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

96 ncı Birleşim 

27 . 7 , 1967 Perşembe 

İçindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 558:559 
2. — Gelen kâğıtlar 559 
3. — Demeçler ve söylevler. 559:594 
1. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'-

nun Kalkınma Plânının uygunlanması esas
larına dair kanun tasarısının görüşülmesi 
esnasında C. H. P. Grup Başkanvekiliniıı 
kendisine karşı yersiz ve haksız olarak yap
tığı hakaretamiz konuşmasını takbih eden 
demeci. 559:560 

2. — Devlet Bakanı Sadık Tekin Müf-
tüoğlu'nun Doğu bölgesinde vukubulan 
zelzele dolayısiyle duyulan teessüre ve 
gerekli yardımın yapıldığına dair demeci 
ve canlarını kaybeden vatandaşlarımızın 
hâtıralarını tâzizen yapılan saygı duruşu. 594 

4. — Görüşülen işler. 560,585,595 
1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu

nun 115 sayılı Kanunla değişik 12 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu, Mil
lî Eğitim Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 2/549; Cumhuriyet Senatosu 2/229) 
(S. Sayısı : 996) 560:561 

Sayfa 
2. — Devlet memurları aylıklarının tev

hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 
5102 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (Millet Mecisi 1/362; Cumhuriyet 
Senatosu 1/823) (S. Sayısı : 994) 561:565 

3. — Devlet memunrları aylıklarının 
tevhit,ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakan
lığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (Millet 
Meclisi 1/390; Cumhuriyet Senatosu 1/824) 
(S. Sayısı : 995) 565:570 

4. — Tasarruf bonoları ihracı hakkın- . 
daki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (Millet Mec
lisi 1/224; Cumhuriyet Senatosu 1/813) 
(S. Sayısı : 992) 570:584,585:594,595:618:638, 
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Sayfa 
5. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatı

nın yapımı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru. (Millet Meclisi 1/360; Cumhuri
yet Senatosu 1/822) (S. Sayısı : 997) 618:619 

639:640 
6. — Tarihî mahiye tt ekli bâzı silâh ve 

askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe 
edilmesi hakkındaki kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/72; Cumhuriyet Senatosu 1/810) 
(S. Sayısı : 990) 619 :620,641:642 

7. — Milletlerarası Adalet Divanı Sta
tüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların 
çözülmesi hususunda divanın yargı hakkı
nı önceden tanımayı gerektiren ihtiyari 
kayda katılmanız hakkındaki 5047 sayılı 
Kanunun yeniden uzatılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 

Sayfa 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 
1/275; Cumhuriyet Senatosu 1/793) (S. 
Sayısı : 987) 620:621,643 :644 

8. — Gece öğretimi yapan, yüksek de
receli akşam teknik okulları ile akşam yük
sek tekniker okullarında görevlendirilecek 
öğretmenler ve öğretim üyeleri ile asistan
lar ve diğer personele verilecek ek ücret 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu, 
Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 2/166; Cumhu
riyet Senatosu 2/215) (S. Sayısı : 979 a 
ek) • 621:631,647:652 

5. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları. 631 

1. — Doğu bölgelerinde vukua gelen 
deprem felâketinin tesirlerini yerinde in
celemek üzere Cumhuriyet Senatosundan 
bir heyet seçilmesine dair Ankara Üyesi 
Turgut Cebe'nin önergesi. 631 

2. — Cumhuriyet Senatosunun bugün 
tatile girmesi hakkında Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üyelerden Zerin Tüzün ve arka
daşlarının önergesi 631:634 

1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz; vazife şe
hidi polis Salâhattin Akan'm ailesine maaş tah
sisi hususunda müddet yönünden güçlükler çı
karıldığını gazetelerde okuduğunu, vazife şe
hitlerinin hizmetleri bir gün dahi olsa otuz yı
lını doldurmuşcasma ailesine maaş tahsis edil
diğini ifade etti. 

Sakarya Üyesi Osman Salihoğlu; beldelerin
de husule gelen deprem felâketinin tahribatını 
izah ederek, yeni yapılan binalarda mevzuata 
ve inşaat esaslarına riayet edilmediğini ifade 
ile bundan sonrası için bu hususlara dikkat edil
mesini istedi. 

23 Haziran 1959 tarihinde Beyrut'ta imzala
nan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüb
nan Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşması» 
nm onaylanmasına; 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Kırallığı ara
sında 21 Kasım 1966 tarihinde Eabat'ta akde
dilmiş bulunan Kültür Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rıları görüşüldü ve tasarıların kanunlaşmaları 
kabul edildi. 

Kalkınma plânının uygulanması esaslarına 
dair kanun tasarısının tümü üzerindeki görüş
melere devam olundu. 

Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun 
tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler bitiril
di ve maddelere geçildi. 
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27 Temmuz 1967 Perşembe günü saat 10,30 
da toplanılmak üzere Birleşime saat 19,30 da 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Kâtip 
Tabiî Üye 

Selâhattin Özgür 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtip 
Çanakkale 

Nahit Altan 

2. - GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 

1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında de
ğişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Ka
nuna ek kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/362; 
Cumhuriyet Senatosu 1/823) (S. Sayısı: 994) 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair 3656 sayılı Kanıma bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı 
kadroların eklenmesi hakkındaki kanım tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra

poru (Millet Meclisi 1/390; Cumhuriyet Sena
tosu 1/824) (S. Sayısı: 995) 

3. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu, Millî Eğitim Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/549; Cumhuriyet Se
natosu 2/229) (S. Sayısı: 996) 

4. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının 
yapımı hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 
1/360; Cumhuriyet Senatosu 1/822) (S. Sayısı: 
997) 

BÎRİNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Selâhattin Özgür (Tabiî Üye), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — 96 ncı Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, 
Kalkınma Plânının uygulanması esaslarına dair 
kanun tasarısının görüşülmesi esnasında C. II. P. 
Grup Başkanv ekilinin kendisine karşı yersiz ve 

haksız olarak yaptığı hakaretamiz konuşmasını 
takbih eden demeci 

BAŞKAN — Zaptı sabık hakkında Sayın Te-
vetoğlu. 

559 



O. Senatosu ^ : 96 27 . 7 . 1967 O : 1 
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; dün, Uy
gulama Kanunu üzerinde görüşürken C. H. P. 
Grup Başkanvekili Fikret Gündoğan, Grup Söz
cüsü olarak, sataşma iddiasiyle yaptığı 
konuşmada bu kürsüden sarf edilmesi ve 
sarfettirilmemesi lâzımgelen sözler kul
lanmış ve tutanaklara hakaret edici bir cümle 
geçirtmiştir. Bunun tutanaklardan silinmesi, 
temizlenmesi maksadiyle zaptı sabık hakkında 
söz almış bulunuyorum. 

Evvelâ şu hususu belirteyim ki, Senato İç
tüzük ve âdabını hiçe sayarak, oturduğu yerden 
kürsüde konuşan hatibe «polemik bitti mi» diye 
söz atan ve sataşan bir Grup Başkanvekiline, 
bu arkadaşın nasıl konuşacağı belirdiği ve ken
disine bir sataşma vaki olmadığı halde Başkan 
Sayın Sırrı Atalay'ın tarafgirâne bir takdirle 
söz vermesi böyle hakaretâmiz bir konuşmanın 
yapılmasına ve zapta geçmesine fırsat ve âmil 
olmuştur, ki üzüntü ile buna işaret etmek iste
rim. 

Benim bu kamın vesilesiyle yaptığım konuş
madaki sözlerim, kullandığım müeddep kelime
ler meydandadır. Zabıtlarda aynen mevcuttur. 
îçinde bir tek kötü, iğrenç, çirkin bir lâfız mev
cut değildir. 

Ben Hükümetin sevk ettiği, Meclis ve Sena
to komisvonlarının görüştüğü ve Yüce Millet 

Meclisin müzakere ve kabul ettiği çok mühim 
bir kanunu, C. H. P. Sözcüsü ve Başkanvckili-
nin zabıtlarda aynen mevcut kelime ve sözle
riyle «Yepyeni bir Hükümet şeklini Anayasaya 
rağmen hâkim kılmak», «Zatı akdesi padişahî sa
lâhiyetleri getiren kanun1», «Bir otoriterizm, bir 
unvansız diktatörlük kurmak», «Ne idüğü belli 
olmıyan kanun» diye vasıflandırması üzerine, 
C. H. P. sözcülerinin bugüne kadarki eski va
kur, ölçülü, müeddep sözlerine uymıyan bu ifa-
delrin bizde uyandırdığı üzüntü ve yadırgamayı 
belirttim ve Sayın C. H. P. Grapunu da bu söz
lerden açıkça tenzih ettim. 

Benim sözlerimde, arkadaşın kullandığı kü
für ve hakaret elfazı ile tavsifi mümkün tek ke
lime olmadığına göre kullandıkları sözler kendi
lerine ait kalmaktadır. 

Koku alma hissi bozulmuş bâzı hastalarda, 
çevresi gül gülistanlık da olsa, kendi kendileri
ne duydukları bâzı fena kokulardan şikâyet iti
razı vardır. Sözcünün benim sözlerimde tek bir 
fena kelime bulunmadığı halde böyle şikâyet
lerde bulunuşu ancak şahıslarına taallûk eder. 

Zayıfların his ve hırslarına mağlûbiyet hal
lerinde küfür edebiyatının üzücü, ıstırap ve 
azap verici ölçüsüzlüklerine düşmelerinin asla 
bizlere yakışmıyacağını bir kere daha belirtmek 
isterim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. _ GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 saydı Kanunla değişik 12 nci maddesine tir 
fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu, Millî Eğitim komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 2/549; Cumhuriyet Sena
tosu 2/229) (S. Sayısı : 996) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 
Gelen kâğıtlarda bulunan, Antalaya Millet

vekili İhsan Ataöv'ün 4936 sayılı Üniversite
ler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 12 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka-

(1) 996 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

nun tekiifinin öncelik, ivedilik ve diğer işlere 
takdimen görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Milli Eğitim Bakanı 
îlhami Ertem 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinin gündeme 
alınmasını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo-
ru. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Raporu okutuyorum. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisinin 21 . 7 . 1967 tarihli ve 145 

nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 4936 sayılı Üniversite-
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ler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 12 nei 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştira
kiyle Komisyonumuzda müzakere edildi. 

Teklif gerekçesinde izahı yapılan hususlar 
Komisyonumuzca da benimsenerek, Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen ka
bulüne, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek 
üzere Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü 
izmir Ankara 

Söz hakkım mahfuz T. Cebe 
C. Okurer 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Bingöl 
Söz hakkım saklı A. H. Yurtsever 

Z. Tüzün 
Çankırı İzmir 

H. Dağlı 1. Birand 
İzmir İzmir 

N. özerdemli ö. L. Bozcalı 
Kastamonu 
M. Çamlıca 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen sa
yın üye1?... Yok. Hükümet temsilcisi var, Ko
misyon var. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporu dinlediniz, madde 1 i okutuyorum : 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı 
Kanunla değişik 12 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 115 sayılı Kanunla değişik 12 nci mad
desinin 1 nci bendine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Altı aslî profesörü olmıyan fakültelerden 
rektör seçilemez, dönem süresi biten rektör, bir 
dönem daha yeniden seçilebilir. 

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

Madde 2. • 
rürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Teklifin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir ve 
teklif kanunlaşmıştır. 

2. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanuna 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabıd olu
nan metni ve Cumhurivet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/362; Cumhuri
yet Senatosu 1/823) (S. Sayısı: 994) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir daha var, okutuyo
rum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
1. Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
savılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı 
kadroların eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
ile, 

2. Yine Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına 
bâzı kadroların eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarıları basılıp, sayın üyelere dağıtılmış bulun
maktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmelerini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
Ahmet Türkel 

BAŞKAN — 994 sıra sayılı kanun tasarısının 
gelen kâğıtlardan gündeme alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka-

Bu kanun yayımı tarihinde yü 
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bul edilmiştir. 994 sıra sayılı raporu okutuyo
rum : 

Geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 21 . 7 . 1967 tarihli 145 nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 5102 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı. 

Komisyonumuzun 25 . 7 . 1967 tarihli top
lantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de işti
rakiyle her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen husus
lar ve temsilcilerin bunlara mütedair verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasa
rısı kendisine bağlı cetvelle birlikte Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile ay
nen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere sunulur. 

Başkan Sözcü 
Afyon K. Rize 

M. K. Karaağaçlıoğlu O. M. Agun 
Kâtip 

Afyon K. Giresun 
A. Karaviğit İ. Tonaloğlu 

Tabiî Üye Kocaeli 
S. Küçük L. Tokoğlu 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Sayın 
Eyidoğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; öncelikle, ivedi
likle gelen kâğıtlardan kanunları alıyoruz, eks
pres geçiriyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, bu kanun üze
rinde mi görüşüyorsunuz, usul hakkında mı gö-
rüşüvorsunuz 

ÂKİP EYİDOĞAN (Devamla) — Bu kanun 
üzerinde görüşüyorum. 

BAŞKAN — Ama, usul hakkında söz ver
medim. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Usulü de 
içinde, müsaadenizle. Çünkü, iyi hazırlanmıyor, 
pişmiyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam ©din. 
AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Müsaade 

buyurun efendim. Birkaç defa, birkaç vesile ile 
arz ettim, bizim Danıştay diye bir müessesemiz 
var, kanunlarımızı ara sıra bu müesseseden 
geçirmekte fayda vardır. 5 yıldan beri Birinci 
Beş Yıllık programa girmiş, 100 milyon dolar
lık yardımı hazır yaptığımız takdirde bir su 
ürünleri teşkilâtı vardır. Bu teşkilât kurulduğu 
takdirde ve işler iyi aranje edildiği takdirde 
senede 30 milyon dolar getirecek bir millî gelir 
kaynağını işliyecek olan teşkilâtı dikkate alıp, 
plânın tevdi ettiği vazifeyi yerine getirip, asıl 
hayırlı olan işi yapmıyoruz. Ya, bürokrasiyi kuv
vetlendirecek işleri yapıyoruz. Şimdi bu kadro
nun içinde de göreceksiniz su ürünleri teşkilâ
tına iki yahut üç memur ilâve ediliyor. Bunun
la iş bitmez arkadaşlar, böyle geçiştirici şey
lerle. Asıl faydalı olan kaynakları çalıştıra
cak ve asıl bize nâfi semereyi verecek teşkilâtı 
vücuda getirmeye bakalım. O bakımdan kanunun 
heyeti .umumiyesinin müzakeresi münasebetiyle bu 
noktaya Hükümetin ve Sayın Bakanın bilhassa 
dikkatini celbederim. Kanunun esasına elbette 
taraftarız, çıkaracağız; bir ihtiyaçtır, bir zaru
rettir, geçireceğiz. Fakat, palyatif tedbirlerden 
ziyade yani böyle parça buçuk işlerden ziyade, 
hangi Bakanlığın, Ticaret Bakanlığının mı bu 
vazife yoksa Tarım Bakanlığının mı, oraya mı 
bağlanacaktır? Ne ise, esaslı, radikal kararını, ça
resini iyi düşünüp, müzakere edip bize dörtbaşı 
mamur bir su ürünleri teşkilât tasarısı ile gel
melerini bilhassa temeni ederim. Bu arada vak
tinizi aldım, özür dilerim. Hürmetlerimi suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buvurun Savın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz kanunun lüzum ve zarure
tine inanmıyorum. Bilhassa son zamanlarda âde
ta bütün bakanlıklar yeni kadrolar talebet-
mek hususunda yarışa girmiş bir durumda
dır. Bu arada Ticaret Bakanlığı da kendi his
sesine düşen kısmı almak için bu tasarı ile hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; bütçe müzakereleri 
sırasında herkesin; muhalif, muvafık herkesin 
üzerinde durduğu bir husus, cari masrafların 
artmış olduğu idi. Bu, müzakeresine başladığı
mız tasarı, bu bütçe içerisindeki cari masraf-
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lar aleyhine mevcudolan dengesizliği bir miktar 
daha artırmaktan başka hiçbir işe yaramıyacak-
tır. Bu bir zaruretin ifadesi olamaz. Kaldı ki, 
bendeniz aynı zamanda burada Maliye Bakanlığı 
temsilcisi varsa ona da bu suali sormak istiyorum. 
Bu tasarı hazırlanırken Maliye Bakanlığının mu
tabakatı alınmamıştır. Ticaret Bakanlığının 
yeni kadroya ihtiyacı yoktur. Ticaret Bakanlığı 
mevcut mevzuata göre, kendi memurlarına ilâ
veten İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan 
memurları da istihdam etme yetkisini haizdir 
ve halen Bakanlıkta dışardan alınmış ve bakan
lık işlerinde istihdam edilen memurlar vardır. 
Hal böyle olduğuna göre mevcut kadrolara ilâ
veten yeni kadroların talebedilmesindeki sebebi 
anlamaya imkân yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Adalı, bir dakika, bu eli
nizdeki kanunu görüşmüyoruz, şimdi Sıra Sayısı 
994 olan kanun tasarısını görüşüyoruz, müfettiş 
kadroları... 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) - - İkisini 
ıbirden görüşüyoruz, 994 ve 995. 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunun Komisyon
daki, Geçici Komisyondaki müzakeres: sırasın
da fazla vakit bulup da sual sormak imkânını 
bulamadık. Yalnız şu muhakkak ki, Parlâmen
tonun yeni kadro talepleri karşısında hassas bu
lunması ve bu kadroların hakikaten mahalline 
masruf olup olmadığını tetkik etmesi icabeder. 
Kaldı ki, bu işin malî portesi bahis mevzuu ol
duğu zaman, halen meveudolup da kullandım -
yan kadrolar bahis mevzuu olduğunu, bunla
rın Ticaret Bakanlığında ni'evcudolduğunu. bu 
bakımdan, malî bakımdan fazla külfet tahmil 
etmiyeeeğini bildirmişlerdir. Bana öyle geliyor 
ki, Ticaret Bakanlığı yeni kadro talebetmekle 
birtakım memurlarına ek görev temin etmek ga
yesini gütmektedir. Cari masrafları artırmak
tan başka bir işe yaraanıyacak olan, bu Bakan
lığa ait her iki tasarının da tümünün redde
dilmesini ve bu suretle cari masrafları artırma 
yoluna gidilmemesini arz ve talep ediyorum. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İnci. 
TEVFİK İNCİ (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; görüşülmek istenen kanun, 
memleketin deniz altı servetini korumak, kıy
metlendirmek ve Türkiye'ye bir döviz kaynağı 
sağlamak üzere sözde getirilmiş olan bir kanun

dur. 5 Yıllık Kalkınma Plânında, bu mevzuun 
titizlikle üzerinde durulmuş, deniz altı serveti
mizin kıymetlendirilmesi memlekete ilk tatbi
kat yılında asgari 30 milyon dolar bir döviz 
sağlaması ve geniş bir iş sahası açmak halamın
dan Beş Yıllık Kalkınma Plânının ve ikinci dö
nemde ele alman plânın Öngördüğü hedeflerde 
bir su ürünleri kanunu tasarısı, bir de Su 
Ürünleri Teşkilât Kanununu kabul edilmektedir. 
Şimdi anlaşılıyor ki, Hükümet Su Ürünleri Teş
kilât Kanunu yerine... 

BAŞKAN — Sajan İnci; efendim, görüşül
mekte olan kanun tasarısı, Ticaret Vekaleti Tef
tiş Heyetine müfettiş kadroları alınmasına mü
tedairdir. Sizin görüştüğünüz tasarı, 995 sıra 
sayılıdır, o bilâhare görüşülecektir. O zaman söz 
vereyim zatıâlinize. 

TEVFİK İNCİ (Devamla) — Özür dilerim. 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Türkel Ticaret 

Bakanı. 
TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 

(Bursa Milletvekili) — Muhterem arkadaşlarım; 
Bakanlığımızın teşkilât kadrolarına yeni ilâveleri 
öngören iki tasarı ile huzurunuza geldik. Bu ta
sarılarla Bakanlık kadrolarımızın Anayasanın 
117 nci maddesinde öngörülen şekilde DeAdet 
memurlarının kadrosu içinde yürütülmesini is
tiyoruz. Bakanlığımız teşkilâtında dolaylı şekil
de, Bakanlığımızla alâkalı teşekküllerin kadrola
rından alınmış memurlarla hizmet görülmek
tedir. IBu tarz hizmet gören memur sayısının 
yekûnu 81 dir. Şimdi biz bu kadrolarla, hem bu 
durumun Anayasanın gereğini yerine getirmek 
bakımından tasfiyesini ve izalesini öngörüyo
ruz, hem de 1939 yılından beri gelişmemiş bir 
kadro kanunu içerisinde Bakanlığa yeni bir güc 
kazandırmak istiyoruz. Sayın Başkan müsaade 
ederse bu konuşmamad'a iki tasarı ile derpiş edi
len hususlara da temas etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkündür efendim, müzake
releri kısaltmak bakımından mümkündür. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

Şimdi, biz ihracatımızın artırılması için dış 
kuruluşların genişletilmesini istiyoruz. Biz, bu 
suretle 23 yeni kadro teklif ediyoruz. Bu kadro
larla yeni yeni ataşelikler ve münasebette bu
lunduğumuz muayyen ve mahdut memleketlerin 
dışına çıkarak yeni ticaret ataşelikleri tesis 
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etmek suretiyle ihracatımıza güc kazandırmak 
istiyoruz. Bu kanun tasarısı ile mahdudolaıı mü
fettiş sayımızla yapamadığımız teftiş hizmet
lerimizi, sayısı günden güne çoğalan kooperatif
lerin murakabesini, anonim şirketlerin mura
kabesini ve Bakanlığımızla alâkalı birçok hizmet
leri daha iyi görebilmek için teftiş heyetini, 
müfettiş adedini artırmak suretiyle daha güç
lü kılmak istiyoruz. Bununla hiçbir zaman Sa
yın Akif Eyidoğan ve Sayın Tevfik İnci Sena
tör arkadaşlarımızın su ürünlerini ihmal ettiği
miz mânasında bir hüküm getirmiyoruz. Su 
ürünlerine, kendilerini temin ederim ki, gerekli 
alâkayı göstermekteyiz. Su Ürünleri kanun ta
sarısı hazırdır. Evvelce hazırlanmış olan tasa
rıyı daha da önemle ele alıyoruz. Su ürünlerine 
lâyıkı veçhile verilecek önemi eslrgeıniyeeeği-
mlize emin olmalarını istiyorum. 

Şimdi, Erdoğan Adalı arkadaşımızın temas 
ettiği bir hususa değinmek istiyorum Maliye 
Bakanlığının tasvibi alınmamıştır dediler, bu 
hatalı bir beyandır. Buraya Maliye Bakanlığı
nın tasvibi alınmadan bir tasarı gelemez. Bu tas
vip alınmıştır. Arkadaşımız burada hatalı bir 
beyanda bulunmuştur bunu tashih ediyorum. 

Bu kanun lüzumludur, lüzumludur bu kadro
ları ve bu kadroların alınması ile biz cari mas
rafların artırılmasını değil, hizmeti daha güç
lü kılmayı arzu ediyoruz. Bu kanunla ek göre^r 
imkânı getirmiyoruz. Bu kanun, ancak yeni bir 
kadro gücünü bize vermek suretiyle daha bol, 
daha iyi hizmet görmek imkânını getiriyor. Ve 
bu kanunun derpiş ettiği malî gücü de birtakım 
tasarruflarla, cari masrafları artırmak istikame
tinde değil, Bakanlığımızın içerisinde mevcut 
bâzı tasarruflarla 1967 yılı içinde karşılamayı 
öngörüyoruz. Kanunun kabulünüze mazhar o1 

ması halinde Bakanlığımıza büyük hizmet gücü 
vereceğinizden emin olmanızı rica ediyorum. Te
şekkür ederim. (Sual soracağız sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eyidoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Plâna 

göre gelecek olan kanun ikidir; bunlardan biri
si Su Ürünleri Kanunu, birisi de Su Ürünleri 
Teşkilâtı Kanunudur. 1 ncisi için vait buyurdu
nuz teşekkür ederim. İkincisi hazırlanmış mıdır? 

TİCARET BAKANT AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Hazırdır, Su Ürünleri Genel Mü
dürlüğü 'ile alâkalı. 

BAŞKAN — Sayın Hoeaoğlu. 

ÖMER LÛTFİ HOCAOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan; su ürünlerinin Ticaret Bakanlı-
ğiyle münasebeti nedir, bendeniz bunu bir türlü 
anlıyamıyorum. 

Şimdi, koyun yetiştirmekle Ticaret Bakanlığı
nın münasebeti var mıdır? Balık yetiştirmekle 
Ticaret Bakanlığının ve armutla ilgisi var mıdır? 
Fındıkla ilgisi var mıdır? Bunların pazarlaması 
ile ilgilenir Ticaret Bakanlığı. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, müsaade eder
seniz bu sorunuza bendeniz cevap vereyim. Şim
diye kadar Ticaret Vekâleti bünyesi içerisinde 
mütalâa edilmiş olduğu için bu sorunuz bir usu-
lî meseleyi ortaya atmaktadır. Bu kanun müna
sebetiyle müzakeresini mümkün görmemekte
yim, özür dilerim. Usulî bir meseledir bu. Bir 
teklif ile bunun başka bir yere, alâkalı bir yere 
bağlanması hususu Yüce Meclislere getirilebilir 
ve bir kanun ile Ticaret Vekâleti bünyesinden 
ayrılıp aidolduğu yere bağlanabilir. 

Buyurun Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Bakanlığın mer
kez teşkilâtında bulunan memurlar orada ek gö
revle mi çalıştırılmaktadır, yoksa bulundukları 
hizmet yerleri orada görülüp Bakanlık teşkilâ
tında mı çalıştırılmakta idiler, tavzihini rica edi-
vorum. 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Her halde bu demin işaret ettiğim 
81 kadro için sualiniz oluyor. Bunlar faraza 
Odalar Birliğinin kadrolarında görülerek ve 
ücretlerini oradan alarak Bakanlığımızda hizmet 
görmektedirler. Tabiî mesuliyet babmdaki hu
susları takdir buyurursunuz. Bu suretle birta
kım buna benzer kuruluşlarla alâkalı memurlar 
Bakanlığımız bünyesinde hizmet etmektedirler. 

BAŞKAN — Saym Türkel teşekkür ederim. 

Tümü üzerinde başka görüşmek istiyen sayın 
üve?... Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanuna d i 

kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet memurları 'aylıklarının 
tevhit ve teadülüne dair 30.6.1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tica
ret- Bakanlığı kadrolarında değişiklik yapılması 
hakkındaki 5102 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Teftiş Kurulu Başkanlığı kısmına aşa
ğıdaki kadrolar ilâve edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi cetveli ile birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Tasan kanunlaşmıştır. 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair 3656 sayılı'Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı 
kadroların eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
•ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (Millet Meclisi 1/390; Cumhuriyet Sena
tosu 1/824) (S. Sayısı : 995) (1) 

BAŞKAN — 995 S. Sayılı kanun tasarısının 
evvelce okunan önerge gereğince gelen kâğıtlar
dan gündeme alınarak öncelikle görüşülmesini oy
lamaya arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 995 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Raporu okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 21 . 7 . 1967 tarihli 145 nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları ay
lıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı. 

Komisyonumuzun 25 . 7 . 1967 tarihli toplantı
sında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiy
le her yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen husus
lar ve temsilcilerin bunlara mütedair verdikleri 
tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarı
sı kendisine bağlı cetvelle birlikte Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ka
bul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Ku
rulun, tasvibine arz edilmek üzere sunulur. 

Başkan Sözcü 
Afyon K. Rize 

M. K. Karaağaçlıoğlu M. Agun 
Kâtip 

Afyon K. Giresun 
A. Karayiğit İ. Topaloğlu 

Tabiî Üye Kocaeli 
S. Küçük L. Tokoğlu 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Sayın 
Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar; bendeniz bu yeni kadrolar ilâvesine 
ait kanunların tümünün aleyhinde olduğum gibi 
bu kanunun da karşısındayım. Bugüne kadar 
bu iş yürüyegelmiştir muhterem arkadaşlarım, 
bir aksaklık yok. Şimdi yeni kadro ilâvesi için 
ne gibi bir sebep var da yeni kadro ilâve ediyo
ruz? Maliye Bakanlığının hiç şüphesiz şeklen 
altında imzası bulunabilir. Ama Maliyenin tek
nik kısımlarına ne Ticaret Bakanlığından bir 
tezkere yazılmıştır ne de bu tetkik edilmek su
retiyle buraya getirilmiştir. Onun için Maliye
nin muvafakati yoktur dedim. Zaten bu hususu 
dün Keçici Komisyonda Maliye Vekâleti tem
silcisi beyan etti. Maliye Bakanının imzasının 
bulunması da kanaatimce doğru değildir. Bir 
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Maliye Bakanının, bir bütçeyi getirip de Meclis
lerden geçirdikten sonra o bütçenin bilhassa 
cari harcamalar kısmını artırıcı şekilde bir ta
sarının altına.imzasını koyması kanaatimce doğ
ru değildir. Her zaman muhterem arkadaşlar 
çıkıp burada bütün arkadaşlar şikâyet ederiz, 
gerek Bütçe de, gerekse diğer kanunlar ve
silesiyle, bu Devleti pahalı yiir ütüyoruz, kad
rolar fazladır, memurlar çok, masada bir kişi
nin gördüğü işi beş kişi görmektedir diye. Hem 
bunları hep söyleriz hem de böyle bir tasarı gel
diği zamanda parmaklarımızı kaldırmaktan çe
kinmeyiz. İşte bu da bu tenkidlerimize ilâve 
edilecek bir tasarı yeni yeni kadrolar ihdas 
ediliyor, Dış Ticaret Dairesine ilâveler yapılı
yor, lüzum var mı muhterem arkadaşlarım? 
Türkiye'de dış ticaret kotalarla tanzim edilmek
tedir. Ya anlaşmalı memleketler, ya da serbest. 
liberal memleketler bölgesi var. Anlaşmalı mem
leketlere zaten ticaret heyetleri yollanıyor, 
maaşallaıh; fazla, fazla gidiyorlar, kalıyorlar, 
anlaşmaları yapıyorlar, geliyorlar. 

Diğer kısımlarını da kotalarla tanzim ediyo
ruz. Yani muhitte yapılan hiçbir faaliyet yok 
ki, Türkiye'nin dış ticareti burada, Ticaret Ba
kanlığında tanzim edilmektedir.. Yeni kadrola
ra ne gibi ihtiyaç var ? 

Uygulama kanunu var, Yüksek Senatonun 
huzurunda müzakere edilmektedir. Bu kanunun 
4- ncü nıadesi, yatırımlardan ve ihracatı teşvik 
şeyinden bahsediyor; yatırımları ve ihracatı 
geliştirmek ve teşvik bürosu kurulmuştur, di
yor. Yeni, yeni bürolar kuruluyor. Bir de bu
nun yanında, Ticaret Bakanlığına bağlı, İGM 
dediğimiz İhracatı Geliştirme Merkezi var, o 
da bir taraftan faaliyette, bir taraftan da bu 
uygulama Kanununa göre ihracatı geliştirmek 
için yeni bürolar kurulacak. Bunlar israf muh
terem arkadaşlarım. Yeni kadro getireceğiz. Ne
ye göre getiriyoruz? Türkiye'nin dış ticareti 
Ankara'da yapılan kotalarla tâyin ediliyor, 
'•oraya ataşe gönderilmiş, müşavir gönderilmiş; 
bunun ne gibi faydası olacaktır? Bunlar birta
kım memurlara imkân hazırlamak için getiril
miş kadrolardır, tamamen kanaatimce lüzum
suzdur ve şu üzerine titrediğimiz bütçenin câri 
harcamaları kısmını artırmaktan ve açığı biraz 
daha fazlalaştırmaktan başka bir işe yarama
yacaktır. Bu bakımdan tasarının tümünün aley-
hindeyim. Hürmetlerimi e. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın İnci. 
TEYFİK İNCİ (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler; ben görüşülmekte 
olan kanunun su ürünleri ve avcılık işleri 
umum müdürlüğüne 6 uzman, 7 kontrolör ilâve 
edilmesi üzerine değinmek istiyorum. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının su 
ürünleri ile 'ilgili safhası maalesef tahakkuk 
'ettirilememiştir. Plâncılarla yaptığımız te
masta 100 milyon liraya yakın bir yatırımın 
niçin bütçelerde her sene aktarılmadığını sor
duğumuz zaman bize verilen cevap şu idili : Su 
Ürünleri Müdürlüğü, kadrosu, bir müdür, bir 
daktilodan mürekkeptir. Milyonlarca liralık 
yatırım işlerini bir müdür ve bir daktilodan 
mürekkep bir kadronun sırtına yükliyeme-
yiz. Plânda, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
namı altında, geniş kadrolu bir teşekkül ku
rulacaktır. Bu, plândaki öngörülen hususları 
plânlıyaeak, bize teklif yapacak, yatırımlar 
ondan sonra tahakku ettirilecek denmişti. Su 
Ürünleri Teşkilât Kanununu, Sayın Maliye Ba
kanı Ferid Melen'in zamanında kendisine' sor
duğum zaman, malî portesi çok geniş, çok 
büyük -olduğu için tahakkuk 'ettiriimes'hıe im
kân yok denmişti. Ama kalkınma plânı, deniz
altı servetimizin tahakkuk ettirilmesi, kıy
metlendirilmesi, döviz sağlanması, iş sabası 
açılması için 'bir su. ürünleri teşkilât kanunu 
ile birlikte su ürünleri kanununun acele çıka
rılmasını da öngörmektedir. Simdi benim 
merak, ettiğim, çok mühim olan bu konuda 
ilgisini göreceğimize emin olduğum Sayın Ti
caret Bakanımızdan açıklamasını rica edece
ğim. Bu gerekçevi okuduğumuz zaman, 6 uz
man, 7 kontrolör; su ürünleri kanun tasarısı
nın esaslarını gerçekleştirmek üzere, yani plâ
nın öngördüğü hedefler"; tahakkuk ettirmek 
üzere Su Ürünleri ve Avcılık Teşkilâtı kadro
sunun 6 uzman ve 7 kontrolör ile takviye edi
leceğini öğrenmekteyiz. Ama Kalkınma Plânı
nın öngördüğü hedeflere varmak üzere, çık
masını 'beklediğimiz su ürünleri kanunu ki M?c-
l'İLîin gündemindedir, inşallah çıkar, nasibo-
lur, görürüz. Bu kanun çıktığı takdirde, bu 
Su ürünleri kanununu uygulıyaeak olan Su 
ürünleri teşkilât kanunu çıkacak mı? Oıkmı-
yacak mı? Sayın Ferid Melen'in Maliye Bakanı 
bulundukları zaman buyurdukları gibi, malî 
portesi bakımından, pek takılıp kalmakta de-
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vanı edecek mi? Yoksa, malî portesi Su ürün- I 
leri teşkilât kanununun pek geniş olduğu 
için tahakkuk ettirilmesine imkân görülmediği 
cihetle, bu boşluğu doldurmak üzere altı uz
man ve yedi kontrolör ile Su Ürünleri ve Av
cılık işleri Umum Müdürlüğünün takviyesi 
cihetine mi gidilmiştir? Tekrar açıklıyayım, bu 
6 uzman, 7 kontrolör ile t aileviye edilen Su 
Ürünleri ve Avcılık işleri Umum Müdürlüğü 
Kalkınma Plânı gereğince Su ürünleri: ka
nununun, Meclis gündeminde 'olan Su ürün
leri 'kanununun tahakkuk safhasını bitirecek 
olan Su ürünleri teşkilât Kanununun yerine 
mi kaim olacaktır? Yoksa şimdilik Su ürün
leri teşkilât kanunu çıkıncıya kadar mı bir 
'takviyeye lüzum görülmüştür? Eğer Su ürün
leri teşkilât Kanununun yerilme buna kaim kıl
mak istiyorsak; Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında tahakkuk safhasına ulaştırama
dığımız Su ürünleri teşkilât kanunu tasarısı I 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tahak
kuk etmiyecektir. Şu noktayı da arz edeyim. 
Hükümet iş sahası arar, döviz sahası arar 
ve Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı der ki; 
Su ürünleri kanun tasarısı 'tahakkuk safha- ı 
sına girdiği anda, ilk tatbikat yılı sonun- I 
da asgari senede 30 milyon dolar... Yüzbin ! 
ton ihracımız var. İlk tatbikat yılında yüz
bin ton ihracatımız 300 000 tona «İra rı la.caJv 
der, plân; 300 000 ton ihracedilecekt'ir, tonu 
ortalama, 200 - 300 dolar arasında, asgari so
nede 30 milyon dolarlık bir döviz sağlanacak 
ve ayrıca geniş bir iş sahası açılacak. Hü
kümet döviz ve iş sahası araya dursun, bir 
defa Su ürüulcrüı kanun tasarısı kadük olur-, 
şimdi de Meclis gündeminde uyüklar durur. 
Ama, Su ürünleri kanun tasarısının, çıkma-
'Şii'yle de gayeye erişilmiş olmıyacaktır. Onu 
tahakkuk ettirecek bir Su ürünleri teşkilât 
Kanunu vardır. Sayın Ticaret Bakanımızdan 
bu meA'zulara egilmetsini. bu kanunların elin
den tutmasını istirham ediyorum. Bu kanun. 
deniz ağalarının, açık 'konuşuyorum, deniz 
ağdalarının sabotesiylc, komisyonda sabote edil
miştir ve sabote edilecektir. Büyüklerimiz, "şin 
hasında bulunanlar, bu kanunu benimseyip, 
bağrına basıp, tutmadıkça bu kanun deniz 
ağaları tarafından sabote edilmeye mahkûm
dur. Bunu açıkça söylüyorlar. T. B. M. Mecli
sinden özür dilerim, za'bıtlara geçme's'j için 

söylüyorum; T. B. M. M. nin gücü bu kanunu 
çıkarmaya yetmez, derler. Bizler için, sizle
rin teşriî hayatınız bunu çıkarmaya yet
mez, derler. Evvelki sene bu kanun tasarısı 
komisyonda görüşülürken Ticaret Bakanlığı 
temsilcisine sordum, böyle dedikodular kulağı
mıza geliyor doğru mudur? dedim. Doğru
dur, bizim de kulağımıza geliyor dediler. 
Saym Ticaret Bakanımızdan İstirham ediyo
rum, bu kanunu tutsunlar, yürütsünler, ta
hakkuk safhasına soksunlar. Memlekete ya
pacakları en büyük hizmet budur. Ortaçağ 
ip t i el akiği ı id e kalan balıkçılığımızı modernize 
etsinler, Türkiye'ye döviz sağlasınlar, iş sahası 
açsınlar. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Komisyon sözcüsü, 
2 - 3 arkadaşımız daha söz istediler, anılardan 
sonra görüşür müsünüz? Peki efendim. 

'Sayın Ağanoğlu, buyurunuz. 
FEBİD MELEN (Van) — iSayın Başkanım, 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — G-rup adına mı ? 
FERİD MELEN (Yan) — Hayır, kendi 

adıma, 
BAŞKAN — Yazdım efendim. 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, Dev
let teşkilâtının bütün ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak yeniden düzenliyecek Personel 
Kanununun tatbikimi arzu ve temenni ediyo
ruz. Fakat, maalesef bu gerç eki eşemiyor. İhti
yaçların baskısı ile birçok dairelere münferit 
ek kanunlarla kadrolar veriyoruz. Bunlar ara
sında Ticaret Bakanlığı hakikaten teşkilâtının 
takviyesine zaruret olan bir bakanlığımızdır. 
Yıllar yılı görevleri arttığı halde teşkilâtı ge-
mişletilememiş, kadroları takviye edilememiş 
bir bakanlıktır, sıkıntı içinde 'çalışıyorlar. Bu 
kamunla 91 yemi kadro bakanlığa verilmekte
dir. Tabiî zaruretini biz takdir ediyoruz, Ba^ 
kanlık da en önemli gördüğü ihtiyaçları bir 
cetvel ile tesbit etmiş, 'getirmiştir. Çıkarılma
sında isabet, zaruret vardır. Yalnız bu kadrola
rın içinde dikkatimizi çeken 10 kadro, Dış Ti
caret Dairesinin Merkez Teşkilâtına, 21 kadro 
da dış teşkilâta verilmektedir. Türkiye, dış ti
caretini geliştirmek zorunda olan bir memle
kettir. Dış ticaret teşkilâtımızdan çok ağır, çok 
önemli vazifeler beklemekteyiz. Ne yapıp, ya-
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pıp ihracatımızı geliştirmeye mecburuz. Bu hu
susta da en önemli vazife dış ticaret teşkilâtı
mıza düşmektedir. Bilhassa hariçte görev alan 
memurlarımıza dövizle maaş ödüyoruz. Türki
ye, dövizi de kıt olan, kısır olan bir memleket
tir. Bu teşkilâtı çok dikkat ve isabetle kurmak 
ve bu vazifelere gönderilecek memurlardan 
çok büyük hizmetler beklemek durumunda
yız. Sayın Bakandan bilhassa Dış Ticaret Da
iresinin iç ve • dış hizmetlerini tevdi edeceği ele
manların bu önemli hizmeti lâyıkı ile yapma
larını ısrarla istemelerini temenni ediyorum. 
Kanun yerindedir. Bu önemli bir bakanlığımı
za, yıllardan beri verilememiş, ihtiyaçları kar
şılanamamış bakanlığımıza 91 yeni kadro veri
yoruz. Bunun çıkarılmasında fayda olduğu mü-
lâhazasmdayım. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayuı Melen. 
FERiD MELEN (Vaın) — Sayın Başka

nım, muhterem arkadaşlar, kanun üzerinde ko
nuşmak üzere söz almış değilim. Benden evvel 
konuşan Sayın Tevfik İnci, Su Ürünleri Ka
nununun benim muhalefetim sebebiyle çıkma
mış olduğunu, malî portesinin yüksek olduğu
nu ileri sürdüğümü beyan ettiler. Ben böyle 
bir beyanda bulunduğumu hatırlamıyorum ve 
böyle bir beyan yapmam. Su Ürünleri Kanunu, 
benim bildiğim, komisyonlarda idi, uzun zaman 
devam etti müzakereleri ve çıkmadı. Yoksa, 
malî portesinin yüksek olmasını ileri sürerek 
kanunu önlemek gibi bir hareketim, bir teşeb
büsüm olmadı. Bunu tavzih için söz aldım. Ha
tırlarında yanlış kalmış olacak, her halde. Özür 
dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım, 995 S. Sayılı, 
Ticaret Bakanlığınım teşkilâtına yeni kadrolar 
getirilmesi hususunda tanzim edilen tasarı üze
rinde konuşan arkadaşlar güzel fikirler ifade 
ettiler. Aleyhinde olan arkadaşlarımın haklı oldu
ğu taraflar var. Ama 1939 yılındaki ithalât ve 
ihracatımızla bugünkünün arasındaki farkı da 
elbette tasarının aleyhinde bulunan arkadaş
larımız takdir ederler. Durup dururken hiçbir 
bakanlık, durup dururken hiçbir Devlet dairesi 
huzurumuza yeni bir kadro kanunu getirerek 
teşkilâtını genişletmek istemez. 

Tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman, Dış Tica
ret Dairesi Başkanlığına 11, İç Ticarete 8, ve 

I böylece üçer - beşer umum müdürlüklere tevzi 
ederek bugünkü sıkıntılarını izale edip, bakan
lığım kendisine düşen vazifeyi, kendisinden bek
lediğimiz şekilde yerine getirmenin gayreti 
içerisinde huzurunuza bu tasarıyı getirmişler
dir. Üç yıldır aranızda bulunuyorum, her sene-> 

I nin Ticaret Bakanlığı bütçesi ıgörüşülürken bü
tün değerli arkadaşlarım kalkarlar, «bu vekâ-

I letin teşkilât kanunu bir türlü gelmedi» diye 
şikâyet ederler. Çünkü kendisinden beklenen 
vazifeyi bihakkın ifa edemediğinden de şikâ
yetçi olurlar. Şimdi, Bakanlık huzurunuza bek
lediğiniz hizmeti yapabilmenin çarelerini ara
mış, bünyesindeki kadro imkânsızlığını görmüş 
ve bu imkânı sağlamak üzere huzurunuza gel
miştir. Hakikaten, değerli arkadaşım Ağanoğ-
luııun beyan ettiği gibi, benim de Bakandan 
ve Bakanlık teşkilâtından istirhamım şu: Bu 
kadrolara yeniden alınacak arkadaşlarımızın 
kendilerine düşen vazifeyi bihakkın yerine ge
tirmeleri ve şu tasarımın 'geçmesinde . görülen 
sıkıntının hiç olmazsa semeresini de göstererek 
bundan sonra gelecek bu gibi teşkilât kanunla
rımda bakanlıklarım sıkıntı çekmeden rahatlık
la hepimizin oyunu alması kanaatiyle bu tasa
rıya lehte oy kullanmanızı istirhamı eder, te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Meedi Agun, Komisyon 
sözcüsü, buyurunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ O. MEC-
Dİ AGUN (Rize) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlar; bâzı arkadaşlarımız ve Sa
yın Adalı bu kanun tasaırısının bizim bugüne 
kadarki bâzı düşüne elerimize aykırı olduğunu, 

j Devlet dairelerindeki memur adedinin çoklu
ğundan bir kişinin göreceği işi beş kişinin yap
tığından bahsettler. Bu hakikaten görüşleri
mizdir ve bir kısım dairelerimiz böyledir. Fa-

| kat şu rapor iyice tetkik edildiği zaman göırü-
| lür ki, bu Ticaret Bakanlığı için vâridolmıyan 
I bir şeydir. Ticaret Bakanlığının teşkilât kanu-
! nu, bu raporda da bariz surette belli olduğu gi-
! bi, 1939 tarihini taşır. Bu tarihten bu yana Teş-
I İtilâ t Kanununa çok ufaik kadrolar ilâve edil-
• miş ve bugüne kadar gelmiştir. Ama o günden 

bugüne kadar Ticaret Bakanlığının iş hacmi 
i rakamlar arz edeceğim, aşağı - yukarı bâzı ,ah-

valde 100 misli ve 1 000 misli artmıştır. Misal 
! vereyim: 1945 yılında ithalâtımız 97 milyon 
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dolar ve ihracatımız 168 milyon dolar iken 
İ'9'66 yılında bu ithalât 718 milyon dolara, ih
racatımız da 490 milyon dolara yükselmiştir. 
Ama Ticaret Bakanlığının kadrosu gene 1939 
yılındaki kadrodur. Bunun gibi başka örnekler 
de arz edeyim; anonim şirketler, 1939 yılında 
91 iken, 1966 senesinde 1 348 clir. Tabiî bu her 
ne kadar müfettişlik kadrosunu ilgilendirirse 
de bütün vekâletin ele bununla alâkaseı oldu
ğunu kabul etmemiz lâzımdır. Limited şirket
ler öyle, esnaf dernekleri ve birilikleri 148 iken 
1 972 ye yükselmiştir. Bunun gibi birçok işler 
artmış gitmiştir ve Ticaret Bakanlığı gene aynı 
Ticaret Bakanlığıdır. Bu itibarla bu itirazlar 
ve bu düşünceler Ticaret Bakanlığına karşı 
haksız olur kanısındayım. Bunun malî portesi
ne gelme e : Komisyon bunu incelemiştir, bu
nun üzerinde durmuştur; 2 200 000 lira civa
rında lolduğıınu tesbit etmiştir. Karşılanması 
sorulmuştur, Bakanlık bütçesi içerisinde yapı
lacak tasarruflardan sağlanacağı ve Bakanlığın 
bu sene 900 000 lira kadar bir tasarruf yapa
bileceği ifade edilmiştir. Ye bunun yanında za
mandan da tasarruf imkânı göstrllmiştir, şimdi 
çünkü 7 nci ayın sonundayız, 8 nci ay geliyor, 
mallı yıl 5 ay geçmiştir, bu kadrolar, şüphesiz 
hemen doldurulacak değildir. Memur almak, 
araştırmak tetkik etmek, imtihanla almak v. s. 
bir meseledir. Bu itibarla birkaç ay daha za
man geçtiği takdirde bu 900 000 lira ile bu kül
fet de karşılanacaktır, teminatı Hükümetçe ve
rilmiştir ve Komisyonumuzda da bundan son
ra kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu itibarla 
kanunun lehinde oy verilmesini istirham ediyo
rum. 

Arkadaşlarımızın, Sayın Eyidoğaın'ın ve Sa
yın İııci'nin Su Ürünleri kanunu tasarısının 
'Parlâmentodan çıkarılması temennilerine ve 
•heyecanlarınla biz de iştirak ediyoruz. Fakat 
bu kanun tasarısı ile doğrudan doğruya alâka
lı değildir. Bu kanun tasarısının tümünün ka
bulünü arz ederim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Hükümet
ten bir sual soracağını. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim, 

Devlet Personel Kanunu var. Bu kanun yeni 
kadrolar ilâvesinin ne şekilde olacağını derpiş 
etmiştir. Gelen bu tasarıyı Sayın Bakan o ka
nun hükmüyle kabili telif görüyorlar mı? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Bursa Milletvekili) — Yüksek Senatonun ka
nunumuza karşı gösterdiği alâkaya teşekkür 
ediyorum. 

Arkadaşlarımızın buradaki beyanlarına Sa
yın Komisyon sözcüsü benden evvel -cevap ver
diler. Yalnız Sayın Erdoğan Adailı arkadaşımı
zın evvelâ şu noktada beyanlarına cevap Yex~ 
nıelz istiyoırum: Türkiye'de dış ticaret, Dış Ti
caret Dairesi vasıtasiyle yürütülür ama Bakan
lığını içinde değil. Bunun bir kısmı Bakanlığın 
içinde yürütülür; ticari kota sistemi muhtelif 
bakanlıklarla beraber yürütülür. Ve şu hususu 
bir defa daha bilmekte fayda vardır. Bugün 
dünyada yeni yeni devlet kurnluşlariyle devlet 
sayısı artmıştır. Biz ancak bunlardan 41 i ile 
münasebette bulunabiliyoruz. % 30 una yakın, 
hattâ daha .aşağı bir nisbette, sayıda Devlet
le münasebette bulunuyoruz. 110 milyon nü
fuslu Endonezya'da hiçbir ticari temsilcimiz 
yoktur. Ye Türkiye ile hissî ve dinî bağları 
olan bir memleket sadece 100 bin dolar civa
rında bir ihracat yapıyoruz. Bize gösterdikleri 
yakınlıklara cevap veremememiz önada bizi 
temsil etmek imkânları olmadığından, ora ile 
bağlarımızın kopuk olmasından, işte getirdi
ğimiz bu teklifi erin nedenleri içinde bunlar 
var. 

Şimdi, bu kanunu getirmek zorunluğu var. 
Çünkü biliyorsunuz bâzı mevzularda, meselâ 
yabancı sermaye yatırımları konusundaki ihti
lâflarda, bu bürolarda çalışan memurlar Oda
lar Birliği mensuplarıdır, Odalar Birliğinden, 
veyahut bize bağlı kuruluşlardan Halk Banka
sından falan alınmış kimselerdir. Bunların me
suliyet yönü de tartışılabilir. Grayrimesul insan
lara bu kadar yetkiyi nasıl verirsiniz, diye gö
rüşler vardır. İşte bu kanunla bunlar düzenlen
mektedir. 

Şimdi, bu kanunu bu sebeplerle getiriyoruz. 
Arkadaşımızın suali, Devlet Personel Kanunu
nun tatbikatım biliyorsunuz, yürürlükte olan 
bir kanun çıkmıştır, ama tatbik imkânı yoktur. 
Şimdi malî imkânları yönünden Bütçe Kanu
nunun 39 neu maddesiyle verilmiş yetki ile 
bu tasarı Hükümet tarafından benimsenerek 
buraya getirilmiştir. Ye malî yükü de, arz et
tiğimiz gibi bütçe içinde kendi Bakanlığımız 
tasarrufları ile ^getirilmektedir. Arkadaşlarımı
zda bilhassa şunu belirtmek istiyorum ki, biz 

— 569 — 
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masrafçı bir bütçe getirmiyoruz, masrafçı bir 
görüşe de esasen ben karşıyım. Bu bahsettiği
miz tasarruflar içinde bunları değerlendirece
ğiz. Bir kadro alarak cari masrafları artırma 
heveslisi değiliz. Oari masraflarda âzami kısma 
yönünde görüşümüz vardı, ama bu personel 
tahdidi yolu ile değil. Çünkü bu takdirde hiz
metlerin müessir şekilde yürütülmemesi neti
cesi, cari .masrafları kısmının karşılığı zararla
rı biz daiha büyük gördüğümüz içindir ki, bu 
teşkilât kanunu ile bu ek kadro talebimde bu
lunduk. Bu kadroların Yüksek Senatoca kabu
lü halinde bunların en iyi şekilde değerlendi
rileceğinden emıin olmanızı rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Efendim, 
Sayın Bakandan şu ciheti öğrenmek istiyorum; 
hariçte Hariciye Vekâleti memurlarından isti
fade edilemiyor mu? Hariciye Vekâletinde, el
çiliklerde Ticaret Vekâleti ile münasebeti! da
ire vardır. Dış memleketlerde, her vekâletim 
ayrı bir memuru bulunabilir mi1? 

TİCARET BAKANI AHMET TÜRKEL 
(Devamla) — Bunu özel bir ihtisas mevzuu 
olarak mütalâa etmek gerekir, benim kanaatim 
budur. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz istiyen 

sayın üye? Yok. 

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

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadro

ların eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — Devlet memurları .aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmına ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir takrir var 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan kanunun birinci mad

desine bağlı (1) sayılı cetvelin su ürünleri ile 
ilgili 950 ve 8O0 liralık iki kadronun çıkarılma
sını teklif eylerim. Saygılarımla. 

Zonguldak 
Akif Eyidoğasn 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir. 

Maddeyi cetveli ile birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba-< 
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 

4. — Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/224; Cumhu
riyet Senatosu 1/813) (S. Sayısı : 992) (1) 

BAŞKAN — Tasarruf bonoları ihracı hak
kındaki kanun tasarısının maddelerine geçil
mişti. Şimdi birinci maddeyi okutuyorum. 

Tasarruf bonoları ihracı hakkında Kanun 

Madde 1. — Maliye Bakanlığı, bu kanunun 
2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı ödeme ve kesin
tiler karşılığı olarak her malî yıl başında bir 
tertip halinde nama muharrer tasarruf bonola
rı çıkarır. 

(1) 992 S. Sayılı basmayazı 26 . 7 . 1967 
tarihli 95 nci Birleşim Tutanağının sonuna ek
lidir. 
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Tasarruf bonosu karşılıkları, Türk ekomo-
misiniıı istikrar içinde gelişmesini teminen kul
lanılır. 

Her tertibin yıllık faiz nisbeti % 4 ten aşa
ğı ve % 7 den yukarı olmamak üzere Maliye 
Bakanlığınca tâyin olunur. Bu kanuna göre 
çıkarılacak tasarruf bonoları 10 yıllık vadeli 
olup, vâdeyi takibedeın ilk 6 ay içinde ve Ma
liye Bakanlığınca Ntesbit edilecek: esaslar dâ-
bilinde ödenir. 

Bir malî yılda yapılan tasarruf bonosu öde
me ve kesintisi karşılığında müteakip malî 
yıl için ihraç edilen tasarruf bonoları verilir. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Komisyon 
yerlerinde. 

Sayın Komisyon; bu kanunum diğer madde
lerinde matlap var, fakat birinci maddede yok. 
Var mı acaba bir şey, yoksa böylece mi sevk 
edilmiştir, diğer maddelerin var. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Böylece sevk edilmiştir. 

BAŞKAN — Yani Kamunun heyeti umumi-
yesini istihdaf eden bir madde olduğu için bu
raya matlap konmamıştır. 

Madde hakkında söz istıiyem sayın üye var 
mı efendim? Yok. 

Madde ile ilgili bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek: Basikanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarruf bonoları ihracı 

hakkındaki kamun tasarısının 1 nei maddesi
nin, işbu kanunun ruh ve esprisine uygun ola
rak aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Ankara1 

Turgut Cebe 
Ankara 

Yiğit Köker 

İstanbul 
Halûk Berkol 

Ankara 
Y. Kemal Senoeak 

Madde 1. — Maliye Bakanlığı, bu kanu
nun 2 ve. 3 ncü maddelerinde yazılı ödeme ve 
kesintiler karşılığı olarak her malî yıl başın
da bir tertip halinde nama muharrer tasarruf 
bonoları çıkarır. 

Tasarruf bonosu karşılıkları Türk ekono
misinin istikrar içinde gelişmesini teminen Ta
rım, Sanayi ve Ulaştırma sahalarına yapıla
cak: yatırımların finansmanında kullanılır. 

Her tertibin yıllık faiz nisbeti % 4 ten 
aşağı ve % 7 den yukarı olmamak üzere Ma
liye Bakanlığınca tâyin olunur. Bu kanuna gö

re çıkarılacak tasarruf bonoları 10 yıllık va
deli olup, vâdeyi takibeden ilk 6 ay içinde ve 
Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek esaslar 
dâhilinde ödenir. 

Bir malî yılda yapılan tasarruf bonosu öde
me ve kesintisi karşılığında müteakip malî yıl 
için ihraç edilen tasarruf bonoları verilir.. 

HÜSEYİN KALBAKLIOĞLU (Kayseri) _ 
Sayın Başkan, yanlış okundu galiba % 4 ten 
aşağı, % 5 ten yukarı olmamak üzere diyor, 
ikisi de aynı. 

BAŞKAN — % 4 ten aşağı, % 7 den yu
karı olmamak üzere Olacak. 

Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Yüksek Heye
tin takdirine bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — İştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon Yüksek Heyetin 

takdirine bırakıyor, Hükümet iştirak ediyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takrir kabul edilmiştir. 

Maddeyi, kabul edilen değişiklikle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde değişikliğe tabi olduğu içim 
açık oylarınıza arz edilecektir.' 

'Tasarruf bonosuna tabi olanlar 
Madde 2. — Gelir, Kurumlar, Veraset ve İn

tikal Vergisine tabi gerçek ve tüzel kişiler ile 
gayrimenkullerin ivaz mukabili intikalinde bu 
gayrimenkulleri satanlar, tasarruf bonosu kar
şılığını «ödemeye» mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarruf bonosu kesintisi 
Madde 3. — Aşağıda yazılı tediyeler ve is

tihkaklar tasarruf bonosu kesintisine tabidir. 
A) Gelir Vergisine tabi .gerçek ücretler ve 

ücret sayılan ödemeler. 
(İstisnadan faydalananlar hariç) ;> 
B) Gelir" Vergisine tabi telif ve patent 

halklarının satışı veya kiralanması dolayısiyle 
dar mükellefiyete tabi olanlara yapılan öde
meler ; 
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C) Dar mükellefiyete tabi kuramların 
Kurumlar Vergisi Kanununa göre Kurumlar 
Vergisi tevkif atına tabi kazanç ve iratları; 

D) «Bankaların nakit ikramiyeleri ile spor 
toto ve 'millî piyango ikramiyeleri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Tasarruf bonosu kesintisi yapmaya mecbur 

olanlar 
Madde 4. — Kamu idare ve ınüesseseseleri 

(köyler hariç), kamu iktisadi müesseseleri, ti
caret şirketleri, dernekler, tesisler, vakıflar, 
dernek, tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri 
ve bunların dışında kalan diğer kurumlar, ıgesr-
çek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan tüc
car ve serbest meslek erbabı, zirai kazançları
nı bilanço veya işletme hesabına göıre tesbit 
eden çiftçiler 3 ncü maddeye ıgıöre tasarruf bo
nosu kesintisi yapmakla mükelleftirler. 

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

'Muaflıklar 
Madde 5. — Vergiye tabi gelirleri sadece, 

götürü usulde tes'bit olunan ücretten, götürü 
usulde tesbit olunan ticari veya meslekî ka
zançlardan veya bunların hepsinden ibaret olan 
Gelir Vergisi mükellefleri tasarruf bonosu 
karşılığında ödemede bulunmazlar. 

Bir borç için icraen satılan gayrimenkul 
değerleri üzerinden tasarruf bonosu karşılığın
da ödeme yapılmaz. 

Genel bütçeye dâhil daireler, katına bütçe
li idareler, özel idare ve belediyeler ve köy 
hükmi şahsiyeti tarafından yapılan gayrimen
kul satışları tasarruf bonosuna tabi değildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenleır... Kabul edil
miştir. 

İstisnalar 
Madde 6. — 1 000 lirayı aşmıyan tediye ve 

matrahlar ile gerçek ücretleri üzerinden Gelir 
Vergisine tabi mükelleflerin ücretlerinin gün
lük 40, haftalık 280, aylık 1 200, yıllık 14 400 
liralık kısmı tasarruf bonosu ödeme ve ke
sintisinden m üstesnadıır. 

27 . 7 . 1967 O : 1 

I Bu istisnaların tatbikinde : 
1. — Aynı işveren tarafından aynı veya ay

rı hizmetler için yapılan muhtelif ücret tedi
yeleri ve ikramiyeler birleştirilir; ayrı ayrı iş
verenler tarafından yapılan ücret tediyeleri 
müstakilden naza<ra alıınır. 

2. — Ücretlerde vâki arızi mahiyetteki art
malar dolayısiyle istisna haddinin aşılması ha
linde, tasarruf bonosu ödeme mecburiyeti art
manın husule geldiği aya inhisar eder. 

3. — Ücretlerin indirimi ve kesintilere ta
bi tutulmadan önceki gayrdsatEi tutarları esas 
alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yım üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ©diyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Tasarruf bonosu ödenmesinde esas alınacak 

miktarr 
Madde 7. — Tasarruf bonosu ödenmesine 

esas alınacak miktarlar şunlardır: 
A) Gelir Vergisi Kanununa göre verilen 

yıllık ve münferit beyannamelerde gösterilen 
Gelir Vergisine taibi matrahlar; 

B) Kurumlar Vergisi Kanununa göre ve
rilen beyannamelerde (tasfiye beyannameleri 
hariç) gösterilen Kurumlar Vergisine tabi mat
rahlar ; 

C) Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 
10 ncu maddesi gereğince verilen beyanname
lerde Veraset ve İntikal Vergisine talbi mat
rahlar ; 

D) Gayrimenkul intikallerinde Emlâk 
Alım Vergisine esas olan değerler; 

E) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ikmalen re'sen veya sair suretlerle idarece tarh 

i olunan Gelir, Kurumlar, Emlâk, Alım ve Vera
set ve İntikal vergilerinden tahsili kabil bale 
'gelmiş bulunanlara ait matrahlar, (Bu suretle 
tarh olunan vergilerden malî ve idari kaza 

J mercilerinin kesin kararlarına istinaden terkin 
ve reddolunan kısımlara isabet eden ödemeye 

I ait tasarruf bonoları ve kesir makbuzları sene
si içinde, kendi tertibinden, senesi geçtiği tak
dirde geliverilecek paralar bölümünden ret ve 

| iade olunur ve bonolar .geri alımır.) 
I BAŞKA.N — Madde üzerinde söz istiyen 
I sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.. 
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Tasarruf bonosu kesintisine esas alınacak 
miktar 

Madde 8. — Tasarruf bonosu kesintisine 
esas alınacak miktar^ : 

A)1 13 ncü maddenin (A) bendine göre ya
pılacak tasarruf bonosu kesintisinde bahis ko
nusu ödemelerin indirim ve kesintilere tabi 
tutulmadan önceki ıgayrisâfi tutarıdır. 

B)i 3 ncü maddenin (B) bendine göre ya
pılacak tasarruf bonosu kesintisinde, bu tedi
yelerin G-elir Vergisi tevkifatma matrah olan 
miktaradır. 

€ ) 3 ncü maddenin (O) bendine gıöre yapı
lacak tasarruf bonosu kesintisinde, bıı kazanç 
ve iratlardan Kurumlar Vergisi Kanununa gö
re yapılacak Kurumlar Vergisi, tevtkifatuna 
matrah olan miktardır. 

D) i3 ncü maddenin (D) bendine göre ya
pılacak tasarruf bonosu kesintisinde, ikrami
yelerin kesintilere tabi olmadan önceki gayri-
sâfi tutarıdır. 

Bu maddemin (A) bendine göre yapılacak 
kesintide, aynı işveren tarafından aynı veya 
ayrı ayrı hizmetler için yapılan muhtelif ücret 
tediyeleri birleştirilir; ayrı ayrı işverenler ta
rafından yapılan ücret tediyeleri müstakillen 
nazaıra alınır. 

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

Mahsup 
Madde 9. — Tasarruf bonosu kesintisine 

tabi tutulan kazanç ve iratlar üzerinden yapıl
mış olan kesinti miktarı, bu kaaaınç ve iratla
rın beyannameye ithal edilmiş bulunmaları şar-
tiyle, G-elir ve Kurumlar Verigisi mükellefleri
nin 7 ncd maddeye göre yapacakları ödeme 
miktarından indirilir. 

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

Nıisbet 
Madde 10. — Tasarruf boınosu ödeme ve 

kesinti nisbeti % 3 tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza aırz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Öde'me Ve kesinti süreleri 
Madde 11. — A)1 Tasaırruf bonosu ödeme

si, Gelir, Kuramlar ve Veraset ve İntikal ver
dilerinin ilk taksitinin tediyesi gereken süre 
içinde, gayrimenkul intikallerinde Emlâk AlımJ 
Vergisinin tediyesi sırasında defaten ilgili ver
gi dairesine yapılır. 

B> 13 ncü maddenin (A), (B) ve (C) bend-
lerine göre yapılacak tasarruf bonosu kesintisi 
ilgili 'Gelir veya Kurumlar verıgileıranin tevki
fi gereken süre içinde yapılır ve bahis konusu 
vergilerin ödenmesi gereken süre içinde ilgili1 

vergi dairesine yatırılır. 
O): 3 ncü maddenin (D) bendine ıgöve ya

pılacak tasarruf bonosu kesintisi, bahis konu
su ikramiyelerin tediyesi sırasında icra olunur 
ve kesintinin yapıldığı ayı takibed'en ayın 
20 nci günü akşamına kadar ilgili vergi daire
sine yatırılır. 

BAŞKAN — -Madde üzıerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil--
mistir. 

Ödeme ve kesinti mecburiyetinin ortadan kalk
ması 

Madde 12. — 2 nci madde ile 3 ncü mad-» 
denin (A), (B) ve (jC) bendlerindeki ödeme 
ve kesinti mecburiyeti, ilgili vergi alacağının 
tahakkuk zamanaşımına uğraması ile; 3 ncü 
maddenin (D) bendindeki kesinti mecburiyeti 
kesintinin yapılması gereken tarihi takibeden' 
yılın başından itibaren 5 yıl geçtikten sonra 
ortadan kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarruf bonosu kesintisine mecbur olanların 
sorumluluğu 

Madde 13. — Tasarruf bonosu kesintisi yap
maya mecbur olanlar bu mecburiyetini yerine 
getirmedikleri takdirde, tasarruf bonosu ke
sinti mecburiyeti tasarruf bonosu ödeme mec
buriyeti haline inkılâlbeder ve bonolar kesinti 
yapmaya mecbur olan ıgerçek ve tüzel kişiler 
adına tanzim olunur. Bu suretle zıyaa uğratı
lan tasarruf bonosu bedellerinin % 20 si nisbe-
tinde ceza uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isıtiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Tasarruf bomo.su ödeme mecburiyetimin yerine 

ıgetirilmesi 
Madde 14. — 7 nei maddeye göre tesib.it olu

nan matrahlar üzerinden yapılacak tasarruf 
bonosu ödemesinde zıyaa uğratılan tasarruf 
'bonosu bedellerinin % 20 si mislbetiııde e eza alı
nır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yım üye? Yok. Maddeyi oylarınıza aırz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyemler... Kabul edil
miştir. 

Madde 15. — Bu kanun hükümleri mahfuz 
olmak üzere, Vergi Usul Kanunu ile Âmme 
Alacaklarının Tallısiili Usulü hakkındaki Kamun 
hükümleri tasarruf bonosu ödeme ve kesintile
ri hakkında da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında bir takrir 
vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa, 
Kanunun adı (Âmme Alacaklarınım Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun) dur. Bu sebeple, 
15 nei madde 2 nci satırındaki (tahsili) keli
mesinin (Tahsil) olarak değiştrıilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Yozgat 
iS a dik Artukm aç 

BAŞKAN •— Bu bir maddi hatadır galiba. 
Bu bakımdan tashihinin oylanmasına lüzum 
yok. Tobı hatası olduğu için omu tashih edi
yoruz. Ancak aslı yamıi Millet Meclisinden ge
len şekli de (tahsili) şeklimde olduğu için oy
lamaya lüzum vardır efendim. Takrire Hükü
met ve Komisyon iştirak ediyor mu efendim1? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir) — Etmiyoruz. Kamunun ismi böy
le. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İ. CENAP 
EGE (Aydın) — Katlımıyoruz. 

FERtD MELEN (Van) — Sayın Artuk-
maç, yanlış hatırlamasıın. Benim bildiğim de 
«tahsili» dir. 

SADIK ABTÜKMAÇ (Yozgat) — Hayır 
Başkanım. Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü 
hakkındaki Kamum olacak. 

BAŞKAN — Maliyeci arkadaşlar tahsili 
usulü olduğuna dair beyanda bulundular. Efen
dim takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmıiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Madde üzerinde söz istiyen? Yok. Maddeyi 
oylarınıza aırz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyemleır... Kabul edilmiştir. 

Ödeme ve kesinti bedellerimin hesaplanması 
Madde 16. — Tasarruf bonosu ödeme ve 

kesintilerinde, 5 lira ve daha az kesirler atılır, 
5 liradan yukarı olanlar 10 liraya çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarımıza aırz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

'Bonolarla ilgili hükümler 
Madde 17. — Bu kamuma göre yapılacak 

ödeme ve kesinti karşılığımda verilmesi gerek
li nama yazılı tasarruf bonoları asgari 100 li
ralık kupürler halinde ihracedilir ve bütçeye 
gelir kaydedilir. 

Bonoların bu kanunda yazılı olanlardan baş
ka. şart ve özelliklerini tesbit etmeye ve bono tu
tarı 100 lirayı karşılamıyan meblâğlar içim fa
izsiz ve tutarı 10 liradan aşağı olmıyan kesir 
makbuzları vermeye ve bunlardan tasarruf bo
nosu kupürlerine muadil olanlaırınıım ibrazında 
tasarruf bonoları ile değiştirmeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. Kesir makbuzları bono hük
münde olup tasarruf bonoları ile ilgili bilcümle 
hükümler, bunlar hakkında da uygulanır. 

Tasarruf bonoları ile değiştirilmek üzere 
ibraz edilen kesir makbuzlarımın tutarı 100 li
radan az olduğu takdirde aradaki fark ilgili 
tarafından nakden ödenebilir. 

Tasarruf bonoları ve faizleri ve bu bono
larla ilgili malî servis işlemleri bütün vergi, 
resini ve harçlardan muaftır. 

Bu kanun gereğince çıkarılacak bonoların 
faiz ve bedelleri ile diğer her türlü giderlerini 
karşılıyacak ödemek her yıl Maliye Bakanlığı 
Bütçesinde Devlet borçları bölümüne konur. 

Bonolar m ihracı işlemleri 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine tabi değildir. 

Tasarruf bonosu faizleri tediyesi iktiza et
tiği tarihten itibaren 5 yıl, bono bedelleri ve 
kesir makbuzları ödemeleri gerektiği tarihten 
itibaren 10 yıl sonunda zamanaşımına uğrar ve 
ilgililerin bunlar üzerindeki hakları Hazine le
hine sakıt olur. 
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BAŞKAN — Saym Artukmaç, buyurun. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 17 ned madde 
baklanda mâruzâtta bulunmadan evVel bir üzün
tümü arz etmek isterim. Şimdiye kadar kabul 
'edilmiş olan kanunun adı, «Amcae Alacaklarını 
Tahsil Usulü Kanunu» 'olduğa halde Hükümeti
mizin bu ismi kabul etmemesini üzüntü ile kar
şıladığımı -arz etmek isterim. 

Muhteremi arkadaşlarım; 17 nci madde hak
kındaki mâruzâtıma •başlıyorum; 17 nci madde
ye göre bonolar asgari 100 liralık kupürler ha
linde ihracedilecektir. Bundan aşağı miktarlar 
için ilgiliye faizsiz kesir makbuzları verilecek
tir. Şu halde Maliye ilgili şahsa, bir taraftan bo
no ve diğer taraftan da faizsiz kesir makbuzu 
verecektir. Ama bu muamele söylendiği kadar 
kolay olmıyacaktır. Çünkü her hangi bir vesi
kanın makbuz niteliğinde olması bâzı kayıt ve 
şarta, bağlıdır. Bir belgenin makbuz niteliğini 
kazanabilmemi için bu belgenin sadece doldurul
ması kâfi değildir, bilindiği üzene. Bu belgenin 
karşılığının bir hesaba geçirmesi lâzımdır. Ayrı
ca bu hesabın vezne ve hesap kayıtlarına uygun
luğunun muhasip ve müfettiş tarafından kont
rol İmkânlarının da. mevcudiyeti de şarttır. Di
ğer taraftan, bu faizsiz kesir makbuzlarım bono 
ile değiştirmek muamıeleMİndc bunların karşılık 
kaydının kapatılması da lâzımdır. Bu hususları 
maliyeci arkadaşlarımız -gayet iyi bilirler. Görü
lüyor ki, işlemesi gerekli olan şu karışık meka
nizma muvacehesinde bonoların bu kesir tevki-
fatı karşısındaki makbuz 'adlı vesikanın veıel-
mesi çok müşkül bir muamele olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar: bundan daha 'önemli 
olan. 'bir cihet de, bu kanuna göre 100 liralık bir 
bonoya faizi ödenecektir ve fakat bu bononun 
kesri için faiz •ödenmiyeee'ktir. Ye mce-elâ 00 lira 
olan yahut 80 lira olan bir bono kesri için faiz 
ödcnmiyeoektir. Bu adalete ve hakkaniyete uy
gun bir hareket, sayılamaz. Şu halde bu karışık 
usul ve şekle bu gayriâdil duruma mahal vermi-
yecek bir çözüm yolunun bulunması lüzumu var
dır. Fikrimizce tasarruf bonoları kupür haddi 
«skisi gibi 10, 20, 50, ,100, 500 ve 1 000 lira 'ola
nak kabul edilmelidir. Nitekim Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu ela bu esası kabul etmiştir, 
zannediyorum aynı mülâhazalara dayanarak. 

Muhterem arkadaşlarım; arz -ettiğim şekle 
uygun hüküm sevk edildiği takdirde, Maliyeyi 
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| içinden çıkaımıyacağı derecede müşkül duruma 
sokacak, olan kesir makbuzları meselesi orta
dan kalkacak ve ilgili şahıslar normal faiz alma 
imkânına kavuşacaklardır. Bu suretle bilhss-a 
dar gelirli vatandaşlarımız (faizden mahrum edil
memiş olacaklardır. Bu konuda, bir önerce tak
dim ediyorum. Önergemin mahiyeti şu olacaktır. 
Bura ela ki, Millet .Meclisinin metninde bulunan. 
ikinci ve 3 ne a fıkralar •çıkarılmakta ve son fık-

J ra im 2 nci satırındaki «ve kesir makbuzları» 
! ibaresinin çıkması lâzımgelmckteelir. 

Bir de şunu istitnaelen 'arz -edeyim : Halen 
{ mevcudolan metinden son fıkranın, 2 nci satırm-
J daki, «makbuzlar ödemeleri gerektiği tarihten.» 
| yazılmıştır. Bunun bilhassa düzeltilmesi g-eı-ck-

mektedir, «ödemeleri» yerine «ödenmeleri ge
rektiği talihten» olması icabetmektedir. Öııer-

j gemi şu şekilde takelim 'ediyorum : 
Madde 17 : «Bu kanuna, göre yapılacak öde

me veya kesinti karşılığında verilmesi gerekli 
ı mama yazılı tasarruf bonoları; 10, 20, 50, 100, 

500, 1 000 liralık küpü "ler halinde İhraç ve büt-
| ceye gelir kaydedilir. Tasarruf 'bonoları ve faiz-
I 1 e il ve bu bonolar ile ilgili malî servis iş] emle ri 
* bütün vergi, resim ve harçtan (muaftır. Bu ka-
j nuu gereğince çıkarılacak bonoiaaan faiz ve be-
j deUeri ile diğer her türlü giderlerini karşılıya-
j enk ödenek her yıl Maliye Bakanlığı bütçesinde 
j Devlet borçları bölümüne konur. Tasarruf bo-
! nolannın. ihracı işlemleri 2490 sayılı Kanun hü-
| kümlerine tabii değildir. Tasarruf bonoları faiz-
I İcri tediyesi iktiza ettiği tarihten itibaren 5 yd 
| bono bedelleri ise ödenmeleri 'gerektiği tarihten 
I İtibaren 10 yıl sonunda zaman, aşımına uğrar, 
j ilgililerin bunlar üzerindeki hakları Hazine le-
i hine sakıt olur.» şeklinde bir önerge takdim et-
| m.iş bulunuyorum, iltifatınıza mazhar olmasını 
j istirham -ederim. Saygılarımı sunarım. 

j BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum, efendim. 

I Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
i Sözle belirttiğim sebepelrden ötürü, tasarruf 
! bonoları hakkındaki tasarının 17 nci maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artnkma'ç 

i 

i Bonolarla ilgili hükümler 
| Madde 17. — Bu kanuna göre yapılacak öde-
j me veya kesinti karşılığında verilmesi gerekli 
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îiama yazılı tasarruf bonoları 10, 20, '50, 100, 
500 ve 1 000 liralık kupürler halinde ihraç ve 
bütçeye gelir kaydedilir. 

Tasarruf bonoları ve faizleri ve bu bonolar
la ilgili malî servis işlemleri bütün vergi, resim 
ve harçtan muaftır. 

Bu kanun gereğince çıkarılacak bonoların 
faiz ve bedelleri ile diğer lıer türlü »giderlerini 
karşılıyacak ödenek, her yıl Maliye Bakanlığı 
bütçesinde Devlet borçları 'bölümüne 'konur. 

'Tasarruf bonolarının ihracı işlemleri 2490 sa
yılı kanun hükümlerine tâbi değildir. 

Tasarruf bonosu faizleri, tediyesi iktiza et
tiği tarihten itibaren beş yıl, bono bedelleri ise, 
ödenmeleri gerektiği tarihten itibaren on yıl so
nunda zamanaşımına uğrar ve ilgililerin bunlar 
üzerindeki hakları Hazine lehine sakıt olur. 

BAŞKAN — Sayın Melen takrir hakkında 
ımı efendim? 

FERİD MELEN (Van) — Madde 'hakkında. 
BAŞKAN — 17 nci madde hakkında mı? 
FERİD MELEN (Yan) — Madde ve takrir 

hakkında birlikte. 
BAŞKAN — Evet, buyurun efendim.. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar; Hükümetçe gelen metinde bilhassa me
murlara yapılacak ödemeler için memurlar adı
na bar cari hesap açılması hükmü mevcuttu. 
Fakat komisyonlar bunu çıkarınea hakikaten 
bir boşluk hâsıl olmuştur. Bu bakımdan takrir 
sahibi de takriri ile haklı duruma »girmiştir. 
Duranı şu : 100 liralık bono alabilmek için 
3 30'0 liralık istihkak sahibi olmak lâzım. Yani 
milletvekilleri dahi aylıklarını aylık olarak al
salar kendilerine bono verilemiyor, makbuz ve
riliyor. Bu durumda bütün işçiler, bütün memur
lar muvakkat makbuz alacaklar; bütün tediye
ler, 3 300 liradan aşağı olan bütün tediyeler ki, 
bütün memurların maaşlarını ihtiva ediyor, na
dir istisnalar hariç ve bütün işçi istihkaklarını 
ihtiva ediyor, hepsine muvakkat makbuz verile
cektir. Ve bu muvakkat makbuzları ellerinde 
bulunacak, bunları biriktirecekler tekrar gelip 
değiştirecekleı\ Bu hakikaten geniş bir muamele 
hacımı doğurur, asgari. Ve bu yüzden birçok sız
lanmalar olabilir, birçoklarının hakkı zayi ola
bilir. Ve bundan evvelki suiistimallere benziyen 
şeyler olabilir, makbuzlar, makbuzlar, ve saire 
ve saire. Hükümetin bu durumu dikkate alması 
lâzım. Ve muvakkat maddede, eğer Hükümetin 

getirdiği metin aynen kabul edilmiş olsaydı bu 
mahzur bu 'şekilde ortaya çıkmazdı. Çünkü me
murlara cari hesap açılacak ve 3 ayda bir ken
dilerine hesapları doldukça bono verilebilecek
ti. Ama şimdi o madde çıkmış bu ortada kalmış
tır. Bu durumda 100 lira çoktur, bu 100 lirayı 
50 liralık asgari hadde indirmek lâzım, ancak o 
şekilde işin içinden 'çıkabiliriz. 

BAŞKAN — Takrire Hükümet ve komisyon 
iştirak ediyor mu ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Katılmıyoruz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet takrire 
katılmıyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkanım, 
burada maddi bir hata ^av. Maddenin sonunda, 
ikinci satırda, «makbuzları ödemeleri» «ödenme
leri» olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Efendim, Meclisten gelen şekli 
de aynen böyledir. Binaenaleyh, hu hususu dü
zeltmek için oya. müracaat etmek mecburiyetin
deyiz. 

Meclisten gelen şekli böyle efendim. Maddi 
hata orada olmuşsa kabul edilmiştir. Binaena
leyh burada aksi kabul edilecektir. Komisyonun 
metninde, 17 nci maddenin en alttan 2 nci satı
rının baş tarafında, «makbuzları ödemeleri» ya
zılıdır, bunun doğru şekli ile «ödenmeleri» ola
rak düzeltilmesi 'gerektiği komisyonca beyan 
edilmektedir. Meclisten gelen şekli de burada 
yazılı olduğu gibidir. Bu hususun komisyonun 
beyanı şeklinde düzeltilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul 'edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Madde açık oya sunulacaktır. 

Tasarruf bonoları ile ilgili yasaklar, mecburi
yetler ve cezalar 

Madde 18. — Tasarruf bonoları bedelleri ve 
faizleri istihkak sahiplerine ödenir. 

Gerçek kişiler adına yazılı tasarruf bonoları
nın vâdesinde ödenmesinde kimliğin ispatı mec
buridir. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak devir 
ve temlik edilen tasarruf bonoları hüküm ifade 
etmez. Tasarruf bonolarına müstahak olan ger-
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çek kişilerin iadını veya tüzelkişilerin unvanını | 
yazmadan bonoları verenler hakkında, bu du
rumda olan tasarruf bonosu bedöllerkıiın % 10 u j 
nisbetinde ceza alınır. Muhtasar beyanname ve- j 
i'ilmesi halinde aynı hüküm vergi sorumlusu 
hakkında da uygulanır. Kesir makbuzları için de 
aynı hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Altan buyurun. I 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) - Muhterem 

senatörler; bu madde, kanaatimce Anayasanın j 
36 ncı maddesine aykırıdır. Çünkü Anayasanın 
36 ncı maddesi gereğince, mülkiyet hakkını şa
hıslar dilediği gibi kullanabilirler ve tasarruf 
edebilirler. Hangi hallerde mülkiyet hakkının 
kullanılmasının tahdidedileceği belirtilmiştir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle kanun
la sınırlandırılır. Mülkiyet hakkının kullanıl
ması kamu yararına aykırı olamaz denmektedir. 
Bunun dışında, şahısların mâliki bulundukları 
malları, bu gibi senetleri, ve saireyi istediği gi
bi tasarruf etmek hakkına hâizdirler. Halbuki 
burada bu madde hükümlerine aykırı olarak de
vir ve temlik edilen tasarruf bonoları hüküm 
ifade etmez tâbiri vardır. Esasen maddenin ted
vin şekli de bizim Geçici Komisyonda yanlış ya
pılmıştır. Bu şekli ile kabul edildiği takdirde za
ten bu maddede her hangi bir yasak yoktur. 
Ancak, bu madde hükümlerine aykırı devir di
ye bir ibare konmuş. Millet Meclisinin kabul 
ettiği metinde, birinci fıkra olarak kabul edilen 
yasaklar bölümü bizde çıkarılmıştır. Orada ta
sarruf bonoları, bu kanunda ve ilgili tüzükte 
yazılan haller dışında devir ve temlik edilemez. 
Tasarruf bonolarının haczi kabil değildir, den
miştir. Şimdi, bu madde çıkarıldıktan sonra bir 
kere tedvin itibariyle 18 nci maddedeki, üçüncü 
fıkranın basındaki bu cümlenin de çıkması ica-
beder. Çünkü, atıf yapıyor. Bu atfın çıkması 
icabeder, bir. I 

İkincisi; esasen Anayasaya aykırılık bakı
mından da böyle bir hükmün konulmaması lâ
zımdır. Çünkü, benim mülkiyet hakkımı hiçbir 
şekilde tahdidedemezsin, kamu yararı hariç. 
Devlet bono çıkarmış, Devletin bono çıkarması 
vergi olmadığına göre, lalettayin bir hükmi 
şahsiyetin, bir şirketin veya diğer şahısların 
bir borçlanması mahiyetindedir bu. Onun verdi
ği senedi, Türk Ticaret Kanunu muvacehesinde ı 
dilediğim gibi kullanmak hakkını hâiz olduğu 
halde Devlet benim bu hakkımı kendi çıkarınca I 

nasıl tahdidedebilir ? Hele hele,.. (Kamu yararı 
vardır, sesleri) Kamu yararı yoktur beyler bu
rada. Kamu yararının ne olduğu sarahaten be
lirtilir. Devir, kamu yararına mâni olamaz, za
ten, devir bakımından kamu yararı mevzuubahis 
olamaz. Benim bunları Ahmet'e Mehmet'e ver
miş olmam, v. s. ye devretmiş olmam, bu bono
nun çıkarılmasından maksat ne ise onu ihlâl et
mez. Sen bu parayı ödiyeceğim diyorsun; ama 
bana ödersin, ama bu senet kimin elinde ise ona 
ödersin. Devlet olarak senin bu bonoları çıkar
malıdaki gayeyi ihlâl etmiyor, devir muamelesi. 
Binaenaleyh; böyle bir hüküm koymak Anaya
saya aykırıdır. Hattâ, haczi caiz değildir diyor. 
Farzedelim ki, bir şahıstan alacağınız var, ada
mın hiçbir malını bulamıyorsunuz, yalnız elin
de birikmiş bonoları var; şu madde konulduğu 
takdirde alacağınızı tahsil etmek imkânını elde 
edemiyorsunuz. Buna hiç kimsenin hakkı yok
tur, beyler. Alacağımı tahsil etmek imkânını 
elimden alacak bir hüküm getirmek yine Ana
yasaya aykırıdır. Bu bakımdan, arkadaşlarımız, 
Geçici Komisyon, Millet Meclisinin 18 nci mad
desinin birinci fıkrasındaki hükmü kaldırmak
la isabet etmiştir. Ancak, ikinci husus bu 18 nci 
maddenin üçüncü fıkrasının başındaki, «Bu 
madde hükümlerine aykırı olarak devir ve tem
lik olunan tasarruf bonoları hüküm ifade et
mez.» kısmının da zuhulen konduğuna kaaniim. 
Çünkü birinci kısım kalktıktan sonra bunun 
haydi haydi kalkması lâzımdır, hem Anayasa 
bakımından, hem de bu maddenin tedvini bakı
mından. Bir takrir vermiş bulunuyorum, ilti
fat buyurmanızı istirham ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Tığlı, 
buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Muhterem Başkan, muh
terem arkadaşlarım; bu kanunun getirdiği yeni
liklerden en mühimi, 223 sayılı Kanunun kabul 
ettiği devir salâhiyetini ortadan kaldırarak, çı
karılacak bonoların nâma muharrer oluşudur. 
Nâma muharrer olarak bono çıkarılacağı husu
su, birinci maddede kabul edilmiştir. Bu madde 
bu hükmü getirmekten maksat bonoların devri
ni önlemek ve böylece istismara mâni olmaktır. 

Birinci maddede bonoların nama muharrer 
olarak çıkarılacağı kabul edildikten sonra 18 nci 
maddenin kabul ettiği buna mütenazır olarak 

I 
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hükmü, devredilemez ve icraen de haczedile
mez hükmü buna uygundur. Komisyon, benim 
kanaatime göre 18 nci maddenin malûm fıkrası
nı kaldırmak suretiyle devredilemez, haczedi
lemez hükmünü ortadan kaldırmakla hata etmiş
tir. Biz bu hatayı sonradan anlamış bulunuyo
ruz. Zira, birinci maddede, nama muharrer ola
rak şeklinde kabul edilen hüküm ile 18 nci mad
de ile devrinin caiz hale getirilmesi hükmü bir te
zattır. Bu itibarla biz bu mütalâaya iştirak etmi
yoruz ve hatamızı da kabul ediyoruz. Bir malın 
âhara devrinin önlenmesinin Anayasaya aykırı 
olacağı hususuna gelince: Bu bir istikraz kanu
nudur. Faiz karşılığında ödünç alma kanunu
dur. Verilecek paranın yani alman ödünç para
nın iadesi on sene gayesine matuf dur. On sene 
dolmadığına göre bono alan bir şahıs, Devlete 
karşı bir alacağı olan şahıs, Devlete karşı kendi 
lehine doğmuş bir hakkm sahibi sayılamaz. Bu, 
nihayet on sene sonra alınacak bir paranın bir 
vesikası, bir makbuzu mahiyetinde olup, tedavü
lü mümkün, iktisabedilmiş bir halk olarak müta
lâa edilemiyeceğine göre âhara devrinin önlen
mesi de Anayasaya aykırı olmaması lâzımgelir. 
Eğer hâmiline muharrer olsaydı, her an devri 
caiz bir hüküm içinde mütalâa edilmiş olsaydı, 
diğer bir madde ile ahara devrinin önlenmesi 
Anayasaya da aykırı olurdu ve hâmiline mu-
harrerlik hükmü ile tezat halinde olurdu. Ma
dem ki, nama muharrerdir, o halde devri müm
kün değildir. Madem ki, on sene içerisinde kendi
si bir istihkakın sahibi değildir; o halde sahibi 
olmadığı bir hakkın harice devredilmemiş olma
sı normaldir ve devir edilmemiş olması dolayı-
siyle de Anayasaya aykırılığı bahis konusu ol
mamak lâzımgelir. Komisyon adına arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 
FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım; komisyonca bu maddede yapılan de
ğişiklik, bu kanunun tedvini sebebine uygun de
ğildir. Ama komisyonda bulunuyordum, bâzı 
arkadaşların teklifi ile bu tadilât yapılmıştır. 
Eğer bu, tadil edilmiş şekliyle kabul edilirse, 
o vakit hakikaten bu kanunu kabul etmekteki bir 
fayda ortadan kalkar, eski vaziyetten daha kö
tü bir vaziyet hâsıl olur. Komisyonun bu metni 
ile beraber değilim. Ancak bu maddede, gerek 
komisyon metninde, gerek Millet Meclisinden ge
len metinde ve hattâ Hükümetten gelen metin
de bir noksanlık vardır, onu burada tamamlamak 
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gerekmektedir. O da iflâs halinde, şirketlerin 
iflâsı halinde ve diğer hallerde mirasın irsen in
tikal hali; burada istihkak sahibine gerek fa
izi için ki, bir mesele çıkacaktır, göreceksiniz, 
hepiniz Hükümet dairelerine koşacaksınız, her 
sene, bu tasarruf bonolarının kuponlarının tah
sili için. Çünkü istihkak sahibine bizzat bunu 
ödemeyi emrediyor, bu kanun, vekil dahi tâyin 
edemezsiniz. Vatandaş için bu hakikaten büyük 
bir şey teşkil edecektir. Şimdiye kadar kuponla
rı veriyorduk birine, gidip bankadan faizleri 
tahsil ediyordu. Fakat, kimin adına yazılı ise, 
bizzat onun gitmesi bankaya kadar veya Mali
ye dairesine kadar ve bizzat faizi tahsil etmesi 
gerekecektir. Bu nokta büyük bir (sızlanmaya) 
sebebolabilir, bunu kaydediyorum. Ama, başka 
çare de düşünülemez, bu mevzuda. Ancak, arz 
ettiğim gibi şirketlerde istihkak, iflâs halinde, 
yani iflâs yolu ile bir başka kimseye intikal et
miş ise bu bonolar, şüphesiz nama muharrer 
olan bonolar bir başka kimseye intikal etmiştir 
ve yeni istihkak sahibi, adı yazılı olan kimse de
ğildir. Bu durumda ne yapacağız? Burada da hü
küm yoktur, açıktır. Miras yolu ile intikal eden 
irsen intikal eden bonolarda da bu durum aynı
dır. Burada da hüküm acıktır. Bunu tamamla-
mak lâzımdır. Belki diyecekler ki, biz bunu ni
zamname ile tamamlarız. Çünkü komisyonda 
Hükümet adına konuşan bir arkadaşımız böyle 
bir beyanda bulundu. 

