz dâhil) aşağı olan kasabalarda otu
ranlar tarafından; bu hudutlar içerisinde, sekiz 
metrekübü geçmiyen (sekiz metreküb dâhil) 
gayrimamul veya yedi onda iki metreküb (yedi 
onda iki metreküb dâhil) mamul veya yanma
mul orman emvali ile ev yapmak suretiyle işlen
miş ve 22 . 4 . 1970 tarihine kadar el konulmuş 
orman suçlanndan dolayı takibat yapılmaz ve 
verilen cezalar infaz olunmaz. 

MADDE 2. — Birinci madde kapsamına gi
ren suçüalrlda kullanılan aletlerle, canlı ve oanisuz 
her türlü taşıt araçlan ve paraya çevrilmiş ise 
bunlann bedelleri, henüz kamu dâvası açılma
mış işlerde mahkemelerce sahiplerine geri ve
rilir. 

Kesinleşmiş olan hükümlerde; suçta kullanı
lıp da müsaderesine karar verilen satılmamış 
veya satılmış olup da bedeli emanette bulunan 
alet, canlı taşıt araçlan, traktör ve römorku, 
araba, kağnı ve benzerlerinin sahiplerine iadesi
ne hükmü veren mahkemece karar verilir. An-

Cumhuniyeıt 'Senatosu (S, Sayısı : 6.1) 



— 8 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Ticarethane sahibi olsun veya olmasın hasep madde ticaretiyle iştigal edenler bn 
kanun hükümlerinden faydalanamazlar. 

MADDE 4. — Bu kanunun 1 n ci maddesi uygulanmasında; şerit, katrak, daire testere ve hızarla 
imal edilen sekiz ilâ doksanaltı milimetre kalınlığında olan orman mallariyle, el bıçkısı ile kesilmiş 
olup da beş santimetreden aşağı kalınlıkta bulunan çeşitli boy ve genişlikteki orman malları ma
mul; 

Mamul mal dışında kalan ve şerit, katrak, da re testere ve hızarla veya balta, bıçkı, testere gi
bi vasıta ve aletlerle işlenmiş çeşitli boy, genişlik ve kalınlıkta kereste, yırtma, kapak, pedavra 
(hartama) gibi mallar yarımamul; mamul ve yaırnamul mal dışında kalanlar ise gayrimamul sa
yılır. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yür'lrlüğo girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü.atür. 

Cumhurdyeft Senatosu (S. Sayısı : 61) 
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Tarım Komisyonunun kabul ettiği metin 

taksitle ödenmesine müsaade edilen işlerde de 
ödenen taksit bedelleri sahiplerine iade olun
maz ve bakiye taksit bedelleri tahsil olunur. 

c) Cezası infaz olunmuş suçla ilgili, alet 
canlı taşıt araçları, araba, kağnı, traktör ve rö
morku bu Kanun yayımı tarihine kadar satılıp 
bedeli idarece tahsil olunmamış ise sahiplerine 
iade olunur. 

Suç konusu el konulmuş orman emvali iade 
olunmaz. İstirdada ilişkin dâva hakkı saklıdır. 
Ancak emvale el konulmamış ise, emvalin or
man tarife bedelinin ödenmesi halinde bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

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

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

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

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

Anayasa ve Adalet Komisyonunun kabul 
ettiği metin 

cak, traktör ve römorku dışında kalan diğer 
motorlu taşıt araçları hakkında iadeye ait bu 
hüküm uygulanmaz. 

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

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 61) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar -
İskân ve Bütçe ve Plân Komisyonları raporları (Millet Meclisi r 

1/528; Cumhuriyet Senatosu : 1/42) 
(Millet Meclisi : S. Sayısı : 448) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 8.1. 1972 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4363 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1972 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 9 . 1971 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 3, 7 . 1 . 1972 tarihli 23 ve 25 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 448) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 19 . 1 . 1972 

Esas No: 1/42 
Karar No: 4 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza havale buynrulan (3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
kanun tasarısı) Komisyonumuzun 18 . 1 . 1972 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de 
iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının tümü ve genel gerekçesi üzerinde yapılan mukayeseli görüşmeler ve bunlara mütedair 
temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da prensip olarak kabul edildiğin
den. 
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Mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekliyle aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi gereğince Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
saygıyla sunulur. 