Muhterem arkadaşlarım; kanun sarahaten 
yetki vermedikçe Hükümet tüzük ve nizamname 
hazırlayamaz. Bu sebeple burada nizamname ile 
dahi olsa bunun esaslarını tesbit etmek, buna 
dair bir yetki vermemize ihtiyaç vardır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Açık oyla
maya tabi maddelere açık oylarını kullanmayan 
sayın üyeler lütfen oylarını kullansınlar. 

Sayın Tığlı buyurun. Komisyon adına. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Muhterem arkadaşlar; 
18 nci maddenin kaibul ettiği, istihkakın sahip
lerine otlenir şeklindeki hükmün zorluklar do
ğuracağı hususundaki, Sayın Melen'in ifadesine 
iştirak ederiz. Kolay bir is değildir. Fakat, mut
laka bu sahibine ödenecek mânasına gelmez. 
Zira bononun vâdesi dolduktan sonra artık 
genel hukuk hükümleri cari olur. Vekâletna-
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me ile de isme muharrer olan bono bedelleri 
vekiline ödenebilir. (Sarih hüküm var sesleri) 
Zaten sahiplerine diyor, ama, genel hukuk kai
deleri cari olacaktır. 10 sene dolduktan sonra 
her sahip hakkını vekâlet yolu ile istihsal et
tirebilir. (Faizler, sesleri). Faizler taşıyanlara 
aidolaeaktır. Sâhibolmak şart değildir. Hü
kümde sarahat vardır. Kuponlar, faiz kupon
ları hâmiline olacaktır. Her hâmil sahibi olma
dan da kupon faizini alabilecektir. Sadece Ta
sarruf Bonosunun bedelini on sene müddet dol
duktan sonra almak için ya sahibolınak lâzım
dır yakutta sahibinden vekâletname almak lâ
zımdır. Yani ahzı kabzanyetkili bir vekâlet
name almak lâzımdır. O itibarla genel hukuk 
kaidelerini bertaraf eden bir hüküm değildir. 
Fakat bizzat almak da kolay bir iş değildir. Ama 
işin zorluğu böyle bir hükümden vazgeçilmesini 
icâbettirmez. Binaenaleyh, bunun zorluğuna rağ
men katlanılmasında ve nama muharrer olmak 
suretiyle tedavülünün büyük çapta önlenmesin
de zaruret olduğundan komisyon bu hükmü ka
bule mecbur olmuştur. Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika saym sözcü; bir 
sual vardıi'. Buyurun Sayın Kangal. 

HASAN KANGAL ((kimim rbaskamnea 
•S. !v.) — Erendim, muhacirlere arazi verilmiş
tir, on sene müddetle satılmıyacaktır, diye. Ta
pu muamelesi görmemesine rağmen bu arazi
ler noter senedi ile satıldı ve tatbikatta hepi
miz bunun şahidi olduk. Bu da aynı bu yola 
gitmez mi? On sene sonra hiç olmazsa bunların 
hâmiline muharrer yapılmasını düşünmez; misi
niz ? 

BAŞKAN — Bu sualiniz Hürmete mütevec
cih olabilir. Birinci kısmına yalnız sualinizin 
cevap versinler, efendim. Çünkü şimdi komis
yon bunu düşünemez, 10 sene olup olmamasını. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Şimdi, muhacirlere dağıtı
lan arazinin on sene içerisinde başkalarına satı-
lanııyaeağma dair olan kanunun hükümleri ma
lûmunuzdur'. Buna rağmen noter senedi ile ha
ricen l)iı arazinin satılmış olması da bir vakıa
dır. Fakat haricen vâki olan bu satışlarda mül
kiyet değil, intifaı intikâl ettirilmiştir. Bunda 
da nama muharer olmasına rağmen, satışına ve 
devirme mâni bir hüküm yoktur, devredebilir. 

Bu devir bononun mülkiyetini değil, intifamı 
devir mahiyetinde olacaktır. 

Nama muharrer olmasına rağmen bu bo
nonun yüzde ona, yüzde beşe veya bedavaya in
tikaline, devrine mâni olunmuş değil, kupon 
faizlerini almak imkânını doğuracaktır. Tarla
nın mülkiyetinin geçmeden devri, nasıl tarlanın 
intifama sebebolmuşsa, olmakta ise; buna rağ
men bonoların devri yine mümkün olacaktır. 
Fakat devralan şahıs Maliyeden bononun be
delini almak imkânından mahrum olacak, fa
kat bono bedelinin müddeti oluncaya kadar fa
izini almak imkânını haiz olacaktır. Yani inti
famı alacaktır. 

BAŞKAN — Sayın üeuzal. 
ÖMER ÜCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu maddenin 
kati hüküm getiren, devredilmez hükmü Ana
yasanın 36 ncı maddesine aykırıdır» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın 36 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasında «Bu haklar ancak 
kamu yararı amaciyle kanunla sınırlanabilir» di
yor. Esasen bu katı hüküm eğer 223 sayılı Ka
nımda yer almış olsa idi, bugün huzurunuza ge
len tasarının geçici 1 nci maddesine ihtiyaç kal
mazdı. Buradaki «Devir ve temlik edilen tasar
ruf bonoları hüküm ifade etmez» den kasıt, dar 
gelirli vatandaşların hakkının korunmasına ma
tuf bir tedbirdir. Eğer, yüzde yüz bedelinin al
tında satılma imkânı düşünülüp de parası olan 
kimseler tarafından bu tasarruf bonoları yüz
de 15. yüzde 20, yüzde 25 bedelle satınalmmamış 
olsaydı, herkes kendisinden 223 sayılı Kanunun 
getirdiği hükümle kesilmiş olan tasarruf bono
larının bedellerine bugün tasarruf etme imkâ
nına sahibolacaklardı. Buradaki katı hüküm. 
bir tasarruf imkânını yaratmaya matuf ise 
223 sayılı Kanunun hükmü, o hükmün esasım 
muhafaza etme kasdını taşımaktadır. 36 ncı 
maddede tasrih edilen hakların devri ile bu hak 
arasındaki irtibat kamu menfaatine ise mâni 
olacaktır. Burada da binlerce kişinin, yüz bin
lerce kişinin tasarruf bonosuna sahibolması lâ-
zımgelirken, birtakım tacirlerin eline İm şahıs
ların tasarruf bonoları bedelinin 1/4 ü veya daha 
aşağı bir miktarla intikal etmiştir. Burada ce
miyetimizin büyük bir kısmının hakları, paralı 
olan kimseler tarafından ihlâl edilmiştir. Bence 
asıl kamu yararı kasdma matuf olarak bu mad
de hükmü getirilmiştir. Kabul edilmesinde isa-
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bet vardır. Anayasanın 36 neı maddesi ile çe
lişmemektedir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Altan. Sayın 
Artukmaç. Sayın Altan konuşurken lütfen Diva
nı tamamlayınız. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhterem 
arkadaşlar, ben gene Anayasaya aykırılığını id-. 
dia edeceğim, arkadaşımızın kendi gösterdiği es
babı mucibe ile. ' Eğer zenginin fakirin fakirli
ğinden istifade ederek mallarının alınmamasını 
temin etmek kamu yararına ise., bugün memle
kette birçok mallar bu şekilde alınıp satılmak
tadır. Bunlara da mâni olmak için kanun mu 
çıkaracağız? Fakir fakrü zarurete düşer, ihti
yacı olur, âcil bir ihtiyacı clolayısiyle sırasında 
kendi evini dahi satıcı olduğu için, alıcı nazlan
dığı durumda 10 bin liralık malını 5 bin liraya 
2 bin liraya dahi verebilir. Bu şekilde mal sa
hibi olan, zengin olan çok insan vardır, fakrü 
zarurette bulunan insanlardan dolayı. Eğer bu 
prensip kabul edilirse, bütün sahalarda mülki
yet sahasında da bu yola gitmek imkânı vardır. 
Bugün arz edelim ki, Ereğli Demir Çeliğin çıkar
mış olduğu hisse senetlerim, aynı şekilde tahdide 
tabi tutmuyoruz? Kâr getirmediği için bugün 
adam almış bulunduğu bu hisse senedini ucuz bir 
bedelle başka birine devredebilir ileride kâra 
geçtiği zaman fahiş bir bedel olur alanlar. Buna 
da mı mâni olacaksınız? Mülkiyet hakkım bu 
şekilde hiçbir zaman tahdidedemeyiz, beyler. Es
babı mucibe bu olamaz. Şahsın kendi malını 
kendisinin kullanmasını kanun yararına diye 
vasıfladırmayız. Böyle bir vasıf Anayasaya ay
kırıdır. 

İkinci husus, Sayın Komisyon Sözcüsü arkada
şımın esbabı mucibesinde dedi ki, «Hak doğma
mıştır, doğmamış hak devredilemez.» Müstak
bel haklar da vardır hukukta. Bugün sen bir 
senet vermişsin, vadelidir. Vâdesi uzundur, vâ
desi uzun olan bir senedin hakkı doğmamış, diye 
bir şey mevzuubahsolmaz, senedin vâdesi gel
memiş olur. Vâdesi gelmemiş bir borcun ela dev
ri her zaman makbuldür. Ticaret Kanununda 
buna benzer birçok hükümler vardır. Siz bun
ları nasıl tahdidedersiniz ve bu esbabı mucibe 
olamaz. Arz ediyorum, Komisyon Sözcüsünün 
bu husustaki beyanı da esbabı mucibe olamaz, 
benim arz etfiş olduğum mahzurlar karşısın
da, Vâdesi gelmemiş bir senettir bu. Diğerin

den borç almıştır, vâdesini talik etmiştir. Vadesi 
gelmemiş borç devredebilir. Bu yönden de bu
na mâni olacak hiçbir hüküm konulmaması ik
tiza eder. Anayasaya aykırıdır. Yine iddia edi
yorum. Aksi kanaatte olanların- takdiri size ait
tir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, söz isteğiniz sıraya 
tabi değildir. Yalnız birkaç arkadaş var. On
lar da konuşsun müsaade ederseniz hepsine bir
den cevap veriniz. 

Buyurunuz Sayın Melen. 
FEEİD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlar, dikkat ettim, bir nokta hakikaten bizi ra
hatsız etmektedir, daha doğrusu bir tatbikat. O 
da şu endişe oluyor. Kanunlar buraya gelince 
«Aman bir daha Meclise gitmesin» endişesi Hü
kümette de hâkim oluyor, komisyonlara da hâ
kim oluyor ve hata tesbit edilse dahi, madde
lerin yanlış olduğu anlaşılsa dahi, sırf Ibir da
ha Meclise gitmesin» gerekçesi ile diyeyim, ka
nunları (hatasıyla, sevabasıyla olduğu gaibi ka
bul ediyoruz ve 'gidiyor. Eğer bu anlayış devamı 
ederse Senatonun imevcudiyetine... 

BAŞKAN — Sayın Melen, bu kanunen bir 
çok maddeleri değişikliğe tâbi olmuştur. 

FEHİD MELEN (Devamla) — Bu bâzı ce
vaplar ve saire geçiştirmeler bu zihniyetle' olu
yor da 'bundan dolayı işaret etmek mevkiinde 
ve ınııeeburiy etlinde kaldım, özür diterim. Eğer 
bu devam ederse o zaıman Senatonun hikmeti 
vücudu 'kalmaz. Senato bu maksatla ihdas edil
miştir, Anayasamızda. Hakikaten biz Meclis
ten gelenleri aynen bir daha oraya gitımesin 
mucip sebebi ile olduğu gibi kabul etmek mev
kiinde isek o zaman bu müesseseye ihtiyaç kal
maz. Halbuki bu (müessesede her ımevzuda 
her konuda, her alanda çdk değerli üyeler mev
cuttur, müdahaleleriyle hakikaten kanunlara 
şekil vermekte büyük hizmetleri olacak insan
lar mevcuttur. Bu dunum da hakikaten bu nok
tayı arkadaşların dikkatine arz ediyorum. Va
zifemizi yapmamıza Hükümet de dâhil olmak 
üzere imkân hazırlasınlar. Aksi halde arz et
tiğim gibi Senatonun hikmeti vücudu kalmaz. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddede Komis
yon sözcüsünün ifadesiyle metin arasında hiçbir 
mutabakat görmüyorum.. Tatbikatçılar tered
düt ettikleri zaman metÜhler üzeninde, Meclis 
müzakerelerini esas tutarlar. Bilhassa bu ımev-
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zruda komisyon sözcülerinin komisyon adına 
yaptıkları beyanlar değerli vesikalar 'mahiye
tindedir. Komlisyon sözcüsünün burada biraz 
önce yaptığı konuşmasının bu 'kanun ımetni ile 
hiçbir alâkasını görmedim. Bu kanunun espri
si ile 'de hiçbir alâkasını görmediım. Bir defa 
komisyon sözcüsü, komisyonun getirdiği .metni 
bir tarafa bırakarak, Hükümet .metnini' ımüda-
f ala etmektedir, ikna sonradan yanlışlık yaptık, 
zühul ettik hata yaptık, dediler. Hükümet met
ninde ne var ki bu kanunun getirilme sebebi «Ta
sarruf bonosu bu kanunla ilgili tüzükte yazılı hal
ler dışında devlir ve temlik edilemez» komis
yon sözcüsü diyor ki, «Bu metin böyle diyor, 
suma uımumi hükümlere tâbi olarak devir ve 
teımlik edilir» asla, yanlıştır, bu hususi bir ka
nundur. Umumu hükümleri takyideden hüküm
leri getiriyor. Komisyon sözcüsü nasıl böyle bir 
beyanda bulunur? Binaenaleyh mümkün değil
dir. Bu beyan kabul edeceğiniz metne uygun 
bir beyan değildir. Bu metni kabul ederken 
komisyon sözcüsünün beyanı hilâfına rey ver
miş olacağız. Bunu tesbit etmek lâzımdır. Ba
kın ne diyor, maddenin diğer bir kışımı «faiz
ler istihkak sahiplerine ödenir, vekâlet caiz de
ğildir; istihkak sahibine ödemek lüzıımdır.» Bu
nu istisnai bir hüküm kabul ediyoruz. «Bumad
de hükümlerine aykırı olarak devir ve teindik 
edilen tasarruf bonoları hüküm ifade etmez» 
Komisyon sözcüsü beyanda bulunuyorlar. Dev
reder ama intifa edemez. Binaenaleyh vâdesi 
geldliği zaıman tahsil eder. Asia hüküm ifade 
etmez» diyor. Vâdesi geldiği "zaman tahsil eder 
nasıl olur? Bu sebeple rica ederim. Hakikaten 
komisyon namına yapılacak beyanlar hiçoLmaz-
sa ımetne uygun olsun ve biraz evvel İşaret et
tiğim nokta da hailediknedi. Faraza iflâs ha
llinde ne olacaktır? Ve irsen intikal halinde ne 
olacak? Bu boşluğu nasıl dolduracağız? Hieol-
ımazsa bu hususta '"bizi aydınlatırlarsa minnettar 
oiurum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli. 
MUSTAFA DELİVELİ (Hatay) — Muhte

rem arkadaşlarım, beni Sayın Kangal'ın bir 
suali ve Sayın Ferid Melen'in keza bir suali 
bu kürsüye çıkardı. Hakikaten Sayın Kangal 
ihaklı ve bugün de bunu bu kürsüden ispat ede
ceğim ki, Maliye Bakanlığı bu kanuna rağmen 
bunun muvazaasını önliyemez. Muhacirlere ve
rilen arazi, evet, tapuda kayıt muamelesi yaptı-

| rılmaz. Ne yapar? Noter senedi ile gider satar. 
Ayrıca teminat alır, kefil alır. On sene sonra 
elindeki vekâletname ile gider. Bu vekâletna-

j meyi ibraz eder. Tapuda bu işi kendi üzerine 
kayıt ve tescilini yaptırır. Acaiba, der misiniz ki, 
on sene evvel, sekiz sene evvel, bir noter satış 
mukavelesi ibraz etmiş, yahut noter satış mu
kavelesinin tarihi eski de muteber değil. Playır, 
muteber. Onun da imkânı var. Onun karşılığın
da da başkasından bir taahhüdat alır. Onun da
ha sonra sözlüsü yüzlüsü vardır. Ondan da 
bir teminat alır. Bunların önüne geçemezsiniz 
arkadaşlar. (A. P. sıralarından «bu kadar da
lavere olur mu» sesleri) olur. Bunlar dalavere 
değil. Bugün hukukun para veren adamın ki, 
onun bu inancına siz dalavere derseniz, sen 1961 
senesinde bonoları çıkar. Nama muharrer de, 
hâmiline olduğunu kabul et, faizleri istiyenler 
alır, de. On sene sonra ben bunu ödiyeceğim, 
de gel vatandaşı cebrî icraya tabi tut, cöbrî 
tahsile tabi tut ve söz ver; Bu benim namus 
meselemdir, ben bunu on sene sonra ödiyeceğim. 
Fakat, ben bugünkü malî imkânsızlıklar içinde 
bâzı yerlere finansman bulamadım. Bu finans
manı temin için sizden vengi tahsile gidiyorum, 
de. Sonra 5 - 6 sene sonra ne imiş, piyasada se
kiz on tane türedi çıkmış, bu işin spekülâs
yonlarım yapanlar çıkmış, zengin olacaklarmış. 
Arkadaşlar, 6 - 7 kişi için bu memlekette kanun 
çıkmaz. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk Devleti 
olmak, yalnız hukuk kelimesini yazmakla olmaz. 
Bizim Anayasamızda Anayasamızın teminat al
tına aldığı haklar, ne gibi haklardır? Demin ar
kadaşımızın bahsettiği takririne iştirak ederim. 
Bir mülkiyet hakkı var. Kamu yararı olmadan 
bunun hilâfına biz tahdit koyamayız. Anayasa 
öy]e bir hüküm koymuş ki, arkadaşlar, yabancı
lar hakkında dahi bir kanun çıkarırken milet-
letarası hukuka uygun olacak. Binaenaleyh, ya
bancılar hakkında böyle bir hüküm koymuş ol
masına, mülkiyet hakkında böyle hükümler 
vaz'etmiş bulunmasına rağmen, sen Devlet ola
rak 1981 senesinde gel, bonoyu çıkar, sonra 
ıgel cetvelinden 100 liranın ben senden 40 lira
sını alacağım, 20 lirasını alacağım, diye buraya 
bir kanun getir. Bu kanunun zihniyetine muha
lifim ve belki, hani insanlık işi, bonom var. 
Hayır arkadaşlar, bonom da yok. Bir hâtıramı 
size nakletmek isterim. («Başkanım, ne alâka-

I sı var bunun madde ile» sesleri). 
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BAŞKAN — Efendini, ileri sürülen bâzı hu-
susatı izailı sededinde bâzı misalleri verebilir, 
sayın hatip. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Evet, 
maddeyi anlıyabiimek için tamamını okumak 
lâzım. Okumıyan arkadaşlar anlıyamaz. Özür 
dilerim, şahsan maalesef mazursun. 

BAŞKAN — Eica ederim, lütfen müdahale 
etmeyiniz. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Arka
daşlar, bana bir arkaadşım geldi. Dedi ki, «Sağ
da solda otel yapacağınıza tasarruf bonosu alın. 
Hakikaten kârlı». Çok şükür ki, almamışız. Son
ra, bu paralar yatırılırken arkadaşlar, kanu
nun keza bir tarafında vardır. «Kazanılmamış 
gelir» diyorlar. Türkiye Cumhuriyetinin çıkar
dığı bonoya, yüz kâğıtlık bonoya getirip 40 lira 
verenler var. Bu gelir değil mi? Bu varlık değil 
mi ? Başka bir misal anlatmak isterim: Şurada 
Kızılay'ın köşesinde isimleri hatırıma gelmedi. 
5 00:0 liradan 30 dönümlük bir sahanın yalnız 
1 000 veya 1 500 M2 lik yeri 20 küsur milyon 
liraya Yapı Kredi Bankasından alınmıştı. Gü
nün birinde, «Falan, filân yerden kazandı, falan 
filân yerden birtakım spekülatif muamelelerle. 
hareketlerle temin etti.» diye buraya kanun 
getirir ve bu kanunu eıkatırsanrz, emsalinden 
korktuğum için konuşuyorum ve ben de bu ta
sarruf bonosunun böyle gelen şeyinin lehine ka
rar vereceğim, böyle dedikoduların önünde, le
hinde parmağımı kaldıracağım. Ama, bunu na
zarı itibara almak lâzımdır. 

Diğer bir nokta şudur arkadaşlar, uzağa git
meyin. Benim keza Hataydı.. 

BAŞKAN — Sayın Deliveli, lütfen tümü 
üzerine intikal etmeden madde ile mahdut ka
lınız. 

MUSTAFA DELİVELİ (Devamla) — Gele
lim, devir ve temlik, hususuna. 

Sayın Melen'in temas ettiği bir nokta da 
şuclur arkadaşlar. Birkaç mevzu: Bir şirket 
veya şahıs iflâs etmiştir. Devredilemez, tem
lik edilemez, diyorsunuz. Siz üçüncü şahısların 
alacağını bugün takyidedebilir misiniz? Far
zımuhal ettiğinizi kabul ediyorum: İflâs masası 
teşekkül etti. O şahsın veya şirketin falan yer
de 50 000 liralık tasarruf bonosu var. İflâs 
Masası o tasarruf bonosunun sonuna kadar, o 
senenin sonuna kadar beklemek mecburiyetin

de midir? Sizin getirdiğiniz hükümlere göre, 
bekliyecek. Beklerse ne olur? O iflâs masası, o 
iflâs idaresi 10 sen bir masrafın içinde bu işi 
bekliyecek demektir. Ve sonra, üçüncü şahısla
rın alacakları var, hukuku var. Bir kanun ted
vin edilirken, azın değil, ekseriyetin hukukunu 
.himaye ile mükellef Lir. Bugün gider adamın 
bir tek evi varsa, evi satar da muayyen yerde, 
bir tasarruf bonosuna bağlarsa, tasarruf bonosu 
alırsa karşılığında, alacaklının alacağını tahsil 
etmeme haline getirdbilmek için işte bir muvazaa. 
Bu kanunla bunu da getiriyorsunuz. O itibar
la, bir adamın şahsına ve kendisine aidolan ma
lın üzerinde, vaktiyle verilen söz bir taahhü-
dolduğu için, bugün takyidetmok. hem Anayasa
ya, hem birtakım Devletin va'dine ve taahhüdü
ne sadakatsizlik olur. Noktai nazarım budur, 
takrir yerindedir. Takririn kabulünü rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, buyurunuz. 
HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Muhterem arkadaşlarım, ne kadar gay
ret sarfedersek edelim, ne kadar kanuni takyit
ler koyarsak koyalım, bu tasarruf bonolarının 
Sayın Maliye Vekilinin buyurdukları gibi, Ma
liye Vekâletinin köşesinde arzuhalcinin alım - sa
tım: n a mâni olmamıza imkân yoktur. Bu uğur
da, bütün hassasiyet ve titizlikle çıkardığımız 
kanunları, menfaatleri icabı bütün zekâsını kul
lanan binlerce kişi aleyhe ifa edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarruf bonoların
dan kurtulmak için hakikaten Hükümetin - be
yanım biraz ağır olacak - itibarını köşebaşiarın-
da seyyar fotoğrafçısı dahi bono ile resim çe
kiyor, tasarruf bonosu ile resim çekmekten 
kurtulmak için Hükümetin cesaretle buraya gel
mesi lâzımdır. Hükümet büyük bir cesaret gös
terdiği zaman, öyle zannediyorum ki, muhalefet. 
de, iktidar da ittifak halinde kendisine yardım 
edecöktir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet bu işi an
cak % 3 Kalkınma Vergisi diye bir vergi ile 
gelirse, ben şuna kaaniim, müzakerelerde ben 
şunu görmekteyim, bu kanun % 3 nisbetinde çı
kacak ve daha âdil olacaktır. Aksi takdirde 
buna imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, bir kanunu yapar
ken hukukun ana esaslarından uzaklaşmamak 
meoburivetindeviz. Hukukun ananizammdan en 
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ufak bir nisbette uzaklaşmak, bir zaviyenin ilk 
anında ufak acı, sonunda birbirine kavuşamıya-
cak kadar mesafelere gider. Riyazi bilgim yok, 
ama işte duydum ki, böyle imiş. Bunun için muh
terem arkadaşlarım, hukukun anaesasıdır, ala
cağın temliki mümkündür. Bu itibarla, alacağın 
temlikine mâni olmak hukukun umumi esasla
rı üzerine - tarihen kullanılmış bir söz var
dır - şal örtmek gibi birşey olur, olmaz böyle 
şeyler. 

Muhterem, arkadaşlarım, dün de arz etmiş
tim : Malî ve iktisadi kanunlar, malî ve iktisadi 
kendi has kanunları ile halloiunur. Burada, 
maksadımız nedir? Tasarruf bonolarının değeri
ni düşük olarak sattırmamak ve spekülâsyona 
mâni olmak. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun hükmü
ne göre, % 3 tasarruf bonosu kesiyorsunuz. 
Adamın celbinde bir yığın tasarruf bonosu var, 
zarurete düşmüş, hakkıdır, satamıyor. Bu da bir 
milî haksızlık değil mi? Bu da celbrî bir istim
lâk gibi, ona benziyor ,bu artık, ce'brî istimlâk 
gibi bir tasarruf, «8en bu parayı kullanamıya-
c aksın.» Olmaz böyle şeyler beyler, olmaz. Bu 
adamın sıkıntı içinde, demin arkadaşlarınım 
söylediği gibi, en kıymetli şeyini sıkıldığı za
man satıyor. Fakat buna mukabil, Devletin ken
disine ödiyeceğiın, diye altına imzasını ve müh
rünü bastığı tasarruf bonosunu satamıyor. İn
san icâbında en derin, en mukaddes hatıralarını 
satıyor, beyler, sıkıldığı zaman, olmaz böyle şey. 
Bu sefer zecrî bir karara varmak doğru değil
dir. 

Muhterem arkadaşlar, bendeniz maliyeci de
ğilim. Ama bu mevzuun üzerinde biraz duruyo
rum, sorup soruşturuyorum. Tasarruf bonola
rının düşmesine mâni olabilmek için, kanaatimce 
'bunu borsaya koymak lâzımdır. Borsada bu 
nun alım - satımına müsaade etmek ieabeder. 
Alım - satım borsadan geçmelidir. Borsadan 
geçtiği zaman bunun faydası da var. Borsa 
muamelesini yapandan da bir verıgi alacaksınız, 
Onun yanında, menkûl kıymetler borsa kadro 
cetveline it/hal ile, borsada muamele gördüğü 
anda zaman zaman Devlet alacaklı haline gelir 
ve bunları piyasadan toplamaya başlar. Ama, 
bunun da biraz ağır tarafı var. Ben emre mu
harrer bir senet çıkarıyorum, vâdesi 10 sone 
sonra. Alacaklımın karşısına çıkıyorum, «Sana 
100 lira borcum var, 10 sene sonra ödiyeceğim 

ama, getir bana o senedi, 70 liraya alacağım». Bu 
tatlı birşey değil. Tatlı birşey değil ama, bugün
kü realite, vakıa ve hâdise bunu göstermekte
dir. Deminde, dün de arz etmiştim, 17 liraya 
100 liralık bono düşmüş vaziyettedir. Eğer, 
menkûl kornetler borsasının kod cetveline ko
nulduğu zaman;Devlet de alacaklı çıkınca bir 
kat daıha itimat gelir. Madem ki, vatandaş bir 
zaruret halinde bunu satıyor. Devlet bunu top
lar. Devlet bunu topladığı zaman daha hoş ve 
daha güzel böyle ve bunları itfa etmek imkânını 
da bulacak. Diyeceksiniz ki, «Kangal, böyle pek 
hafif bir tüccar edası içinde teklif ediyorsun», 
ama realite bu, vakıa bu, bu vakıaya boyun 
eğmek mecburiyetindeyiz. Bu kere Devlet bu
nu toplamaya başladığı zaman, bütçeden ayıra
cağı muayyen nisbetlerde, Maliyeciler bunun 
tertibini yaparlar, benim bâzı arkadaşlarımla 
yaptığım görüşmede, belki 200 liralık, 150 lira
lık bir bonoyu Devlet satın - almak suretiyle, 
-bunu 125 lira kâriyle belki 100 lira, 150 lira kâ
riyle itfa imkânlarını da bulacak, bu daha sonra 
olacaktır. 

'Maliye Vekâletinin bunları da düşünmesini 
arz ve teklif ediyorum. Fakat mutlak surette, 
tasarruf bonolarının bu maddenin hükmüne gö
re piyasaya çıkarılmasına taraftar değilim. Bu 
bir eza olur. Hukukun umumi prensiplerine say
gısızlık olur, kanaatindeyim. Bu kelimemden 
dolayı beni affediniz. 

Hürmetlerimle efendim. 

BAŞKAN — Madelerin acık oylama işlemi 
bitmiştir. 

Buyurun Sayın Kalpaklıoğlu. 
.HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Muhterem arkadaşlar, ben sayın sözcüyü din
ledikten sonra, zanediyorum ki, 18 ne i maddenin 
Meclisten çıkan şekli ile müzakeresini ve kabu
lünü istedikledi mânasını çıkarttım. Ve her halde 
bu mânada, bu şekilde ya bir şifahi taleple, ya
hut yazılı bir şey, şifahi talepleri de bizim gibi 
değildir, yazılı da talep verebilirler. 

Şimdi, bir vekâlet müessesesi vardır hukuk-
da. Bendeniz, 18 nci maddenin komisyondan çık
tığı şekliyle müzakeresini istiyorum. Sebebine 
gelince, birinci fıkrasındaki, «Tasarruf bonoları 
bedelleri ve faizleri istihkak sahiplerine Yeya 
vekillerine ödenebilir» diye burada «veya vekil-

j lerine» tâbirini ifadesini koymak suretiyle bir 
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takrir verdim. Böylece, asil - vekil mevzun 
ıınııııııi kaideye uygun olarak halledilir. Herkes 
gidip faizini veya aslını almak mecburiyetini 
duymaz. Böylece de bu işin münakaşası bu ba
kımdan biter. 

İkinci meseleye gelince arkadaşlar; bunla
rın gerek Sayın Ferid Melen, gerekse Sayın De-
liveiioğiu'nun ifade ettiği mahzurlar vardır muh
terem arkadaşlar. Hukukî bakımdan da vardır, 
malî bakımdan da vardır. O halde, Meclisten 
18 nci maddenin çıktığı şekliyle burada bunla
rın devir ve temlikinin Maliye Vekâletince ya
pılacak bir tüzük gereğince olması, maslahata 
en uygundur. Maliye Vekâleti tatbikattan da al
dığı neticeye göre, bunun devir ve temlikini en 
güzel şekliyle ayarlıyacak bir tüzük çıkarta
rak bu meseleyi gayet güzel organize eder ve 
düzenine koyar. Bu bakımdan, bu hususta da bir 
takrir verdim. İltifatınızı istirham ediyorum. 
Yalnız, hu 18 nci maddenin, Hükümetin ve ko
misyonun sempatisini çeken, Meclisten çıkan 
18 nci maddenin aynen bir takrir ile kabulünü 
istemeyişimin sebebi, burada 1 nci fıkranın so
nunda, «Tasarruf bonolarının haczi kaibîl değil
dir.» fıkrasına iştirak etmediğim içindir, ar
kadaşlar. Bunu kısaca arz ediyorum: Bir ar
kadaşınız, sizlerden biriniz, bir arkadaşınıza 
50 000 lira bir borç verdiniz. Bu arkadaşınız size 
•borcu niçin aldığını söylemedi. Gitti, bu 50 000 
liralık paraya 100 000 liralık veya 150 000 li
ralık bono aldı. Bu bono ile beraber vâdesinde 
ödiyemediği için karşınıza çıktı. Burada diyor 
ki, «Haczi kalbil değildir.» diyor. Bakınız ar
kadaşlar, tasavvur edin, Bendeniz 50 000 lira 
her hangi birinize verdim, gittiniz 150 000 lira
lık bonoyu aldınız. Size üç sene vâde verdim, 
parayı ödiyeıııediniz, bir şeyiniz de yok. Geldim, 
hacze kıyanı ettim, başka bir mal bulamadığını 
için, bononuzu buldum. Alamıyacağım arkadaş
lar ,bu hükme göre. Elden verdiğim parayı 
alamıyacağım. Arkadaşlar, bu tasarruf bonola
rını elinde bulunduranların birçok alacakları 
borçları olur. Hakiki alacak sahibi gelecek, bu 
tasarruf bonolarının üstünde haciz yaptıramıya-
cak. Dünyanın hiçbir yerinde ne böyle bir ka
nun çıkmıştır, ne de böyle bir fıkra vardır, ne 
de bunun hukukiliğini işba t edecek bir insan 
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bu kürsü ye gelmez. "Yalnız Sayın ömer Ucuzal 
•gelir. 

ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Vardır, var. 
HÜSEYİN K A L P A X L I 0 Ğ L U (Devamla) — 

Arkadaşlar eğer varsa Sayın UcuzaPm o zaman 
diplomasından şüphe ederim mümkün değil ar
kadaşlar. Benim haklı alacağımı, gidiyorum, bir-
şeysini bulamıyorum, tek tasarruf bonosunu bu
luyorum, onun üstüne haciz koyamıyorum. Ben 
dolandırıcı iniyim'? Devlet eliyle.. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, lütfen 
bağlayınız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim, Devlet eliyle, bu kadar 
haklı insanın hakkını korumayıp da, sırf elin
de tasarruf bonosu vardır, diye kötü bir borç
luyu bu derece himaye eden bir kanunun bir 
fıkrasını yeryüzünde tarih kaydetmemiştir ar
kadaşlar. Bunun müdafaasını, değil bir hukuk
çu, dört sene orada okuyup da diploma alan bir 
insan, hukukçu olmıyan bir insan dahi müdafaa 
edemez. Özür dilerim, Sayın Ömer Ucuzalin bu 
derece bunun vardır diye hukukiliğini iddia et-

. meşini garip karşıladım. öyle anlıyorum, is
terim ki, anlayışım yanlış olsun, bunun hukukî 
tarafı yoktur arkadaşlar. Mümkün değildir 
bunun hukukiliğini, haklılığını ispat etmek ve 
bunu müdafaa etmek bu kürsüde değil, bir yer
de mümkün değildir. 

O halde, Hükümetten ve sayın Komisyon
dan istirhamım şudur: «Haczi kabil değildir» 
fıkrasına sureti mutlakada iltifat etmesinler. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Tasarruf bonoları ihracı hakkın
daki kanun tasarısının 1 nci maddesinin açık oy
lamasına 114 sayın üye iştirak etmiş, 110 kabul, 
3 ret, 1 çekinser, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun 
! tasarısının 17 nci maddesinin acık ovlamasına 
j 108 sayın üye iştirak etmiş, 101 kabul, 5 ret, 
j 2 çekinser, salt çoğunluk sağlanmıştır. 

i Mesai müddetimiz dolduğu cihetle bugün saat 
| 15,00 t e toplanılmak üzere oturumu kapatıyo-
\ runı. 
İ Kapanma Saati : 13,02 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başlîanvekili S i m Atalay. 

KÂTİPLER : Selâhattin özgür (Tabiî üye) Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 96 ncı birleşime devam ediyoruz. 

4 - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

4. — Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince, kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (M. Meclisi 1/224; C. Senatosu 
1/813) (S. Sayısı : 992) (1) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ucıızal hangi hususta 
söz istiyorsunuz? 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, bundan evvelki toplantıda, tatil saati 
yaklaşırken Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu konuş-" 
tuğu sırada şahsıma sataşmada bulunmuş ve be
nim diplomamdan şüphe ettiğini söylemiştir. Bu 
hususta sataşma vardır. 

BAŞKAN — Kalpaklıoğlu'ııun size sataştığı
nı iddia ediyorsunuz. Sayın Ucuzal, o birleşimde 
başkanlık etmediğim gibi Umumi Heyette de 
konuşmaları takibetimiş değilim. Bu sebeple sataş
ma olup olmadığı hususunda hiçbir fikre sahip 
değilim. Şüphesiz ki, siz böyle bir iddiayı ileri 
sürmekle, muhakkak ki aranızda nahoş bir ola
yın geçtiğini ifade etmek istiyorsunuz. Sayın 
Kalpaklıoğlu da şimdi burada yoklar. İzin verir
seniz zabıtları tetkik edeyim, şayet sataşmaya 
ait bir husus görürsem o zaman söz vereyim. 
Çünkü ifade ettim, bu görüşmenin yapıldığı sı
rada başkan değildim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Zaten efen
dim arkadaşımızın sözü sırasında saat bire gel
diği için sizden evvelki başkan da buna imkân 
bulamadı. 

(1) 992 S. Sayısı basnıayazı 26 . 7 . 1967 
tai'ihli 95 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — İzin verirseniz zabıtları bana 
getirsinler tetkik edeyim. 

18 nci madde üzerinde görüşmelere devam 
ediyoruz. Bana, verilen kâğıtda söz sırası Geçi
ci Komisyon sözcüsündedir. Konuşacak mısınız 
efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Evet konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 

TIĞLI (Sakarya) — Sayın Başkan, sayın arka
daşlarım; Sayın Melen'in konuşmama işaretle,, 
tasarruf bonolarının ciro edilemiyeceği ve ciro 
edilmiş bulunan bonoların muteber sayılamıya-
cağı yolundaki kanun hükmüne göre, bunların 
ciro edilebileceği yolunda söz sarfettiğimden ba
hisle hatamıza işaret etmişlerdir. Hatırımda kal
dığına göre, benim sözüm cirosu kabil olan bo
noların 223 sayılı Kanunla çıkarılmış olan bono
lara ait olup, bu kanuna göre çıkarılacak olan 
bonolara şamil değildir. Şayet böyle bir hatalı 
konuşmamız varsa, özür dilerim. Yalnız, bu ka
nuna göre çıkarılacak bonoların musahiplerine 
faizi ile birlikte, -esas bedelinin 'musahiplerine 
ödeneceği yolundaki hükmü kanaatimiz odur ki, 
ciroya yine mani değildir. Ancak, 10 sene sonra
sına şamil olmak ve 10 sene sonra muteber ol
mak üzere, bugünden itibaren yapılan cirolara 
mani bir hüküm yoktur. Bu kanuna göre çıka
rılacak olan bonoların bedellerinin veya faizleri
nin 10 sene içerisinde cirosu suretiyle başkala
rı tarafından alınması menedilmiş olduğuna gö
re, bugün yapılacak cirolar fiilî bir kıymet taşı-
mıyacak ancak ciro suretiyle eline geçirmiş olan 
bono sahibi 10 sene sonra bunun bedelini ve an
cak faizini almak imkânını elde edecektir. 10 se
neden sonra da cirosunun cari olmadığı noktai 
nazarını kanunun taşıdığını zannetmiyoruz. Çün-
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kü 10 sene sonra Devlet zaten bedelini derhal 
ödemek mevkiinde ve mecburiyetinde olduğuna 
göre ve bu kanunun çıkmasında kastedilen mak
sadın 10 sene içerisinde ciroya mani olmak ve 
spekülatörlerin istifadelerini önlemek ve zaruri 
tasarrufu menetmek, tasarrufun teşekkülüne ma
ni olmayı menetmelk gibi bir hüküm olduğuna 
göre, 10 sene içinde cirosu mümkün olmadıktan 
sonra, faiz de 10 sene içinde ciro edilemiyeceği-
ne göre 10 sene sonra vâki ciroların muteber sa
yılması veya bugünden ciro edilmiş olsa bile, 
ancak 10 sene sonra hüküm ifade edeceğinin ka
bulü lâzım gelir. Biz komisyon olarak bunu böy
le anlıyoruz. 10 seneden sonra da cirosunun ka
bil olmayacağı ve faizlerinin de ciro edilemiye-
ceği yolunda bir hüküm getirmekle, genel hukuk 
kaidelerine aykırı olmak gibi bir duruma düşmüş 
oluruz. Kanunun maksadında böyle bir şeyin 
olmadığı kanısındayız. 

Bundan, evvel yaptığım konuşmada «haczi
nin kabil olmayacağının Anayasaya 'aykırı oldu
ğu» yolundaki mütalâaya bir nebze temas etmek 
istiyoruz. Borçlar Kanununda buna ait birçok j 
hükümler vardır. Haczi caiz olmıyan mallar | 
hakkında bir madde vardır. Bunda müteaddit j 
malların •baczedileıniyec.eği kabul edilmiştir. Bu 
istisnai hükümler zarurete düşmüş olan borçlu- I 
lamı daha çok zarurete düşmesini önlemek ve 
borç ödiyeyim derken kendisinin felâkete düs- j 
•meşine mani olmaktır. Burada da basdediîm \ 
maksat, Devlet bir taraftan istikraz yaparken, j 
diğer ta'arftan faiz ödemek suretivle aldığı bor- l 
cu .j.ade etmek ve böylece kendisinden para 'al- ' 
iniş bulunduğu bono sahibi vatandaşları zaruri » 
ve cebrî bir tasarrufa sevk etmek olduğuna gö- [ 
re, cebrî tasarrufla haciz kabiiitelif olımıyacağı ] 
için, haczi kabil ol m. arara k hükmü 'getirilmiştir. 
Esasen ödünç para verecek olan bir vatandaş. ; 
bu kanunun böylece mer'i'olduğunu bilmiş oldu- j 
ğu farz edileceğine göre, «ben haczin kabil ol- j 
mıyaeağını bilmiyordum. Buseydim ödünç ver- | 
m; ezdi m» diye bir mütalâa serd edemiyeeeklir. 
Binaenaleyh, »alacaklıların mağduriyeti, diye bir 
mevzu yoktur. Yalnız ha eni kabil olmayanı mal
ların 'da mevcudiyeti kanunen muayyen olduğu
nu bire bile ödünç veren bir insan, bu malların 
haezedilemiyeeeğim bilemiyordum» diyemiye-
cekse, tasarruf bonolarınım baezedilemiyeeeğine 
dair o\\ıı bu kanundan sonra da ödünç veren va
tandaşların bonolarında bir hak iddia etmesi de 

kendisi için doğru olmaz ve bir sürpriz teşkil 
etmez, kanaıa tin deyiz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Evvelki muameleler için ne 'dersiniz ? 

GEçici KOMISYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Evvelki muameleler için 
ha ezintin kabil olmayacağına dair kanunda bir 
hüküm yoktur. 223 sayılı Kanuna !göre, ibrace-
dilmiş olan bonoların, haczedilemiyeceği'ne dair 
o kanunda bir hükmün olduğunu zannetmiyo
rum. Binaenaleyh, daha evvelki kanuna göre çı
karılmış olan bonoların gerek faizlerinin, zanne
diyorum ki, haczi kabildir. Bu kanun cirosunu 
menettiği bonolar, bu kanuna göre bundan son
ra çıkarılacak bonolara aittir. Bundan evvel çı
karılmış olan bonoların cirosu da caizdir. Hâmi
line muharrer olanların faizlerinin de alınması 
için sahibi olmak, müstahak olmak şart değil
dir, hâmili olmak kâfidir. Saygıyla arz ederim. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKİN MÜF-
TÜ03LU (Zonguldak milletvekili) — Sayın 
Başkan, deprem mevzuunda söz istiyorum. 

BAŞKA.N — Bir dakika şu madde üezrlnde 
•sözler ve önergeleri bitirelim, ikinci bir madde
ye geçtiğimiz sırada olmaz mı efendim? Baca 
edeyim... 