Bu Raporda Başkan ve Sözcü Kâtip 

Gı 

İzmir 
Beliğ Beler 

İçel 
Lûtfi Bilgen 

Çankırı 
irhan Titrek 

Manisa 
Orhan Siler san 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Mehmet îzme% 

Konya 
Mehmet Varışlı 

Siirt 
Abdurrahman Kavak 

Çanakkale (Bağımsız) 
Ziya Termen 

Amasya 
Madt Zeren 

Konya 
Fakih Özlen 

Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve 
İmar - îskân Komisyonu 

Esas No. : 1/42 
Karar No. : 3 

25 . 1 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Komisyonumuza havale buyurulan, 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
kanun tasarısı ile Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiy
le Komisyonumuzun 25 . 1 . 1972 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere edildi. 

Grerekçede arz ve izah edilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunul
masına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Sakarya Konya Erzincan 

O. Salihoğlu F. Özlen F. Baysoy 
Erzurum Yozgat Mardin 

O. Alihocagil S. Artukmaç A. Bay ar 
Aydın Erzurum Bilecik 

C. Coşkun S. Hatunoğla M. O. Tuğrul 
Çorum 

S. Yolcuk 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 63) 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/42 
Karar No. : 30 

4 . 2 . 1972 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1972 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oyla kabul edilen, 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı, Ko
misyonumuzun 3 Şubat 1972 tarihli 12 nci Birleşiminde ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, denizci memleketlerde büyük sermayeye ihtiyaç gösteren ticaret filolarının gerek 
geliştirilmesi, gerekse idamesi için bâzı himaye tedbirlerine tevessül edildiğini, halen kendi gemi
lerimizle ihraç mallarımızın ancak % 30 unu taşıyabildiğimizi, ticaret filomuzun memleketimiz ih
tiyacını karsılıyabılecek seviyeye ulaşabilmesi için daha uzun yıllar himayeye muhtacolduğunu 
belirtmekte ve bu nedenlerle 3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin daha evvel de yapıldığı gibi 
bu sefer de 1980 malî yılı sonuna kadar uzatılmasını öngörmektedir. 

Yukarda özetle arz edilen hususlara inzimamen Komisyonumuzda Hükümete izafeten ilgili ba
kanlıklar temsilcilerinin bu konuya ilişkin olarak yaptıkları yekdiğerini tamamlıyan ifade ve be
yanlar ile öteden beri uygulanmakta bulunan fiilî ve hukukî durumun bir süre daha devamının za
ruretinin anlaşılması dikkate alınarak, mezkûr kanun tasarısı Komisyonumuzca da uygun mü
talâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisi metninin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da 

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

Başkan 
Uşak 

M. F. Atayurt 

Bu tasarıda Sözcü. 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Başkan vekili 
Gaziantep 

S. Tanyeri 

Kâtip 
Malatya 

N. Akyurt 
Toplantıda bulunamadı. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
R. Üner 

Sözcü 
Afyon K. 

M. K. Karaağaçlıoğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Ankara 
î. Yetiş 

Toplantıda bulunamadı. 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Kocaeli Kütahya 
L. Tokoğlu / . E. Erdinç 

Toplantıda bulunamadı. 
Tabiî Üye 

K. Karavelioğlu 
Toplantıda bulunamadı. 

Ordu 
B. S. Baykal 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

Cumihuriyet Senatosu /cl. Sayısı : 63) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3339 sayılı «Hariçten satınalı-
nan buharlı ve motorlu gemilerle memlekette 
yapılan mümasilleri için getirilecek eşyanın 
Gümrük Resminden istisnasına dair Kanun» un 
30 . 12 . 1960 tarih ve 179 sayılı Kanunla 1970 
malî yılı sonuna kadar uzatılmış bulunan yürür
lük süresi, 1980 malî yılı sonuna kadar uzatıl
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 . 3 . 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye, Ulaştırma ve Gümrük ve Tekel bakanlık
ları yürütür. 

MALİ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı 

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

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 63) 
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BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA YE İMAR -
İSKÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisimin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

BÜTÇE YE PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

3339 sayılı Kanunun yürürlük süresinin 
uzatılmasına dair kanun tasarısı 

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

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

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

\>o<i 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 63) 





Toplantı : 11 A P > 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 İ 3 

197Î yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi : 1/603; Cumhuriyet Senatosu : 1/57) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . 1 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayılı : 71 - 1382/746 

MLLET MECLÎSE BAŞKiANLIĞENA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
24 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

G-ereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 
Birinci madde : 

Bölüm Madde Eklenen 

(A/ l ) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 12.431 716 970 1972 kış yarı yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi fakültele
rinin programlarına uyularak, İstanbul ve Ankara'dan gidecek 
öğretim üyelerinin yolluk ve ders ücretlerinin karşılanabilmesi 
için Millî Eğitim Bakanlığı 1971 yılı bütçesinin 12.431 nci (Kon
ferans ücreti) maddesindeki ödenek yıl sonuna kadar olan ihti
yacı karşılıyamıyacağmdan, bu tertibe daha 716 970 liranın eklen
mesi gerekmektedir. 