Sayın Dikeeligil. Hadde üzerinde konuşma 
bitmektedir, son sözdür. 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGÎL (Kayseri) — 'Muhte
rem arkadaşlarım, hukukçu arkadaşlarımı, yet
kili arkadaşlarımı kemali samimiyetle dinledim, 
18 nei madde hakkındaki sözlerini dikkatle izle
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun 'gelme
sinden maksat ne? Benim kanaatim tasarruf bo
nolarının muayyen ellerde toplanmaması keyfi
yetidir. Sahiplerinin elinde kalması keyfiyetidir. 
Hukukçu arkadaşlarımız hukuku müdafaa eder
ken, bâzı kanuni yolsıızluklana da meydan ver
memeli ve bu Hükümetin de vazifesidir. Hükü
met 'gayrikanuni kazançları önlemek mecburiye
tindedir. Bu kazanca, biz 'ahlâki kazanç diyeme
yiz. Sıkışmış, yüzde 20 ile elinden admış ve istif 
ediyor, bunun faizi ile ticaret yapıyor. Bu nasıl 
iş? Yani Türkiye'de bir suiistimal müessesesidir 
bu. Hükümetin vaz.ifesi bu suiistimal müessese
sini önlemek, midir, yoksa teşvik etmek midir? 
Benim kanaatim, bununla beraber bu suiistimal 
müessesesini bu banun önlüyor ve yerinde bir 
kanundur. Adda. nizama ve mantığa uygundur. 

586 



O. Senatosu B : 96 27 . 7 . 19a7 O : 2 

Muhteremi arkadaşlarını, o 'bakımdan bu 
'.maddenin değeri vardır. Cidden yerindedir. 
Aynı zamanda tasarruf bonolarım bu 'kıy met-
lendirecektir. Niçin vaktiyle vatandaşlar bun
ları sattı, biliyor musunuz? Konuştuklarımıız bu 
kâğıt parçası nasıl olsa işe yaramayacak. Ben 
bunu elimde tutacağıma satayım da elime beş 
onu kuruş para göçer, sari' ederim diyor. Fa
kat bu kanun çıkmakla beraber tasarruf bonola
rınım değerlini gösteriyor, vatandaşa telkin edi
yor ve göreceksiniz ki, şimdi tasarruf bonola
rının 'kıymeti düştü diyen arkadaşlarımız, bu 
•kanun çaktıktan sonra tasarruf bonoları değer 
kazanacaktır. Vatandaş bunun değerini anlı
ya çaktır. Eğer, ş/imdi dar gelirlinin elinde 
4G0 - 500 lirakk, 1 000 - 2 000 liralık tasarruf 
k\moları olnuış olsaydı c/c 6 faizini altmış ol
saydı, elbette ona bir yankım olabilirdi, yar
dım olacaktı. Bundan sonra bu yardım?! onlar
dan esirgemiyelim. Oayrimeşru kazançlara fır
sat vcrmiyelim. Bence Hükümet bunu getirtmek
le âdilâne bir iş görüyor. Ahlâksızlığı teşvik 
e'miyor, gayriaeşru karmaçlara itibar vermi
yor, değer vermiyor; onları önlüyor ve önlemesi 
de Hükümetin vazifesi. Hattâ Devlet nizamımın 
vazifesi. lim taraftan deriz ki, biz suiistimaller 
oluyor, ahlaksızlıklar oluyor, yolsuzluklar olu
yor, böyle yolsuzluğu ••önleyici kanunlar geldi
ği takdirde hukukî mü talan1 ana yolsuzluğa. 
fırsat verim iş oluyoruz. Ve edeni de etmlyenl 
de teşvik etmiş (.duyanız. Benim aklım ermi
yor, doğrusu. Hukukçu arkadaşlarımız böyle 
kir şeyin için düş'mıcımelidir. Diğer arkadaşla
rımız müdafaa '.etmeli. Sayın Mehmı'de vaktiyle 
tasarruf bonolarının muayyen ellerde toplan
masın :hrr dertliydi, şikâyetçi idi. /.İnliye Ve
kili olmuş olsaydı tasarruf bonolarının ımuay-
yen ellerde toplanmasına mâni olacak tedbirleri 
'akacağına kaani idimi, ve alırdı, akması da iktiza 
ederdi. Hükümetleıi biz bu vazifeyi yapmaya 
teşvik edeceğimiz yerde, cidden biraz onları 
ı remi e.m ivelim. 

Samimiyetle söylüyorum ki, Hükümet 18 nci 
rna'dde ile tasarruf bonolarının suiistimal ki i 
önlemiştir. Tebrike lâyıktır, ben bu hususta 
şükranlarımı arz ederim. 

İkinci bir mesele de, arkadaşlarımı Senato
ya bir kanun geldiği vakit samimiyetle söylü
yorum ki, senatör arkadaşlarımız dâhil vicda
nının sesine uyarak rey veriyoruz. Bemdeniz 

öyleyim. Hükümet bunu as t emiştir, istiyeecktir; 
eğer benimi ımantığımıa, kaniaatime, duygularıma. 
aykırı ise buna rey vermiyorum, vermedim de. 
Hattâ geçmiş zamanlarda grup kararı alındığı 
halde rey vermedim. Grup kararı alındığı hal
de Tedbirler Kanunu viedanııma uygun 'değil
di aleyhinde konuştum, aleyhinde rey verdim, 
ive ise bunun, gibi benzerlerinden. Şimdi onun 
için biz burada kanunun süratle Çıkmasını ar
zulanılıyoruz ve enine boyuna mıüzu'keresinl ele 
yapıyoruz. Hükümetten geldiği gibi geçmesini 
de istemiyoruz. Fakat, bununla beraber Hükü-
ımetin, haklı olan yerlerini 'destekliyoruz. Haklı 
•olmayan yerlerinin nitekim değiştinmeslni yap
tık; değiştireceğiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Altan. 
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Muhteremi 

senatörler; mevzuu kâr açısından, değil devir 
açısından, mülkiyet hakkına tecavüz bakmam
dan ele almak, kizt.ndır. Benim üzerinde dur
duğum nokta bu. Yoksa, bunu alıyormuş da 
kâr ediyormuş. Hangi şeyde kâr edilmıiyar ki, 
Bu da bir nevi ticaret oluyor. Zeytinyağını 
ucu>:a alıyor, biriktiriyor, stok ediyor fahiş fi-
;• arkı satıyor. Bilmem ne stok ediyor, fahiş ti-
;.'it'a satıyor. Bunun ımevzuu ayrı, bunun dev-
uım mani olmak ımülkiyet ha'kknrı t ıhdü'dıııc'k 
ayrı bir mevzu. Konuştuğumuz mevzu mülkiyet 
hakkının tahdidi mevzuudur. Esasen, şu kanu
nu getirmekle fakir fukaranın hakkını koru-
: uy oluyoruz. Diyoruz ki, syda 1 200 liraya 

'•kadarı tasarruf bonosun'dan mıuaftır. Bununla 
ileride 1 200 liradan aşağı, eline ayda para 
geçen insanlar, tasarruf bonosu sahihi ulımıya-
eağma göre, esasen bunların fakrü zarurete dü
şün de devri bahis mevzuu olmıyacak. Bunun dı
şında mali vaziyeti mıüsaFıdolup da tasarruf bo
nosuna tabi olan insanlar ise bir zaruret 'muva
cehesinde halin icabına göre bunu devredebil-
melldirler, buna niye mâni oluyorsunuz. Buna 
kendi bile razı olabiliyor. 

Meselâ, şöyle bir durum alalım. Bir tüc
car kabul edin, adamın iktisadi vaziyeti bo
zulmuş. İcra İflâs Kanununda iki yol var. 
Ya iflâsa gider, veya kongordato talebe
de r. Çıkardığımız buradaki son kanuna göre 
kongordato taleb edebilmesi İkin mevcudunun 
mevcut borçlara nazaran % .50 sini ödiyecek 
durumda olması lâzımdır. Elindeki mevcut 
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bonolariyle bu % 50 yi ödiyecek durumda j 
iken siz bunun «haczedilemez» hükmünü koymak- ! 
la bir kıymet atfetmemekle devnini kabul etme- ] 
mekte bu adamın mevcudunun % 50 nin aşa- j 
ğısma düşürüyorsunuz. Dolayısiyle kendisini, ı 
hüsnüniyet sahibi olan ve kongordato yap- j 
mak durumunda olan adamı kongordato yap- j 
maktan mahrum edip iflâsa sürüklüyorsu- ! 
nuz. Bunda başkasının hiçbir hakkı yok. j 
Adam kendi imkânlarım kendisi kullanmak j 
istiyor. Mülkiyet hakkını nasıl tahdidedersiniz. \ 
Bahusus, biz A. P. olarak mülkiyet hakkına I 
riayet edilmesini 'isterken Anayasa Mahkeme- I 
sinin mülkiyet hükümlerine niye aykırı ha- ' 
reket ediyoruz. Mademki, evvelâ mülkiyeti koru
yacağız, her sahada koruyacağız. Âmme menfaati
nin bahis mevzuu olduğu yerlerde o zaman tahdide 
tabi tutabiliriz. Burada bir âmme menfa.ati bak::-; 
mevzuu değildir, beyler. Şahsan hukukuna te- ] 
cavüz vardır. Kâr mevzuu üzerinde clurmu- ; 

yorum. Bilâhara gelecek maddelerde nazarı : 
itibara alınacak ve münakaşa edilecek m ev- : 

zıılardır. Ama burada üzerinde bizatihi dur- ; 

duğum mevzu, mülkiyet hakkının kullanışına 
vâki tecavüzün önlenmesidir. Bu madde bu
nu getirmiştir. Ben bu ba'kımdan bunu Ana
yasaya uygun bulmuyorum ve bunun için de 
'bir takrir vermiş bulunuyorum. ; 

Hürmetlerimle. i 
BAŞKAN — Sayın Melen. i 
FEEİD MELEX (Van) — Saym Başkan. [ 

muhterem arkadaşlarım, evvelâ sayın komis- • 
yon sözcüsünün bu defa yaptığı tavzih kısmı- > 
na iştirak ediyorum. Ama devir kapısını acık i 
bırakan görüşlerine iştirak etmediğimi arz j 
etmeye mecburum. Eğer bu mümkünse bu mu- j 
vazaa daima olacaktır ve bir vekâletname j 
ile on sene sonrasına muzaf bir vekâletim- i 

1 

me ile bmıaları vekâletname ile birlikte sat- f 
mak mümkün olacaktır. Halbuki; bu kanun ! 
bunu bilâkis önlemektedir. Komisyon sözeüf.m- \ 
nün bu ifadelerini metin ile mutabık görmü- I 
yorum. ; 

Saniyen, Savın Dikecligil benim konuş- j 
malarımı dinlememiş olacak; ben bu mad- j 
deyi müdafa ettim, bu maddenin karşısında 
olmadım. Gerek tümü üzerindeki;-! konuşma
larım sırasında «Zaruridir, devri önlemek î 
lâzım bunun mahzurlarını ortadan kaldırmak 1 
için ya büsbütün kaldıracaksınız veyahut mah- I 

zurlarını ortadan kaldıracak tedbirler alacak
sınız» dedim. Bunlardan başkası bu devri ön
lemektir ve bu maddeyi müdafaa ettim, yoksa 
tasarruf bonosunun devrini önlemesine karşı 
olmadım. 

Sayın Dikeçligil tasarruf bonosunun dev
rinin önlenmesini bir ahlâkî müeyyide ola
rak düşünüyor. Asıl yanlış olan bu. Bunu 
bir ahlâk kaidesi ile ilişkin görmüyorum, ilgili 
görmüyorum. Çünkü tasarruf bonosunu sat
mak, eğer bono satmak mubah ise ahlâksızlık 
sayılmamak lâzıdır. No'ksan fiyatla satıyorum 
ihtiyacım var. Bu bir ahlâksızlık olmaz. Bi
naenaleyh, 'ahlâksızlığı önlüyor şeklinde bir 
mütalâa ile bunu izah etmeye imkân yok. Ama, 
asıl şu var. 

Tasarruf bonolarını önlemek mülkiyet hakkı
nı tahdidediyor mu? Arkadaşlarım, zannediyo
rum bilhassa hukukçu arkadaşlarımın hassas ol
dukları nokta budur. 

Muhterem arkadaşlar; tahdidediyor, doğru. 
Ama, tasarruf bonosunun mahiyetini tetkik 
edersek, böyle bir tahdidi caiz görmek müm
kün olur. Bir defa tasarruf bonosu cebri bir is
tikrazdır, dedik. Devlet, vergi gibi nasıl birisi
nin malını veyahut kazancından bir kısmını ceb
ren ifraz ederek alıyorsa ki, vergi budur, tasar
ruf bonosu da cebren almaktadır. Bir müddet 
sonra iade etmek kaydıyle. Vergiden farkı bun
dan ibarettir. Binaenaleyh; bunu bence bir mü
kellefiyet olarak düşünmek lâzım. Mükellefiyet 
olunca Devlet bir mükellefiyetin, bir kimsenin 
bir şahsın mükellefiyetinin başka kemseye dev
rine mâni olabilir, hakkıdır. Faraza askerlik 
bir mükellefiyettir. Askerlik mükellefiyetini bir 
kimse başkasına devredemez. Burada da onu di
yoruz. Senin kazancından şu miktarını alacağım, 
bu mükellefiyet senin mükellefiyetindir. 10 se
ne sonra sana iade edeceğim. Bunu kimseye dev
redemezsin. Hattâ Gelir Vergisinde de böyledir. 
Şahsi vergilerde de böyledir. Şahsi vergileri hiç
bir kimse başkasına devredemez, Gelir Vergisi
ni Devlet kim geliri, kim kazancı elde etmişse, 
bunu hususi mukavele ile başkasına devretse 
bile bunu tanımaz, gider ondan alır. Binaena
leyh, bence mükellefiyeti devredip devretmeme-
yi bu zaviyeden tetkik etmek lâzım ve bu açı
dan baktığımız takdirde bunun hukuka ve Ana
yasaya aykırı olmadığını da görmüş oluruz. Sa
yın Dikeçligil'i tatmin etmiş olayım. Bu mad-
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deyi zannediyorum bu şekilde müdafaa etmek 
kabildir ve bu vazifeyi de bön yapmış oluyo
rum. Saygılarımla. 

BAŞKAN - Sayın Turgut. ' 
ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) - Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, birçok arkadaş
larımız, 18 nci madde hakkındaki fikirlerini 
muhtelif istikametlerde ifade ettiler. Ben başka 
bir açıdan fikirlerimi ifade etmeye çalışaca
ğım. 

Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyonunca 
tanzim edilen 18 nci maddede bir düzensizlik, 
bir insicamsızlık, bir tedvin hatası bulunduğu 
kanaatindeyim. Millet Meclisince kabul edilen 
metinde, 18 nci maddenin birinci fıkrasında, 
«Tasarruf bonolarının devir, temlikini yasaklı-
yan» bir hüküm getirilmiştir. Bu hüküm, geçici 
Komisyon tarafından tasarıdan çıkarılmıştır. 
Devir ve temliki menedilen hüküm kaldırılmış 
olmakla beraber, maddede birinci fıkra hükmü 
ile beraber bulunması gereken üçüncü fıkrada
ki, «Bu madde hükümlerine aykırı olarak devir 
ve temlik edilen tasarruf bonoları hüküm ifa
de etmez.» ibaresi muhafaza edilmiştir. İşte ted
vin hatası, düzensizlik buradadır. Tasarruf bo
nolarına, alım satımı, Geçici Komisyonun getir
diği metin ile kabul edildiğine göre, bu madde 
hükümlerine aykırı olarak devir ve temlik edi
len tasarruf bonoları hüküm ifade etmez, hük
müne lüzum yoktur. Fuzuli bir karışıklık ya
ratmaktadır. 

Ayrıca, geçici 1 nci madde bu kanun tasarı
sının kanunlaşması halinde, kanunun meriyeti 
tarihine kadar el değiştiren bonoları vergiye ta
bi tutmaktadır. Meriyeti tarihinden sonra el de
ğiştirecek bonoların vergiye tabi olup olmadığı 
hakkında tasarıda bir hüküm yoktur. Böyle bir 
hüküm olmadığına göre, ve tedavül imkânını 
verdiği için, bu kanunun meriyetinden sonra. 
bu kanunla çıkarılan tasarruf bonoları vergiye 
tabi olmıyacaktır. Bu ise, adalet prensiplerine 
aykırıdır. Bir kısım bonoların vergiye tabi tu
tulması ve bu kanunla sonradan çıkarılanların 
vergiden muaf olduğunu öngören böyle bir ta
sarıyı kabul etmek mümkün değildir. 

Yeni çıkarılacak bonoların vergiye tabi tu
tulmaması şeklindeki tasarının tümünden çıka
rılan anlayış, tasarının hazırlanış şeklini incele
diğimiz takdirde normal görülmektedir. Çünkü. 
esas tasarı, Millet Meclisince kabul edilen me

tinde de görüleceği üzere devir ve temliki ya
saklanmıştır. Ve bütün hükümler bu esasa gö
re vaz'edilmiştir. 

Ayrıca, bonoların devir ve temlikine imkân 
verdiğiniz takdirde, eskiden olduğu gibi, haki
ki değerinden düşük bedellerle satış devam ede*-
ceğine ve ihtiyaç sahiplerine ait tasarruf bono
larının muayyen ellerde toplanmasına sebebiyet 
vermiş olacaktır. Bu duruma göre, hem birçok 
karışıklıklara sebebolduğu iddia edilen devir, 
temliki önlemek, hem de tasarıdaki insicamı te
min edebilmek için Millet Meclisince tanzim olu
nan metni aynen kabul etmek kanaatimce gerek
mektedir. 

Bu hususu temin için, Millet Meclisince ka
bul edilen 18 nci madde metninin aynen kabulü 
hususunda bir önerge takdim ettim. Kabul bu-
yurulmasını istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Karaöz. 
İL YAS KARAÖZ (Muğla) - Sayın Baş

kan, muhterem senatörler, 23 sayılı Kanuna gö
re çıkarılmış bonoların mühim bir kısmı kıy
metlerinin çok altında alınıp satılmakta olduğu 
hepinizin malûmudur. Birçok üyeler, bu tasar
ruf bonolarının gayesinden uzaklaşarak, dev
letin itibarını sarsar bir mahiyet arz ettiğini bu 
kürsüden beyan ettiler. Doğrudur. Elimizdeki 
tasarıyı tetkik ettiğimiz zaman, Millet Meclisi 
metninde tasarruf bonolarının tedavülü kaldı
rılmaktadır. Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yonunun kabul ettiği metinde ise, bu gene eski
si gibi tedavülüne imkân verecek mahiyettedir. 
Millet Meclisinin kabul ettiği metinde, yani 18 
nci maddede, «tasarruf bonoları bu kanunda ve 
ilgili tüzükte yazılı hallerin dışında devir ve 
temlik edilemez» şeklinde bir hüküm mevcuttur. 
Noksan olan husus, ölüm ve miras halleridir. 
İcra, iflâs, şirketlerin tasfiyesi halinde durum 
ne olacaktır? Kanaatimizce Millet Meclisince 
kabul edilen 18 nci maddede bir tüzükten bah
sedilmektedir. Bu gibi hallerin bu tüzükte zik
redileceği kanaatindeyim, ölüm ve miras halleri, 
icra - iflâs, şirketlerin tasfiyesi halinde bunla
rın devri ve temliki imkân haline girebilecek bir 
durumun mevcudolduğu istihraccdilmcktedir, 
Ama tüzük hangi hükümleri kapsıyacaktır, biz
ce meçhuldür. 

Muhterem arkadaşlarım, bonoların el değiş
tirmesini önlemek için Millet Meclisi metninin 
aynen kabul edilmesi mevzuunda bir önerge tak-
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dim etmiş bulunuyorum, önergeme iltifat buyu-
rulmasmı rica eder, hepinizi hürmetlerimle se
lamlarım. 

BAŞKAN - Sayın Türkmen. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) - Muhterem 

arkadaşlar, tasarruf bonolarının kabili devir 
olup olmadığı ve devredilmesinin önlenmesinin 
sebebi nedir? Niçin önlenmeli isteniyor? Bunlar 
üzerinde durmak istiyorum. 

Bir defa tasarruf bonolarının devri bâzı ar
kadaşların söylediği gibi, gayriahlâki bir mua
mele olduğu için önlenmesi istenmektedir. Had
dizatında tasarruf bonoları bir haktır, tasarruf 
bonoları iktisadi bir kıymettir, bunların mâliki 
olan şahıslar istedikleri zaman istediği gibi be
delle satmak hakkını haizdir. Bu gayriahlâki ol
madığı gibi alan da gayriahlâki bir muamele 
yapmamaktadır. Cemiyette bunlardan şikâyet 
edilmesinin sebebi; bâzı iktisaden zayıf olan kim
seler, sıkıntı içerisinde mecburen bunları kıyme
tinden daha az bir fiyatla satsak da bâzı sermaye
darlar da bunları toplıyarak büyük kazanç temin 
ettikleri halde, bu kazancın karşısında vergi ver
medikleri için, cemiyet lüzumsuz; lüzumsuz de-
miyelim de fazla gelir temin ettiği halde vergi 
vermeden vergi mükllefiyotinden kurtulduğu 
için buna bir çare düşünülmüştür. Bunun için 
vergi düşünülebilir. Ne şekilde düşünülebilir? 
O başka mesele. Ama bu devrin gayrikanuni ve 
gayriahlâki olduğunu söylemek hakikaten hu
kuk kaidelerimize uygun değildir. 

Şimdi, bunun devredilmesini önlemek mük
tesep hakka veya mülkiyet hakkına bir tahdit 
midir, değil midir, meselesine gelince, bunun 
üzerinde durmak lâzımdır. Biraz evvel burada 
•konuşan Sayın kıymetli Maliyecimiz Ferid Me
len beyefendi, haddizatında bu devrin önlenme
sinin bir mülkiyetinin tahdidolduğunu kabul bu
yurdular. Ama dediler di, haddizatında bu ta
sarruf bonoları esası üzerinde durulursa bu da 
mülkiyeti tahdittir. Binaenaleyh bunun icabı
dır. Bendeniz bu iki şeyi bir birine bağlamak is
temem. Vergi almak, mülkiyet hakkını tahdit de
ğildir, bir mükellefiyettir, mülkiyet hakkı ile bu 
mükellefiyetin mülkiyet hakkını tahditle kati
yen alâkası yoktur. Mülkiyet hakkının tahdidi, 
bir kimsenin haiz olduğu mülkiyet hakkını iste
diği gibi kullanmasını önlemektir. Binaenaleyh, 
bunun vergi mükellefiyetiyle birlikte âdeta ma

dem ki, tasarruf bonosu bizatihi mülkiyeti tah
dittir. O halde bunun devredilmesinin de tabiî 
olarak önlenmesini caizdir, denmesi ile kabili izah 
değildir. Hele bilhassa bunu ifade etmek için, 
bunu meşru kılmak için dediler ki «bunun gibi 
bu bir mükellefiyettir, bu itibarla da devredile
mez. Nitekim askerlik mükellefiyeti de böyle bir 
mükellefiyettir. Bir tahdittir. Nasılki, askerlik 
mükellefiyeti devredilemez, bu da devredilemez,» 
Benim nâçiz kanaatime göre muhterem meslek-
daşımız burada bir zühulde bulunuyorlar. As
kerî mükellefiyet askerî hizmet vatan hizmeti 
gibi bir mükellefiyettir ki, herkesin bizatihi bu 
mükellefiyeti yapması lâzımdır. Kimse bundan 
istisna edilemez. Bu itibarla bu mükellefiyetin 
başkasına devredilmesi mevzuubahsolamaz. Kal-
dıki tarihimizde bazen askerî mükellefiyetin bi
le bedel mukabili ödendiği mümkün olmuştur. 
Ama bunun bu mülkiyet hakkı ile bir alâkası 
yoktur. Çünkü, tasarruf bonosunu almakla vâzıı 
kanunun vatandaşa yüklediği mükellefiyet yeri-
n3 getirilmiştir. Yani beni muayyen bir tasar
rufta, muayyen bir nisbet dahilinde, bir istik
raz yapmaya veya tasarruf bonosu almaya icbar 
otmiştir. Benim bu vazifeyi yapmamla bu mü
kellefiyetim bitmiştir. Ondan sonra, bu tasarruf 
bonosu ile benim bir hakkım tahassûl etmiştir. 
Bu hak, bana aittir. Artık bunun üzerinde ben 
istediğim gibi tasarruf edebilirim. Satabilirim, 
hibe edebilirim, yırtabilirim. Bu hak benimdir 
Bunun devredilmemesi, mükellefiyetini hiç bir 
zaman ortadan kaldırmaz. Bu itibarla bunun 
devredilmenin önlenmesi hakikaten mülkiyetin 
tahdididir. Bir kimse bir tabancayı başkasına 
devrettiği halde onun yakalanmasının da haddi 
zatında mülkiyetin devrinin mümkün olmadığı 
değildir. O bir suç unsurudur. Binaenaleyh, kim
de olsa yakalanmasıdır. Fakat mülkiyet hakkı, 
burada hakikaten tasarruf bonosu ile tahakkuk 
eden mülkiyet hakkını tahdidotmok için bir se
bep yoktur. Ben diyebilirim ki, bunu önlemek 
haddi zatında gayriahlâki ve gayri kanuni yol
lara fertleri mecbur eder. Benim hakkımı iste
diğim gibi tasarruf etmek hakkım olmalıdır. 
Bunu önlerseniz, ben bunu gayrimeşru yollarla 
icabında tabiî olan hakkımı alamam. Hattâ ba
zen, haksız olarak başkasının halikı m istihsal 
etmesine mani olursunuz. Tasavvur buyurunuz 
ki, bir adamın elinde her ne şekilde ise büyük 
miktarda tasarruf bonosu vardır. Başka malı da 
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yoktur. Ama bu adam gidecek, bu bonosunun 
icabettiği faizini alacak, icabında bilâhara belki 
de muvazalı şekilde bir iktisadi devlet teşekkü
lünün hisse senedini alacak. Ama ben alacağımı 
gidip haczettirmek suretiyle ondan alamıyaca-
ğım. Bunlar hakikaten hem mülkiyet hakkını 
tahdittir, hem de normal şeye lüzum yoktur. 
Bunu tahdidetmeye sebep de yoktur. Ama men
faati de yoktur, şahsi menfaat de yoktur. Bina
enaleyh, bunun tahdidinin, devrinin önlenmesi 
için hiçbir menfaat, âmme menfaati yoktur. 
Bu itibarla bu tahdidin karşısında olduğumu 
saygılarımla arz ederim. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Madde üzerinde yeterlik öner

gesi vardır Sayın Birand... Sayın Birand, çok 
kısa olmak üzere buyurun. 

İZZET BİR ANT (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Devletin bir mükellefiyet ola
rak tahmil ettiği tasarruf bonosu alınması ko
nusu, alınmakla bu mükellefiyetin bittiği husus
lardandır. O andan itibaren, bono şahsın mame
leki arasındadır. Bunu «şöyle kullanacaksın, 
böyle kullanmaksın» şeklinde vatandaşı zorla
mak hak değildir. Bir başka şey, insan bugün 
çok pahalı alabilir. Aklığından itibaren de dev
retmek elinde ve kendi tasarrufunun mutlak sı
nırları içinde olduğuna 'glyrc, ertesi günü çok da
ha ucuz elden çıkarmış bulunabilir. Devletin va
zifesi burada, tasarruf bonolarını belli bir mak
sada ve içtimai faydaya bağlıyarak tesis ettiği
ne göre, 'bu faydalar sınırı içinde kalma esbabını 
temindir. Bunun sınırlarını iyi çizmek lâzımge-
lir. Gelen tasarı da, bu esbabı, bir dereceye ka
dar bertaraf edilmiştir. Ama, tasarruf bonosu 
elinde olan bir şahsın, artık onun üzerindeki 
kendi zaruretlerine yapacağı tasarrufları tah-
didetmtek, bu vatandaşı lüzumsuz bir zorlama ve 
külfete 'mâruz bırakmr.k demektir. Binaenaleyh, 
konunun bu önelliği ile itibara alınmasını ve bu 
zorlamanın kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 
Teşekkür ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Hâdi
seyi yeni öğrendik, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yarın sabah bu vazifeyi yerine 
getiririz. 

18 nci madde üzerinde verilmiş olan önerge
ler vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Şifahen arz edeceğim sebeplerle, Tasarruf 

bonoları ihracı hakkındaki kanun tasarısının 18 
nci maddesinin Millet 'Meclisince tanzim edilen 
metninin aynen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
A. Kemal Turgut 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun 

tasarısının 18 nci maddesinin Millet Meclisinde 
kabul edilen şekliyle kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

Muğla Giresun 
îlyas Karaöz Sabahattin Orhon 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarruf bonoları ihracı 

hakkındaki kanun tasarısının 18 nci maddesi
nin, «İşbu kanunla getirilen nama muharrerlik 
sisteminin bütün hükümler yönünden cari olma
sını» temin sadedinde ve 'aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Ankara Ankara 
Turgut Cebe Yiğit Köker 

İstanbul Afyon Karahisar 
Halûk Berkol Kemal Şenoeak 

«Tasarruf bonoları ile ilgili yasaklar, mecburi
yetler ve cezalar» 

Madde 18. — Tasarruf bonoları, bu kanun
da ve ilgili tüzükte yazılı olan haller dışında de
vir ve temlik edilemez. Tasarruf bonolarının 
haczi kabil değildir. Tasarruf bonoları, bedelleri 
ve faizleri istihkak sahiplerine ödenir. Gerçek 
kişiler adına yazılı tasarruf bonolarının vâdesin
de ödenmesinde kimliğin ispatı mecburidir. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak devir 
ve temlik edilen tasarruf bonoları hüküm ifade 
etmez. 

Tasarruf bonolarına «müstahak olan gerçek 
kişilerin adını veya tüzel kişilerin unvanını yaz
madan bonoları verenler hakkında, bu durumda 
olan tasarruf bonosu bedellerinin % 10 nisbetin-
de ceza alınır. 

Muhtasar beyanname verilmesi halinde >aynı 
hüküm vergi sorumlusu hakkında da uygulanır. 
Kesir makbuzları için de aynı hükümler uygu
lanır.» 
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J8 nci maddenin birinci fıkrası sonuna, «öde
nir» kelimesinden. önce, «veya vekillerine» keli
melerinin -eklenmesini ve ayrıca birinci fıkradan 
sonra, «kanunun tatbikatı, devir ve temliki için 
ilgili tüzük, Maliye Vekâletinde hazırlanır.» 
hükmünün konulmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
18 nci madde metnindeki, «Bu madde hü

kümlerine a y k m olarak, devir ve temlik edilen 
tasarruf bonoları hüküm ifade etmez.» cümlesi
nin çıkarılmasını arz ederim. 

Çanakkale 
Nahit Al tan 

BAŞKAN — önergeler üç kategori içerisin
de toplanabilir. Sayın Kemal Turgut ve Sayın 
Karaöz Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 18 
nci .madde metninin kabulünü is temektedirler. 
Saym Turgut Cebe, Sayın Yiğit Köker ve arka
daşları-ise, yeni bir madde metni teklif etmekte 
iseler de, okunduğu takdirde görülecektir ki, 
Millet Meclisinin 18 nci maddesinin Aynıdır. Bu 
sebeple Saym Turgut Cebe ve -arkadaşla-riyle 
Sayın Karaöz ve Sayın Kemal Turgut Millet 
Meclisinin 18 nci maddesi metninin kabulünü is
temektedirler. Sayın Kalpaklıoğlu birinci fıkra
da değişiklik istemektedir. Saym Nahit Altan 
ikinci fıkranın baş tarafından bir kelimenin çı
karılmasını istemektedirler, önergeler okunmuş 
bulunmaktadır. Şimdi tekrar ayrı ayn okutup, 
komisyon ve Hükümetten sorduktan sonra oyla
rınıza arz edeceğim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Saym .Başkanım, benim önergem yanlış anlaşıl
dı. Benim önergem Millet Meclisinin kabul ettiği 
metnin aynen kalmasını, ancak «haczedilemeze 
fıkrasının kaldırılması mahiyetindedir. 

BAŞKAN — Ve araya iki ilâve ediyorsunuz. 
Bir, «ödenir» den önnce bir kelime ve bir de bi
rinci fıkranın sonuna bir hüküm eklenmesini is
tiyorsunuz, Millet Meclisinin metninin. 

HÜSEYİN KALPAKLIO TLU (Kayseri) — 
Millet Meclisi metni aynen kabul, 'yalnız bunun 
içerisinde «haczedilemez» fıkrasının kaldırıl
ması. , Jr > 

BAŞKAN — Kaldırimasını istiyorsunuz si
zin takrüriniz bu şekilde... Sayın Kalpaklıoğlu 
okuyorum. 

«Ödenir kelimesinden önce veya vekillerine» 
önergeniz bu, ben bunu söylüyorum. 18 nci mad
denin birinci fıkrasının sonuna, Ben mi yanlış 
anlıyorum yokra siz mi yanlış yapıyorsunuz ? 
Şimdi Yüksek Heyetiniz hakemlik eder. 18 nci 
maddenin birinci fıkrasının sonuna, hangi 18 
nci madde işaret buyurmuyorsunuz 1 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Maddenin «altoda efendim. 

BAŞKAN — Geliyorum ben 18 nci madde
nin birinci fıkrasının sonuna «ödenir» kelimesin
den önce veya «vekillerime» kelimelerinin eklen
mesini ve ayrıca birinci fıkradan sonra «kanu
nun tatbikatı devir ve tcaılılk için ilgJli tüzük 
Maliye Vekâletince hazırlanır hükmünün konul-
masmı arz ve teklif ederim» Bu şekilde önerge
niz. Bir de Saym Kalpaklıoğlu, birinci fıkrası
na sahiplerinden sonra (vekilleri) kelimesini, 
ayrıca birinci fıkra sonuna da yeni bir hükmün 
eklenmesini istiyor, dedim. ;Siz 18 nci madde de
mişsiniz. Millet Meclisinin 18 nci maddesini de-
diğinize~doir önergenizde bir hüküm, bir işaret 
ve ifade var mı yok. Ben sizin niyetinizi bile
mem. Ben sizin önergenize göre burada muame
le yapılmasını istedim Saym Kalpaklıoğlu. öner
genizde Millet Meclisinin metnine ait bir şey 
yok. isterseniz önergenizi tekrar okuyayım. 

(18 nci maddenin 1 nci fıkrası sonuna «öde
nir» kelimesinden önce «veya vekillerine») Mil
let Meclisinin metni diye bir şey yok. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Şimdi Saym Başkanım, eğor Millet Meclisi met
ninden bu maddeyi çıkarırsanız öteki ile muta
bık o" ur, aynıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika halledeceğiz. Sayın 
Kenıai Turgut, Saym Karaöz Millet Meclisinin 
18 nci maddesinin metninin aynen kabulünü is
tiyorlar. Saym Turgut Cebe, Sayın Yiğit, Kö
ker ve diğer bir arkadaşımız ise yeni bir madde 
metni teklif ediyorlar ki, bu Millet Meclisinin 
18 nci maddesi metninin aynıdır. Değil mi Sa
ym Yiğit Köker? 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Evet. 
BAŞKAN — Bu sebeple 3 önerge aynı hede

fi gütmekte, Millet Meclisinin kabul buyurduğu 
18 nci madde metninin aynen kabulünü 'istemek
tedirler. Hükümet katılıyor mu? 
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• MALİYE BAKANI CİHAT BÎLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Aynan kabulü tekli-
fine katılıyoruz. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya)—Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninin aynen 
kabulünü Hükümet kabul ediyor, komisyon ka
bul ediyor. Komisyon ve Hükümet Millet Meclisi 
18 nci maddesinin aynen kabulünü is'tcoıektedir. 
Dikkate alınmamasını oylarınıza 'arz edeceğim. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmi-
yonler... Millet Meclisi metninin dikkate alın
ması kabul edilmiştir. Diğer önerge, şimdi bu 
önergemin kabulünden somu Sayın Nahit Al tan 
ısrar ediyor 'musunuz? Sizin önergeniz Cumhu
riyet Senatosu Geçici Komisyonu metninden bu 
cümlelerin çıkarılmasına ait idi. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Ben bir 
cümlenin değiştirilmesini istiyordum. Millet 
•Meclisinin metni kabul edildikten sonra ben tek
lifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Sayın Kal-
paklıoğlu siz?.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Benim önergem şu mahiyettedir, «haczedilemez» 
fıkrasını kaldırır mahiyettedir. Ben ısrar ediyo
rum efendim. 

BAŞKAN. — Şimdi Millet Meclbi metninin 
dikkate alınması kabul 'edildi. Siz kabul edilen, 
yani dikkate alınması kabul edilen, 18 nci mad
deden de «ödenir» kelimesinden önce «veya ve
killerinim» ilâvesi önergenizde böyle bir şey yok. 
Okuyorum : 18 nci •maddenin birinci fıkrasının 
6onuna.... 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
önergemde «veya vekillerine» kısmını kabul 
ediyorum, diğer ödenir... 

BAŞKAN — (Ödenir) kelimesinden önce 
(vekillerine) kelimesinin eklenmesi ve ayrıca 1 
nci fıkradan sonra kanun tatbikatı devir ve tem
lik için ilgili tüzük Maliye Vekâletince hazır
lanır, hükmünün konmasını arz ve teklif 'ede
rim, hani Sayın Kalpaklıoğlu? Önergeniz bu Sa
yın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Veriyorum efendim. 

BAŞKAN — Ve ri'y oramla olmaz. Sayın Kal
paklıoğlu'nun önergesinde iddia, ettiği hususlar 
yok. Millet Meclisinin kabul ettiği 18 nci madde 

metni dikkate alınmıştı. Bunun değiştirilmesi 
hususundaki önergelerde hiçbir hüküm ifade et
memesi karşısında Millet Meclisinim 18 nci madr 

de olarak kabul ettiği metin şeklinde 18 neı mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyemler... Kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonolarının değiştirilmesi 
Madde- 10. — Tasarruf bonolarını bono sa

hiplerinin muvafakati ile Devletin iştiraki bulu
nan müesseselerdeki, ve Kamu .İktisâdi Teştk-
küllerindoki Devlet hisseleri ile değiştirmeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. ... • 

Şu kadar ki, bu şekilde salıibolunaeak,.hisse
lerin toplam kıymeti her ortak ivin 30 000 lirayı 
geçemez. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Benim bir 
istirhamım olmuştu. 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde görüş
melere başlamadan önce bir hususun halli gerek
mektedir. Sayın Ömer Ucuzal, öğleden önceki 
birleşim sırasında Sayın Kalpaklıoğlu'nun ken
disine sataştığını iddia etmiş ve bu sebeple ken
disine söz verilmesini bir önerge ile istemiştir. 
Birleşimin idaresini defuhde etmediğ'm bir za
mana rastladığı için zaptı gördüm. Zabıtta olan 
ilgili hususlar aynen şöyledir : 

Hüseyin Kalpaklıoğlu'nun konuşmasının son 
kısmında «Bu tasarruf bonolarını elinde bulun
duranların birçok alacakları ve borçları olur. 
Hakiki alacak sahibi gelecek bu tasarruf bo
noları üzerinde haciz yaptıramıyacak. Dünya
nın hiçbir yerinde ne böyle bir kanun çıkmış
tır. Ne de böyle bir fıkra vardır... Ne de'bu
nun hukukîliğini ispat edecek bir insan bu kür
süye gelmez. Yalnız Ömer Ucuzal gelir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Vardır, var. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 

Arkadaşlar eğer varsa Sayın Ucuzal'm o zaman 
diplomasından şüphe ederim.» 

Bu şekildeki beyan ve konuşmasından sonra, 
konuşması sırasında Sayın Kalpaklıoğlu'nun 
«Sayın Ucuzal'm diplomasından şüphe ederim» 
sökündeki bir sitemin hududunu aşmıyan ye 
bir sataşma hududu.. içine, girmiyen karşılıklı 
nazikâne bir sitemden ibarettir. Başkaıdık bunu 
bir sataşma olarak görmemektedir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Israr ediyo
rum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Ucuza! direnmektedir. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

G-eri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sayın Kalpaklı-

oğlu bunun nazik bir sitemden gayri bir şey ol
madığını ve geri aldığını, sizi üzecek bir sataşma 

3. —DEMEÇLER 

2.— Devlet Bakam Sadık Tekin Müftüoğlu'-
nun, Doğu bölgesinde vukubulan zelzeıe dulayı-
siyle duyulan teessüre ve gerekli yardımın yapıl
dığına dair demeci ve canlarını kaybeden aziz 
vatandaşlarımızın hâtıralarını tâzizen yapılan 
saygı durusu. 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı müessif 
yeni bir deprem olayı dolayısiyle Yüksek He}Tete 
bilgi vermek istemektedir. Kısa olmak üzere 
Sayın Bakan buyurunuz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, benim bu hususta bir önergem var. 

BAŞKAN — Peki, resmen anlaşıldıktan son
ra önergeniz yerine getirilecektir, Sayın Gündo-
ğan. Evvelâ resmî bir bilgi sahibi olalım da. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKlN-MÜF-
TÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun sayın üyeleri, Sakarya'da vukubulan 
ve bütün milletimizi yeise düşüren zezele felâ
ketinin ıstırap ve tesirlerinden henüz kurtula
madığımız bir anda, dün gece de takriben saat 
20,50 sularında Doğu belgemizde vukubulan ve 
mal ve can kaybına sobebolan ikinci bir zelzele 
felâketiyle karşılaşmış bulunmaktayız. 

Alman haberlere göre zelzele en büyük tah
ribatı Tunceli'nin Pülümür kazası bucak ve köy
lerinde yapmıştır. Karagöl köyünde 32 ölü, Ha-
sanagazi köyünde 1 ölü 4 yaralı, Karayol kö
yünde 13 ölü, Karaderbent köyünde 10 ölü, Ku-
zulca köyünde 2 ölü 4 yaralı, Derindere köyün
de 5 ölü 2 yaralı ve Elmalı köyünde 5 yaralı ol
mak üzere, Tunceli Vilâyetinde 63 vatandaşı
mızın ölümüne ve 15 vatandaşımızın da yaralan
masına sebebiyet vermiş durumdadır. Zelzele
nin ayrıca, Erzincan ve kazalarında da tahribat 
yaptığı öğrenilmiştir. Tercan kazasında 7 ölü 

I mahiyetinde anlıyorsanız bunu tamamen geri al
dıklarını ifade etmiştir, mesele halledilmiştir. 

19 ncu madde üzerinde Sayın îşmen, Sayın 
Artukmaç, Sayın Karaöz söz almışlardır. Başka 
tesbit edemedim. 

VE SÖYLEVLER 

I olduğu bildirilmiştir. Haber duyulur duyulmaz 
mahalline gerekli yardımların yapılmasına baş
lanılmıştır. 

Bu meyanda sağlık ekipleri ve diğer ekipler 
gönderilmiş, Kızılay ve yakın vilâyetler gıda ve 
malzeme yardımına başlamışlardır. Sayın Baş
bakanımız da iran'a yapacağı seyahati tehir ede
rek, uçakla bugün saat 14,28 te Erzincan'a hare
ket etmiştir. Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanımız da bugün yine saat 11,30 da uçakla 
Erzincan'a hareket etmiştir. Köy işleri Baka
nımız da şu anda uçakla Erzincan'a hareket et
mek üzeredir. Büyük Milletimizin bu ikinci fe
lâketten de duymuş olduğu büyük üzüntüyü sa
yın üyeler de paylaşmışlardır. Kederde her za
man kaderbirliği yapmış bulunan milletimizin 
yardımı ve Devletimizin bütün imkântoriyie fe
lâketzede vatandaşlarımızın süratle yardımına 
koşacak ve yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. 
Yüce Tanrıdan vatanımızı ve milletimizi bu tarz 
felâketlerden korumasını niyaz eder, Yüce Heye
tinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — C.H.P. Grup Başkanvekili Sa-
I yın Fikret Gündoğan bir önerge ile Tunceli ve 

Erzincan'da aziz vatandaşlarımızın hâtırala
rı karşısında saygı duruşunda bulunmayı iste
mektedir. Bir hafta kadar önce Sakarya'da vu
kubulan depremin ıstırapları ve hâtırası henüz 
dinmemlşken, ikinci büyük bir deprem felâketi 
ile büyük milletimiz karşı karşıya gelmiştir. 70 e 
yakın ölü tesbit edilen bu felâket karşısında 
canlarını kaybeden aziz vatandaşlarımızın hâtı
rası karşısında Yüksek Senatoyu saygı duruşuna 
davet ediyorum. 

(Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

— 594— 



C. Senatosu B : 9G 27 . 7 . 1967 O : 2 

4. — GÖRÜŞÜ 

4. — Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/224; Cumhuriyet Senatosu 
1/813) (S. Sayısı : 992) (1) 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde Sayın 
İsmen buyurun. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; bu maddeye göıc tasar
ı n ı bonosu sahipleri ellerindeki bonoları ka
mu İktisadi İLcşebbüsleri satmalmakta veya 
bunlara hissedar olmakta kullanabileceklerdir. 
Biz temel iktisadi görüşlerimizin icabı, Dev
let fabrikalarının her ne suretle olursa olsun 
özel çalışmalara, şahıslara devredilmesine kar
şıyız. Bu böyle olmakla beraber, bu maddeye 
karşı olmak için başka sebepler de vardır. 