16.000 16.921 1 200 000 Atatürk Üniversitesinin yakacak, temrinlik, aydınlatma, su ve 
bt-nzeri giderlerini karşılamak üzere Millî Eğitim Bakanlığı 1971 
yılı bütçesinin 16.921 nci maddesine 6 milyon liralık ödenek konul
muştur. Şehir dışında kurulmuş olan üniversitenin merkezî ısıtma 
sisteminde kullanılan kömür ve diğer yakacak maddelerinin alın
ması, üniversitenin aydınlatma, su, temizlik malzemelerinin ve di
ğer büro ihtiyaçlarının karşılanması zarureti vardır. 

Kömür, elektrik ve suya yapılan zamlar nedeniyle, tertibindeki 
ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamıyacağmdan, 
16.921 nci maddeye 1 200 000 liranın eklenmesine ihtiyaç vardır. 
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Bölüm Madde Eklenen 

16.922 

13.000 13.150 
13.410 

75 000 

150 000 
100 000 

î a h a t , 

Bu maddeye bütçe ile 100 000 liralık ödenek verilmiştir. PTT 
İdaresinin yaptığı zamlar neticesinde, halen ulaştırma giderlerin
den tahakkuk etmiş borçlarla, yıl sonuna kadar üniversitenin 
posta, telgraf, telefon giderlerinin karşılanabilmesi için, 16.922 nci 
maddeye 75 000 liralık ödeneğin eklenmesi lüzumludur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Yakacak, posta ve telgraf ücretlerine yapılan zamlar dolayısiyle 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının bu hizmetleri için cari yıl bütçe 
sine konulmuş bulunan ödenekler ihtiyacı karşılıyamıyacaktır. 

Bu itibarla, tertipleri hizalarında gösterilen miktarların eklen
mesine zaruret vardır. 

35.000 .35.636 

(A/3) 

Dışişleri Bakanlığı 

354 000 168 sayılı Kanun uyarınca, sosyal yardım yapılmakta olan, ya
bancı ülkelerde Türk kültürüne hizmet etmiş, Türk asıllı ve ya
bancı uyruklu öğretmenlerin aldıkları yardım miktarını tesbit et
mek üzere Dışişleri, Maliye, Millî Eğitim bakanlıkları ile T. C. 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü yetkili temsilcilerinden teşek
kül eden komisyon, 4 . 10 . 1971 tarihinde toplanmış ve anılan 
Kanunun 2 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak; Anavatana 
gelmiş olanlara verilen ortalama 400 liralık sosyal yardımın 600 
liraya çıkarılmasına, 1 . 3 . 1971 tarihinden sonraki farkların 
ödenecek ilk üç aylıklarla birlikte ödenmesine ve aylıkların artı
rılmasından dolayı meydana gelen ödenek noksanının karşılanma
sına karar verilmiştir. 

Bu itibarla; tertibindeki ödenek ihtiyacı karşılıyamıyacağmdan, 
35.636 nci maddeye daha 354.000 liranın eklenmesine zaruret var
dır. 

Eklenmesi derpiş olunan 2 595 970 liralık ek ödenek yıl içinde 
yapılacak tasarrufla karşılanacaktır. 

ikinci madde : 

Başbakanlık Millî İstihbarat Müsteşarlığının ihtiyacı bulunup, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(R) işaretli cetvelde yer alan 5 adet 4 X 4 arazi binek (Landrover) yerine yerli yapı 5 adet kap
tıkaçtı 4 X 4 şehir dışı taşıtın alınmasının temini için, (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına 
ihtiyaç duyulmuştur. 

Diğer taraftan, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin Başbakanlık başlığı al
tında gösterilen 9 adet taşıt kadrosunda yazılı Chevrolet, Ford, Ford - Taunus, MAN ve İnter-
national ibarelerinin Taşıt Standardizasyon Komitesi kararma göre, taşıtların marka isimlerinin 
(R) formüllerinde gösterilmemesi gerektiğinden, mezkûr cetvelden çıkarılması zorunlu görülmüş
tür. 

CurnJlıuriyet Senatosu (iS. Sayısı : 65) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. 31. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 9 . 2 . 1972 

Esas No. : 1/603 
Karar No. : 187 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ilgili bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu 
oturumda görüşüldü. 