Bilindiği gibi, şimdiye kadar çıkmış olan ta
sarruf bonoları dcğcrlcıinin 1/3 ü hattâ 1/4 ü 
kadar bedellerle bâzı ellerde toplanmış bulun
maktadır. Bunların Devlet fabrikalarında his
se senetleriyle değiştirilmesi, bu gibi şahıslara 
bu fabrikaların aynı oranlarda daha ucuz dev
redilmesi sonucunu verecektir, öyle zannedi
yorum ki, Devlet fabrikalarının bu şekilde de
ğerlerinin çok altında bedellerle özel şahısla
ra devredilmesine temel iktisadi düşüncesi bi
zim gibi olmıyanlar da rıza göstcrmiycccklcr-

Bütün bunlardan başka, maddeye bir de şu 
yönden karşıyız. İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin özel şahıslara devredilmesi çok önemli ve 
pek çok teknik yanları da elan bir meseledir. 
Meselâ tesislerin değerlendirilmesi, bunların 
hisselere bölünmesi ve her bir hissenin fiya
tının tâyini», hisse sahiplerinin hak ve vecibe
leri ve bu hisselerin satış usulleri ayrı ayrı tan
zim edilmesi lâzımgelen hususlardır. Bonoların 
bu hisselerle değiştirilmesi bu işlerin sadece 
bir özünü teşkil eder. İşte, bundan ötürüdür 
ki, bu madde ile yapılması istenen şeyin başlı-
başma bir kanun konusu olduğunu düşünüyor 
ve bu maddeyi bu bakımdan da fuzuli buluyo
ruz. 

(1) 992 S. Sayılı basmayazı 26.7.1967 tarihli 
95 nci Birle§im tutanağı sonundadır. 

,EN ÎŞLER 

Maddenin metinden çıkarılması için bir 
önerge veriyorum. Kabulünü istirham ediyo
rum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN —- Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 19 ncu madde
nin, bono sahiplerinin hisselere iştirak ettiril
mesi yolundaki hükmünü bendeniz memnuni
yetle karşılamaktayım. Yalnız bir noktayı öğ
renmek istiyorum; bu bonoların değiştirilmesi 
hisseler ile nominal fiyat üzerinden mi olacak, 
esasları ne olacaktır? Bu konuyu öğrenmek is
tiyorum. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Nominal değer üze
rinden olacak ellendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — 2 nci bir 
husus, bu madde komisyonumuzca tadil edil
miştir. Bu tadile göre elbette ki açık oylarınıza 
arz edilecektir. Yalnız bendeniz tetkik ettim, 
Geçici Komisyonun raporundaki belirtilen hu- ' 
sus iic Millet Meclisi metnindeki durum bir
birine tevafuk etmemektedir. Diyor ki komisyo
numuz, «440 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 
yapılan tariflere uygun olarak Kamu iktisadi 
Tcjckküllcrindcki» şeklinde değiştirdik diyor. 
Yani . Kamu İktisadi Müesscsclerindeki tâbi
rini, Kamu iktisadi Teşekküllcrindcki, şeklin
de değiştirdik diyor. Değiştirmekte isabet var
dır. Fakat tetkik ettim, Meclisin metni ile muh
terem arkadaşlarım, okursanız komieyonun 
metni tamamen birbirinin aynıdır. Hiçbir de
ğişiklik yoktur. Şu halde, komisyonun deği
şiklik yaptım demesinde büyük bir hata var
dır. Ve yanılmıyorsam metin tamamiyle aynı
dır eğer bilmediğimiz başka bir metin varsa 
o başka. Burada tetkik buyurun, açık oya arz 
edilecek bir durum yoktur. Meclisin metni ile 
bizim komisyonumuzun metni aynıdır. Bunu 
da arz etmek için huzurunuza çıktım. Saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Efendim, komisyonun metnin
de bir defa, evvelâ müesseseleriııkinden sonra 
bir virgül var. Bir de, Millet Meclisi metnindeki 
teşekküllerden mi olacak, müesseselerinkinden 
mi olacak? 
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Buyurun efendim sayın komisyon, izah edi
niz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Muhterem Başkan, 
kıymetli senatörler; bu 19 ncu maddede bir defa 
bir tabı hatası var. Meclis metninde, «teşekkül-
lerindeki» kelimesi «müesseselerindeki» şeklin
deki yanlış geçmiştir metne, bu bir. Ve komis
yonumuz Kamu İktisadi Müesseseleri diye bir 
tâbir bulunmadığını bunu Kamu İktisadi Te
şebbüsleri şeklinde olmasından mütevellit «Ka
mu İktisadi Devlet Teşekküllerindeki» şekline 
ve oradaki «müesseselerindeki» kelimeleri bu se
kilide «Teşekküllerindeki» haline getirmiştir. 
Birincisi, yani Millet Meclisinin kabul ettiği 
metni ifade eden 19 ncu maddedeki «Teşekkül
lerindeki» kelimesi yanlışlıkla geçmiştir, tabı 
hatasıdır. 

BAŞKAN — MüesscselerJndeki olacaktır. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Devamla) — Evet, aslı «müesse
selerindeki» olacaktır. 

Sonra efendim, Sayın İsmen 19 ncu madde 
üzerinde bir nokta üzerinde durdular. Dediler 
ki, bu 19 ncu madde tasarruf bonolarını bono 
sahiplerinin muvafakati ile Devletin iştiraki 
bulunan müesseselerdeki, yani bu müessese le-
ro iştirak edebilecek bonoları ile ht i rak edebi
lecek ve ortak olmalarını temin edebilecek olan 
bu maddede böyle bir şey yapılırsa bunun fay
dalı olmıyacağı yolunda, bir boyanda bulun
dular. Halbuki bu bilhassa düşünülmüş ve mem
leketimizde sermaye piyasasının gelişmesi için, 
bilhassa küçük ve orta seviyedeki sermayenin 
taazzuv edebilmesi için - ki memleketimizde bu
na çok büyük ihtiyaç duyulmaktadır - bonoları 
o şekilde kullanabilmek çok güzel bir düşünce 
ve esprinin eseridir. Kaldı ki, bu Meclise sevk 
edilirken Hükümet tarafından bir tahdit ile 
sevk edilmiştir; muayyen kimselerin tasarrnf 
bonolarını kullanması şeklinde değil de 20 bin 
liralık tasarruf bonosu kullanılabilecek. Ve bun
ların nominal değer üzerinden muamele gö
rüleceği ifade edilmiştir. Bu sonra, Meclsite, 
komisyonlarda ve Umumi Heyette 30 000 liraya 
çıkarılmıştır. Ve bunu biz komisyon olarak ye
rinde bulduk, böylelikle memleketteki serma
ye piyasasının gelişmesi, genişlemesi imkânını 
hâsıl edeceği için de faydalı telâkki ettik, arz 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — İki noktayı öğ
renmek istiyorum. 

Birinci nokta; İktisadi Devlet Teşekkülleri 
şirket şeklinde değildir ki, bunların hisseleri 
ile Devletin hisseleri mübadele edilebilsin. İk
tisadi Devlet Teşekkülleri biliyorsunuz, 440 sa
yılı Kanuna göre idare şeklindedir. Binaenaleyh, 
burada islemez bu hüküm, ne şekilde işliyecek-
tir veyahut da? 

İkinci nokta; Devletin iştiraki bulunan mü
esseselerdeki hisselerle değiştirilecek ama han
gi değer üzerinden? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Devamla) — Nominal değer üze
rinden. 

FERİD MELEN (Van) — Hayır, bu hisse
ler, faraza Hazinenin İşbankasmda hissesi var
dır. 100 liralık hisse senedi hbjesi var Hazine
nin. 100 liralık hisse senedi 500 liraya çıkmış 
borsada 100 lira üzerinden mi değerlendirile
cektir, £00 lira üzerinden mi değerlendirilecek
tir, hangi esas üzerinden olacaktır? Bunun zap
ta geçmesinde fayda görüyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Efendim, bunlar için 
ayrıca bir tüzük hazırlanacak ve bu çalışmala
ra göre tesbit edilecektir. Yani kanun madde
sinde bunların tamamen hepsi ayrı ayrı yer 
almış değildir. Sonra, kaldı ki bu İktisadi Dev
let Tevekkülleri teşekkül edecek yeni müesse
selerle yeni şirketlerle işbirliği halinde oldu
ğu zaman şahıslar iştirak edecektir. O tarzda 
düşünülmüştür, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
Sayın Komisyon Başkanına teşekkür ederim. 
Bir yanlışlık olmuş, metinde; ama aslında doğru
su buyurdukları gibi. Yalnız takıldığım bir nok
ta var. 440 sayılı Kanun İktisadi Devlet Te
şebbüsleri Kanununda İktisadi Devlet Teşeb
büsleri, yani Reorganizasyon Kanununda «İk
tisadi Devlet Teşebbüsleri» tâbiri geçer. İkti
sadi Devlet Teşekkülleri tâbiri geçmez, zan
nediyorum. Madde değişmiş iken bunun İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri şeklinde değiştiril
mesinin lüzumuna kaaniim. Bu hususu Sayın 
Ferid Melen daha iyi bilirler, kanunu hazırla 

**. 596 



O. Senatosu B : 90 27 . 7 . 1967 0 : 2 
yan olarak, zannediyorum ki, yanılmıyorum. 
Bu hususta aydınlatılmamı istirham ederim. 

G E Ç I C I K O M I S Y O N B A Ş K A N Ş I S K E N 
D E R C E N A P EGE (Devamla) — Efendim, Ka
mu iktisadi Devlet Teşekkülleri veya Kamu 
iktisadi Devlet Teşebbüsleri, bu iki deyim de 
kullanılmaktadır, Sayın Artukmaç. Bu şekilde 
geçiyor. Yani resmî kanun dilinde de bunu 
bu şekilde hep kullanıyoruz, kullanılmakta
dır. Maalesef bu iki şekilde de kullanılmakta
dır. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Düzelti
lirse daha isabetli olmaz mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Devamla) — O yolda bir 
önerge takdim buyurursanız. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Efendim, 
Komisyon kendisi getirebilir mi, bendeniz 
önerge vermeden? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Devamla) — Efendim, 
ilgili arkadaştan aldığım nota göre, 440 sa
yılı Kanunda müessese tâbiri} kaydcdilmc-
mektedir deniyor. Buradaki «teşekkül» keli
mesi ile 440 sayılı Kanundaki «teşebbüs» ke
limesi birbirini} karşılamamaktadır. Onu kay
detmektedir» deniliyor. 

BAŞKAN — Tamam mı Sayın Ege? Biti 
mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Devamla) — Efendim, 
ben bu notu anlıyamadım. Müsaade ederse
niz arz edeyim. 440 sayılı Kanunun muvace
hesinde İktisadi Devlet Teşekkülleri şeklin
de, bu İktisadi Devlet Teşebbüsleri d :ye bir 
deyim de değil. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
diye geçiyor. Bunu defaatle bu kürsüden de 
ifâde ederiz. Ancak burada 440 sayılı Kanımda 
kastedilen bu değildir, şeklindeki ifadeyi ben 
anlıyamadım, özür dilerGm. Burada bir karı
şıklık oldu. Benim anlayışıma göre bu 440 sayı
lı Kanunda zikredilen husus olması lâzım. Eğer 
Hükümet başka türlü şey yaparsa.... 

BAŞKAN — Bu hususta daha yetkili olarak 
Sayın Bakanı rica edelim. Sayın Bakan Sayın 
Artukmaç'm İktisadi Devlet Teşebbüsü mü, İk
tisadi Devlet Teşekkülü mü, terimlerinim, han
gisinin burada kullanılması gerektiği hak

kındaki sorusuna, daha yetkili olarak Sayın 
Bakandan izahat rica edeceğjz. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, Sa
yın Senato üyeleri. Bizim Hükümet tasarısında 
ve Millet Meclisince kabul edilen metinde, 
«Kamu iktisadi Müesseseleri» tâbiri vardır. 
«Kamu iktisadi Müesseseleri» tâbirinin için
de arkadaşlarımızın temas ettiği, Devletin iş-
tiıaki bulunan müesseseler yani İktisadi Dev
let Teşekkülleri ile, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ki, tâbirleri her zaman kullanılmak
tadır, her iki tâbir de. Bu ikıiı tâbiri bir ara
da temin edebilmek maksadiyle, (Kamu İkti
sadi Müesseseleri) tâbiri kullanılmıştır. Bu 
bakımdan, Yüksek Senatonun Karma Komis
yonu tarafından yapılan değişikliğin bizim is
tihdaf ettiğimiz maksadı kapsamadığı cihetle 
Millet Meclisince kabul edilmiş bulunan Kamu 
İktisadi Müesseseleri tâbirinin kullanılması
nın zaruretine inanmaktayız. Halen Devletin 
iştiraki bulunan birtakım müesseseler vardır. 
Meselâ Ankara Palas, Anadolu Ajansı, iş 
Bankası, Türk Ticaret Bankası, Türk !ye Pet
rolleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir ve Çe
lik İşletmeleri... Bunlar Devletin iştiraki, bu
lunan müesseselerdir. Bunların yanıbaşmda, 
birtakım Kamu iktisadi Teşebbüsleri veya Ka
mu İktisadi Teşekkülleri dediğimiz, hepini
zin malûmu olan teşekküller vardır. Bütün 
bunları kapsıyabilmck ve bundan sonra Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin kuracakları mües
seseleri de içine alabilmek maksadiyle ileriye 
şamil ve mânada Kamu İktisadi Müesseseleri 
tâbiri kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakanın verdiği izahtan öyle 
anlıyorum ki, 440 sayılı Kanunda müesseseler 
kelimesi ile tanımlanan teşekküllere aidolacak-
tır buradaki değiştirme. Halbuki bu bilinen bir 
keyfiyettir; Devlet İktisadi Teşebbüsleri, işti— 
rakltri, müesseseleri diye üç ayrı statüye tabi 
Devlet teşebbüsleri vardır. 

Şimdi eğer Sayın Bakanın dedikleri gibi yal
nız müesseseler lâfzı burada hâkim olursa, o üç 
ayrılmış bulunan şekilden yalnız müesseseler kısr 
mına taallûk eder. Çünkü müesseseler, iştirak
leri ve bizzat kendileri vardır. 
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BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Bizim burada ifade etmek istedi
ğimiz husus kamu iktisadi müesseseleredir. Yanı 
halen Devletin % 51 i iştiraki halinde bulunduğu 
müesseselerin bilfarz hisse senetlerinm satılması 
halinde, veyahut ileride bu yönde kurulacak şir
ketlerin hisse senetlerinin satılması halinde, kü
çük ve orta tasarruf sahiplerinin, 30 bin Lraya ka
dar tasarruf bonolarını buraya yatırmak sure
tiyle, buraya ortak olmak imkânı temin edilmiş
tir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sümer-
banka ait alım - satım müessesesinin aksiyonları 
yoktur , 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Yani, bizim buradaki kasdımız İk
tisadi Devİet Teşekkülleri, İkUsadı Devlet Teşeb
büsleri ki, tâbirlerinin ikisi de kullanılmakta
dır. Bütün bunları kapsıyan bir tâbir olması iti
bariyle, «müesesese» tuuın kulıanıımışar. ouiuuu, 
Sayın Gündoğan arkadaşımızın ifade ettiği gi
bi, satış müessesesi şeklinde hasren tarif edilen 
müessese Kasdedılnıemektedir. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul ) — Sayın 
Başkanım; bu müesseselerin statüleri ayrı ayrı
dır. Ve iktisadı faaliyetleri de ayrıdır. Bu tak
dirde kendisine taallûk etmez, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin yalnız müesseselerine taallûk 
eder.... 

İkincisi; eğer tasarruf bonoları bu teşekkül
lerinin hisse senetleriyle değiştirilirse, o zaman 
bu aksiyonların veya hisse senetlerinin bir mânası 
kalmaz. (A. P. sıraiaündan gürültüler) 

BAKSAN — Karşılıklı görüşmiyellm lütfen. 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, burada 
bizim ve Meclisin kasdettıği mâna; küçük ve orta 
tasarruf sahiplerinin İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin veya teşebbüslerinin veya müesseselerinin 
çıkaracağı hisse senediyle ortak yapılmasını ta-
zammun etmektedir. Binaenaleyh bu tâbirdeki 
«Kamu İktisadi Teşekküllerinden» murat bu ol
maktadır. Binaenleyh, burada Kamu İktisad 
müessesesiyle şurada bizim kullandığımız tâbirle 
443 sayılı Kanunda kullanılmış olan tâbir birbi
riyle ilgili değildir. Bu tâbirin o kanunla ilgis 
yoktur. Bu şirket karakterinde olacak olan veyı 

mevcut bulunan müesseseleri istihdaf etmektedir. 
Gayet tabiî değerli arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
halen bir aksiyonu olmıyan her hangi bir şeyin 
çatışı veyahut da buraya ortak olması bahis konu
lu tıeğiicur. Sauece lui'K Ticaret Kanununca ka-
Dul edilen mânada, şirket halinde bulunan İktisa
di Devlet Teşekküllerinin, teşebbüslerinin burada 
ortak olmasının temin eddmesi kasdına matuftur. 

BAŞKAN — îlyas Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; kanunun 19 ncu maddesinde 
bulunan «teşekkül» keLmesi kanaatimce yanlış
tır. 440 sayılı Kanunun birinci maddesini aynen 
okuyorum : 

«İktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayelerin
den yarısından fazlası tek başına veya birlikte Dev
lete, (genel ve katma bütçtlı idarelere) ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerine aidolup, iktisadi alanda ti
cari csasıara göre laaiiyet göstermek üzere kuru
lan ve kuruluş kanunlarında bu kanuna tabi ola
cakları belirtilen teşebbüslerdir. 

Devlet ve teşekkül iştirakleri, Devlet ve İk
tisadi Devlet Teşekküllerin-n sermayelerinin ya
rısına veya daha azına sahip bulundukları, özel 
hukuk hükümlerine göre kurulan ortaklıklarda
ki kimselerdir.» 

Kanunun başlığında da «İktisadi Devlet Te
şekkülleriyle müesseseleri ve iştirakleri hakkında 
kanun» denilmektedir. 

Görüşülmekte olan 992 Sıra Sayılı kanun tasa
rısının 19 ncu maddesinin ikinci satırındaki «Ka
mu İktisadi Teşekküllerindeki» kelimelerinin çı
karılarak yerine, «İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ile ve müesseseleri ve iştiraklerindeki» kelimele
rinin konulmasını rica ediyorum. Bu mevzuda da 
bir önerge takdim ediyorum. Kabulünü arz ve 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın, Gündoğan buyurun . 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım, buradan ifade edeyim. 440 
sayılı Kanunla kurulmuş olan bu müesseseler 
aslında 3 grupta mütalâa edilir. Birisi Devlet 
teşekkül namı ile anılır. Diğer bir grup, işti
rak namı ile anılır. Öbürü ise müesseseleridir. 
Teşekkül kelimesi diğer iki tâbiri de ifade etmiş 
)lmaz mı? Maksadın ne olduğunu tavzih eden 
Dİr izahat yapılması lâzımdır. Şayet Hükümet 
Komisyonun görüşünde ise o zaman ben de söz 
stiyorum. Ama yok değilse, yalnız teşebbüse ait 
,se, o zaman dokunmıyacağım. 

— 5 9 8 - ^ 
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BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği yok. 
önergeler vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

19 ncu maddenin metinden çıkarılmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kocaeli 
Hikmet İsmen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tasarruf bonoları hakkındaki kanun tasarısı
nın İJ ncu mauüesın.n Mıiıec Meciısıiım kauiu 
ettiği şekıiae kaouıunu arz ve telamı eııenm. 

İVİug'ia 
İlyas ıvaraöz 

İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Bu önergemi 
geri alıyorum. 

B ü ^ J l ü N — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
i'iüiviU MELEN (Vaııj — bayın Jiaşkan, 

söz istemiştim. 

BAŞKAN — Özür dilerim, göremedim. 
I El i iD MELEN (Van; — işaret ettim, gör

mediniz her halde. 
BAŞKAN — Söz hakkına hürmetimiz sabit

tir. Buyurunuz... 
FEl i iD MELEN (Van) — Muhterem arka

daşlarım ; maddedeki «Kamu İktisadi Müessese
leri» tâbirine Komisyonda bendeniz ilişmiş tim. 
Zannediyorum ki, bu müdahale üzenne bir de
ğişme olmuştur. Hakikaten bu mefhum bu ka
nuna yeni girmektedir. «Kamu İktisadi mües
seseleri» böylece yani bir mefhum olarak alının
ca tarif ini yapmaya mecburuz. Aksi takdirde bir
çok iltibaslara mahal verilebilir. Şimdi mevzu
atımızda, biraz evvel de sayın arkadaşımız izah 
ettiler. Bir İktisadi Devlet Teşekkülleri var, 
440 sayılı Kanunda tarifi yapılmış, vasıfları kon
muştur, belirtilmiştir. Sermayesinin yüzde elli
den fazlası Devlete aittir ve iktisadi mahiyette 
olacaktır ve kendi kanununda veyahut bu ka
nuna da tabi olduğu zikredilecektir. Öyle mües
seseler vardır ki, sermayesinin tamamı Devlete 
aittir, fakat İktisadi Devlet Teşekkülü sayılma
maktadır ve bu kanunun mevzuuna girmemekte
dir, onun dışında kalmaktadır. Bu sebeple ka
nunda bir başka şey de sermayesinin yüzde 50 sin
den azı Devletin iştiraki olan müesseselerdeki his
selerine de kamu iştirakleri denmiştir. Ayrıca 
bizim, İktisadi Devlet Teşekküllerimizin daha 

doğrusu Devletin ortak bulunduğu müesseselerin 
murakabesine ait bir kanunumuz vardır. Orada 
da, kamu iktisadi «teşebbüsleri» mefhumu kul
lanılmıştır, kamu iktisadi teşebbüslerinin hangi 
müesseseler olduğu sayılmıştır kanunda, mura
kabe kanununda. İki defa murakabe yaptık, hu
zurunuzdan geldi geçti ve bu müesseseleri 
burada murakabe ettik ve bunların bir kısmı bi
zim İktisadi Devlet Teşekkülleri tarzında mües
seselerdir, bir kısmı İktisadi Devlet Teşekkülü 
mahiyetinde değildir. Ama Devletin iştiraki 
vardır. Bunların idaresine Devlet hâkimdir. Mu
rakabesi buraya aittir. Şimdi, bunlara benzc-
miyen üçüncü bir grup vardır, yani üçüncü bir 
mefhum getiriyoruz. Bu getirilen mefhum bun
ların hangisini kavrıyor? Burada tavzih edil
mesi lâzımdır, sayılması lâzımdır, tarif edilmesi 
lâzımdır. Bu konuyu komisyonun izah etmesi 
gerekir. Hepsini mi kavrıyor? Yani kamu, 
Devlet Teşebbüslerine müteradif bir kelime ola
rak mı kullanıyoruz? Onun karşılığında mı kul
lanıyoruz? Yoksa başka bir mefhum mudur? 
Bunlar izah edilmezse ileride bunun tatbik kabi
liyeti olmaz. Nitekim bir iki misal vereyim; fa
raza Elektrik Etüt İdaresi, bir kamu iktisadi mü
essesesidir. Ayrı bir kanunla idare edilir, ayrı 
bütçesi var, fonu var ve sair, mahiyeti iktisadi 
olduğu için, Devlet genel bütçesi dışından idare 
etmektedir, iktisadi bir müessesedir. Maden 
Arama Enstitüsü, buraya kadar bu kamu iktisa
di müesseseleri tâbiri, faraza bunları ihtiva ede
cek mi ? Buna benzer bir şey. Yani bir mefhum 
olduğuna göre, Hükümet ne kasdetmiştir ? Sayın 
Bakan pek vazıh olarak bir şey söylemedi. Hü
kümet bundan ne kascletmişse burada beyan et
sinler, anlıyalım. Faraza, Kamu İktisadi Teşeb
büsleri ile müteradif bir mefhumdur, desinler. 
O vakit zapta geçer, ileride tatbikatta öyle an
laşılır. Bu noktanın izahını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Önergelerin birincisi okunmuş
tu, Sayın Hikmet İşmen'in önergesi madde met
ninden, kanun tasarısından 19 ncu maddenin çı
karılmasına dairdi. 

Diğerlerini okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarruf bonoları ihracı 
hakkındaki kanun tasarısının 19 ncu maddesinin, 
440 sayılı Kanun muvacehesinde ve işbu kanu-
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«Kamu İktisadi Teşekkülleri» kelimelerinin ve
rini almasını istiyen Sayın İlyas Karaöz ün öner
gesine Hükümet?.. Katılmıyor... Komisyon?.. Ka
tılmıyor. 

İLYAS. KARAÖZ (Muğla) — Önergemi geri 
alıyorum. . , . . „ . _ . 

BAŞKAN — Geriverilmiştir. 
Biiym yiğit Köker ve 3 arkadaşı Millet Mec-

isi metninin kabulünü istemektedir. Hükümet 1. 
Katılıyor.. Komisyon ?.. Katılıyor. , Hükümet ve 
Komisyon önergeye katılıyor. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Bir dakika efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
Komisyona ne kıymetli arkadaşlarımız bağırsın, 
ne Komisyon cevap versin. Hükümet ve Komis
yon görüşlerini ifade ettiler. Oylarınızla mese
leyi halledersiniz. Komisyon ve Hükümet Millet 
Meclisinin metni lehinde fikirlerini beyan etti
ler. 

nun ruhuna uygun olarak aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve.teklif ederiz. 

Ankara . Ankara 
Yiğit Köker Turgut Cebe 

İstanbul Afyon Karahisar 
Halûk Berkol Kemal Şenocak 

Tasarruf bonolarının değiştirilmesi. 
(Madde 19. —) Tasarruf bonolarının bono 

sahiplerinin muvafakatiyle Devletin iştiraki bu
lunan müesseselerdeki ve kamu iktisadi müesse-
selerindeki Devlet hisseleriyle değiştirmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. Şu kadar ki, bu şe
kilde sahibolunacak hisselerin toplam kıymeti, 
her ortak için 30 bin lirayı geçemez. 

BAŞKAN — Millet Meclisi metninin aynıdır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 992 Sıra Sayılı kanun ta
sarısının 119 ncu maddesinde ve ikinci satırındaki 
«Kamu İktisadi Teşckküllerindcld» kelimesinin 
çıkarılarak, yerine «İktisadi Devlet Teşekkül
leri ile müesseseleri ve iştirakleri» tâbiri ke
limelerinin konulmasını arz ve teklif ederim. 

Muğla 
İlyas Karaöz 

BAŞKAN — Üç Önergenin en aykırısı Sayın 
İsmen 'in 19 ncu maddenin tasarıdan çıkarılması
na dair önergesidir. Sayın Yiğit Köker ve arka
daşlarının önergesi ise, Millet Meclisi 19 ncu 
madde metninin kabulünü istiyen önergedir. 

Sayın İlyas Karaöz, ise, «İktisadi Devlet Te
şekkülleri i.e ve müesseseleri ve iştiraklerinin» 
şeklinde «Kamu İktisadi Teşekküllerindeki» tâ
birinin değiştirilmesini istemektedir. 

Dikkatle alınmasını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabuledilmiş-
tir. 

Maddeyi Millet Meclisinin metninde olduğu 
şeklinde oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabuletmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonosu bildirimi 
ve kayıtlar 

Madde 20. — Tasarruf bonosu ödemeye ve 
kesinti yapmaya mecbur olanların yapacakları 
bildirimlerin şekil ve muhtevası ile bonoların is
tihkak sahiplerine tevdiinde uygulanacak esaslar 
Maliye Bakanlığınca tesbit olunur. 

Tasarruf bonosu karşılığında kesinti yapan
lar bu kesintileri kayıt ve hesaplarında gösterir
ler. 

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

Madde 21. — Aşağıda sayılan hususlar hak
kında tatbik olunacak işlem Maliye Bakanlığın
ca hazırlanacak tüzükte belirtilir. 

A) İstihkak sahipleri tarafından ahnmıyan 
veya kesinti yapanlarça istihkak sahiplerine ve-
rilemlyen tasarruf bonolarının muhafaza şekli 
ve saklanacağı süreler; 

B) Tasarruf bonolarını ödiyecek merci ve 
mutavassıt bankalara verilecek masra i y© .feo-
müsyonlar; . . . . :.:.,._...,. . •.,„,.-.; 

Şimdi sırasiylc işleme tâbi tutulacaktır. 
19 ncu maddenin kanun tasarısı metninden 

çıkarılmasını istiyen Sayın İsmen'in takririne 
Hükümet?... Katılmıyor. Komisyon?.. Katılmı
yor. Önergenin dikkate alıırp alınmaması hu
susunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alın
masını kabul edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul 
edilmemiştir. 

Her ne kadar aykırılık sırasında Sayın Yiğit j 
Köker ile arkadaşlarının önergesi gözükmekte 
ise de, yani Millet Meclisi metninin kabulü hu
susu, fakat Sayın İlyas Karaöz'ün teklifi daha 
aykırıdır. Bu sebeple «İktisadi Devlet Teşek
külleriyle müessese ve iştirakleri» kelimelerinin 
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C) Tasarruf bonolarına ait tahakük, tahsil, 
düzeltme ve bilcümle kayıt muameleleri; 

D) 19 ncu madde hükümlerine göre bonola
rın Devlet hisseleri ile değiştirilme, müracaat 
usulleri, taleplerin değiştirilmeye tabi hisse se
netlerinin miktarını aşması halinde uygulanacak 
muamele, değiştirme ânında bonoların faizlerini 
iskonto suretiyle edeme ve bu hususların ilgili
lere duyurulması ve sair hususlar. 

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

Tazminat 

Madde 22. — Tasarruf bonolarının muhafaza, 
dağıtım, istihkak sahiplerine tevdi işlemleri ile 
uğraşan Maliye memurlarına scılcde iki maaşı 
geçmemek üzere Maliye Bakanlığınca tesblt edi
lecek nisbet ve esaslar dâhilinde tazminat ödenir. 
Ancak, yerilecek tazminat tutarı, bütçede tasar
ruf bonoları için yapılan tahminin % ®,5 (binde 
beşini) geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Artuk-
maç buyurun. 

SADIK AltTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın ar
kadaşlarım, bu 22 nci madde ile Personel' Ka
nununa rağmen, yeni bir tazminat hükmü getiril
miş bulunmaktadır. Şüphesiz ki. bu iyi bir yol 
olmıyacaktır. 223 ve 47 sayılı kanunlarda.böy
le bir tazminat hükmü pek isabetli olarak sevk 
edilmemiştir. Gerçekten böyle bir hüküm geti
rilmesine lüzum da yoktur. Çünkü bu tasarının 
yegâne gayesi Hazîneye gelir sağlamaktan iba
rettir. Bir taraftan bu geliri sağlamaya çalışır
ken, diğer taraftan bu gelirin mühim bir kısmı
nın bu işi görmekle mükellef memurlara tazmi
nat olarak vermemiz doğru olmaz, kanaatin
deyim. Hukuka bağlı bir Devlet olduğunuza 
göre, memurlar arasında dengesizliğe meydan 
verecek, kıskançlıkları meydana getirecek ve 
hattâ kayırmalara bile sebebolabilecek böyle bir 
hükmün getirilmesi doğru olamaz. Devlet Per
sonel Kanunu prensiplerini almamalıyız. Her 
vesile ile tazminat konularını Yüce Meclislere 
getirme itiyadnia sahibolmamalıyız. Arz etti
ğim bu sebeplerden dolayı 22 nci maddenin ka
nun metninden çıkarılması kanısındayım. Bu 
konuda bir önerge sunmuş bulunuyorum. İltifat 
etmenizi istirham ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen yok. Önerge vardır okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebepler doiayısiyle, ta
sarruf bonoları hakkındaki kanun tasarısı 22 nei 
maddesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklü 
ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç gerekçesini 
biraz önce ifade etti. Kanun tekniği bakımm-
dan da sakıncalı gördüğünü açıkladı, ayrıca Ma
liye memurlarına tazminat verilmesini bu kanun 
içinde öngören bu maddenin çıkarılmasını iste
mektedir. Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Sayın Artukmaç 22 nci maddenin kanun tasarısı 
metninden çıkarılmasını istemektedir, Hükümet 
ve Komisyon önergeye katılmamaktadır. Dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Dikkate alınmıştır. 22 nci madde
nin kanun metninden çıkarılması dikkate alın
mıştır. 

Komisyon ve Hükümet fllhal katılıyorlar mı? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN-

] DER CENAP EGE (Aydın) — Yüksek Heye-
\ tin takdirlerine bırakıyoruz. 

MALİYE BAKANI C i n AT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Yüksek Heyetin tak
dirine bağlıyız. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Yüksek 
Heyetin takdirine bırakıyor. Maddeyi geri çek-

j miyorlar. Şimdi Sayın Artukmaçîn önergesini 
kesin olarak cylarımza arz ediyorum. 22 nci 
maddenin kanun tasarısından çıkarılmasını ka
bul edenler... Etmiyenler... Birçok arkadaşımız 
yeniden içeriye giriyorlar. Bu sebeple zili çala
cağım ve ayağa kalkmak suretiyle meseleyi hal
ledeceğim. («Mesele nedir?» sesleri) Anlata
cağım, meseleyi de anlatacağım. Maddeyi oku
yorum: «Tasarruf bonolarının muhafaza, dağı
tım, istihkak sahiplerine tevdi işlemleri ile uğ
raşan Maliye memurlarına senede iki maaşı geç
memek üzere Maliye Bakanlığınca tesbit edile
cek nisbet ve esaslar dâhilinde tazminat ödenir, 
Ancak, verilecek tazminat tutarı, bütçede tasar
ruf bonoları için yapian tahminin % 0,5 ini ge
çemez.» şeklindedir,. Biraz önce dikkate alınan 
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Sayın Artukmaç'm önergesinde ise gerekçesinde 
ileri sürülen mahzurlar göz önünde tutalarak 
Yüce Heyetçe dikkate alnımı*} ve bu 22 nci mad
denin kanun tasarısından çıkarılması dikkate 
alınmıştı. Hükümet ve Komisyon f llhal katıl
madıkları ve önergeyi geri almadıkları için ke
sin olarak oylarınıza arz edeceğim. Sayın Ar
tukmaç'm önergesi, 22 nci maddenin kanun met
ninden çıkarılmasını istemektedir. Kabul eden
ler lütfen ayağa kalksınlar. 32 kabul etmlyen-
ler... 32 ye karşı 34 oyla reddedilmiştir. 22 nci 
maddeyi biraz önce okunan şekli ile oyunuza 
arz edeceğim. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

Madde 23. — 12 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayı
lı ve 27 .4.1962 tarih ve 47 sayılı kanunlar 
hükümlerine göre yeniden tasarruf bonosu ihra-
cedilınez, ödeme ve kesinti yapılamaz. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önceki 
devreye taallûk eden tasarruf bonosu ödeme ve 
kesinti hakkında, ödeme ve kesintinin yapılması 
gerektiği tirihte yürürlükte bulunan hükümler 
uygulanır ve karşılığında ödeme ve kesintinin ya
pıldığı devreye ait bonolar verilir. 

BAŞKAN — Madde ürerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gee:ci madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 
sayılı Kanuna göre alınmış bulunan tasarruf 
bonolarını bu kanuna göre çıkarılacak bonolar ile 
değiştirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

Değiştirme Maliye Bakanlığının tesbit ve ilân 
edeceği esaslar dâhil'nde yapılır ve ilândan 
r.onra geçecek iki yıl içinde tamamlanır. Bu esas
lara göre bonoları üzerinde gerekli işlemi yap
tırmak için müracaat etmiyenlerin alacak ve her 
türlü talep hakları ortadan kalkar. 

Bu kanunun yürürlüğe girmes'nden önce ve
rilmiş bonoların değiştirilmesi bu bonoları ibraz 
edecek olanlara yapılır. 

Ancak, değiştirme sırasında doğrudan doğruya 
Hazineden iktisabedlldiği tevsik edilemiyen 
gerek nama yazılı olan ve gerekse hâmiline yazılı 
hale gelmiş bulunan tasarruf bonoları bedelle
ri verkiye tabidir. Değiştirmede, bu kanunun 
yürürlüğe gird'ği tarihte hamiline muharrer hale 
gelmiş bulunan tasarruf bonolan için bono bede

linin % 20 si, nama yazılı durumda olanlar için 
ise bono bedelinin % 40 ı vergi karşılığı tutula
rak, bakiyeler için yeni bono verilir. 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 223 sayılı Kanuna gört 
ihracedilm'ş bulunan tasarruf bonolarının müs
takil olarak tedavül ettirilen faiz kuponları hak
kında değiştirme işlemleri uygulanmaz. Bu ku
ponlardan 1 . 3 . 1970 ve daha sonraki vadeli 
olanları karşılığında Hazinece ödeme yapılmaz. 

Değiştirme ve tevsik işlemleri Maliye Bakanlı
ğınca hazırlanacak bir tüzükle düzenlenir. 

Değiştirme üzerine verilecek bonolar hakkın
da bu kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, buyurun. 
Söz alanları okuyayım; Sayın Artukmaç, Sa

yın Deli veli, Sayın Kemal Turgut. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yazıyoruz efendim, söz alanları 
b ;r daha okuyayım da işaret edip de görmedikle
rimiz varsa lütfen tekrar işaret buyursunlar. 

Sayın Artukmaç, Sayın Deliveli, Saym Ke
mal Turgut, Sayın Kalpaklıoğlu, Sayın Dikeçli-
gil, Sayın Tarlan, Sayın Ucuzal, 

Buvurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) - Çok muh

terem arkadaşlarım, bu geçici birinci madde 
üzerinde zannediyorum ki, tartışmalarımız ge
niş olacaktır. Bendeniz bu konudaki fikirleri
mi arz ediyorum. 

Bâzı fırsatçıların ihtiyaç ve zaruret saikiyle 
satdan bonolan mâkûl hadlerin çok altında 
ucuz bedellerle satmaldıkları ve böylelikle bü-
vük kârlar sağladıkları herkesçe bilinmektedir. 
îşte geçici birinci madde, bu gibi haller nazara 
alınarak tedvin edilmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten, bu maddeye göre, eski bonolar; 
yeniden çıkarılacak bonolarla değiştirme sıra
sında, % 20 veya % 40 vergiye tabi tutulacak
tır. Ancak, doğrudan doğruya Hazineden iktisa-
bedildiği tevsik olunan bonolar, bu vergiye tabi 
olmıvacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki, bu ge
çici birinci madde ile, bonolar değiştirilirken, 
bu b^n^larm doğrudan doğruya Hazineden ikti-
sabcdildiginir. tevsik olunması icabetmektedir. 
Bu takdimde vergi almmıyacaktır. Aksi halde 
bono bedelinin % 20 si veya % 40 ı vergi olarak 
alınacaktır. Durumun daha iyi aydmlanabümesi 
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için bahis konusu Tasarruf bonosu sistemini kur-
m m olan 223 sayılı Kanun hükümlerinin uygu
lanması tarzı üzeninde kısaca durmamız t abe t 
mektedir. Filhakika 223 sayılı Kanun, 3 ncü 
maddesiyle bonoların, nâma muharrer olması ve 
5 yıl içinde el değiştirmemesi prensibini koy
muştur. Ancak maddedeki bu hüküm, müeyyi
deye bağlanmamıştır. Bu sebeple ilk yıldan son
raki b^nnlann hemen hepsine ödeme veya ke
sinti sahibinin adı yazılmamıştır. 

Durum böyle olunca, bono alış - verişi de 
serbestçe cereyan etmiştir. 

Şimdi gelelim, bu kanun hükümlerine göre 
meydana çıkmış olan tasarruf bonoları çeşitle
rine : 

Kanunun arz ettiğim bu hükmünü nazara al
dığımız zamnn, halen üç çeşit tasarruf bonosu
nun mevcudolduğu ortaya çıkmaktadır. 

1. Nâma yazılı tasarruf bonoları, 
2. Hâmiline yazılı tasarruf bonoları, 
3. Nâma yazılı olduğu halde, 223 sayılı Ka

nunun 15 nei maddesindeki hükme göre, hâmi
line yazılı hale gelmiş olan, 19G1 ve 1962 yılla
rına ait tasarruf bonoları. 

Şimdi, bu bonoların, yeni kanuna göre ne şe
kilde değiştirileceği üzerinde duralım. 

Maddeye göre. bu bononun değiştirme sr*a-
s^nda, doğrudan doğruya Hazineden iktisabcdil-
diğinin tevsiki şarttır. Aksi halde: Nama vazıh 
tasamıf bonolarından, bono bedelinin % 40 ı: 
hâmiline yazılı hale gelmiş tasarruf bonoların
dan ise. bono bedelinin % 20 si vergi olacak ke
silecekti". Tasanda, hâmiline yazılı bonolardan 
bahis yoktur, öyle anlaşılıvor ki; bunlar, nâ~"»p 
yazılı bono ad ve itibar edilmektedir. Bu telâk
ki, fikrin izce yanlıştır. Çünkü bononun ihdnr 
edildiği ilk yıl, bonolar hakikaten nâma yazık 
ola-ak verilmişlerdir. Müteakip dönemlerde ise. 
hiebir bono nâma yazılmamıştır, i ler bono, hâ
miline intikal etmiştir. Şu duruma göre, tasarı
nın âmir hükmü muvacehesinde, bunlardan 
vergi alınması mümkün olmıyacaktır kanaatin
deyim. Böyle bir hüküm, herşeyden önce, mad
denin getirdiği hüküm hakkaniyet ve adapte 
uv°rm değildir. Çünkü, Devletin ad yazmadan. 
ilgililere bono vermiş olmasmdan dolavı vatan
daşa her hannri bir sorumluluk yükîetilmesi 
mümkün delildir. E r e r bir sorumluluk varsa. 
bunun vatandaşa değil, Devlete aidolması İ3a-
betmektedir. 

Diğer taraftan Devlet, bu madde ^e, vatan
daşı; bu bonoları meşru yoldan iktisabettiğini 
ispata davet etmektedir. Bilinen bir hukuk kai
desine göre, iddia eden isbat ile mükelleftir. Dev
let, gayrimeşru bir durumun mevcudiyetini iddia 
etmekte ise, bu iddiasnıı ispat ile mükelleftir. 
Vatandaşı ispat külfetine icbar etmeye hakkı
mız yoktur. Çünkü, bu düzensiz duruma, biraz 
önce de a~z ettiğim veçhile, bonolara ad yazma
mak. suretiyle Devlet meydan vermiştir. Yine 
Devlet, hâmile mahsus bonolar hakkında her 
hangi bir menedici müeyyide koymamış ve bun
ların tedavülünü serbest bırakmıştır. 

Başka bir yönden de, bonoların iktisap şek
linin tevsiki çok müşkül ve hattâ gayrimümkün-
dür. Meselâ, beş sene önce Erzurum'da şantiye 
sahibi iken, halen Edirne'de iş yapmakta olan 
bir müteahhidin kendisine ait tasarruf bonola
rının iktisap şeklini tevsik edebilmesi ifin bir 
hayli uğraşması ve hattâ Erzurum'a kadar git
mesi ve iİTİli dairelerden vesika istihsal etmesi 
lâzımgclmektedir. Bu, her halde kolay bir iş 
olmıvacaktır. Ayrıca, bu şekilde yer deriştirmiş 
bir kimsenin bildirdiği hususun ilgili dairelerce 
incelenin tesbiti de çok müşküldür. Şu halde, 
böyle bir tevsike ve araştırmaya lüzum görül
mesi, hemen hemen husulü gayrimümkün bir is
tek niteliğini taşımaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; önemli bir cihet de, 
bu tasarı ile ihdas edilmiş olan ve biraz önce söz 
konuşu ettiğimiz verginin adı bile yoktur. Ger
dekten pd. kıvmnk kolay da delildir. Çünkü bu 
vergi, âdil delildir. Yergi olmaktan ziyade, «sal
ma» mahiyetini taşımaktadır. 

Bulada Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yonu raporundaki son pasai üzerinde de dur
mak isterim. Bu pasajda sövlc deniliyor: «Bu 
maddenin müzakeresinde. Maliye Bakannrn be-
vam muvacehesinde, Ordu Yardımlaşma Kuru
mu üyelerinin, adı geçen kuruma kendi namla
rına muhafaza zımnında tevdi etmiş oldukları 
+psn,"ruf bonolarının geçici bilinci madde şümu
lü dâhilinde mütp.lâa edilmesi uygun görülme
miş ve bunlar hakkında kanunun yürürlüğe gir
mesini mütaakıp Maliye ve Millî Savunma Ba
kanlıklarının görüş birlisine vararak protokol 
tanzimi hususu, a v r r a müzakere ve komisyonu
muzca muvafık görülmüş ve bu hususun rapora 
dcrcedilmcsi kararlaştırılmıştır.» 
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Bu ifadeyi, gerek Hükümetin ve gerekse Ko

misyonun, «bonoların iktisap şeklinin tevsiki» 
hususunun büyük bir müşkülât arz etmekte ol
duğunun itirafı mahiyetinde telâkki etmek lâ-
zımgelec ektir. 

Diğer taraftan bu tarzdaki bir ifadeyi, ka
nun dışı harekete hazırlanışın bir belirtisi say
mak ieabedecektir. Bugün filân kuruma şu şe
kilde hareket etmeyi tasarlıyan bir icra organı, 
yarın filân kuruma veya şahsa da müsamaha
kâr davranışlarda bulunacak demektir; kanuna 
uymıyacak demektir. 

Ç~k muhterem arkadaşlarım; 
Hâmiline yazılı hale gelmiş bonolara kısaca 

değinmek isterim. 223 sayılı Kanunun 15 nci 
maddesine göre, nâma yazılı tasarruf bonoları. 
beş senenin hitamında, hâmiline yazılı hale gel
miş sayılacaktır. Nitekim 1961 ve 19G2 yılların
da ödeme veya kesinti suretiyle elde edilmiş bu
lunan tasarruf bonoları, halen hâmiline yazılı 
hale gelmişlerdir. Durum böyle olunca, yani ka
nunun emri ile nâma yazılı bonolar beş sene son
ra hâmiline muharrer hale gelince; bunlar üze
rinde her hangi bir inceleme veya işlem yapıl
masına mahal ve imkân yoktur. Çünkü kanun 
buna cevaz vermiştir. Şu halde, bu gibi tasarruf 
bonolarından % 20 vergi istemek hukuka aykırı 
bir hareket olur. 

Bütün bu sebeplerle, geçici birinci madde 
4 neü fıkrasının metinden çıkarılmasında lüzum 
ve zaruret vardır. Bu konuda bir önerge sun
muş bulunuyorum. Bendenizin teklifi sadece şu 
hususu değiştirecektir. Geçici 1 nci maddenin 
4 ncü fıkrası metinden çıkarılacak, mütalâa Du
yurulduğu takdirde, yani, «Ancak değiştirme sı
rasında» diye başlıyan cümlesinden başlıyan fık
ra metinden çıkarılacak; bunun yerine, «değiş
tirmede» bononun ilk veriliş tarihinden itibaren 
19 yıllık vâdenin aşılmaması sağlanır.» fıkrası 
ilâve edilecektir, önergeme iltifat buyurulmasını 
istirham ederim. Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN - Sayın Deliveli... Yok. Sayın 
Turgut... Buyurun. 

ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) - Sayın 
Başkan muhterem arkadaşlarım; Tasarruf bono
ları ihracı hakkındaki kanun tasarısının Geçici 
birinci maddesinin 4 ncü fıkrasındaki, «Değiş. 
tirmede bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 
hâmiline muharrer hale gelmiş bulunan tasarruf 
bonoları için, bono bedelinin % 20 si, nâma ya

zılı durumda olanlar için ise, bono bedelinin 
% 40 ı vergi karşılığı tutularak, bakiyeler için 
yeni bono verilir.» hükmü kanaatimce esaslı bir 
hukuk kaidesi olan müktesep haklar nazariyesi 
ne tamamen aykırıdır. 

223 sayılı Kanunla getirilen ve mecburi ta
sarruf bonoları verilmesi gibi, zora dayanan bir 
tasarruf, hukuk devleti anlayışı ile nasıl bağ-
daştırılamazsa, kanun ile çıkartılan ve bedelle
rini muayyen müddet sonunda ödemeyi kabul 
ve taahhüdcden bir devletin, bu taahhüdünden 
rücu eder şekilde ve zorla istirdat mahiyetinde 
bir kanun getirmesi de aynı derecede hukuk dev
leti anlayışı ile kabili telif değildir. 

223 sayılı kanunda, «Tasarruf bonolarının 
başkalarına devir ve temlikini yasaklıyan bir 
hüküm bulunmadığına göre, bu tasarının ka
nunlaşmasına ve yürürlüğe girmesine kadar ta
sarruf bonosu satmalmış olanların müktesep 
hakka sahibolduklarım kabul etmek ve bu hak
kı tanımak lâzımdır. Aksi halde, makable şâmil 
bir hüküm getirilmiş olur ki, bu da hukuk ku
rallarına aykırı bir davranış mahiyetinde telâk
ki olunabilir. 

Vatandaşa bedeli mukabilinde ve kanun zo
ru ile verilmiş olan bonoların hem de 10 sene so
nunda bedelinin tamamen ödeneceği hakkında 
kanunun hükmü mevcut iken, bu tasarı ile 
%. 20 ve % 40 nisbetinclc geri almaya kalkışıl
masın! meşru ve mâkul kabul etmek mümkün 
değildir. Burada, Devletin şeref ve itibarında 
bir yasama organı olarak düşünmek ve bu iti
barı korumak mecburiyetindeyiz. Bilhassa, hâ
miline muharrer hale gelmiş olan bono bedelle
rinin el değiştirmiş olması bahanesi ile bir mik
tarını geriye almaya kalkışmak kanaatimce Dev
let itibarına indirilecek en büyük darbedir. Hâ
miline muharrer senet kimin elinde ise, bedeli 
tam olarak ödenmesi gereken bir belge mahiye
tindedir. Böyle bir senedin bedelini ödemiyen bir 
kimse, iyi bir borçlu değildir. Piyasadaki itiba
rını çok kısa bir zamanda kaybeder. Devleti mı 
duruma düşürmeye hakkımız olmaması lâzımge-
lir. Bir Devletin itibarı, her türlü maddi varlı
ğın üstünde telâkki edilmelidir. Bu yoldaki dav
ranışlar, vatandaşta Devletin bu kabil tasarruf
larına karşı haklı bir itimatsızlık doğurur. Va
tandaş, bu durumda haklı olarak, Devlet tahvil
leri ve hisse senetlerinin hakikî bedellerinin ile
ride ödenmemesi ihtimalini düşünecek ve hxm.~ 
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l an satinalmaktan kaçınacak ve Devlet iç istik
raz imkânını tamamen kaybetmiş olacaktır. Bu 
kadar menfi neticeleri olacak ve maddi değeri 
Önemli bir yekûn tutmıyacak böyle bir hükmü 
getirmekte ne fayda görüldüğünü anlamak 
mümkün değildir. 

Bu kanun tasarısı, Hazineye gelir sağlamak 
düşünce ve maksadiyle getirilmişse, hemen be
lirtelim ki, ümidedildiği nisbette bir faydalan
ma da mümkün olamıyacaktır. Zira, tasarruf 
bonosu satan ve satmalan şahısların anlaşmak 
suretiyle Hazineden bono bedellerinin tamamını 
çekmenin yolunu bulacaklarından şüphe edilme
melidir. Hazinenin vergi olarak alacağı miktarı 

paylaşmak, satan ve satmalman birleştirmeye ve 
anlaştırmava kâfi gelecektir. Bu suretle, sadece 
Devletin itibarı zedelenmiş olarak kalacak, hiç
bir maddi ve mânevi fayda sağlanamıyacak-
tır. 

223 sayılı Kanunla ihracedilmiş olup, el de
ğiştiren tasarruf bonolarından % 20 ve % 40 
nisbetindeki vergi alınması hükmün tasarıdnn 
çıkarılması Muhterem Heyetinizce tasvibedildi-
ği takdirde, elbette ki, eski bonoları yenilerle 
değiştirilmesine de lüzum kalmıyacaktır. Esa
sen, tasarruf bonolarının yenileriyle değiştiril
mesi idemi çok karışık meseleleri ortaya çıka
racak ve birçok arkadaşlar tarafından burada 
ifade edildiği gibi, büyük güçlükler doğuracak
tır. 

Geçici 2 nci madde hükmü de, tamamiylc ge
çici 1 nci madde hükmüne bağlıdır. Bu itibarla, 
her iki geçici maddenin de tasarıdan çıkarılması 
lâzımdır, kanaatindeyim. 

Arz etmeye çalıştığım ve Yüce Senatonun 
umumi tasvibine mazhar olduğunu ümidettiğim 
sebepler muvacehesinde, geçici maddelerin ka
nunlaşmasında ısdarda isabet bulunmadığını ifa
de etmek maksadiyle muhterem huzurunuzu r]-
gal etmiş.bulunuyorum. 

Her iki geçici maddenin de tasarıdan çıkarıl
ması için takdim ettiğim önergemin kabul bu-
ytırulmasım istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym Kalpakboğlu buyurra. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

"Muhterem arkadaşlar, bönden evvelki s a y n 
hatibin fikrine iştirak etmemek mürdkün değil
dir. Yüzde yüz haiklı ve doğru konulmuştur. 
Aynen ben de iştiraık ediyorum. Ayrıca (muh
terem arkadaşlar, geçici 1 nei 'maddenin .1. 2. 

3 ten sonra gelen 4 ncü fıkrasını İm 'halliyle ka
bul etmek de imkânsızdır. Neden? Hâmilline 
muharrer bonolar haline gdlen bonoların % 20 
değiştirilirken, yani bu kamuna göre değiştiri
lirken, % 20 vergiye tabi olacağı açılk ve sarih. 
Haydi bir dereceye ka'iıar öbüı'leri, emre mu
harrer olanları % 40 gibi bir keaintiyc, vergi
ye tabi tutulması bir dereceye 'kadar tasvibedi-
lir, diyebilirim. Ama hâmiline muharrer hale 
gelenleri nasıl % 20 bir gdlire, bir vergiye »tabi 
tutacağımızı anbyamıyorum. Neden miti? Muhte
rem arkdaşlıar, Devlet bunu çukarırkcn, yani 
223 sayılı Kamun 1961 de ç-ıkarılınkıon beş sene
lik ımüddet tanınmış ve ondan sonra nama mu-
harrer olan bu senetlerin hâmiline mulîıarrer 
olacağını söylemiştir. Ve günü gelimiş geçmiş 
1961 de çıkan ve 1962 de çı'kan sonötler bugün 
beş semenini ikmal etmek suretiyle hâmildne 
muharrer hale gelmiştir. Bunun -mânası şudur : 
Devlet bu kanımla o zaman çıkardığı bu bono
ların beş sene sonra ki'ımin elinde olursa olcun, 
«'Ben bunun ibrazı halinde ödiyeceğ'} ı» diye 
peşin taahhütte bulunmuş. Ne zaman? 1961 se
nesinde. Sene gelmiş 1967 ye, altı sene sonrası
n ı . Bugün bir kanunla çıkıyorum ve d'iyorum 
ki, «O zamanki Devlet, o zama>r.ki Hükümet her 
ne kadar böyle bir taahhütte bulunmuş i©e d'e> 
ve aradan beş sene de geçmesine rağmen ben 
bu taahhüdümü geri allıyorum, vaznroçt'ın ben 
bundan, aldattım, oynamıyorum.» Neden? Es -
babı mucibe yc<k. Yük esbabı mucibe, arkadaş
larım. Haydi diyeceksiniz ki, nama muharrer 
üzerinde nam yok, yazılmış isim yclk, sen Dev
let olarak bugüne kadar çıkarttığın bu bono
lara hiçbir şahsın ismini yazmamışsın şahsın is
mi yok ki, ben ::ihraz edeyim. Son Hüseyin 
Kalpatklıcğlu'sun, bu Derviş Kaya 'adıma çak
mış, senin elinde ne geziyor, diyeceksin, böyle 
bir şey de yok, dümdüz. tıVıaraon ben .adknı d& 
yazabilirim, soyadımı yazabilirim. B?ş sene de 
geçmiş, bâırjjline muharrer olmuş alimde. Diyor
sunuz ki «Hay^? Hayır ben bu hâmiline muhar
rer dahi oba % 20 vergiye tabi tutacağım Yüz 
liralık vereceğim senet karşılığında 80 liralık bir 
bonoyu geriye veriyorum» 20 lirasını kaldıracak. 
Bunu nasıl izah edeceğiz bilmiyorum Devletin iti
barını fert nezdinde sarsar, muhakkak sarsar ve 
yarın yapılacak tasarrufları, korkarım ki, gölgeler. 
Vatandaşla Devlet arasındaki itimat mü«§fşş* 
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sesini sarsamayız. Doğru olmaz. Benden evvel 
arkadaşlarım söyledi. Bu Devlet, altıyüz sene
lik Osmanlı İmparatorluğunun borçlarını öde
nmiştir. Nereden geldi, nasıl gdl'di, dememiştir. 
Ama ferde fkarşı Devlet olarak ben çıkıp da, 
«Bunu keseceğim, % 20 vergiye tabi tutacağum» 
cLiyeımeım. Muhterem arkadaşlarım, bütün me-
se&e şuraya dayanıyor, gayri meşru bir kazanç
tır, deniyor ve bu % 30 la rakaımlandınlıyor. 
Yani 100 Era karşılığında, 30 liraya alınıp sa
t ı l ı ğ ı burada söyleniyor, esibabı ımucibesi bu 
diniş... Bunda, bunu alıp satan ferdin ne günahı 
var? Siz Devlet olarak bunu çııkarmıışömız ve 
piyasada, serbest piyasada bu nihayet % 30 a 
satılmış veya % 40 a satıllmış vöya inmiş % 20 
ye satılmış. Burada alıp satanın ne günahı var
dır? Tasavvur edin, faikir bir inşamın elindari 
bonoyu % 20 ye kadar satıyorsa bu insan bir 
zaruretin ifadesi olarak bu alım satımımı yapı
yor. Yani o, 20 liraya dahi muhtaç. 0,100 lira
lık bonoyu 20 liraya kadar satmaya mecbur 
•kalıyor, çünlkü bir ihtiyacını gidersin diye. Bu 
insan istemez mi idi ki, 100 'liralık bonoyu 100 
liraya satsın? tsiterdi. Ama sem Devlet olarak, 
100 liralık çıkarttığın bononun, itibari kıymeti 
100 lira olmasına rağmen, hakiiki değeri : 20 ye 
düşmüş bunda alıp satanın bir günahı var mı 
muhterem arkadaşlarım ? Hattâ bana sorarsanız, 
bir bakıma olan iyilik yap:yor satana. 

Neden? 
Gelmiş, sen bilirsin demiş. Duyduğumuza gö

re birçok akrabalar arasında yüzde yüzle alınıp 
«satılan var % 50 ile alınıp satılanlar var, ama 
biz buraya geliyor % 30 ile satılmıştır diye bir 
rakam koyuyoruz. Bunu nereden nasıl biliyoruz? 
„ HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Üye) —Borsadan. 

HÜSEYİN KALKAPLIOĞLU (Devamla) — 
Bunun borsası yok ki. Sayın Hasan Kangal yeni 
bir teklifte bulundu, bu serbest borsaya intikal 
etsin, borsası olsun, bir taraftan da Devlet bunu 
alsın, dedi. Belki bir alternatif hal tarzı ama, 
bu bilemem daha çok zor olur, Devlet bir taraf
tan yüz lira ile bunu ihracederken, öbür taraf
tan 50 liraya, 40 liraya alsın, her halde müda
faası zor olan bir keyfiyet. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Üye) — Tütün mubayaa satışları gibi. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — 
Tine Hükümetten ve sayın komisyondan istir

ham ediyorum, benim bu sözlerime karşı elbet
te söyleyebilecekleri sözler ve fikirleri vardır. 
Fakat muhterem arkadaşlarım, müdafaası zor
dur. Hiç olmazsa, şu beş senelik zaman içerisinde 
hâmiline muharrer hale gelenlerin üstünden 
ibrazı halinde % 20 vergiye tabi tutulması mev
zuunda İsrar etmesinler. Öbür tarafı, bir derece
ye kadar belki müdafaa edilebilir. Derler ki «sen 
isbadet. Beş senelik zaman geçmemiştir. Hâmili
ne muharrer hale gelmemiştir ve sen bunlan ne
reden aldın» diye, belki bir dereceye kadar ken
dilerine hak verdirebilir. Ve an şarttır ki, hâ
miline muharrer olan kısımlarını şu tasarıdan 
çıkartmak ve % 20 vergiye tabi tutulma şartiy-
le. Ben Hükümeti şu tasarıyı getirmiş olmakla 
tebrik ediyorum. Hakikaten kanayan bir yaraya 
kısmen olsun merhem sürülmektedir ve birçok 
iyilikleri olacaktır şu tasarının eksikliğine rağ
men bütün bunlara inanıyorum, ama gönlüm is
tiyor ki şurada hukuken, aklen kabulü mümkün 
olmayacak kadar zor olan şu fıkranın üzerinde 
ısrar etmesinler. Getirdiği şu büyük iyiliklerin 
karşısında, yanında hâmiline muharrer olan kı
sımlar üzerinde hiç olmazsa bize iştirak etsinler, 
bizim gibi düşünsünler ve % 20 vergiye tabi 
tutulmasını böylece birlikte sizlerin de reyleriy-
le kaldırmış olalım, muhterem arkadaşlarım. 

İkincisi, bundan sonraki 5 nci fıkrayı da an
lamak mümkün değil. Orada 1 . 3 . 1970 den 
sonraki kuponların faizlerinin geçerli olmadığı 
hükmü yer almıştır. Bunu anlıyamıyoruz. Ne
den ve niçin? Yani 1970 den sonra, ki vergiyi 
tarihi itibariyle gösterilen kuponların faizlerini 
kaldırmış mı oluyorlar? Fıkranın yazılış şekli 
öyle. Yok, eğer ondan sonraki tarihlerde işleyen 
faizler yeni kuponlarda aynen hakkın muhafa
zası ve müdafaası suretiyle yeni kuponlara ak-
tarılıyorsa, mesele yoktur. O zaman kendilerine 
iştirak ederiz. Ama ondan sonraki tarihlerde iş
leyen faizleri bir kalemde, yukarıdaki fıkranın 
vergiye tabi tutulması gibi kaldırma cihetine 
gidiyorlarsa, bunun da hukukilik tarafı yoktur, 
zannediyorum ki benim bu beşinci fıkra hakkın
daki bu itirazıma sayın Hükümetin veya söz
cünün açıkça beyanda bulunmuş olması; eğer 
böyle ise, yani yer verecekler, bunların faiz hak
kı müktesep hak olarak tanınıyorsa beyanda bu
lunmaları da ayrıca maddeye vuzuh verir. Ken
dilerinden de istirham ediyorum ve bütün ar-
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kadaşlanmdan rica ediyorum, bu 4 ncü fıkra
nın, bir takrir verdim, maddeden kaldırılması 
hak ve nesafet kaidelerine uygundur. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım, muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, bu kanunun özü 
bu geçici 1 nci maddededir. Bu maddeyi çıkar
dıktan sonra bu kanunun çıkmaması daha iyidir. 
Şu bakımdan. Şimdi, hukukçu arkadaşlarımızın 
bilgilerine hürmet ederim. Fakat hukukî kaide
ler kuru bir nastan ibaret değildir. Realitelere, 
gerçeklere hitabeder. Ve bunun dışında olduğu 
takdirde âmme vicdanlarında yer bulmaz ve de
ğerlerini de bulmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, biz halktan % 20 
ile % 25 le tasarruf bonoları almış ve bilhassa 
bunları bir kazanç kasdiyle almış insanların mü
dafaasını yapacak durumda değiliz. Arkadaşla
rımız diyor ki, efendim bu varlık vergisini an
dırır, efendim bu gayri kanuni olur, efendim 
adalete sığmaz, efendim bu Hükümetin vaitleri-
ne sığmaz, Hükümetin ciddiyetle kabili telif 
değildir; misal, misal.. Arkadaşlar, ben samimi
yetle söylüyorum, varlık vergisi benim istedi
ğim şekilde, gönülümün hükümlerine göre tat
bik edilmiş olsa idi, adilâne, yani alınacaklar
dan almacaksa fevkalâde bir kanun idi. Harb 
sırasında kazanmış filân olmuş, filân olmuş.. On
dan sonra muayyen insanların elinde toplanmış 
onların elinden alınacak. Fakat benim istediğim 
şekilde tatbik edilmedi. 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Rejim meselesi. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Rejim 
meselesi filân değildir. Rejimlerle bunun il
gisi yok. Ben burada yok yere tasarruf bonosu 
almış, bundan % 80 kâr eden arkadaşların 
müdafaasını yapacak değilim. Elimizi vicdan
larımıza koyalım. Şimdi arkadaşlar, bütün fikir
lere hürmet ediyoruz, hürmet böyle. Arkadaşlar, 
halktan % 20 ile alıyor.. Emin olunur % 25 - 30 
undan almıştır ve bu adam, alanlar samimî ise 
parasını değerlendirecekse, vatanperver ise, 
milliyetperverse niçin bu parasını başka yatı
rımlara yapmıyor ve daha güzel işletmiyor? Ser
maye sahibi aynı zamanda sermayesini, parasını 
vatanın ve milletin menfaatine kullanmakla mü-
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kelleftir. Kolay kazanç peşinde koşmakla mü
kellef değildir. Ama almış. Yanında toplatmış. 
Büyük bir kâr temin etmiştir. Niçin Devlet bun
dan vergi almasın? O halde bütün vergileri kal
dıralım. Hukukçu arkadaşlarımız bu ticaret de
ğildir der ise ne âlâ. Ticarettir, ticaret kasdiyle 
alıyor. Parasını buraya yatırıyor. Başka şeye 
yatırmıyor. Ve bir fabrikaya bilmem neye filân?. 
Arkadaşlar buna milyonları yatıran insanlar 
vardır. Milyonları hem de % 20 ile alıyor. Şimdi 
farz edelim, bir insan 400 000 lira yatırdı, iki 
milyon liralık tasarruf bonosu aldı. Yüzde al
tıdan bunun faizi ne eder? 120 000 lira eder. 
400 000 lira senede 120 000 lira kazanıyor. 
Peki bu 120 000 lirayı kazanna kimseden vergi 
alacak mısınız almıyacak mısınız. Alınması 
adilâne midir, değil midir? Alınması Hüküme
tin vazifesi midir, değil midir? Hükümetin va
zifesidir. Vengi adaletine uygundur, bir kazanç 
kasdiyle alınmıştır. Ve bundan muazzam bir 
kâr temin ediyor. Hem de oturduğu yerden, 
terlemeden. Ve sen bundan vergi alma, sen 
bunlara göz yum. Bu Hükümetin ciddiyetiyle 
kabili telif değildir. Ciddî Hükümetler bunlar
dan vergi almakla mükelleftir ve dolayısiyİB 
terlemeden kazançların vergisini hazineye ak
tarmakla mükelleftir. Siz diyorsunuz ki, bazen 
çıkan hukukçu arkadaşlarımız, «sosyal adalet
çilerimiz» filâna vergi kondu, filâna vergi kon
du, filândan alınmadı» Bir de bakıyoruz sosyal 
adaletçi arkadaşa; aşırı kazanç temin eden 
tasarruf bonolariyle para kazanan insanlardan 
vergi alınmasın, diyor. Şimdi arkadaşlar, Dev
let ne ile gelir sağlıyaeak ve bunun neresinde 
gayriadillik, neresinde? Mükemmel kazanç ka
zanıyor. Hattâ milyonları kazanıyor, filân edi
yor, sen bundan vergi alma, diyorsun. Aynı za
manda, hazine diyoruz zayıf, geliri yok. Arka
daşlar, ben Maliye Vekili, bilmem, herhalde bun
dan vergi aldığımız takdirde bütçe açığının ka
panmasında büyük rol oynıyacak. Milyara ya
kın her halde bir kazanç sağlıyabilecektir. 400 
milyon olsa 500 milyon olsa yine bir kâr etmesi 
gayet iyidir, bu yerindedir. Onu da bıraka
lım, hazineye gelir getirmiyorsa vergi adaleti ile 
kabili teliftir, uygundur. Akadaşlar, bunda bu 
meselede samimiyetle söylüyorum, tanıdıkları
mız, yakınlarımız tasarruf bonoları alabilir, al
mış olabilir ve dolayısiyle bunlarda bize, bun
lardan vergi alınmasın, Hükümetin ciddiyeti ile. 
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kabili teliftir» diyebilirler. Benim kanaatim 
senatör arkadaşlarımız böyle bir baskının al
tında kalacak değillerdir. Ve mutlaka, mutlaka 
arkadaşlarımız bu gibi kolay kazançlardan vergi 
alınması - meselesini müdafaa etmelidirler. Bu
nun dışında kaldığımız takdirde, samimiyetle 
söylüyorum ki, vicdanlarımızın sesine uymuş ol
mayız. Gülge düşürürüz kendi kendimize. 

arkadaşlarım, bu kanunun geçici birinci 
maddesi çıktığı takdirde, bu kanunun bence ka-
nunluk hüviyeti ortadan kalkar ve âmme vİ2-
danında yer etmez. Âmme vicdanında yer bula-
caksa bu kanun, halkın elinden % 20 ilâ % 33 la 
tasarruf bonolarını almış ve fahiş kâr eden in
sanlardan verıgi almak zaruridir ve vicdanî 
kanaatim o merkezdedir. Hükümeti bu husus
t a tahrik ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, buyurun efen
dim. 

CEMAL TABLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; tasarruf bonoları 
ihracı ile ilgili kanun tasarısının 1 nci muvak
kat maddesi üzerinde burada biraz evvel konu
şan muhterem hatip arkadaşlarım yaptıkları 
tenkidde iki nokta üzerinde durmaktadırlar. 
Bir tanesi tasarruf bonolarının tedavülünden 
doğun kazançların vergilendirilmesi hukuka ay
kırıdır, diyorlar. Ve bu tatbikat Devletin itiba
rını zedeler, diyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktada, bu mev
zuda salim bir neticeye varabilmemiz için, tatbi
kattaki duruma bir bakmak ve bâzı rakamlar üze
rinde durmak icabeder. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1.3.1961 tari
hinden itibaren ihracolunan tasarruf bonosu 
miktarı, tesbit edebildiğimiz miktara göre 3,5-4 
milyar lira arasında olduğu söylenmektedir. 
Muvakkat madde ile Hazineden alındığı doğru
dan doğruya tevsik edilemiyen hâmiline muhar
rer olan bonoların bedellerinin % 20 ve nama 
muharrer olanların ise % 40 nisbetinde vergilen-
dirileceğti esasına göre, vergilendirilecek miktar 
takribi- olarak 600 milyon lira gözükmektedir. 
Yani bu, bono bedeli üzerinden yapılan tenkis 
"yolu ile vergilendirme oluyor. Galiba Sayın Me
len de bunu söyledi, ifade etti. 

Şimdi- muhterem arkadaşlarım; bu 1,5 milyar 
Hm livarında olan tedavüle çıkan bonoların sa-
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hiplerinin yüzde 60 ı tahminen, küçük gelirli va
tandaş olduğu söylenmektedir. Yani müzayaka
ya düşmüş dar gelirli vatandaş ve bu tasarruf 
bonolarını ellerinden çıkartmıştır. Nasıl çıkart
mıştır? Nominal kıymeti üzerindeki miktarın 
yüzde 70 noksanı ile ve bu şekilde bir tedavül ol
muştur. Şimdi 223 sayılı Kanunun maksadı ne? 
223 sayılı Kanunun maksadı küçük ve orta ta
sarruf erbabının mecburi istikraza tabi tutarak 
istihlâkinden kısıtlanması yolu ile bir fon açılma
sı ve bunun da biriken parasının yatırımlara gö
türülmesi idi. Bu gayeden uzaklaşılmıştır. Sa
yın Melen bunu da söyledi; yapılamamıştır. 
Şimdi ne oluyor Aşağı - yukarı ortalama % 30 
fiyatla tedavül eden bonolar dolayısiyîe meselâ 
bir yılda ortalrma 500 - 400 milyon lira olarak 
Hazineye girmiş olan tasarruf miktarı, aslında 
333 milvon değerde tasarruf sağlamış görünmek
tedir. Yani Har.inode fazla bir gelir sağlamış ol-
muvor. Karşısında vatandaş elinde çıkartmış, 
103 liralık bonosunu 30 liraya vermiş. Şimdi bu
nun bâzı spekülatörlerin elinde olduğu da bilini
yor, söyleniyor; dedikodu haline gelmiştir. 
Şimdi Hükümet olarak itibarımızı muhafaza ede
lim, divc bunlardan hiçbir şey almıyalım, . ve 
getirdikleri bonoları yenisi ile tebdil edelim, ol
maz arkadaşlar. Dün burada eski arkadaşını, se
vimli üslûbu ile Saym Batur'a dışarda rastladım 
ve konuştum, zannediyorum ki, takririni de geri 
akmıştır. Bu işte Devlet itibarı muhterem ar
kadaşlarım asıl su noktada zedelenir. .. Şimdi 
miktarı aşağı - yukarı 500 - 600 bin olduğu tah
min edilen dar gelirli vatandaş şimdi bizim bu
rada vereceğimiz karara intizar etmektedir. 
Bunlar kendileri gönül rızası ile bu bonolarını 
elden çıkartmamışlardır, elden çıkartmalarına 
imkân yoktur. Müzayakava düşmüşlerdir. Asıl 
elinde normal olarak taahhüdünden, alışverişin
den bonı sahibi olmuş olanlar bunları muhafaza 
ediyorlar. Ellerinden çıkaranlar asıl zaruret 
içinde bulunanlar, müzayakaca düşmüş olan
lardır. Bundan istifade edenler ise ellerinde 
rrvlvonla.rcn, liralık bono sahibi bulunmaktadır. 
Meselâ; 500 OCO lira veriyor; 1 503 000 liralık 
tasarruf bonosu alıyor. Bunun senelik faizi 
93 003 lira arkadaşlarım. Yani takriben beş 
buçuk altı senede vermiş o1 duğu miktarı çıkar
tacak; on sene nonra 1,5 milyon lirayı alacaktır. 
Mnhte^nm. arkadaşlarım olmaz bu. Ben Senatodan 

. böyle bir kararın çıkacağına katiyen ihtimal ver-
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mîyorum. Ve bütün vatandaş,, yani böylesine. 
bonolarını ellerinden çıkartmış vatandaşlar göz
lerini buraya dikmişler ve bizim kararımıza in
tizar ediyorlar muhterem arkadaşlarım. 

Sonra bâzı arkadaşlar dediler ki; «Bu kazanç 
değildir.» Kazançtır muhterem arkadaşlarım. 100 
liralık nominal kıymet üzerinden vermiş olduğu, 
eline almış olduğu tasarruf bonosuna 30 lira 
yeriyor, 70 lirasını kâr edecektir. Şimdi Devlet, 
Hükümet başka bir muamele yapmıyor ki; bu
nun yüzde 40 nı vergiye tabi oluyor. Zaten yüz
de 60 kadar vergilendirme vardır. Binaenaleyh, 
burada Devletin itibarı mevzuubahis değildir, 
ben fazla huzurunuzu işgal etmek istemiyorum. 
Hükümetin getirdiği tasarı ve getirdiği hüküm 
tamamiyle yerinde ve âdildir. Ve maddenin o şe
kilde kabulünü arz ve teklif ediyorum. 

FERİD MELEN (Van) — Hükümetin tasa
rısında yok bu. 

BAŞKAN — Sayın ITcuzal, buyurunuz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; Yüce Heyetinizi 
iki günden beri meşgul eden bu kanun tasarısı
nın sebebi, 223 sayılı Kanunun çıkarılması sı
rasında cemiyetin bugünkü hale bu bonoları 
getireceği pek iyi düşünülüp araştırılmamıştır. 
Eğer 223 sayılı Kanunda bu elimizdeki tasarının 
esaslarına benzer hükümler mevcudolsaydı, ben 
ceninim ki yeniden böyle bir tasarı ile Hüküme
tiniz karşı karşıya gelmiyecekti. 223 sayılı Kanım 
ile gayet hüsnüniyetle o günün şartları içerisin
de vatandaşı tasarrufa sevk edip, memleketin 
bâzı ihtiyaçlarını temin edecek müescralcrin 
•kurulması düşünülerek bu bonolar ihraccdilmiş-
tir. Ama, ilk düşünce tatbikata girmeyince, 
bu arada birtakım - açıkgöz tâbirini kullanaca
ğım - kimseler çıkıp 100 liralık bedel taşıyan bir 
'bonoyu çatır çatır pazarlık yaparak satıcıdan 
•asgari miktarda satmalına imkânlarını aramış
tır. İş"e bu alıcılardır ki, hem tasarruf bono
larının kıymetini düşürmüş, hem 223 sayılı Ka
nuna gölge düşürmüş, hem de iki günden beri 
Yüce Heyetinizi meşgul etmektedir. 

Arkadaşlarım; hukuk nizamı bakımından ta
sarının bu maddes nde bulunan fıkranın çıkarıl
masını isterler. Haklılar ama, hukuk hepinizin 
bildiği gibi haklıyı müdafaa etmek için tcsb.it 
edilir. Değerli arkadaşlarım.; neden Borçlar Ka
nununda bir Gab:n Müessesesi vardır. Diyecek
siniz jki> -efendim iki şahıs kendi arasında bir pa

zarlık yapmış, anlaşmışlar. Buna mukabil bono 
vermiş bedelini de 3/4 veyahut 4/5 ni kaybetr 
mek suretiyle tahsil etmiş. Aslında bir haksız
lık yatıyor arkadaşlar. Bonoları almıya teşebbüs 
eden, satmaîan insanlar 100 liralık benoyu 80 
liraya, 90 liraya satmalmış olsaydı Yüce Mec
lisler böyle bir tasarı ile karşılaşmıyacaktı. 
Elindeki paranın kuvvetine karşısında bulunan 
insanın müzayaka halinden istifade ederek 
% 15 e düşürünceye kadar çalışıp fakir, dar ge
lirli vatandaşın elinden çekip alman bu bpnala-
rm bedelinden bugün % 40 veya yüzde 20 gibi 
bir vergi alınması hali hukuka aykırı düşmez. 
Çünkü eğer biz hukuka aykırı bir harekette bu
lunmuş olsaydık, tasarı bu şekilde karşınıza gel
mezdi. Tasarı ne diyor? Menşeini ispat ödemi-
yen kimselerden elinde bulunan bonolar hami
line muharrer ise yüzde 20, nama muharrer ise 
ytnde 40 vergiye tabidir. Şimdi bir hesap ya
palım, muhterem arkadaşlarım. Farz edelim ki 
100 liralık bonoyu bir şahıs 30 liraya satmalmış. 
Sermayesi 30 liradır. 100 liralık bonadan ön se
ne içinde 60 lira faiz alacaktır. Şayet, % 40 
vergi aldıysanız, % 60 da bedelinden tanıyorsu
nuz, 120 lira edecek. Bundan 30 lira rermâyesind 
düştüğünüz zaman, satmaîan şahsm 30 lirası İO 
sene sonra 90 lira oluyor. Demek ki, yüzde 300 
kazancın içerisindedir. Adaletsizlik bunun nere
sinde arkadaşlarım? Adaletsizlik kendisinin 
tııtumımdadır. Sarmayesinin garantili gelirli ol
duğunu görmüş de kalkmış bu yola gitmiştir. 

Şimdi biz diyoruz ki, zaruret halinde bulunan, 
müzayaka içinde bulunan bir vatandaşın kar
şısına çıkıp da «Al şu parayı ver o kâğıtları 
bana» diyen linsanı gelin burada Irmaye ct.miye-
l"m. Bunun hukuk prensibi ile alâkası yoktur. 
Bilâkis maddedeki metin tamamiyle. adaleti te
sis edecek hukuk nizamına uygun bir metindir. 

Benim mâruzâtım bu kadar, teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, yeter

lik önergesi kabul edildiği takdirde Komisyona ve 
sırada bulunan üyelerden Sayın Gündoğan'a söz 
vereceğim. Yeterlik önergesini okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

Başkanlığa . 
Geçici 1 nci maddeler üzerinde 6 sayın uy© 

konuşmuş ve konu aydınlanmıştır. Konuşmaların 
kifayetini arz ve teklif ederim. 

Kütahya . 
Orhan,Akçjv, ... 

http://tcsb.it
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BAŞKAN — Yetedlik önergesinin aleyhinde 
soz istiyenî Yok. Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
Ibul edilmiştir. 

Komisyon adına Sayın Tığlı. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlar; sayın üyelerin hemen hemen 
hepsi müktesep hakların ihlâl edilmiş olduğu 
mevzuunda söz birliği yapmış olarak görülmek
tedirler. 

223 sayılı Kanunla tasarruf bonosu çıkarır
ken, beş sene içinde nama muharrer olduğunu, 
ibeş senenin sonunda da hamiline muharrer ola
cağını ve her türlü resim ve vergiden de muaf 
bulunduğunu kabul etmiştir. Bu hale göre 
hamiline muharrer olarak bono sahibi olan vatan
daşların elde ettikleri bonoların müktesep bir hak 
olmadığını iddia etmek kolay değildir. Çünkü, 
kanun tedavülünü kabul etmiş. Ne suretle te
davül etmiş olursa olsun, her hangi bir vergiye 
tabi tutmadan ödemeyi taahhüdetmiştir. Bu 
itibarla kanunun, iktisabedenlerin hakkı mükte
sep sayacağını kabul etmek yerinde olur. Bir 
hukukçu olarak bu müktesep hak değildir, demek 
kolay değildir. 

Ancak müktesep hak nedir? Bu bir Allah sö
zü müdür? Her şeye rağmen müktesep hakka ri
ayet etmek lâzım mıdır, değil midir? Bunun mü
nakaşasını yapalım. Hukukçular müktesep hak
kı bir nizamı âmme olarak mütalâa ederler. 
Müktesep hak ihlâl edilirse âme nizamının bozu
lacağını iddia ederler. Ama bu her halükârda böy
le değildir. Hattâ baaan müktesep hakların 
ihlâlinin âmme menfaatlerinin icabı olduğu da 
görülür. Misal vereyim, bir tahsil sınıfı kabul 
edelim ki, iki senede zamanın ihtiyaçlarına göre 
kâfi görülmüş ve o iki sene okumak suretiyle bu 
meslekin ehli sayılmış, kanunu mahsusundan is
tifade eden binlerce vatandaş iki senelik tah
sil devresinde o mesleki iktisabetmişlerdir. 
Fakat zaman gelmiş, o tahsil devresinin 6 sene
lik müddet ile iktisabedilebilecegi aksi halde bu 
kadarcık kısa bir tahsil devresivle öğretmenlik 
yapılması veya her hangi bir mesleke iktisabedll-
mes'nin cemiyet için âfet olacağı neticesine varı
lır ise,, tahsil, devresi çoğaltılarak, eski tahsil sa
hiplerinin yeniden kursa veya tahsillerini ikmal 

yoluna gidilmesi mümkündür. Yeter ki, cemi
yet bu mahiyette görsün. 

Efendim, bu bir müktesep haktır. Ben vak
tiyle 6 sene okunacağını bilseydim, iki sene oku
yup da bu vazifeyi almazdım, denemez. Yeter ki, 
iki senelik tahsil ile o mesleke devamında millî 
bir zararın olacağı anlaşılsın. Burada da böyle
dir. Vâzıı kanun tedavül etmesini kabul etme
sine rağmen, tasarruf bonolarının 5 sene sonra 
tedavül edeceğini ve her hangi bir resim ve ver
giden muaf olacağını kabul etmesine rağmen, 
bunun nominal bedel üzerinden tedavül edilece
ğini düşünmüş olabilir. % 20 gibi, % 25 gibi, 
% 30 gibi büyük bir kütleyi kasıp kavuran bir 
tedavül kabiliyetini kazanacağını düşünmemiş 
olabilir. Vâzıı kanun da nihayet insandır. Biz, 
beş on sermaye sahibinin yüz binlerce vatanda
şın zaruretinden istifade ederek onları kasıp ka
vuran ve vergiye tabi olmadan temin ettikleri 
menfaatleri pahasına müktesep hakkı müdafaa 
edecek merci olmamamız lâzımgelir. Dâva burada. 
Evet, bir müktesep hak ihlâl ediliyor belki ama, 
cemiyeti kasıp kavuran ve vergiye tabi olmadan 
iktisabedilen, vergisiz iktisaibedilen büyük men
faatleri de önlemek suretiyle büyük bir adalet 
volu ve kapısı açılmış bulunmaktadır. Bunu da 
ihmal etmemek lâzımdır. Şimdi iki hukuk çar
pışmaktadır. Birisi, müktesep haklar hukuku; 
ikincisi, vergiye tabi olmadan temin edilen yük
sek kazançların vergiye tabi olması lâzımgeldiği 
ve Devlet hukukudur. 

Şimdi, vergiye tabi olmadan elde edilen bu 
yüs milyonlarca liralık menfaatlerden Devletin 
haklı olarak vergisini alalım mı, yoksa mücerret 
bir müktesep hak mefhumuna bu büyük menfaati 
feda mı edelim meselesi mevzuubahistir, dâva 
budur. Esasen Anayasaya uygunluğu veya ay
kırılığı meselesi bu kadar inceliğine ve derin
liğine düşünülmek icabederse, esasen kanunun 
nnnunun dahi Anayasaya aykırı olduğu, düşü
nülebilir. Zorla borçlanma yoluna g'dilmesi-
nin Anayasaya uygun olduğunun iddiası ko
lay değildir. Fakat millî menfaatler ve za-
raruretler memleketi bu istikamete doğru 
götürmüştür. Fakat ne yapalım ki, Devle
tin itibarına dokunan ve çarşı pazar önüne 
sandalyesini atanın tasarruf bonosu tüccarlığı 
vapmış olması karşısında Devletin itibarını ze
delemek, onu korumak için bu bir tasfiye ka
nunu olarak huzurunuza gelmiş bulunmakta* 

^ e ı a — 
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dır. öyle ki*), yüzb inlerce vatandaşı tasarruf 
bonosunun dışına çıkarmak suretiyle, bir ta
raftan Devletin GCO miVon lira olarak tak
dir olunan >bu yoldaki gelirlerinden 140 OCO 
lira düşürmek suretiyle, diğer taraftan ver
gisi alınmamak suretiyle elde edilen kârları 
yüzde 20 ve yüzde 40 nisbetinde vergiye tabi 
tutmak suretiyle tasfiye yoluna gidilmiş 
bulunmaktadır. işin hakikati budur sevgilü 
arkadaşlarım. îki büyük menfaat çarpış
maktadır. Birisi, hali vaktinin yerinde olma
sından istifade ederek zarurete düşmüş olan
ların bonolarını yüzde 20 ilâ yüzde 30 nfdbe-
tinde alarak yüksek menfaatler temin etmiş 
olmasının bir «Müktesep hak» adı altında 
onun himayesi, diğerisi ise 5CO lira maaş alan 
bir memur vergiye tâbi tutulurken, milyon
larca, yüz milyonlarca lira sahibi olanların 
o kimselerin zaruretinden istifade ederek yap
tıkları bu m-onfaatlerin vergiye tâbi olma
sındaki adalet ve hakkaniyet duygusudur. Ko
misyonumuzda bu duygu üstün gelmiştir. Bu iti
barla eski bonoların % 20 ve % 40 rrisbe-
tindo vergiye tabi tutulması haksızlık ve 
hakkaniyetaizllk görülmemiştir sevgili arka
daşlarım. 

Arkadaşlar; komisyon sözcülüğü, komisyo
nun getirdiği kanun tasarısı ve raporunu 
mot a mo müdafaa e'jm-ek ddmek değildir. Alı
şılmış bir âdet vardır. Ben komiryon sözcü
ğüyüm, komisyonun raporu ne ise aynen onu 
müdafaaya meoburum fakat akli bir tezada 
düşersem, kanaat Yüksek heyetindir, demek 
ile savunmak, bu samimiyet değildir arkadaş
lar öyle emsaller gördük ki, aksi kanaatle 
ve iddiada bulunmasına rağmen Heyeti'ı Umu-
miyenin noktai nazarı karşısında tezata düş
tüğünü anlıyan komisyon sözcüleri «Kanaat 
Heyeti Umumiyenindir» demek suretiyle sıy
rılmaktadırlar. Hayır, hepimiz tasanız, ko
misyonda şu veya bu müdafaa edilmiş olabi
lir, Heyeti Umumi yenin noktai nazarı karşı
sında başka kanaatler do^abil'ır ve bu kanaat
ler burada söylenir. Ama yine karar Heyeti 
Umumiyenindir. Arz ederim. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın sözcü, sual 
var. Buyurun Sayın Alpaslan, sualiniz", soru
nuz. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 
Başkanım, sayın komisyon sözcüsü konuşma

larının arasında, evvelâ bu tasarının Anaya
saya uygun olduğu pek de iddia edilemez, 
ama ne yapalım ki, millî menfaatler bunu ica-
bettirdi, gibi bir lâf etti. Bu cihetin tav
zihini bilhassa kendisinden istirham ederek 
sualimi soruyorum. Çünkü Anayasaya aykırı 
olduğu 'ahvalde 'millî menfaatlere de aykırı olur. 
Bu zihniyeti 'lütfen kabul buyursunlar ve sözle-; 
rlnin bir sürçü lisan oDduğu hususumu dercet-
sinler. 

Şimdi, bu maddeyi müdafaa ederken sayım 
sözcü, kasıp kavrulan insan'ar vardır» buyur
dular. Ve haksız olarak % 30 la falan kapatan 
insanlar vardır dediler. % 30 li'le bu 'tasarruf 'bo
nosu alanlardan vergi almak yolundaki görüş-
'lerini elbette ikıi saygı ile -karşılarım. Fakat bu 
kasıp kavrulan insanlar için bu vaziyet jbir men
faat sağlıyor ımu ? Acaba bu Ikâr onların men
faatine oluyor mu? Onların uğradıkları zararı 
tazmin etmeyi temin ediyor ımu ve bunun için 
de barJka 'bir şey düşünüyorlar mı? 

GEÇtCI KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Efecıâim, yüzde 30 la bo
nolarını satmış, elden çıkarmış vatandaşlara 
bu kanunun bir şey sağlaması İmkânı yek. Ama, 
bu kanunla daha fazla zarara giıuıeforine mâni 
olmaktadır. 