Tasarının 1 nci maddesi ile 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvel
lerine toplam olarak 2 595 970 liralık ek ödenek istenmektedir. 

istenmekte olan ek ödeneğin Millî Eğitim Bakanlığı (A/ l ) işaretli cetvelinin 12.000 bölüm 
12.431 maddesine, 

Karadeniz Teknik Üniversitesi fakültelerinin programlarına uygun olarak İstanbul ve Ankara'
dan gidecek öğretim üyelerinin yolluk ve ders ücreti olarak 716 970 lira, 

16.000 bölüm, 16.921 maddesine Atatürk Üniversitesinin yakacak, temrinlik, aydınlatma, su 
ve benzeri giderlerini karşılamak üzere konulmuş ödeneğin yapılan zamlar nedeniyle kâfi gel
mediğinden, ihtiyacı karşılamak için 1 200 000 lira, 

16.000 bölüm, 16.922 maddesine konulmuş olan 100 000 lira ödeneğin PTT zamları nedeniyle 
kâfi gelmediğinden aynı maddeye, zamlardan mütevellit giderleri karşılamak için 75 000 lira, ek 
"»denek konulması, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının yakacak, posta ve telgraf giderleri için 1971 yılı bütçesine ko
nulmuş olan ödeneğin zamlar nedeniyle bu ihtiyaca kâfi gelmediğinden ilgili bakanlık bütçesinin 
13.000 bölüm, 13.150 maddesine 150 000, 13.410 maddesine 100 000 lira, ek ödenek konulmuş, 
Dışişleri Bakanlığının 1971 yılı bütçesinin (A/3) işaretli 35.000 bölüm, 35.636 maddeye 168 sayılı 
Kanun uyarınca yapılan ödemenin 400 liradan 600 liraya çıkarılması nedeniyle mevcut ödene
ğin kâfi gelmiyeceği ve 354 000 lira ek ödenek konulmasının uygun olacağı, bunun bir kanuni 
gerek olduğu ve ihtiyaçlara uygunluğu müşahede edilmiştir. Keza, tasarının 2 nci maddesinde Baş
bakanlık Millî İstihbarat Müsteşarlığının ihtiyacı olan ve 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işa
retli cetvelde yer alan 5 adet 4 X 4 arazi binek (Landrover) yerine yerli yapı 5 adet kaptıkaçtı 
4 X 4 şehir dışı alınmak istenmesi, gerek yerli sanayinin gelişmesindeki faydaları ve gerekse dö
viz tasarrufundaki önemi müşahede edilmiş ve 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cet
velden 9 adet taşıt kadrosunda yazılı Chevrolet, Ford, Ford - Taunus, MAN ve International iba
relerinin mevcut cetvelden çıkarılması uygun görülmüştür. 

Yukardaki gerekçe muvacehesinde tasan ve bağlı cetveli Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Genel Kurulun, tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bügehan 

Amasya 
Y. Acar 

Ankara 
/. Yetiş 

Gaziantep 
8. Tanyeri 

Başkanvekili 
Edirne 

N. Ergeneli 

Amasya 
S. Aygiin 

Bolu 
//. İ. Cop 

Giresun 
31. E. Turguialp 

yozcu 
Ankara 

M. K. Yılma? 

Ankara 
H. Balan 

Diyarbakır 
8. Savcı 

İçel 
C. Okyayuz 

Adana 
8. Kıhc 

Ankara 
Ir. Köker 

Erzurum 
R. Cinisli 

İzmir 
K. Önder 

Cumlhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 65) 
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Konya 
İV. Kalaycıoğlu 

Bize 
S. Z. Köseoğlu 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Sakarya 
AT. Bayar 

Malaıtya 
A. Akyurt 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Niğdo 
.V. Kodamanoğlu 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

HÜKÜMET TASARISI 

1971 yılı Bütçe Kanunıma bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerinin ili-
şii.k cetvelde yazılı tertiplerine (2 595 970) li
ralık ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Başbakanlık kısanın
da bulunan 5 adet arazi binek (Landrover) 
4 X 4 MİT taşıt •çıkarılmış, yerine 5 adet arazi 
kaptıkaçtı (Şehir dışı) 4 X 4 MİT taşıt eklen
miştir. 

Mezkûr cetvelde MİT Teşkilâtına ait 9 adet 
taşıt kadrosundaki Chevrolet, Ford. Ford - Ta-
unus, Man, İnternational ibareleri kaldırıl
mıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. t 

Devlet Bakanı 
1. Öztrah 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

24 . 1 . 1972 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
1. Karaöz 

Adalet Bakanı 
8. Büğe 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİ METİN 

1971 yılı Bütçe Kanununa Ibağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Taşanının 1 nci maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

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

İMADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Taısarımn 4 ncü maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tekno. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Sa. ve So. Yar. Bakanı 
C. Aykan 

Tanını Bakanı 
M. O. Dikmen 
Çalışma Bakanı 

A. R. TJzuner 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

N. Devres 
İmar ve İskân Bakanı 

8. Bingöl 
Orman Bakanı 

8. İnal 
Gençlik ve Spor Bakanı 

A. Karaküçük 

Cumlhuriyet Senatosu ('S. Sayısı : 65) 



Bölüm Madde 
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Tasarıya bağlı cetveller 

Ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 

16.000 

13.000 

»5.000 

r • — • • 

12.4311 

1I6.9&1 
116.922 

13J150 

13.410 

;36.'630 

( A / l ) 

Millî Eğitim Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Konferans ücreti 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölüm toplamı 

YÜKSEK GENEL ÖĞRETİM GİDERLERİ 
Atatürk Üniversitesi »idekleri 
Büro 'giderleri 
Ulaştırma giderleri 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 
Genel yönetimle ilgili alımlar 
Yakacak abmları ve giderleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Posta - telgraf giderleri 

-(A/1) toplamı 

(A/3) 

Dışişleri Bakanlığı 

SOSYAL T R A N S F E R J J E R Bölüm toplamı 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT YE YARDIMLAR 
168 saıyılı Kanunun gerektirdiği giderler 

GENEL TOPLAM 

716 970 

716 970 

1 275 000 

1 200 000 
75 00O 

230 -000 

150 000 

l'OO 000 

2 241 970 

3154 000 

3154 000 

2 'oflö 9'70 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METNE BAĞLI CETVEL 

CETVEL 

Tasarıya Ibağlı cetvel aynen kalbnl edilmiş
tir. 

»o<i 

Cıımihuriyet Senatosu (<$. Sayısı : 65) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka
nununda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1 /597; 
Cumhuriyet Senatosu : 1 /54) 

T. C. 
Başbakanlık 24 . 1 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 -1372/637 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 24 . 1 . 1972 tarihincte kararlaştırılan «Hudut ve Sahiller Sağlık G*enel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kaaıunıunda değdjşiilkilik yapılması hakkımda kanun tasarısı» ve gerekçesi üMşik alarak sunul-
muştur. 

Gereğmin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1971 yılı Bütçe Kanununun 5 nci maddesine 
bir zühul eseri olarak (A/3) cetveli dıahil edilmemiştir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği giderler için kamunla ek ödenek ihtiya
cı hissedilmeden, Maliye (Bakanlığınca gerekli -işlemin süratle tamamlanmasını teminen, sözü edi
len madde metnine (A/3) cetvelinin ithal edilmesi gerekınektedir. 

Bu itibarla; Hudut ve Sahiller Sağlık 'Genel Müdürlüğü 1971 yılı (Bütçe Kanununun 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Bütoe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/597 9 . 2 . 1972 
Karar No. : 185 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuzla havale buyurulan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», ilgili bakanlık 
temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda görüşüldü. 

66 
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Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğü 1971 yılı 'Bütçe Kanununun 5 nei maddesine 

(A/3) işaretli cetvelin bir zühul eseri dahil edilmediği müşabade edilmiştir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği giderleri, ek ödenek ilıtiyacı hissedil

meden karşılamak ve bir kanuni gereği yerine getirmek düşüncesiyle sözü edilen maddeye 
(A/3) işaretli cetvelin ithali uygun görülmüştür. 

Yukardaki gerekçe muvacehesinde tasarı aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Amasya 
Y. Acar 

Ankara 
İ. Yetiş 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

Konya 
X. Kalaycı-oğlu 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

Baş'kaınvekili 
Edirne 

X. Er geneli 

Amasya 
S. Ay gün 

Bolu 
H. 1. Cop 

Giresun 
M. E. Tur gut alp 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Sakarya 
N. Boyar 

Zoıı 
K. X 

Sözcü 
Ankara 

3/. K. Yılmaz 

Ankara 
H. Balan 

Diyarbakır 
S. Savcı 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
A. Akyurt 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 

-guldak 
edimoğlu 

X. 

A 

Adana 
8. Kılıç 

Ankara 
Y. Köker 

Erzurum 
R. Cinişli 

İzmir 
K. Önder 

Niğde 
Kodamanoğlu 

Trabzon 
. Şf. Ağanoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 66) 
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HÜKÜMET TASARIMI 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanununda değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanununun 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile İm kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından doğan 
istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (Ödenekleri (1) lira olarak 
tesbit edilmiş tertipler dâhil) (B) işaretli cet
velin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını 
karşılık göstermek suretiyle (A/1) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin ilgili tertiplerindeki ödenek 
miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkili
dir.» 