Anayasaya aykırılık meselcd'ne 'gelince; ar-
kadaşîlaı* bon «Anayasaya aykırıdır» demedim; 
Anayasaya uygunluğunun ımüdafaası zordur, 
dedim. Derin hukukçu olmadığımız için müda
faasını kolaylıkla başaramıya«ağız, dedim. Me
sele budur sevgili arkadaşlamm. Tabiî Anaya
saya uygundur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kangal 

HASAN KALGAL (Cumhurbaşkanınca S.. 
Ü.) —• Muhterem mesl'ektaşıım hakkı mük'tesıeibi 
bir •misalje bizıe verdi. Efendim, hakkı ımüktesle>p 
müessesesini benim anladığım hukuk müessesesi 
dışında kendilerine göre imal ettiler. Kendi
lerine bir soru soracağım : Müıstonltikler var
dır, bunlar mektebi 'hukuktan ımezun değiller
dir, ımüstantik okııhındaın çıkmışlardır ve hâla 
bunlar müstantiklik yapmaktadırlar ve hâ-
kjm sınıfına gelmişlerdir. Sonra mektebi hu
kuk üç sene oldu, dört sene oldu, ıırlekltebi hu-
uk üç sene olein, dört sene 'Oİdu diye bunların1 

elinden müktesep hakları lalınmış imidir? Bu hu
sus üzerinde muhterem Tığlı duruyorlar mı w 
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düşünüyorlar mı, bunu rica ediyorum. Veya ni
çin durmamışlardır? (A. P. sıralarından «Bu 
sorurum ne alâkası var?» sesleri, giirülüler.) 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Bâtıl makûsun aleyh ol-
ımıaz. Vaktlylte mütaMiklerin kursa tabi olma-
ıması 'bence bir hatadır. Ve emsal olamaz bence. 
'bâtıödır, fceşıke onları kursa geitirip veya yüksek 
tahsil yaptırsaydık da hâkimlik sıfatı böylece 
Idevam etseydi. Müsl'ântiklerin o günkü tahsili 
dle i/ktifâ dJı'p "hâlâ hâkimdirler >c!iye 'omı mü
dafaa mı edeceğizi 

HASAN KANGAL (Cu-mhurbaalcaınınea S. 
Ü.) -~- Tığlı, devir tekerrür ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, Başkandan mü
saade alınmadan konuşulmaz. Sinin Parlâmen
to tecrübeniz vardır. Parlâmüiifcoda tecrübesi 
az ve ikürsüye pak az çıkan kıymetli, sözcü arka-
daşmıızı pek sıkıştırmayınız. 

Buyurun Sayın Gürsoytraik. 

»SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Efcn-
im, Anayasamız sosyal Devletin öngördüğünle 
ve "bu husufta kamu menf aaM eoıs OLİduğuna gö
re, Komisyon olarak getirdiğiniz geçici madde 
'kamu menfaatini esas aüdığıoıa göre Anayasaya 
uygundur, değdi mi ? 

GEÇİCİ KOMİSLON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Deverana) — Uygundur efendi/n... 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Davamla) — O hal
de, Anayasaya göre müdafaa edülamez sözü /bu 
noktada çürümektedir... 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Efendim, % 20 üzerinle!rn 
demcrlTirTi ben onu. BorçlarJdııma Kanr.nu, 223 
sayılî Kanunun esası için bahsettim. Yclksa doğ
rudur, sosyal Devlet nazariyesine uygun/dur. 

BAŞKAN — Sayın Melen. 

FERID MELEN (Van) Vâdesi 3,5 yıl (kal
mış oTan bonoların karşılığında ikaç yıl vadeli 
bono verilecek? 10 yıl mı? Yoiksa <bu müddet 
tamamlanaeak mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
TIĞLI (Devamla) — Efendim, vâdesi ibadar, ne 
kadar vâdesi kalmışsa ema göre bono verilleeektir, 
"benâm anîlasdığıma göre. Yani. Müddet 'bffctmm-
dan bono sahibi ^mağdur edivmiyeeebtir.. Geçmiş 
!B*iM.d!eti aynen ıkabul; e f e k t e d i r . 

BAŞKAN =r Sayın Biraind. 

İZZET BİRAND (İzmir) — Sayın Başjkan, 
muCi'terüm arkadaşlarım, müktesep hakkın ih
lâli, 'bir nevi intikam hissi gibi, bir nevi4em şu 
kadar kazandın, şöyle oldu, böyle oldu, şimdi' 
de böyle olsun, gibi hukuk Devletinde nizama 
aykırı bit nazariyeye uymaz mı? 

Devletin en büyük malî ve iktisadi müesse
sesi olarak ve her türlü tasarruf yeiî̂ kâsöni elinde 
bulundurarak ihracettdği asarruf bonosunun pi
yasadaki noımiinal kıymeti üzerinde durmasını 
temin edecek esbaptan mahrum değil de, bun
ları dışarıda alıp veremleri mahrum etmek mi
dir, Devletlin vazifesi? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MUSTA
FA TIĞLI (Devamla) — Şimdi, muhterem va
tandaşlarımızı, bu kanunla kendilerinden inti
kam almış duruma sokmak hatadır. Emin olu
nuz ki vatandaşlarımız bu kanunun çıkmasın
dan memnundurlar. Yani, yüksek menfaatler te
min ettiği halde, vergi veremeyen vatandaşla
rımızın bulunduğunu kabul etmeye mecburuz. 
Bir tefahür vesilesi olur diye çekmiyorum; bu
rada benim tanıdığım birkaç senatör arkadaşım 
vardır. Onların da bonoları vardır. Bu kanu
nun yüzde 40 nisbetinde kesinti ile çıkmasından 
iftihar duymaktadırlar. Eğer müsaade ederlerse 
isimlerini dahi verebilirim. Yani Türk vatanda
şını, kazandığı milyonlarca liranın vergisini ver
mekten çekinecek bir vatandaş olarak mütalâa 
etmek mümkün değil. Değil olduğu için kendi
sinden intikam almak da bahis mevzuu olmaz. 
Zira Devletin sıkıştığı zaman Türk vatandaşının 
büyük mükellefiyetlere girdiği de vâki olmuş
tur. Bu itibarla bu intikam değil, daha ziyade 
kendilerini taeibetmekten, tacibolmaktan kur
tarma kanunudur bir bakımdan. Yani onları da 
vergiye tabi tutmak suretiyle, diğer vergi veren 
vatandaşlarla müsavi hale getirmektir bir ba
kımdan. «Bunların nominal fiyatına devrine 
Devlet muktedir değil midir?» Evet muktedir 
olabilirdi ama 223 sayılı Kanunun o şekliyle 
maalesef nominal fiyatiyle devredilemiyeceğini 
düşünememiş olmalıdır tedbirler almamıştır. Ge
tirmekte olduğumuz kanun bu tedbirleri düşüne
rek bir taraftan vergilendirmiş, diğer taraftan 
da nama muharrer usulünü, esasını kabul etmek 
suretiyle tedavülü önlemiş bulunmaktadır. Say-
gıyle arz ederim. . 

— 612 
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BAŞKAN ™ Sayın Gündoğan? 
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sıra

mı arkadaşım Eyidoğan'a veriyorum. 

BAŞKAN — Siz konuşmazsanız Sayın Eyi-
doğan arkadaşımız zaten sıradadır. Buyurunuz 
efendim. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; geçici birinci mad
de üzerinde münakaşalarla yorulan zihinlere 
bendeniz üç misal arz ederek, belki bir dinlenme 
fırsatı da veririm ve belki tarihî bakımdan, bir 
ibret de almış oluruz. Vereceğim misallerden iki
si kendi malî tarihimizdendir. Bunu genç Mali
ye Bakanımız bilmez, orta yaşlı Maliye Bakanı
mız Ferid Melen de bilmez... Biz çocukluğumuz
da Sultan Hamit devrine yetiştik, altın para 
zamanında, o istibdat devrinde yılın 12 ayının 
senede iki aylık maaşı verilirdi, memura, suba
ya. İki aylık maaşı altın para olarak verilirdi, 
Bunun biri Şeker Bayramında verilir, biri de 
Kurban Bayramında verilirdi. Başka? Hazine 
daima müzayakada. Başka ne verilirdi memu
run eline? Her ay hak ettiği maaşının miktarını 
gösterir, «senedi mahsus» denilen bir senet ve
rilirdi. Bu senedi mahsuslar; ailede doğum, has
talık, ölüm falan gibi hallerde artık istihdaf 
olunur, yalvarılır. Amiri ita olan askerî kuman
dan mıdır yoksa maliye nâzın mıdır merkezde, 
vilâyetlerde vali midir? Rica ile minnetle, araya 
adamlar koyarak bir maaş, iki maaş buyurulur. 
Tâbir de «buyurulmak» tır. Senedi mahsusun 
üzerine «Verile» diye yazar eski harflerle. Her 

âmiri itanın da kendisine göre verilesi vardır. 
Yani müsveddelere nasıl «yazıla» derler, temiz 
edilsin filân, tahrirat çıksın, her âmirin nasıl öy
le bir yazılası varsa imza gibi, öyle bir verilesi 
vardır, onu atarlar, onunla ancak üçüncü bir ay
lığın senedi mahsusunu yüzde yüz yine altın pa
ra olarak, meselâ mülâzımı sâni ise 250 kuruş 
maaştı, onu alırdı. 

Şimdi geriye kalan 9 aylık maaşın senet
leri kırdırılır. Sarraflar köşe başlarında bu 
kırma muamelesiyle geçinirler. Orduların le
vazım reisleri, maliye vezne, muhasebe falan 
bununla iligili olan zevat bu senet kırma ile 
taayyüş .ederlerdi. Meşrutiyetin ilânı ile rah
metli Cavit Bey Lorant getirdi, maliyede ıslâ
ha tyaptL İlk yaptığı hayırlı iş de; her ay so

nunda, - peşin maaş değil - işlemiş ay-m maaşı
nı muntazaman tediye edJlmesini sağladı. Mi
sal. ibret almaya değer bir misaldir. 

ikinci bir misal Millî Mücadele devrinden 
arz edeceğim. Biliyorsunuz düşman Sakarya'ya 
kadar gelmiş. Ordu, Erkânı Harbiye, Hükümet 
merkezini Kayseri'ye nakledilmesini teklif edi
yor. Birinci T. B. M. M. direniyor, Ankara'da 
kalacağız, gitmiyeceğiz, diyor. Mustafa Kemal 
Başkumandan olsun, cepheye gitsin ve müda
faayı sağlasın.. Mustafa Kemal; «Ben Başku
mandan olurum, ama şu şartla olurum, bu 
şartla olurum» diyor. Bir Başkumandanlık Ka- . 
nunu çıkardılar. Bu kanunla: 

Madde 1. — Mustafa Kemal Paşa Türk Or
dusuna Başkumandan nasbedilmiştJr. 

Madde 2. — Başkumandan emirnameler ıs
darı ile müdafaayı sağlıyacak bütün tedbirleri 
alıı». 

Ordonıans çıkaracak, Mustafa Kemal'in dört 
numaralı emirnamesıi meşhurdur.. Bu dört nu
maralı emirname ile, rcıi>iletin elindeki malın, ya
hut ithalâtın, ihracatın, toptancımın, perakende
cinin eljnde ne varsa % 40 ı, bugün bizim Millî 
Savunma mükellefiyeti dediğiınuiz tekâlifi har-
biyeye tabi tutulur. E aaıosıl tekâlifi barbi'yeye 
tabi tutulur, milletin menkul malı? Değer pa
hası peşin verilerek, yok. Ya? Bir düyun ilmü
haberi verilerek tekâlifi harbiyeye tutulur, % 
40 ı. 

Şimdi Samsun'da bir tüccar 1 000 teneke gaz 
getirmiş. Bunun 400 tenekesi tekâlifi harbiyeye. 
Bunun karşılığında ne veriyor? Raspiska. Yani 
düyun 'iıimühaberi gibi bir şey. Bu'lgıaroası, 'Bul
garların meşhur raspir.kası idi 'O. Ve o hiç ö d e 
medi. Biz ödedik. Güven ilmühaberi veriyor. Gü
ven ilmühaberl'ni .alıyor portföyüne koyuyor. 
Şimdi, 1 000 teneke gaza ne ımasraf ettiyse 400 
tenekenin de bedelini ona ilâve ederek şu 600 
teneke baroa şuna malûldü diyor, tabiî 600 tene
keyi o fiyattan satıyor. Müşteri gazı o nîsbette 
pahalı alıyor. Diğer malları da buma kıyas edin. 
Yanıi mal karşılığı ne abndı ise duyun ilmühabe
ri ile, onların bedeli zaten o düyun ilmühaberini 
elİTi-e getiren kimseler tarafından zaten kendi 
müstehliklerine intikal ettirilmiş, bitmiş gitmiş; 

Şimdi, -geriye ne kalıyor? Bu düyun • ilmüha
berlerini toplamak. «Eh sabrederim beklerim de 
inş/allah zafer 'olursa Devlet bunu bm&-!§&&&*& 
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diye beMiyen de oldu, bunu beklemeyip çok 
ucuza, yüzde 3 e, 5 e, 10 a, 15 e satan dıa oldu.. 
Zafer neticesinde, işte Devletlin itibarıdır, falan
dır denildi, bunu yüzde 100 ödemek lâzımdır 
denildi ve yüzde 100 ödendi. Samsun'daki tüc
car da bu işe şaştı; Allah Allah ben zaten bunu 
almışım, tahsil etmişim, bu da Devletten bana 
bahşiş, dedi. Eğer elinde sakladıysa. Yok, 3 »e, 
5 e satıp o toplıyamiara igelince; şimdi isim zik-
retmiyeyim, fakat .mevki zikredebilirim; ve o za
man üstüne yapıştırılmış, Atatürk'üm lisani'yle 
yapıştırılmış otantik bir yafta da vardır; âbided 
irtişa kurulmuştur.. Adliye Sarayımın karşısın
da. G»azi Mustafa Kemal, Latifeyi Mustafa Ke
mal mekteplerinin karşı sırasında, hıimayei talim 
sırasında âbidei irtişa da kurulmuştur. Yari 
memleketimizde bu şekilde böyle toplamalar 
vardır. İkinci Ordu Levazım Reisine, «Yahudi 
"bilmem ne paşa» derlerdi efendim. Sarraflarla 
ortak olarak bu senedi mahsusları kıran Leva
zım Reisine Yahudi bilmem ne paşa derlerdi. 
Allah taksiratını affetsin. 

Şimdi dışardan misali arz edeceğim. Bilivor-
sunuz İkinci Cihan Harbinde Danimarka Hit-
ler'in istllâsuna uğradı. Bir govemmend tâyin 
etti oraya Almanya. Onun idaresinde de türlü 
alışverişler cereyan etti. Türlü kimseler Harb 
ekonomisinin şa r t l ın içinde ve işgal şartları 
içerisinde türlü «işler gördüler ve türlü kazanç
lar elde ettiler. İşgal kalktıktan ve sulh olduk
tan sonra Meclisler toplanıyor, bir kanun çıka
rıyorlar. Yeniden evrakı nakdiye basacak Dev
let. Eski evrakı nakdiyeyi de bununla başabaş 
değiştirecek. Şu kadar ki, parasını değiştirecek 
olanlar esbabı iktisabını da Merkez Bankasına 
bildirecek. îşte bu esbabı iktisabı bildiremiys-
cekleri içindir ki, yüzde 60 ı parayı getirememiş
tir. Tedavüle çıkan paranın yüzde 60 ı değiştiri
lememiştir, onu Devlet kâr etmiştir ve yüzde 40 ı 
da tedavüle konmuştur. 

Şimdi bu misallere göre bendeniz bizim en
cümenin, bizim Geçici Komisyonun getirdiği 
maddeyi güzel bulurum ve bunu haklı bulurum. 
Türk Milletinde de vicdanı âmme ahlı parayı 
hiçbir zaman tasvibetmez. Bunu bir suretle ikti-
sabedenin de hakikaten şu kanunun gösterdiği 
kadar bir fedakârlığa katlanıp, kendi vicdanında 
dahi ihtiyacını duyduğu meşruiyet anlayışında 
nefisini hiç olmazsa oyalıyabilmesini Bağlıyaca
ğız demektir. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir, şimdi 
elinde tutanlar için Maliye Vekili gayet güzel 
izahatta bulundular, o da beni tatmin etmiştir/ 
0 bakımdan bendeniz Geçici Komisyon metninin 
aynen kabulünü arz ve teklif ediyorum. Hürmet
lerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — önergeler vardır okutuyorum : 

Başkanlığa 

223 sayılı Kanun hükümlerine ^öre ihracedü-
miş bulunan ve bugüne kadar alınıp satılan ta
sarruf bonoları üzerinden Millet Meclisinin ka
bul ettiği tasarının geçici birinci maddesindeki 
% 20 ve % 40 nisbetindeki vergi alınması şek
lindeki maddenin tasarıdan çıkarılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye 
Hasan Kangal 

Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen geçici 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini rica ve teklif ediyorum : 

Geçici Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanuna göre alınmış bulunan tasarruf 
bonolarının, bu kanuna göre çıkarılacak bonolar 
ile değiştirmiye Bakanlar Kurulu yetkilidir. De
ğiştirme, Maliye Bakanlığının tesbit ve ilân 
edeceği esaslar dâhilinde yapılır. İlândan sonra 
geçecek iki yıl içinde tamamlanır. Bu müddet 
içinde bonolarını değiştirmek için müracaat et-
miyenlerin alacak ve her türlü talep hakları or
tadan kalkar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce ve
rilmiş bonoları ibraz edecek olanlara yapılır. 

Van 
Ferid Melen 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanunun 
geçici 1 nci maddesine bir fıkra eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

Eklenecek Fıkra : 
Geçici 1 nci maddenin 4 ncü bendi gereğince 

bono bedellerinin % 20 si ve % 40 mn vergi 
karşılığı olarak tutulması sonucunda bu vergiler-

*** -•$^İ**!V 



d. Senatosu B : 9B 2f . f . 1967 6 : 2 
deh husule gelecek nTeblâğltar bütçede ayrı bİT 
fan halinde teşkil olunarak yalınız köy içme su
yu ve köy okuman yapılmasınla sarf olunur. 

Yüksek Başkanlığa 

Sözlü olarak belirttiğim sebeplerden ötürü, 
Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanun tasa
rısı geçici 1 nci madde 4 ncü fıkrasının metin
den çıkarılmasını ve yerine aşağıdaki fıkranın 
konulmasını arz ve teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Geçici mıadde 1, fıkra 4 : 

Değiştirmede, bononun ilk veriliş tarihinden 
itibaren on yıllık vâdenin aşılmaması sağlanır. 

Sayın Başkanlığa 

Geçici 1 nci maddenin 4 ve 5 nci fıkralarının 
metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Tasarruf bonoları ihracı 
hakkındaki kanun tasarısının geçici 1 nci 
maddesinin, tasarruf bonoları bedellerinin ne 
maksatla vergilendiruldiğini anlatabilmek için 
bir vergi İstılahı olmakta ileri gitmiyen (ka
zanılmamış gelir) tâbirinin ilâvesiyle aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

istanbul Ankara 
M. Halûk Berkol Turgut Cebe 

Ankara Afyon Karahsar 
Yiğit Köker Y. Kemal Şenocak 

Geçîiıei Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
223 sayılı Kanunu göre alınmış bulunan ta
sarruf bonolarını bu kanuna göre çıkarılacak 
bonolar ile değiştirmeye Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

Değiştirme Maliye Bakanlığının tesbit ve 
ilân edeceği esaslar dahilînde yapılır ve 
•ilândan sonra geçecek 2 yıl içinde tamamla
nır. Bu esaslara göre bonoları üzerinde ge
rekli işlemi yaptırma için müracaat etmiyen-
lerin alacak ve her türlü haklan ortadan kal
kar , ' ' 

Bu kanunun yürürlüğe gijrmesinden önce 
verilmiş bonoların değiştirilmesi bu bonoları 
ibraz edecek olanlara yapılır. 

Ancak, değiştirme sırasında doğrudan doğ
ruya Hazineden iktisabedildiğüj tevsik eddlemi-
yen gerek nama yazılı olan ve gerekse hâ
miline yazılı hale gelmiş bulunan tasarruf 
bonoları bedelleri kazanılmamış gelir olarak 
vergiye tâbidir. Değiştiırmede, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte hâmiline muhar
rer hale gelmiş bulunan tasarruf için bono be* 
delinijn %. 20 si, nama yazılı durumda olanlar 
için ise bono bedelinin % 40 ı vergi karşı
lığı tutularak, bakiyeler için yeni bono veri
lir. 

5 . 1 . 1961 tarihliiı ve 223 sayılı Kanuna 
göre ihracedilmiş bulunan tasarruf bonolarının 
müstakil olarak tedavül ettirilen faiz ku
ponları hakkında değiştirme işlemleri uygu
lanmaz. Bu kuponlardan 1 . 3 . 1970 ve daha 
sonraki vadeli olanları karşılığında Haziknece 
ödeme yapılmaz. 

Değiştirme ve tevsik işlemleri Maliye Ba
kanlığınca hazırlanacak bir tüzükle düzenle
nir. 

Değiştirme üzerine verilecek bonolar hak
kında bu kanım hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Berkol, si
zin önergeniz Millet Meclisi metninin aynıdır. 
Bu sebeple lütfederseniz, tekrar edilmiş ola
caktır, yani M"ıllet Meclisi metninin aynen 
kabulü şeklinde olsun diyorsunuz, uzundur, 
vakit almamak için izin verirseniz okumaya
yım. 

HALÛK BERKOL (İstanbul) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Şimdo okunan önergeler altı 
kategori içinde toplanabilecektir. En aykı
rısı olan Sayın Kangal'ın geçici birinci mad
denin kanun tasarısından çıkarılmasını isti-
yen. önergesndir. Komisyon ve Hükümet? Ka
tılmıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate almmtasmı kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

ikinci önerge Sayın Ferid Melen'indir. 
1 nci maddenin yenn bir şekilde tedvinini isti-
teyen önefgesidir. Önergeyi okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Van Üyesi Ferid Melen'in önergesi tekrar 
okundu.) ...... : 

- -mm^ yXy ** 
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. BAŞKAN— Sayın Ferit Melen'in geçici bi
ninci maddenin okunan şekilde değiştirilmesini 
isteyen önergesi hakkında Hükümet? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili)) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İ. CENAP 

EGE (Aydm) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve komisyon önergeye 

katılmıyorlar. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'm önergesi 
(İstanbul Üyesi Fikret Gündoğanın önerge

si tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Gündoğan bir fıkra ek

lenmesini istemektedir. Hükümet katılıyor mu 
efendim! 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekili) — Kanunun maksadın
da zaten bu husus vardır. Binaenaleyh, ayrı bir 
hüküm koymaya lüzum yoktur. Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN

DER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, bütçe 
tekniğine uygun değildir. Zaten bu maksatla ge
tirilmiştir bu kanun, o sebeple katılmıyoruz. 

Köy yolları ve köy suları ayrıca nazarı itiba
ra alınacaktır. O balomdan katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmı
yorlar. Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Artukmaç 4 ncü fıkranın metinden çı
karılması, yerine biraz sonra okunacak olan fık
ranın eklenmesini isteyen önergesini okutuyo
rum. 

(Yozgat Üyesi Sadık Artukmaç/m önergesi 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — nükümet katılıyor.mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir MilletvekUi) — Zaten o yol açılmaya
caktır, fazla olacak, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN-

İQEB. CENAP . EG& ( A y t e ) •— Ayin esbabı 
jnucibe ile katılmıyoruz. 

B A Ş K A N — Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oylarmıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını kabul edenler». 
Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Sayın Halûk Berkol, Turgut Cebe, Yiğit Kö-
ker ve Kemal Şenocak'm Millet Meclisi metninin 
aynı olan önergelerini tekrar okutacağım. 

(İstanbul Üyesi; Halûk Berkol ve arkadaşla
rının önergeleri tekrar okundu) 

BAŞKAN -— Sayın üyeler, Millet Meclisi 
metninin aynen kabulünü, yani burada «kaza
nılmamış gelirler ilâvesi vardır. Millet Meclisi 
metni ile, Cumhuriyet Senatosu metni arasında
ki fark bir cümle ilâvesinden ibarettir. Millet 
Meclisi metninin kabulü istenmektedir. 

Hükümet katılıyor mu? 
MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 

(Balıkesir Milletvekili) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydm) — Müsaade eder
seniz izahatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Katılıp katılmadığınızı sadece 
lütfedin. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKEN
DER CENAP EGE (Aydm) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor, komisyon 
katılmıyor. Dikkate alınıp alınmamasını oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Büyük bir farkla önerge 
kabul edilmiştir. 

Komisyon filhal katılıyor mu of endim? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 

CENAP EGE (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor. Mil
let Meclisinin biraz öme okunan, arkadaşları
mızın talöoettikleri şekil olarak Millet Meclisi
nin geçici birinci maddesinin : geçki birinci 
madde olarak kabulünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kaıbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. • 

Geçici Madde 2. — 223 sayılı Kanuna göre 
ihracedilmiş tasarruf bonolarının bu kanun .hü
kümleri gereğince değiştirilmesi tamamlanınca
ya kadar faizler faiz kuponlarını ibraz edenlere, 
ö d e n i r . . • - • • . . 

HÜSEYİN KAIiPAlKLIO^LÜ (Kayseri). ~ 
5 Takririm var. . : :r 
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BAŞKAN — Nerede? 
HÜSEYİN KALPAKLIO&LU (Kayseri) — 

burada. Geçici 1 nci madde hakkında. 
Az evvel okundu. («Oylandı; takririni geri 

aldı» sesleri.) 
BAŞKAN — Sadık Artukmaç'm takririnin 

aynı olduğu için okutmadım. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Bizim ilâvemiz var, onda yok. 
BAŞKAN — Madde oylanmıştır. Geçici ikin

ci madde üzerinde iki önerge vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Şifahen arz edeceğim sebeplerle Tasarruf Bo
nosu kanun tasarısının 2 nci maddesi tasarıdan 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Kemal Turgut 

BAŞKAN — Sayın Kemal Turgut 2 nci ge
çici maddenin tasarıdan çıkarılmasını istemekte
dir. Hükümt katılıyor mu? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN 
(Balıkesir Milletvekil) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —• Katılmıyorsunuz. 
ALİ KEMAL TURGUT (Manisa) — Geri 

alıyorum. 
BAŞKAN — Geri alıyorlar. Geçici ikinci 

maddeyi okunan şekli ile oylarınıza arz ediyo
rum. ÎCabul edenler... Etmiycnler.. Kabul edil
miştir. 

••• •Yürürlük ve-yürütme-. 

/Madde 24. — Bu kanun 29 . 2 . 1968 de yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Kabul-
edenler... Etmiyenmler... Kabul edilmiştir. 
. . .Hata olduğundan dolayı .bir maddenin yeni
den görüşülmesini istiyen önerge vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 992 sıra sayılı tasarruf 

Ibonıoları ihracı hakkındaki kanun tasarısının 
17 nci maddesinin son fıkrasında yapılan deği
şiklik hatalıdır. 

Mevzu'bahis fıkranın 2 nci satırındaki (Mak
buzları ödemeleri) tabiri maksadı kâfi derecede 
ifade etmektedir Başka bir ifade ile" (Makbuz

ları ödemeleri) kelimelerinin kabulü halinde, 
uygulamanın icalbı yerine gelebilecektir. Bu se
beple fıkranın tekriri müzakere yolu ile yeni
den görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Muğla 
İl yas Karaöz 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Karagöz. 
İLYAS KARAGÖZ (Muğla) - Sayın Başkan 

muhterem arkadaşlarım 17 nci maddenin son 
fıkrasını aynen okuyorum: «Tasarruf bonosu 
faizleri tediyesi iktiza ettiği tarihten itibaren 
5 yıl, bono bedelleri ve kesir makbuzları ödeme
leri gerektiği tarihten itibaren 10 yıl sonunda 
zaman aşımına uğrar ve ilgililerin bunlar üzerin
de ki hakları Hazine lehine sakıt olur» «Mak
buzları ödemeleri» tâbiri maksadı kapsamakta
dır. Bunun yeniden değişikliğe uğramasına lü
zum ve zaruret yoktur. Tatbikatta bir anlam 
ifade etmektedir. Bu itibarla Millet Meclisinden 
geldiği şekilde «makbuzları ödemeleri» kelime
lerinin aynen kabul edilmesini rica edeceğim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümet katılıyor 
mu? 

MALİYE BAKANI CİHAT BİLGEHAN ( Ba
lıkesir Milletvekili) — Katılıyoruz. Zaten aynı 
mânayı ihtiva etmektedir. Makbuz ödemeleri ve 
virgül olduğu takdirde maksut anlaşılıyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) - Evet efendim. Sonra 
bin de tezekkür ettik. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet son fık
radaki ödemeleri yerine, ödenmeleri şeklinde 
yapılan değişiklikle kabulünü hatalı görmektedir. 
Sayın Karagöz'ün teklifine katılmaktadır ve 
böylelikle yeniden görüşülmesini istemektedir. 
Sayın Karaöz-ün önergesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul, edil-, 
mistir. 

Sayın Karaöz makbuzları ödenmeleri şeklin
deki bilâhara yapılan kabul yerine, «makbuzları 
ödemeleri» şeklinde düzeltilmesini istemektedir. 
Bu şekilde maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 
Açık oylama hususu da ortadan kalkmıştır. Zira 
ödemeleri yerine ödenmeleri kabul edildiği için 
17 nci maddede bir açık oylama yapılmışa idi, 
artık ona da ihtiyaç yoktur. Millet Meclisi metni 
aynen kabul edilmiş bulunmaktadır. ; ••*." 
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Madde 25. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

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

Kanun tasarısı üzerinde leh ve aleyhte söz 
istiyen?.. Yok. Tümü açık oylarınıza arz edile
cektir. 

5. — Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapı
mı hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/360; Cum
huriyet Senatosu 1/822) (S. Sayısı : 997) (1) 

-BAŞKAN — Gündemle alâkalı bir önerge 
varıdır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıda ismi çıkarılan (997) sıra sayılı ka
nın tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlara ekten gündeme alınarak ön
celik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Kanunun ismi : 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
hakkındaki kanun tasarısı. 

Millî Eğitim Bakanı 
Edirne Milletvekili 

tlhaımi Ertem 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi bina ve tesisa
tının yapımı hakkındaki kanun tasarısının Mil
let MecMe'nce kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyonu raporu dağıtılmış ve 
fakat aradan 48 saat geçmediği için gündeme 
alınmamış bulunmaktadır. Gelen kâğıtlar arasın
dan gündeme alınması için okunan bu önergeyi 
oyLarmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum. 

(1) 997 S. Saydı basmayazt 
nundadır. 

tutanağın so-

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun, 21 . 7 . • 1967 
tarihli 144 neü Birleşiminde öncelik ve ivedilik
le görüşülerek açık oy ile kabul edilen, Ege Üni
versitesi bina ve tesisatının yapımı hakkında ka
nun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 
de 'iştirakleriyle komisyonumuzda müzakere edil
di. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar 
(komisyonumuzca da benimsenerek, Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen ka
bulüne, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, Genel 
Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, Başkan
lığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Sözcü 
tamir 

Nevzat özerdemli 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hasan Kangal 

Başkan 
Muş 

tsa H. Bingöl 
Kâtip 
İzmir 

İzzet Birand 
Ankara A. Karahisar 

Turhan Kapanlı M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Çorum Malatya 

Alâedd'in Çetin M. Zeki Tulunay 
İzmir 

ö . Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Biraz önce okunan önergede ayrıca ivedilik 
hususu da vardı. İvedilik hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
hakkında Kanun 

Madde 1. — 20 . 5 . 1955 tarihli ve 6595 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesini değişti
ren 8 . 7 . 1965 tarihli ve 646 sayılı Kanunla 
Ege Üniversitesi için gerekli her türlü bina ve 
tesisatın yaptırılması maksadiyle gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi için Bayındırlık 
Bakanına tanınan yetki Ege Üniversitesi Rektö
rüne devredilmiştir. 

Bu yüklenmelerin gerektirdiği 
Ege Üniversitesi bütçesine konulur. 

ödenekler 

61S.—. 
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BAŞKAN •—- Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin bütün in
şaat ve tesisatının yaptırılması ile ilgili işlemler, 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 
135 nci maddesi hükmüne tabi değildir. 

Birinci fıkrada yazılı bina ve tesislerin, fen
nî liyakatleri ve iktidarları Üniversite Raktör-
lüğünce kabul edilmiş en az üç firmadan teklif 
alınmak suretiyle pazarlıkla ihalesine adı geçen 
Rektörlük yetkilidir. 

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

Geçici madde 1. — inşaat ve tesislerle ilgili 
olarak yapılmış olan her türlü sözleşmeler bü
tün hak ve vecibeleriyle Ege Üniversitesi Rek
törlüğüne devredilir. 

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

Geçici madde 2. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar, 20 . 5 . 1955 tarihli ve 
6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesini de
ğiştiren 8 . 7 . 1965 tarihli ve 646 sayılı Ka
nuna konu teşkil edilen işlerden Bayındırlık 
Bakanlığınca başlatılmış, henüz sonuçlanmamış 
olanlarının ve bunlarla ilgili her türlü malze-
mo ve evrakın E^e Üniversitesi Rektörlüğüne 
ne suretle devredileceği Maliye ve Bayındırlık 
bakanlıklarının mütalâaları alınmak suretiyle 
adı geçen Üniversite Rektörlüğünce yapılacak 
bir yönetmelikte belirtilir. 

Yönetmelik kanunun yayımı tarihinden iti
baren en geç iki ay içerisinde yaptır . Devir 
işlemi kanunun yürürlük tarihinden itibaren en 
geç iki ay içinde tamamlanır. 

f_ ' • 
(BAŞKAN — Madde üzerinde -söz istiyen?.. 

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

Geçici madde 3. — Ege Üniversitesi 1967 
yılı Bütçesine gerekli ödeneğin aktarılmasına 
dair kanun yürürlüğe girinceye kadar, Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesindeki ödeneğinden sar
fına devam olunur. 

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

— 619 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür. 

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

Tümü üzerinde lehte aleyhte söz istiyen?.. 
Yok... Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 

6*. — Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve as
kerî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Milli Savunma ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/72; Cumhuriyet Se
natosu 1/810) (S. Sayısı: 990) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilişkin bir önerge 
vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Pakistan Devletiyle aramızda mevcut dostlu
ğun tezahürüne yeni bir vesile teşkil edeeok olan 
«Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî malze
menin Pakistan Devletine hibe edilmesi hakkında 
kanun tasarısı» n:.n öncelik ve İvedilikle görüşül
mesi hususunun Genel Kurula arzını rica ede
rim. 

Saygılarımla. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanı 

Tabiî Üye 
Fahri özdilek 

BAŞKAN — Raporda, gündemde bulunan 
diğer işlerden evvel görüşülmesi hususu teklif 
edilmektedir. Bu hususu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Raporu okutuyorum : 

(1) 990 S. SdyıU basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1987 tarihli 136 ncı 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açıik oy ile kabul edilen, Tarihî mahiyettoki bâzı 
silâh ve askerî malzemenin Pakistan Devletine 
ibib'3" edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millet 
Meclisi Başkanlığının 12 . 7 . 1937 tarihli ve 
537 -21G7 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonu
muzun 19 Temmuz 1967 tarihli 34 ncü Birleşi-
minde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bu
lundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, dost ve müttefikimiz Pakistan 
Devletinin Rawalpindi şehrinde kurmakta oldu
ğu askerî müzede temhir olunmak üzere, Türk 
Ordusunda zamanında kullanılmış bağlı listede 
gösterilen tarihî mahiyetteki 33 kalem silâh ve 
askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe edil-* 
meşini öngörmektedir. 

Pakistan Devletiyle aramızda mevcut dost
luğun tezahürürie yeni bir vesile teşkil edecek 
olan kanun tasarısı, Komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 
3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

III - Tasarının Genci Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulu
nulması kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
İstanbul 
E. Adalı 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Çorum 
A. Çetin 

Rize 
0 . M. Agun 

Sözcü 
İstanbul 

0. Gümüşoğlu 

Cumhurbaşkanınca 
R. Üner 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 
Yozgat 

î. Yeşilyurt 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Biraz önce okunan önergede ivedilik teklifi 
vardı, ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî malze

menin Pakistan Devletine hibe edilmesi 
hakkında Kanun 

Madde 1. — Ra\valpindi şehrinde kurulmak
ta olan Askerî Müzede teşhir olunmak üzere 
ilişik listede nitelikleri yazılı 33 kalem silâh ve 
askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe edil
mesine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenle:*... El,miye.nler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Tümü üzerinde leh, aleyhte söz istiyen?.. 
Yok. Tümü açık oylarınıza arz edilecektir. 

7. — Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 
36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olu
nan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi husu
sunda divanın yargı hakkını önceden tanımayı 
gerektiren ihtiyari kayda katılmanız hakkındaki 
5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları (Millet Meclisi 1/275; Cumhuriyet Se
natosu 1/793) (S. Sayısı: 987) (1) 

BAŞKAN — Diğer işlere takdimen görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Adalet Divani Statüsünün 
33 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olu-

(1) 987 S. Sayılı basmayazı utanağın so-
nundadır. 

http://iye.nl
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nan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hu
susunda Divanın yargı hakkını önceden tanıma
yı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hak
kındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılma
sına dair kanun tasarısı, Dışişleri Komisyonu
nun 18 . 7 . 1967 günkü toplantısında ilgili ba
kanlık temsilcileri de hazır bulundukları halde 
incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar 
Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden ta
sarı Millet Meclisinden gelen şekliyle aynen ka
bul edilmiştir. Öncelik ve ivedilikle görüşülmek 
ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üze
re Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sözcü 

F. 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Manisa 
Alpiskender 

Sinop 
S. Batur 

Elâzığ 
C. Ertuğ 

Balıkesir 
E. Aka 
İstanbul 

T. Arıburun 
Ankara 

H. O. Bekata 
Samsun 

F. Tevetoğlu 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen? 
Yok... Maddelere geçilmesini oylarınzasunuyo-
rıım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon raporunda ivedilik hususu vardır. 
İvediliği oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda 
Divanın yargı hakkını önceden tanımayı gerek
tiren İhtiyari Kayda katılmamış hakkındaki 
5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair 

Kanun 

Madde 1. — Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözül
mesi hususunda Divanın yargı hakkını önceden 
tanımayı gerektiren İhtiyari Kayda katılmamız 
hakkında olup, 6357, 7153 ve 423 sayılı kanun
larla beşer yıl uzatılmış bulunan 12 Mayıs 1947 
tarihli ve 5047 sayılı Kanun, yeniden beş yıl sü
re ile uzatılmıştır. 

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

Madde 2. - Bu kanun 23 Mayıs 1967 tari
fimde yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

> o 

ur; 
Pl 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
ok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 

eder"!er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte aleyhte söz istiyen?.. 

Yok. Tümü açık oylarınıza sunulacaktır. 

8. — Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli 
akşam teknik okulları ile akşam yüksek tekniker 
oklularında görevlendirilecek öğretmenler ve öğ
retim üyeleri ile asistanlar ve diğer personele ve
rilecek ek ücret kamın teklifinin Millet Mecli
since kolml olunan "metili ve Cumhuriyet Senatö
rü, MiVî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları 
raporları 'Millet Meclisi 2/106; Cumhuriyet Se-
v af osu, 2/215) (S. Sayısı: 979 a ek) (1) 

BAŞKAN — Raporlarının gündemde bulu-
. diğer islerden önce görüşülmesini Bütçe ve 
n Komisyonu Başkanı bir önergeyle istemek

tedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kal rai edilmiştir. 

Acık oylarını kullanmıyan sayın üyeler lüt
fen açık oylarını kullansınlar. 

Raporu okutuyorum. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
19 . 7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Gece öğretimi yapan yüksek dereceli. Akşam 
Teknik okulları ile Akşam Yüksek Tekniker 
okullarında görevlendirilecek öğretmenler ve 
öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer persone
le verilecek ek ücret kanun teklifine dair Ko
misyonumuzun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 2/215 
esas, 88 karar sayılı raporu, Genel Kurulun 
13 . 7 .1967 tarihli 86 ncı Birleşimdeki müzake
relerinde geri alınmakla, Komisyonumuzun 19 
Temmuz 1967 tarihli 34 ncü Birleşiminde yeni
den tetkik ve müzakere olundu. 

(1) 979 a ek S. Sayılı basmayazı tutanağın 
tonundadır. 
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Bu defa yapılan görüşmelerde, Komisyonu
muzca söz konusu ilk rapor ve metinde ısrar edil
mesi kararlaştırıldı. 

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

Başkan 
İstanbul 
E. Adah 
Ankara 

T. Kapanh 
Corum 

A. Çetin 
Rize 

0. M. Agun 

Bu Raporda Sözcü 
Trabzon 

A. 8. Ağanoğlu 
Aydın 

1. C. Ege 
İçel 

C. T. Okyayuz 
Yozgat 

/. Yeşilyurt 

BAŞKAN — Yüksek hatırlarınızdadır ki, bu 
kanun teklifi Yüksek Heyetinizde görüşme konu
su olmuş, uzun tartışmalardan sonra komisyona 
gönderilmiş, komisyon görüşünde ısrar etmiş ve 
şimdi huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Hükü
met temsilcisi ve Komisyon Başkanı buradadır
lar. Rapor okunmuş bulunmaktadır. Rapor üze
rinde söz istiyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususumu oylarınıza 
sunuyorum. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. İvedilik 
hususu da. önergede istenmektedir. İvedilik hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gece öğretimi yamn, yüksek dereceli istanbul 
Aksam Teknik Okulunda görevlendirilecek pro
fesör, öğretmen, öğretim görevlileri ve asistan
larla diğer personele verilecek ek ücret Kanunu 

Madde 1. — Gece öğretimi yapan yüksek 
dereceli İstanbul Akşam Tekniik Okulunda gö
re vlendirilecelk İstanbul Teknik Okulu öğret
men ve asistanları ille üniversite öğretim üye
si ye asistanlarına bu okulda okutacakları der 
ve yaptıracakları uygulamaların beher ders 
saati için profesörlere 100, doçent ve İstanbul 
Teknik Okulu öğretmenlerine 75, öğretim görev
lilerine 60, .asistanlara 50 şer lira ücret verilir. 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretmen ve 
üniversite öğretim üyeleri ile asistanlara öden
mekte olan ücretler; alınan tazminata, 3656 sa
yılı Kanunun 18 nci maddesi 'gereğince alınmış 
ek görev ücretlerine halel getirmjez; bu görev
leri dolayısiyle alacakları ücretler hakkında 
da 7244 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

BAŞKA — Madde üzerinde Sayın Muhit 
tin Kılıç söz istemiştir önerge ile. Sayın Kılıç 
yok. Başka söz astiyen? Buyurun Sayın 
Rendeci. 

REFET RENDECİ (Samsun) — 'Sayın Baş
kan, ımuhterem arkadaşlarım, daha evvelki cel-
sellerde bu kanunun müzakeresine başlanmıştı. 
O zaman İstanbul'da veya Ankara'daki okul
larda ders verecek öğretim igürevülerine geçen 
saat başı yüz lira ücret verilmesi hususunu 
Umumi Heyet fazla görmüş ve bunun evvelce 
çıkarılmış bulunan Trabzon Tdknülk Üniversi
tesi, Erzurum Üniversitesi, Diyarbakır Tıp Fa
kültesi ve bundan sonra memleketiımizin diğer 
yerlerinde açılacak olan üniversite ve fakülte
lere öğretim üyelerinin gitmesine mâni olacak. 
oradakilerden daha iyi durumu İstanbul ve 
Ankara'da sağlaması sebebiyle burada bu saat 
başına ücretin hiç değilse diğerlerine müsavi 
olarak, gün olarak yani 24 saatte 100 lira üc
ret veri'mesi mevzuu üzerinde durulmuş ve bu 
talepOie Komisyona iade edilmiş idi. Görüyoruz 
ki, yine Komisyonda bir değişiklik, bir 
tadilâtla ge'lmamiış, eski metin aynen getiril
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, daha bir ay veya 
1,5 ay evvel kabul etmiş olduğumuz bir kanun
la Trabzon Teknik Üniversitesine öğretim üye
si bulunamaması sebebiyle maaşları kadar tek
rar kendilerine maaş verilmek ve her gün için 
de yüz lira, orada oturmaları, Trabzon'da otur
maları, ders vermeleri veyahut, da Erzurum'da 
oturmaları ve 'ders vermeleri kaydiyle tazminat 

verilmesi Yüksek Meclisimizce kabul edilmişti Sim
di aynı ondan daha avantajlı bir durumu, ondan 
daha iyi bir durumu İstanbul'daki öğretim üyeleri

ne tanıdığımız takdirde bu defa Trabzon ve Erzu
rum üniversitelerine öğretim üyesi göndermemiz 
mümkün değildir. Bu bakımdan hiç değilse bunla
rı müsavi -durumu gelinmek için her ikifsisine de 
24 saatte 100 lira olarak yapılması bence fay
dalıdır. Ve diğer üniversitelere öğretim üyele
rinin gitmesini de hiç değilse dengeli tutmuş 
oluruz. Oraya giden arkadaşı da bu şekiM^ den
ge içerisinde tutmuş oluruz. Bu bakımdan saat 
bası her saat için 100 lira ücret verilmesini ön
gören bu kanunu ben üniversitelerin tekâmülü
ne, öğretim üyelerinin dışarıda vazife görme
lerini engelliyecek mahiyette ve nitelikte gör
düğümü arz ederim, saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın Sa'lihoğhı. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ook 
muhteremi arkadaşlar, Yüiksek teknik okulunun 
gece tedrisatı mevzuu ile ilgili Nisan ayı içinde 
İktisadi ve 'Ticari İli'mler Akademisinin buna 
benzer gece tedrisatı ücretleri Ikanunu tasarısı 
esnasında Yüce Heyetlinize izahat vermiştim. 
Şurasını arz edeyim ki, 'bu okul da Türkiye'de 
ilk 'defa gece tedrisatı örneğini 1958 de vermıe-
ye 'başlamıştır. O tarihten ®onra 'bu Türkiye'de 
adeta emsal olmuş ve Ankara, Dil - Tarih. Coğ
rafya Fakültesi geçen s'eme bu usulü tatbike 
haşlamış, ücret sistemi profeısörllere, 'doçentlere, 
asistanlara aynen 'bu şekilde çıkmıştır. 1.5 ay 
evvel İktisadi ve Ticari İlimleri Akademisi için 
keza aynı şekil uygul aramıştır. Refet Rendeci 
arkadaşım, Trabzon Teknik Üniversiltesıini emsal 
olarak göstermiştir. Ama bir hususu açıklama
mıştır, unutmuştur. Traibzon Teknik Üniversi
tesinde ayrı bir özellik daha vardır. Biliyorsu
nuz orada maaşının yüzde yüzü kadar ve ayrıca 
bir zajm vardır. Burada o yoktur. Burada tıpkı 
elmsalleri gibi yalnız profesöre yüz lira, doçente 
75 lira ve asistana da saat hası aynı şeikilde di
ğer emsalleri gibidir. Burada bu kanunun bun
dan evvel görüşmeleri yapılırken MJililî Eğittim 
Balkanı ve diğer yetkililer en kısa zamanda 'bu 
kanun tasarısını getirip çıkarac aklan m da 
vadetımişlerdi. Şimdi örnek teşkil eden ve bu
nu esas Türkiye'ye ikame edem bir müessese
de bugüne (kadar 2'5 liira yevmii'ye ile vazife )gö-
ren profesörlere emsallerine yüz liraya çıkarıp 
ona bunu vermemek hangi adalet ve halk pren
sibiyle bağdaşır'? Bunun izahını yapmak müm
kün değildir arkadaşlar. Onum için (evvelce de 
İ'ziah 'ettiğimi, arz 'ettiğim hususları lütfen ha-
tırlıyarak şu 'kanuna gerekli alâkayı Vermekle 
Senato Umumi Heyeti samıma yalkışır •bir ve
cibeyi yerine getirtmiş lolacalktır. Arkadaş! a rı-
mun hu hususa i'litifa etmelerini hassaten is
tirham ederim. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — 'Sayın DikeçEgol. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar; teknik efemama ilhltiyacumrz var. 
Keşke Millî Eğitim Bakanlığı daha önce 'bu ka
mumu. getirse idi. Dil - Tarih, Coğrafya Fa
kültesinde gece tedrisatı yapltı; halbuki, flhtiyacı-
mız yoktu. Aıma, ihtiyacımız e'lam biiır müesse
se gece tedrisatı yapıyor, biz İbrana mıulkaibil bu

nun mümaikaşasını yapıyoruz. Onun için daha 
önce gece tedrisatıma başlıyan hu müesseseye 
geç hile kaldık. Bu kanunu "çıkarmak bizim 
vazifemizdir. Ancak, me yapalım ki, Millî Eğir 
tilm Bakanlığı perakende getiriyor işleri. Bunun 
cezasını müesseseler çekmemelidir. Millî Eği
tim Bakanlığının bu tutumumu hiçjbir zamam için 
tervicıetmiyoruz, beğenmiyoruz. 