MADDE 2. 
yürürlüğe girer, 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım bakanları yürütür. 

24 . 1 . 1972 
Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. I. Göğüs 

Devlet Bakanı 
/. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
Ö. II. Bay ülken 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
1. Karaöz 

Adalet Bakam 
S. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Sağ. ve. Sos. Y. Bakanı 
C. Aykan 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Hudut ve SaMller Sağlik Geme! Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe Kanuıııuınjda değişiükük yapılma

sı hakkımda kamum tasarısı 

MADDE 1. — Tasaıının 1 nci m;addesi ay
nen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 'Taslarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edümiştdr. 

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

Güm. ve Tekel Bakanı 
II. Özalp 

Tarımı Bakanı 
O. Dikmen. 

Ulaştı uma Bakanı Çalışma Bakanı 
R. Danışman A. R. Uzun er 

Sanayi ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay.Bakanı 
M. Erez N. Devres 

Turizm ve Tan. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Balkanı 
N. Sönmez 

İmar ve İskân Bakanı 
8. Bingöl 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakam 
.1 . Karakucak 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 66) 





Toplantı : 11 ğ% *m 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Of 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko

misyonu raporu (Millet Meclisi : 1/602; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/56) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 31 . 1 . 1972 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1383/747 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
'25 . 1 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Basibakan 

G E E E K ç E 

Birincil madde : 
-Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesinde çalışan bir memurun emekliye ayrılacağı ve bu memura 

emelkli ikramiyesi verilmesi gerektiğinden, adı geçen fakülte 1971 yılı Bütçesinin ilgili tertibinde 
ihtiyacı karşılıyacak ödenek olmadığından, 35.220 ne i maddeye (30 000) liranın eklenmesi gerek
mektedir. 

İkinci madde : 
Eklenmesi derpiş olunan (30 000) liralık ek ödenek Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 

bağlı (B) işaretli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Geçen yıldan devre
den nakit) maddesine eklenmesi icabetmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1972 

Esas No. : 1/602 
Karar No. : 186 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurıılan «Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
"bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasansı» ilgili Bakanllık temsilcilerinin 
de hazır bulunduğu oturumda görüşüldü. 
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Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesinde çalışmakta olan bir memurun emekliye ayrılacağı, ancak,. 

ödenmesi gereken emekli ikramiyesi için adı geçen Fakültenin 1971 yılı Bütçesinin ilgili terti
binde ödenek olmadığı ve bu nedenle de Tıp Fakültesi 1971 bütçesinin 35.220 nci maddesine 
(30 000) lira ek ödenek konulmasının bir kanuni gereğin yerine getirilmesi için zaruri olduğu 
müşahede edilmiştir. 

(30 000) lira ek- ödeneğin Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (13) işaretli cetve
lin 72.000 nci (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü (Cleçen yıldan devreden nakit) maddesine ek
lenmesi bütçe denkliği bakımından gereklidir. 

Yukardaki gerekçe muvacehesinde tasarı, Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehcm 

Amasya 
Y. Acar 

Ankara 
İ. Yetiş 

Gaziantep 
8. Tanyeri 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Rize 
S. Z. Köseoğlu 

Sivas 
E. Kangal 

Başkanvekili 
Edirne 

İV. Er geneli 

Amasya 
8. Ay gün 

Bolu 
H. 1. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Sakarya 
N. Bayar 

Tabiî Üye 
K. KaraveUoğlu 

Sözcü 
Aulkara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
/ / . Balan 

] )iyarbakır 
8. Savcı 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
A. Akyurt 

Sakarya 
JI. Uysal 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Adana 
8. Kılıç 

Ankara 
Y. Köker 

Erzurum 
E. Cinişli 

İzmir 
K. Önder 

Niğde 
N. Kodanıanoğlu 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Cumhuriyet Senatosu (S. vSayısı : 67' 



HÜKÜMET TASARISI 

Ege Üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Ege Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/o) işaretli cetvelin 
Tıp Fakültesi kısmının o5.000 ııci (Sosyal trans
ferler) bölümünün 85.220 nei (Emekli ikrami
yesi) maddesine (30 000) liralık ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesi 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
72.000 nei (Özel gelirler) bölümünün 72.400 ncü 
(Geçen yıldan devreden nakit) maddesine 
(80 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

25 . 1 . 1972 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. t. Göğüs 

Devlet Bakanı 
/ . Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayillken 

Milî Eğitim Bakanı 
/ . Arar 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
1. Earaöz 

Adalet Bakanı 
8. Bilge 

İçişleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Cumhuriyet Senatosu 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Eg-e üniversitesi 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değisiikliilk yapılmtası hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. —• Tasarının 1 nei mıaddesi ay
nen faabul edilmiştir. 

MADDE 2. — İTa&airının 2 nei mıaddesi ay
nen ikabul edilmiştir. 

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

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

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/ / . Özalp 

Ulaştırana Bakanı 
R. Danışmaıı 

Sanayi ve Tekno. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
N. Sönmez 

Sa. ve So. Yar. Babanı 
G. Aykan 

Tarım Bakanı V. 
»S*. İnal 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

En. ve Ta, Kay. Bakanı 
N. Devres 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Bingöl 

Orman Balkanı 
S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 

(S. Sayısı : lG7) 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 68 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi : 1/598; Cumhuriyet Senatosu : 1/55) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1375/638 

24 . 1 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
24 . 1 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «1971 yıh Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Barbakan 

Birinci madde 

GEREKÇE 

Bölüm Madde Düşülen Eklenen a h a t 

18.000 43.160 
13.230 
13.410 
13.420 
13.6Ü0 

500 000 
500 000 
000 000 
300 000 
200 000 

(A/ l ) 

Adalet Balkanlığı 
Yalkacak, aydınlatma, posta - telgraf, telefon gi
denlerine yapılan zamlar ile kira bedelleri yük
seltilen adalet binalarının 'kira artış farklarının 
ödenelbilmesi için, ibu maddelere hizalarında gös
terilen miktarların aktarma suretiyle eklenmesine 
ihtiyaç vardır. 

14.000 14.940 18 500 000 -20 . 9 . imi gikılü ve 1488 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesi ile Anayasaya eklenen' 1'2 nei madde ge
reğince 10 Ekim 1İ97İ1 tarihinde yapılması gereken 
ara seçimleri, 1)2 Ekim 10tf3 tarihinde yapılacak 
olan milletvekilleri genel seçimi ile birlikte yapıl
mak üzere ertelendiğinden, .1I4J940 ncı (seçim gi
derleri) maddesine konulmuş bulunan 45 000 000 
liralık ödenekten 1*8 5O0 000 liraam Adalet Ba
kanlığı Bütçesinin muhtelif tertiplerine aktarıl
masına ihtiyaç duyulmuştur. 
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Bölüm 

15.000 

Madde 

15,111 
15112 
15121 
15122 
15:1123 
15127 
15.139 

îkinei madde 

Düşülen 

, 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Eklenen 

126 000 
126 000 

1 500 000' 
500 OıOO 
150 000 

8 500 000! 
100 000 

h a t 

Tüketim maddelerine cari yılda yapılmış bulunan 
zamlar nedeniyle bütçedeki ödenekler yıl sonuna 
'kadar olan ihtiyaçları karşılıyaımıyacakitır. 
Bu itibarla, maddeleri hizalarında gösterilen mik
tarların aktarma suretiyle e'klennıesiae ihtiyaç 
duyulmuştur. 

İmar ve îskân Bakanlığı 

imar ve Isikân Bakanlığı 1971 yılı Bütçesinin 12.818 ncü ((geçici görev yolluğu) maddesine ko
nulmuş ibukınan 300 000 liralık ödenek tamamen harcanmış olduğundan, yıl «onuna kadar olan 
ihtiyacın karşılanabilmesi için 200 000ı liralık ödeneğin eklenmesi gerekmektedir. 

Eklenmesi gereken 200 000 liralık ödenek, yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılanacaktır. 

Bütçe KanmiEL Koonüjsiyoınıu. raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/598 
Karar No. : 184 

9 . 2 . 1972 

Cusntaiyeft Seımaıtoısiui Başfeamılığıııa 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», ilgili Bakanlık temsilcilerinin de 
hazır bulunduğu oturumda görüşüldü. 

Taşanının 1 nci maddesi ile Adalet Bakanlığınım 1971 yılı bütçesi (A/ l ) işaretli cetvelinin muh
telif bölüm ve maddeleri arasında aktarma yapılması istenmektedir. 

Yapılan görüşmelerde, 1971 yılında yapılan zamlarla yakacak, aydınlatma, posta - telgraf, 
telefon giderleri, bütçedeki mevcut ödenekle karşılanma imkânının olmadığı müşahade edilmiş
tir. Bu cümledeffi olarak 20 . 9 . 1971 gün ve 1488 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile Anayasaya 
eklenen 12 nci madde gereğince 10 Ekim 1971 tarihinde yapılması gereken araseçimleri 12 Ekim 
1973 tarihine ertelendiğinden 14.000 bölüm 14.940 ncı (Seçim giderleri maddesindeki 45 000 000 
lira ödenekten 18 500 000 liranın tenzili ile; 

13.000 bölüm 13.150 
13.230 
13.410 
13.420 
13.610 

5.000 bölüm 15.111 
15.112 
15121 
15122 
15.123 
15.127 
15.129 
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500 000 
500 000 
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300 000 
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500 000 
100 000 lira olarak eklenmesi, 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 68) 



— 3 — 

Tasarının 2 nci maddesinde belirtilen İmar ve İskân Bakanlığı 1971 yılı (A/ l ) işaretli cetve
lin 12.000 bölüm 12.813 ncü (Greçici görev yolluğu) maddesindeki mevcut 300 000 liralık ödene
ğin tamamen, baprcanmış orrma,sıyla malî yıl sonuna kadar tertipten ödeneği yapılan hizmetlerin 
aksamaması ici'n zaruri ihtiyaç olan 200 000 lirıalık ek ödeneğin verilmesi uygun ınüşahade edil
miştir. 

Yukardaki gerekçe muvacehesinde tasarı ve bağlı cetvel aynen kabul eülmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ©aşkanveküi Sözcü 
Balıkesir Edirne Ankara Adana 

C. Bilgehan N. Er geneli M. K. Yılmaz S. Kılıç 

Amasya 
Y. Acar 

Ankara 
T. Toker 

Erzurum 
B. Cinişli 

İzmir 
K. Önder 

Niğde 
N. Kodamanoğlu 

Amasya 
8. Aygün 

Ankara 
/. Yetiş 

Gaziantep 
S. Tanyeri 

Konya 
N. KaJaycıoğlu 

Rize 
£. Z. Köseoğlu 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bolu 
H. 1. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Sakarya 
N. Bayar 

Zonguldak 
K. Nedim oğlu 

Ankara 
Y. Köker 

Diyarbakır 
S. Savcı 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
A. Akyurt 

Tabiî Üye 
K. Karavelioğlu 
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HÜKÜMET TASARISI 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin, ilişik cetvelde 
yazılı tertipleri arasında (18 500 000) liralık 
aktarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin İmar ve İskân 
Bakanlığı kısmının 12.000 nci (Personel gider
leri) bölümünün 12.813 ncü (Geçıici görev yol
luğu) maddesine (200 000) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

24 . 1 . 1972 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
1. Karaöz 

Adalet Bakanı 
8. Büğe 

İçimleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Bakanı 
A. 1. 

Devlet Bakanı 
1. öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
1. Arar 

BÜTÇE KARMA KOMISYONUNUN 
KABUL JSTTtĞt METİN 

1971 yıih Biittıçe Kajmumaa bağlı (A / l ) işaretli 
ceıtvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kıaibul ed&tmiştir. 

MADDE 2. — Taslarının 2 nci maddesi ay
nen (kabul ©dâimiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 u d i maddesi ay-
fiıeıı ikıaıbul edUm?ştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 n&ü maddesi ay
nen Ikaıbul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Güm. ve Tekel Bakanı 
E. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
R. Danışman 

Sanayi ve Tekno. Bakanı 
M. Erez 

Turizm ve Ta. Bakanı 
E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
.V. Sönmez 

Sa. ve So. Yar. Bakanı 
C. Aykan 

Tarım Bakanı 
O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. R. Uzuner 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
N. Devres 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Bingöl 

Orman Bakanı 
8. İnat 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karakücük 
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Tasarıya bağlı cetvel 

Bölüm Maıdde Ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/ l ) 

Adalet Bakanlığı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm itap Lamı — 7 500 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri — 1 500 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.230 Aydınlatma .giderleri — 500 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta ,- telgraf .giderleri — 5 000 000 
13.420 Telefon giderleri — 300 000 

KİRA GİDERLEiRİ 
13.610 Kira ıbedeli — 200 000 

14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölüm toplamı 18 500 000 — 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Seçkn İşleri giderleri 

14.940 İSeçiım giderleri 18 500 000 — 
15.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı — 11 000 000 

ADALET KURUMLARI GİDERLERİ: 
Adlî Tıp Kurulu giderleri 

15.111 Büro giderleri 
15.112 Ulaştırma ıgiderleri 

Geza ve Tevkif evleri 
15.121 Büro giderleri 
15.122 Ulaştırma ve yollama giderleri 
15.123 Taşıt işletime ve onarma giderleri 
15.127 Yiyecek alım ve giderleri 
15.129 Diğer ahım rve giderleri 

125 000 
125 000 

1 500 000 
500 000 
150 000 

8 500 000 
100 000 

Toplam 18 500 000 18 500 000 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
metne bağlı cetvel 

CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kaıfoul edilmiştir. 
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