Diğer taraftan arkadaşlar, teknik öğretim 
sahaimız bizim dardır. Muayyen imüessesel eri
miz vardır. Diğer çocuklarımız da yer bula-
madıkiları için özel ofkulKar açılıyor oraya gidi
yor. Bunlara imkân vereceğiz ki, çocuklarımız 
Devlet 'okullarımda okuyabilsin. Bu kanun ga
yet yerindedir. Bir an önce çrkıması faydalı 
olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayım Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Balkan, değerli arkadaşlarım, tetkik huyurclu-
ğuınuz tasan, 1959 senesinden heri gece öğre-
imi yapmakta 'bulunan Yıldız Tekirdik Okııhuı-
<daki görevli hocalara hugüne kadar ahmakta 
'oldukları ücretin > bumdan evvel Ikalbül etmiş >ol-
duğumuz tasarıllarda olduğu gibi 25 'liradan İO'O 
liraya çıkaran bir kanun 'tasarısıdır. 

Değerli arkadaşlarım; Muhterem Cumhuri
yet Halk Partisi Grup Başkanvekillerinden Mu
hittin Kılıç arkadaşımız bu tasarı ilk geldiği za
man bir teklif ile huzurunuza geldi. Bunun saat 
başına değil de günde verilmesinin daha nor
mal olacağını müdafaa ettiler. Fikirlerine hür
met ederiz. Ama, ortada bir emsal vardır. Ge
rek Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya 
Fakültesi gece öğretimi yapan hocalarına, ge
rekse İktisadi ve Ticari İlimler akademilerinin 
gece öğretimi derslerine devam eden öğretim 
görevlilerine ve hocalarına 100 lira takdir bu
yurdunuz. Şimdi o kanunlarda 100 lirayı saat 
başına kabul eder bu tasarıdaki hükmü de gün
de olarak ayırmaya kalkarsak burada bir iki
liği kendi kendimize yaratmış oluruz. Kaldı 
ki, sekiz seneden beri burada inşaat, makina 
ve elektrik sahasında devamlı surette teknik 
eleman yetiştirip memleketin ihtiyacını karşı
lamaya gayret eden insanlara bu bir lütuf de
ğil aslında, hepimiz yüksek tahsil yaparken gör
dük ki, haftada en fazla okutulan ders adedi 
zaten 4 dersi geçmemektedir. Bu böyle olunca 
ayda eder 16 saat. Bu 16 saate ya hoca kendisi 
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girer, yahut doçentini gönderir. Böyle olunca 
ayda onun eline geçecek 700 - 800 lira gibi bir 
farktır. 

Değerli arkadaşlarım; liselerden mezun olan 
çocuklarımız Haziran imtihanını bitirir bi
tirmez Eylülde gideceği yüksek tahsil imkân
larını sağlamak için bir sürü imtihanlara gi
rerler. Bu imtihanlarda muvaffak olamazlar 
veyahut olsalar da aldıkları puan itibariyle bir 
sıkıntının içerisinde kalırlar. Daha evvelce ka
bul etmiş olduğumuz özel okullar Kanunu ile 
memlekette birtakım okullar açıldı. Açıldı, ama, 
fiiliyatta bugün görüyoruz ki, senede beş, altı 
bin lira verecek bu okullarda okuyacak tale
beler nisbeti de çok azalmıştır. O halde şu im
kân gece öğretiminde her talebeye senede ya
pılan masrafı üstüste hesap edersek değerli ar
kadaşlarım; beş ile altı bin lira gibi bir bü
yük para değil, belki 300 - 500 lirayı geçmiye-
cek kadar cüzi bir para ile bir talebeyi istik
baline kavuşturma imkânını sağlıyaıiaksmız. Bu
gün Yıldız Teknik Okulunda 650 talebe oku
maktadır. Şayet bu tasarı kanunlaşmazsa bu 
650 talebeyi gece okutan hocalar haklı olarak, 
falan falan yere verdiniz bize niye vermedi
niz diye çekilip gideceklerdir. Bu talebeler de 
derslere başlamıştır, bunların bir kısmı imkânı 
varsa özel okullara gidip tahsil hayatını te
kemmül ettirip okuma imkânını sağlarlar, fa
kat parası olmıyan fakir çocuklar ise tahsilini 
yarıda bırakmak gibi çok fena bir durumla kar
şı karşıya gelecektir. Şimdi saat başına bir ho
ca 30 gün ders verip 30 saat ders vermek imkâ
nına sahip değildir, aslındaki, maaşının her han
gi bir tazminatının üstünde 2 000 3 000 lira 
gibi bir para alsın. Böyle bir durum mevcut de
ğildir. Bir hoca okutsa, okutsa bir ay içinde 
ancak 10 ders. 12 ders gibi bir ders verecektir. 
Alacağı parada 1 000 lira, 1 200 liradır. Kaldı 
ki, özel okullarda bu okullar arasında şimdi ders 
vermek bakımmdanda bir çekişme vardır. Şayet 
gece ders vermek imkânını sağlamıyacak olur
sak bu hocalar çekilip özel okullara gidecek, 
mevcut binalarla, mevcut kuruluşlarla gece de 
aynı nisbette talebe okutmak imkânını Devlet 
olarak kaybetmiş olacağız memleketin çocukları-
da tahsil yapma imkânından, bilhassa fakir 
ailelerin çocukları tahsil yapmak imkânından 
mahrum kalacaklardır. Bu imkânı esirgemiyece-

ğimizi düşünerek bu kanun tasarısının lehinde 
oy kullanmanızı istirham ederim. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN •—• Sayın Adalı söz istediniz ama, 
arkadaşlardan sonra konuşsanız. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın 
Başkan, önce konuşayım belki arkadaşlar tat
min olurlar. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, Sayın Melen 
Sayın Tüzün söz istemişlerdir. Buyurunuz Sa-
ynı Adalı. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, bu teknik 
okullar mevzuunda Muhterem Heyetinize fazla 
izahat vermeye lüzum görmüyorum. Bunun 
ehemmiyeti hakkında bütün muhterem senatör 
aradaşlarımız kâfi derecede malûmat sahibidir. 
Bu kanunun sevk edilmesi bir zaruretin netice
si olmuştur. Hâdise o zaman gazetelere de inti
kâl etmişti. İstanbul Teknik Okul talebesi Tür
kiye'de ilk defa gece öğretimine başlıyan bir 
okul olan ve bu hususiyeti itibariyle üzerinde 
ehemmiyetle durulan İstanbul Teknik Okul ta
lebesi, hocalarının az para almasından dolayı 
belki de memeleketimizde ilk defa. 

BAŞKAN — Açık oylarını kullanmıyan sa
yın üyeler?.. Yok. Açık oylama işlemleri bitmiş
tir. Küreler toplansın. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Boykot 
hareketine gitmişlerdi. Bu hatıralarınızı tazele
meden maksadım, isin ehemmiyetine nazarı dik
katinizi celbetmek içindir. Muhterem arkadaş
larım, benden evvel konuşan bâzı arkadaşlarmm 
da söylediği gibi bu makina, elektrik ve inşaat 
bölümü var; İstanbul Teknik Okulunun. İstan
bul Teknik Okulu bütün arkadaşlarımızın her 
zaman konuşmalarında söyledikleri, Birinci Beş 
Yıllık Plânda, İkinci Beş Yıllık Plânda öngö
rülen Türkiye'nin ihtiyacı olan teknik sahada
ki öğretime ve bilhassa gece öğretimine ehemmi
yet veren ve bu işe başlıyan tek okulumuz. Ar
kadaşlarımızın ekserisi bu öğretmenlere veril
mekte olan ücretin çokluğu üzerinde durdular. 

Muhterem arkadaşlarım, teknik okullar hak
kındaki 650 sayılı Kanuna göre, öğretmenlerin 
haftada âzami 6 saatten fazla akşam öğretimi 
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yapmalarına kanunen imkân yoktur. Bugün İs
tanbul Teknik Okulunda teknik derslerin azami 
vasatisi bir hocaya haftada dört saattir 100 li
rayı kabul* ettiğiniz takdirde bunun % 40 ı ver
gi olmak şartı ile 60 liradan haftada vasati 
dört saat okutacak öğretmen 240 lira ücret ala
caktır, kanun çıktığı takdirde. Bugün ise ken
dilerine verilen ücret brüt olarak ders başı
na 25 liradır. 

Muhterem arkadaşlar; her zaman Sayın Dd-
keçligil arkadaşımızın söylediği gibi her zaman 
teknik öğretimin lüzumuna Türkiye'nin mühen
dis ihtiyacına, bilhassa yüksek mühendise değil, 
mühendise olan ihtiyacımızı defaatle bütün ar
kadaşlar türlü vesilelerle bilirttiler. Bu okul ay
nı zamanda Türkiye'de mevcut yüksek mühen
dis ile mühendis arasındaki dengesizliği de 
ortadan kaldıran bir okuldur. Daha ziyade Tür
kiye'de mahrutlaşma yüksek okul, yüksek mü
hendisler lehine olmaktadır. Bu okul htaı mü
hendislerin lehine dengeyi sağlıvacak, yüksek 
mühendisle mühendis arasındaki dengeyi sağ
lıvacak, hem de mühendislere bir yıl daha ilâve 
tedrisat yapmak suretiyle yüksek mühendis ol
ma imkânını sağlıyan bir okuldur. Bugün İs
tanbul Teknik Okulu, İstanbul Akşam Teknik 
Okulunda 680 talebe vardır, muhterem arkadaş
larım. İstanbul Akşam Teknik Okulu, İstanbul 
Teknik Üniversitesine nazaran talebeyi 1/10 
nisbetinde ucuza maletmektedir. Teknik Üniver
siteye nazaran Akşam Teknik Okulunda mü
hendislerimiz 1/10 nisbetinde, yani daha ucuza 
malolmakta, daha ucuz yetiştirmektedirler. Bu
nun yanında öğretim üyesi bulmaktaki sıkıntı 
bütün memleket sathında, gerek Karadeniz Tek
nik Üniversitesinde gerek diğer üniversiteler
de, gerekse daha evvel yüksek huzurunuzdan ge
lip geçmiş olan Ticari İlimler Akademisi Kanu
nunu tetkik ettiğimiz gibi bütün şeylerde bil
hassa teknik okullarda büyük bir ihtiyaç. Me
selâ muhterem arkadaşlarım; İstanbul'da hem 
Tophane'de hem de Kadıköy'de iki tane özel 
teknik üniversite açıldı, mimari fakültesi açıl
dı, inşaat fakültesi açıldı. Bunların talebe ba
şına aldığı ücret 4 500 lira ile 6 000 lira ara
sındadır ve Tophane'deki okul imtihanla ta
lebe almak gibi büyük bir tahaccümün altın
da. Şimdi öğretmenler, realiteye inmek lâ
zım, öğretmenler - bu okullara doğru elbette-
ki aldıkları ücretin yüksek olması hasebiyle 

bir temayül göstermekte gitmekte. Öbür ta
raftan ilk defa Türkiye'de akşam öğretimine 
başlamış ve teknik okul mahiyetinde olan, bir 
mühendis yetiştiren İstanbul Teknik Akşam 
okuluna öğretmenleri 25 lira brüt ücretle 17,5 
lira saat ile getirmeye ve onları istihdam etme
ye maddi imkân yok. Eealite bu. Bu sebeple
dir ki, bu kanunun sevk edilmiş huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. Daha evvel sayın ar
kadaşlarımın söylediği gibi hiç öncelik ta
nımak istemediğimiz Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesine akşam tedrisatı için bu parayı ve
riyoruz. Öbür taraftan soruyoruz, Maarif Ve
kâletinde iki yüz, üçyüz küsur fazla coğrafya 
hocası var. Yani ihtiyacımızın olmadığı saha
lara bu şeyi tanıdık kabul ettik ama memle
ketin ihtiyacı olan, beş yıllık plânın öngördü
ğü bilhassa yüksek mühendis ile mühendis ara
sındaki dengeyi sağlıvacak olan üç bölümde, 
makina, elektrik ve inşaat bölümünde mühen
dis yetiştirmekte olan İstanbul Akşam Tek
nik Okuluna bu ücreti vermekten, ben bir şey 
diye söylemiyorum ama. Eskişehir'deki Akşam 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine veriyo
ruz ama mühendis yetiştiren, teknik eleman 
yetiştiren bir inşaat teknik okuluna bunu 
vermekten çekiniyoruz. Bunun malî portesi 
vasati 4 saat olduğuna yöre haftada 240 lira
dır, aşağı yukarı 900 küsur lira civarındadır. 
Biraz evvel arz ettim İstanbul da geçen sene 
iki tane özel mimarlık okulu açılmıştır ve bu
rada 6 bin lira ücret alınmaktadır talebeden. 
Ve elbet ona göre de öğretim üyelerine maaş 
verilmektedir. Kendi elimizdeki bu okulu mu
hafaza edebilmek ve talebelerimizi iyi yetişti
rebilmek için ve teknik üniversiteden de çok 
daha ucuza talebe yetiştiren bu okula bu üc
retin verilmesinde biz komisyon olarak fayda 
mülâhaza ettik zaruret mülâhaza ettik. Benim 
istirhamım; muhterem arkadaşlarımın da ko
misyon raporuna iltifat ederek maddeye müs
pet oy kullanmalarıdır. Teşekkür ederim. 

(Günde kaç saat sesleri), 

Efendim, biraz evvel arz etmiştim; 657 sa
yılı Kanuna göre bir öğretmenin akşam teknik 
okulunda haftada âzami verebileceği ders, kanu
nen tahdidedilmiş hududu altı saattir. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Bir gün
de iki saat mi?.. 

— 625 — 
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BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Esas he
sap meselesi haftadır. Bir günde iki saat de ola
bilir. Üstüste iki derse girebilir. Azami altı saat
tir bir hafta içerisinde. Artık o, okulun prog
ramlarına göredir. Bir günde de iki saat oku
tabilir, veya Salı Perşembe günleri de iki saat 
okutabilir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Efendim, sayın 

sözcünün izahatlarından tenevvür ettim. Yal
nız, vaktiyle profesörlerin çalışma saati mu
ayyen diyorlardı. Bunun dışında bir profesör 
çalışamaz diyorlardı. Bu itibarla da gece der
si veremez diyorlardı. Bunun çok münakaşa
sı oldu. Simdi acaba komisyonun tensip ve tas-
vibettiği bir günde iki saat ders vermede 100 
lira bu mesai hududu içinde midir1? Evvelâ bu 
bir. 

İkincisi; bir profesör veya bir hoca günde 
kaç saat ders verecektir? 

Üçüncüsü; bunun bütçeye tahmil edeceği 
külfet ne miktardadır-? 

Dördüncüsü; Maliye Bakanı bu külfete mu
tabık mıdır, yani karşılarım diyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Şimdi 
efendim, Sayın Suphi Batur'un ilk suali, sua
lin tahtında mevcudolan espriyi kavramakla 
beraber ben yine teknik cevabı vereyim. 

Efendim, bu 657 sayılı Kanuna göre teknik 
okullarda gündüz mesaisi âzami 12 saattir. 
Gece çalıştığı takdirde profesör, âzami me
sai altı saattir, biraz evvel arz ettiğim gibi. 
Bu altı saat daha ziyade lisan ve saire şeklin
de umumi kültür derslerinde bu altı saat tat
bik edilmektedir. Ama bugün tatbikatta, tek
nik derslerde âzami bir öğretmen haftada dört 
saat ders vermektedir. Ücreti de bu dört saatin 
ücretidir, haftada alacağı ücret. Malî portesini 
arz edeyim- 520 000 lira civarındadır. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Senede mi? 
PLÂN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA

NI ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Evet. 
Başka bir şey var mı? 
BAŞKAN — Başka sual soracak mısınız 

Sayın Batur? 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Hayır efendim, 

yalnız bu gece mesai ücreti idi, bu 520 000 li
ra.. 

BAŞKAN — Gece öğretimi yapan yüksek 
dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulu. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI ERDOĞAN 
ADALI (Devamla) — Bu tasarımın getirdiği 
maili külfet 520 000 liradır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kınaytürk. 
ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 

Muhteremi Başkan, muhterem senatörler,konu 
hakikaten önemli. İlk nazarda, muhtelif hatip 
arkadaşlarımın konuştuğu gibi bu iş nereye va
racak, mütemadiyen bir zamla karşılaşıyoruz, 
Devlet bütçesi bunu nasıl karşılıyacak ve bu pa
ralar böyle verildikçe arkası gelımiyecek gibi 
bir fikir geliyor. Ve hepimizde de bu belirdi. 
Beni mazur görün, bende de belirmişti, ama bi
raz tetkik edip işin derinliğine girince hâdise 
şöylece «açıklıkla meydana çıkıyor : Bunu bir mi
salle anlatalım. Sayın Ucuzal arkadaşım ifade 
etti. Yalnız ben daha bu işi .açıklıkla ortaya koy
mak isterim. Eskişehir Ticari ve İktisadi İlimler 
Akademisinde bugün 730 çocuk okumaktadır. 
Ve bunun Devlete maliyeti 200 000 liradır. Şim
di hemen; hu işi burada da şöylece temin edili
yor; hocaları 'biliyorsunuz; bu zamana kadar 
fedakârlık etmiş hocalar, böyle bir zam alma
mışlar, okutmuşlar gidiyorlar. Ve bunun gibi 
muhtelif okullar açılmak durumundadır. Hoca 
bulamamak karşısında bu gibi tazminatlarla bu 
okulları açarak talebeleri sokaktan çekmek zo
rundayız. Eoer bu okulları açmaz ve bu 200 000 
lira t e dakârlnn yapmazsak ne olur? Bu okullar 
okumaz, özel okullar 'gelişir. Ama özel okulların 
gelişmesini de bugün Devlet olarak istemekte
yiz. Yalnız bu okullarda okunmak için 5 000 -
6 000 lira verecek çocuk yoktur. Bunu hesabe-
dersek 730 talebeden 3 000 000 lira yapar, özel 
okullar. Yani konunun bu yaldan mütalâası, 
etüdediliir.se bu para ilk nazarda çok gibi görün
mekle beraber eskiden kabul ettiğimiz prensine 
uyarak bu parayı vermek zorundayız. Arkadaş
larım, diyelim ki, özel teşebbüsü, Devletin anla
yışı, bugünkü anlayışımız odur; kamçılıyoruz. 
Vermiyelim bu parayı, özel okullar 'kaçsınlar. 
Kaçsınlar ama her çocuğa 5 '000 lira vererek 
okutacak baba yoktur. Ya o fakir çocuklar ne 
olacak ? Binaenaleyh, bu durum karşısında insan 
İşi etüdedimce, bu paranın verilmesinin isabetli 
olduğu kanısına varıyoruz. Ayrıca bir misal : 
Elâzığ Yüksek Teknik Okulu, yanılmıyorsam 
40 000 000 liraya mal oldu. Ve bu 40 000 000 lira-

http://ediliir.se
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ya ırmal olan okula maatteessüf bu'gün lıoca gön-
deremiyoraz. Ama istanbul'daki teknik okul bu
nun tedvirine memurdur. Ortadan hocalarını 
gönderecektir, gönderememektedir, yollamaınak-
tadır, 40 000 000 liraya mal olan bu bina bugün 
tedrisata açılmamıştır. Binaenaleyh .arkadaşla
rım lütfetsinler bu tazminatın verilmesi, bunun 
gibi tetkikler neticesinde 'çocuklarımızın oku
ması için lâzımgelen bir keyfiyet olduğu açıklık
la görülmektedir. Kaldı ki, bu tazminatı vere
rek, her sene liseleri bitiren çocuklara fakülte 
aramak külfetinden de vekâlet ve Hükümet ola
rak hepimiz sorumlu birer Parlâmento üyesi 
olarak bu işi de önlemiş olacağız. Maarif Vekâ
letine ; işte tazminatı da aldınız, hocalarınızı ge
ce de çalıştırın, Elâzığ'a da gönderin, binaena
leyh okullarımız laçtlsm, çocuklar yüksek tahsil
den mahrum ka'lmasın gibi birtakım faydaları 
da olduğu kanısındayız, işin bu şekilde derinli
ğine indiğimiz zaman bu tazminatın verilmesinin 
uygun olduğu kanısındayız. Sayın Komisyon 
Başkanı da izah buyurdular, ve bu zabıtlara da 
geçti, bir profesör âzaımi haftada 6 saat ders ve
recek dedi. 6 saati istanbul'dan kıalkan bir pro
fesör sıra ile bir günde de verebilir, muhtelif sı
nıflara, iki saat birine, iki saıat birine girer, 6 
saati doldurur. Bir haftalık devam eder. Tekrar 
başka bir fakülteye dönebilir. Mutlak olan şu
dur kî, zabıtlara da 'geçmiştir; 6 saattir. Yani 
gün teklifi ile, bir günlük ders, veya saat ora
sında da burada bir fark yok. 6 saatten fazla 
ders vereoniyeceği de tesbit edildiğine göne 6 
saati isterse, bâzı arkadaşlarım sordu üst üste 
iki saat ele verebilir. Çünkü istanbul'dan tayya
re ile Elâzığ'a gitmiş, ders verecek. Beklesin imi? 
istanbul'da da dersi var? hoca yok. Binaenaleyh, 
öyle programlar yapıllr ki, bu bütün üniversite
lerde böyledir, bir günde iki saıat, üç saat muh
telif sınıflarda üst üste ders verebilir. Binaen
aleyh, bizim için mühim olan haftada âzami ve
receği saattir. Haftada âzami vereceği saat ol
duğuna 'göre de laltı saatten fazla veremiyeceği 
zabıtlara geçtiğine göre, ayda da hesabı malûm
dur, âzami 2 4-00 liradır, tazminatlar verilmiş
tir. Ve bu hesaplar karşısında çok görülmeme
sini ve bunu Yüksek Heyetinizin tasvibe1 time sini 
arz eder, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Melen, buyurun. 
FERlD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, bu tasarının esası ile 

mutabıkım. Yalnız bu vesileden faydalanarak 
mühim saydığım bir noktayı Yüksek Heyetini
zin dikkatine arz etmek ist iyonum. Ve Hüküm et-
ton de bâzı temennilerde bulunmak istiyoram. 

Yapılacak bu türlü bilhassa üniversitelere 
taallûk eden kanunları biz ayrı ayrı getiriyoruz 
maalesef. Bir gün Ege Üniversitesi bir mevzuda. 
bîr tasarı getiriyor, bir 'gün İstanbul için getir-
tiyonız, bir gün Hacettepe geliyor. Ve bunlar 
arasında bir ahenk ve teadül de sağlıyamıyonız. 
Mühim olan nokta budur. Hangi üniversite men
subunun Meclis kulislerinde kuvvetli bir takip 
kudreti varsa bir tasarıyı ıalıp getiriyor ötekinin 
zaranrıa. Bu başa çıkılmaz bir haldir. Hacettepe 
misali kulaklarımızdadır, buna benzer bir şey
dir. Madem ki, gece tedrisatına başlamıştır, üni
versitelerimiz, hepsi için bir kanun çıkarabili
riz. Gece tedrisatı yapan üniversitelere şu bö
lümde şu 'miktarlarda şu bölümde şu miktarlar
da tazminat verilir diye bunların hepsi için sey
yanen tatbik ederiz. Bir gün Tarih - Coğrafya 
için çıkardık, şifindi İstanbul için çıkarıyoruz, 
yarın Ege için çıkaraacğız, belki kuvvetli taki-
bedilirse bunun iki misli vereceğiz. Bu hakika
ten bir ayrılık yaratır, buna benziyen meselele
rimiz vardır. Faraza yurdun mahrumiyet bölge
lerinde sağlık sosyalizasyonu yaptık. Oralara 
farklı bir ücret vererek doktorlar gönderildi, ar
kasından -iki sene sonra işçi Sigortaları hasta
nelerine iki misli ücret verdiler, bütün sosyali
zasyon mıntakalarmda,ki, elbette Bursa'da, is
tanbul'da bir doktora Van'da veyahut da Hak
kâri'de 'aldığı ücret kadar ücret verilirse hattâ 
1,5 misli ücret verilirse orada kalır mı? Birden
bire sosyalizasyon mıntakialarındaki bütün hâ
kimler boşaldı ve Garba yığılmaya başladı. Şim
di o hastanelerimiz bir karakol binası halinde 
Doğu bölgesinde .durmaktadır. Neden oluyor bu? 
Bir teadülsüzlük yaratırsanız bunun tabiî neti
cesi budur. 'Seyyaldir ve kayar gider. Trabzon 
Üniversitesi için kanun kabul edildi, gitmiyor. 
Biraz farklı para verelim, cazip kılalım gitsin. 
Şimdi oraya verdiğiniz, cazip kılmak için ver
diğiniz ücret kadar bu vesile ile istanbul'da o üc
retin bir buçuk misli, iki misli veyahut ela o ka
dar para verirseniz istanbul'dan bir tek profe
sör aynlıp Trabzon'a gitmez. Bu defa ne yap
maya mecbursunuz? istanbul'a bunu yapınca 
Trabzon 'dakini bir misli, iki misli daha ayrı bir 
kanunla artırmak mevkiine düşeceksiniz. Bina-
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enaleyh, Millî Eğitini Bakanlığı bir koordinatör 
olmalıdır. Bütün 'bu 'teklifler gelirken bunun po
litikasını, prensiplerini tesbit etmeli, ve kanun
ları ona göre ayarlıyarak getirmelidir. Yoksa 
her geien üniversite için kanunu alıp gelip bu
raya oturup müdafaa eder ve 'arkasından ela 
hattâ başka üniversitelerden itirazlar gelince ne 
yapalım efendim onlar getirdi ben müdafaa, et
tim derse Hükümet vazifesini yapmamış olur. 
Özür dilerim, vaktinizi aldım, bu hususları bu 
vesile ile dikkatinize arz etmeyi lüzumlu gör
düm. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Savın Tüzün. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. C.) 

Saym Başkan, sayın üyeler; benden evvel ko
nuşan Sayın Melen'in birçok sözlerine hak ver
memek mümkün değil. Ben de kendisine birçok 
bakımlardan katılmaktayım. Hakikaten gelen 
kanunlar iyi bir koordinasyon neticesi derli top
lu gelmiş olsa ki, bunu daima bu kürsüden mü
dafaa edenlerden biriyim, birçok sıkıntılardan 
kurtulmuş oluruz, bu yerinde bir görüştür. Yal
nız, benim hatırladığım kadar bir husus daha 
vardır ki, İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
sinin gece öğretimi yapması için bir kanun geti
rildiğinde burada bilhassa birçok arkadaşları
mız yüksek teknik okulunun bu imkânlardan 
faydalanmaması karşısında bu iki kanunun bir
leştirilmesi üzerinde dahi bâzı teklifler yapmış
lardı. O zaman da bu kanunun teklif edilmiş ol
duğu, yani Yüksek Teknik Okulu Kanununun da 
teklif edilmiş olduğu ve yakında Meclise gelece
ği ifade edildi ve Ticari İlimler Akademisinin 
kanun teklifi öylece geçmiş oldu. Şimdi bu bek
lenilmiş olan, aşağı yukarı Senatomuzun benim
sediği, getirilmesini yürekten istediği kanun 
karşımızda. Ama biz şimdi bu kanunla isteni
len ücretlerin verilip verilmemesi konusunda 
aşağı yukarı bir tartışma açmış durumdayız. 
Bu bana biraz garip görünmektedir. Şu bakım
dan garip görünmekte; biz iki sene evvel Dil -
Tarih ve Coğrafya Fakültesinde gece öğretimi 
yapılmasını memnunlukla karşılamış, kendilerini 
tebrik etmişizdir. Ama tetkik ettiğimiz zaman 
görüyorum ki, Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesin
den mezun olan kimseler istihdam politikası ba
kımından hiç de bizim işimize yarıyacak eleman
lar değildir. Kendilerine iş bulmakta büyük güç
lükler çekilmekte. Teknik okuldan mezun olan 

elemanlar kini? Teknik elemanlar ve bu memle
ketin şiddetli ihtiyacı olan elemanlardır. Şimdi 
bu elemanları daha çok yetiştirmek, mevcut bi
nadan, mevcut araçlardan istifade etmek sure
tiyle bir miktar daha genç yetiştirmek için alı
nacak bir tedbiri, daha doğrusu evvelce alınmış, 
ama şimdi bu ücretler artırılmadığı takdirde 
zedelenecek olan bir çalışmayı yapıp yapmamak
ta bir dereddüt göstermekteyiz. İşte bana garip 
gelen husus şahsan budur. Bugün hepimiz bil
mekteyiz ki, akşam teknik okulunda dersler de
vam etmektedir. Senelerden beri tedrisat yapıl
maktadır ve buradan hakikaten memlekete çok 
faydalı elemanlar yetişmektedir. Buna mukabil 
10 sene evvel başladığı için, elde başka mevzuat 
bulunmadığı için ve başka da önümüzde bir mi
sal bulunmadığı için orada 25 liraya bu derslerin 
verilmesi karar altına alınmış ve bugüne kadar 
devam etmiştir. Ama şimdi birçok üniversiteler 
gece öğretimine geçmiştir, birçok yüksek okullar 
gece öğretimine geçmiştir. Bunların elemanları
nın hepsine aynı derecede ücret verilmesi yine 
Senatomuzda kabul edildi. Şimdi yüksek teknik 
okula sıra geldiği zaman şöyle mi yapsak, böy
le mi yapsak diyoruz. Bu kanaatimce doğru de
ğildir. Aslında bu parayı haketmiş olanlar, 10 
seneden beri bunu çok daha düşük ücretlerle 
yapmakta olan insanlardır kanısındayım. Ve bir 
hususu daha dikkat nazardan kaçırmamamız lâ
zımdır. Yüksek teknik okulu yetişmekte olan 
elemanların kalite bakımından iyi yetişmeleri 
muhakkak ki ehliyetli öğretmenler tarafından 
ders görmelerine bağlıdır. Bu ehliyetli öğret
menleri temin etmek için de, emsali okullardaki 
emsali üniversitelerdeki öğretmenlere, öğretim 
üyelerine verilen ücretin aynını vermek zorun-
luğundayız. Bunu vermediğimiz takdirde kaliteli 
öğretmenler diğer taraflarda ders alacak, bu ta
rafa gelmeyecekler. O takdirde ehliyetli öğret
men bulmakta güçlük çekilecek, ehliyetsiz öğret
menlerle yetişecek öğrencilerin de bize istediği
miz evsafta bir potansiyel temin etmeyeceği ga
yet açık ve sarihtir. Bu itibarla, bütün bu görüş
ler çerçevesi içinde, ben şahsan İstanbul Teknik 
Okulunun bize bugüne kadar hakikaten çok fay
dalı elemanlar yetiştirmiş olan bu yüksek okulun 
öğretmenlerine imkânların sağlanmasını ve bu 
okulda devam etmekte olan gece öğretimine daha 
rahat ve emsali okullarda olduğu gibi normal 
şartlar içerisinde önümüzdeki senelerde devanı 
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etme imkânının sağlanmasını uygun görmekte
yim. Bu bakımdan da Sayın Heyetin bu hususta 
uygun rey kullanmasını bilhassa rica etmekte
yim. Ancak bir ricamı daha tekrar edeceğim; 
Millî Eğitim Bakanlığı da bundan sonra, bize 
evvelce vermiş olduğu, bakanın vermiş olduğu 
bir sözü hatırlatmak suretiyle tekrar etmek iste
rim; bundan sonra böyle birbirinden ayrı müte
ferrik kanunlar değil, birbirine bağlı, birbiriyle 
bağdaşık kanunlar getirmek yolunu tutsun, bi
zi de bu münakaşalardan kurtarsın. 

Çok teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır... 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Bu 

kanunun sözcüsüyüm Sayın Başkanım, bir kaç 
söz söylememe müsaade buyurur musunuz? 

BAŞKAN — Bir Kanun tasarısının veya 
teklifinin üzerinde komisyon başkanı veya sözcü
sünden birisi konuşur. Ayrıca sözcü konuşur 
şeklinde İçtüzükte âmir bir hüküm yoktur. Me
saimiz saat 19,30 a kadar devam edecektir. Bir
kaç maddemiz daha var. Bu kanunu yarıda bı
rakmak da mümkün değildir. Acaba çok kısa 
konuşabilir misiniz? Yeterlik önergesi de vardır. 
Yeterlik önergesini okutayım ondan sonra size 
söz vereyim. Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Mevzu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Çok kısa olmak üzere, aydınlatıcı mahiyette 
olmak üzere buyurunuz efendim... 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, her yıl liseleri bitiren 
10 binlerce gencin üniversite ve yüksek okulla
rın kapılarına dayandığını ve bunların yerleşti
rilmesi, yetiştirilmesi bir zaruret haline gelmiş
tir, bir millî mesele halinde önümüzdedir. Yük
sek okullarımızın ve üniversitelerimizin gece öğ
retimi yapmaları da bir zaruret haline gelmiştir. 
Gece öğretiminde esas gündüz öğretimindeki 
programların tatbiki ve gençlerin aynı ölçüde 
yetiştirilmesidir. Binalardan, dershanelerden, 
ders araçlarından, lâboratuvarlardan faydalanı-

| larak gece öğretimi daha ucuza mâloluyor. Nite-
] kim İstanbul Akşam Teknik Okulunda 680 öğ-
) rencinin bir yıllık eğitimi 520 000 liraya mal 

oluyor, gündüz öğretiminden çok daha ucuzdur. 
Bu durumda profesörlere gece mesaisi yapmala
rı için ricada bulunuluyor. Ve bunlara munzam 
bir ücret verilmesi de zaruret haline geliyor. Bir 
profesöre ders saati için verilecek 100 lira çök 
para değildir. Eline geçecek 80 küsur liradır. 
Bir ders için, bir saatlik ders için profesör evin
de birkaç saat çalışmaya, hazırlık yapmaya mec
burdur. İlim pahalı bir sahadır. İlim adamı ye
tiştirmek için ne kadar uğraşsak yine de azdır. 
İlim adamının mütemadiyen okuması, kitap al
ması, kendi sahasında neşriyatı takibetmesi lâ
zımdır. Bunlar ucuz işler değildir. Binaenaleyh, 
gece öğretimi yapan profesörlere saat başına 
100 lira ücret verilmesi isabetlidir. Zaten hafta
lık ders saatleri, iki saat, üç saat, beş saati geç
miyor. Termo dinamik dersi haftada iki saattir. 
Bunu alan profesör haftada iki saat bu dersi ve
recektir. Fizik dersini alan profesör haftada üç 
saat bu dersi verecektir. Binaenaleyh 3 saatte 
300 liradan eline bilmem 265 lira, 255 lira bir 
para geçecektir. Emsali vardır. İlim adamları
mızın refahını kürsülerine bağlamak için, kür
sülerinden başka yerlerde geçim aramaları için 
bunu vermek zaruridir, isabetlidir. 

Saygılarımla arz ederim. 

KEMAL TURGUT (Denizli) — Bir sualim 
var. 

BAŞKAN — Komisyon kürsüden indi, artık 
yeterlik önergesi de gelmiştir, sizin bir önerge
niz vardır, onu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

979 sayılı tasarının 1 nci maddesindeki (be
her ders saati için) kelimeleri çıkarılarak (ders 
verdikleri beher gün için) kelimelerinin ilâvesi
ni arz ve teklif ederim. 

Denizli 
A. Kemal Turgut 

BAŞKAN — Sayın Turgut birinci madde
deki «beher ders saatinin» çıkarılarak yerine 
«ders verdikleri beher gün için» ifadesinin kon
masını istemektedir. Komisyon katılıyor mu? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Ka
tılmıyoruz... 
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BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? Katıl
mıyor. 

Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. Dik
kate alınıp alınmamasını oyunuza sunuyorum. 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başka
nım, kabul edenler, etmeyenler dediniz. Lütfen 
tekrarlayınız oylamayı... 

BAŞKAN — Tekrarlayalım efendim... Tak
ririn dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... 9 a karşı 38 oyla kabul edilmemiş
tir. Başkanlık bir sanattır. Bir madde oylanma
dan önce kabul edilip edilmeyeceğini başkan 
bulunduğu yerden anlar. Ayrıca, siz en Önde 
oturduğunuz için oylamayı pek farkedemiyorsu-
nuz. Burası yüksek olduğu için derhal farkedile-
biliyor. Yani endişe etmemenizi bilhassa rica 
edeceğim. 

Maddeyi okunan şekliyle oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Değişiklik olduğu için açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

Madde 2. — Bu okulda idari hizmetlerinden 
ötürü, aylık ücretlerine ilâveten, okul müdürüne 
600, müdür yardımcıları ve bölüm şeflerine, 
500, büro şeflerine 450, memurlara 400 ve hiz
metlilere de 300 er lira ayrıca aylık ücret veri
lir. Bu kanun gereğince çalıştırılacak memur sa
yısı 15 ve hizmetli sayısı 15 i geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

Madde 3. — Bu kanuna göre verilecek ders 
ve uygulama ücretleri ile diğer ek ücretlere müs
tahak olabilmek için bu görevlerin fiilen ifa edü-
msi lâzımgelir. 

Öğretim ve imtihan ayları dışında bu ücret
ler ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Bu okullarda görevlendirilecek 
öğretmenlerle, öğretim üyelerinin niteliklerini, 

görevlendirilme şekilleri ve bir öğretim üyesi ta
rafından okutulacak ders sayısı gündüz öğreti
mini aksatmıyacak şekilde bir yönetmelikle belir
tilir. 

İşbu yönetmelik bu kanunun yayımı tarihin
den itibaren en geç üç ay içinde çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

Geçici Madde — 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun malî hükümleri yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren 657 sayılı Kanuna göre tedi
ye yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen var 
mı? Yok. Kanun tasarısının tümünü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

Ege üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
hakkındaki kanun tasarısının açık oylamasına 
107 sayın üye katılmış 107 kabul oy çıkmıştır 
ve böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî mal
zemenin Pakistan Devletine hilbe edilmesi hak
kındaki kanun tasarısının açık oylamasına 111 
sayın üye katılmış 111 kabul oy çıkmıştır ve 
böylece tasarı kanunlaşmıştır. 

Milletlerarası Adalet Divanı statüsünün 36 
ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan 
ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususun
da Divanın yargı hakkını önceden tanımayı ge
rektiren ihtiyari kayda katılmamız hakkındaki 
5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair 
kanun tasarısının açık oylamasına 111 sayın 
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üye katılmış 111 kaıbul oy çıkmıştır ve böylece 
tasarı kanunlaşmıştır. Tasarruf 'bonoları ihracı 
hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 117 üye oy 
kullanmış 92 kabul, 5 ret, 20 çekinser, iki iptal 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Doğu bölgelerinde vukua gelen deprem 
felâketinin tesirlerini yerinde incelemek üzere 
Cumhuriyet Senatosundan bir heyet seçilmesine 
dair Ankara Üyesi Turgut Cebe'nin önergesi 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Başkanlığa 

Doğu bölgesinde vukua gelen elim deprem 
felâketi dolayısiyle beş üyeden kurulacak bir 
Cumhuriyet Senatosu Heyetinin felâketzede 
vatandaşlarımıza Yüce Senatonun geçmiş olsun 
dileklerini iletmek ve yardım, işlerini mahallen 
denetlemek üzere Erzincan ve Tunceli'ne gön
derilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Trabzon 
Yiğit Köker Ömer Hocaoğlu 

Ankara 
Turgut Cebe 

BAŞKAN — Sayın Yiğit Köker ve Sayın 
Turgut Cebe arkadaşlarımızdan bir ricada bu
lunacağım. Daha önce Varto ve bilâhara Sakar-
ya'daki elim deprem olayı üzerine Başkan ve 
Başkanlık Divanı meseleyi tetkik etmiş, ma
halline Başkanlık Divanınca heyetler gönderil
miş idi. Acaba arkadaşlarımız bu kurulan gele
neği kabulle meseleyi Başkanlığa, yani Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanına bırakırlar 
mı yoksa Heyeti Umumiyede halli yoluna mı git
mek isterler? Başkana ve Başkanlık Divanına 
bırakmayı kaJbul ederler mi? («Kaıbul ederiz» 
sesleri). 

Kabul ettiklerini beyan ettiklerine göre me
sele yoktur. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
meseleyi geleneğe uygun olarak halledecektir. 

2. — Cumhuriyet Senatosunun bugün tatile 
girmesi hakkında Cumhurbaşkanınca seçilen üye
lerden Zerin Tüzün ve arkadaşlarının önergesi 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum. 

" oyu tesbit edilmiştir. Tasarı bu suretle kanun
laşmıştır. 

Yanız gece öğretimi için açık oylamalara oy
larını kullanmıyan sayın üyeler kullansınlar. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Yüksek Başkanlığa 

Müstacel kanunların görüşüldüğü nazara alı
narak bugün mesai saati sonunda tatile girme 
kararı almanızı arz ve teklif ederiz. 
Cumlhurbaşkanmca Cumhurbaşkanınca 

S. Ü. S. Ü. 
Zerin Tüzün Osman Koksal 

Cumhurbaşkanınca C. H. P. Grup 
S. Ü. Başkanvekili 

Ömer Erıgün Fikret Gündoğan 
Ta'biî Üye 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — 26 . 7 . 1967 günü 8 karar ve 
8 toplantı sayılı Başkanlık Divanı ve Danışma 
Kurulunun müştereken almış olduğu kararı da 
ayrıca okutuyorum. Ondan sonra önergeye ge
çeceğiz. 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu Kararı : 

Karar No : 8 Karar tarihi : 26 . 7 . 1967 
Toplantı No : 8 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 
Temmuz 1967 gününden itibaren bir Kasım 
1967 tarihine kadar tatile girmesi kararlaştı
rıldı. 

BAŞKAN — Biraz evvel okunan Danışma Ku-
" rulu kararına A. P. Grupu adına Sayın Cahit 

Okurer katılmış ve muhalif oy kullanmıştır. Bu
yurun Sayın Okurer. 

Tatil konusunu istiyen arkadaşlarımızın öner
gesi meyanında Başkanlık Divanının görüşlerini 
de bilgilerinize iletmiş bulunuyorum. 

CAHÎT OKURER (izmir) — Sayın Baş
kan sayın senatörler, dünkü Başkanlık Divanı 
toplantısında, Danışma Kurulu toplantısında 
tatile giiırme mevzuu görüşüldü. Fakat bu hu
susta etraflı fcir görüşme yapılmadı. Sadece Se
nato Başkanının ortaya koyduğu Cuma g-ünü 
tatile girelim fikri üzerinde hattâ Cuma günü 
sabah mı akşam mı diye dahi tasrih edil
meden hâzı mütalâalar ileri sürüldü. Ye ge
rekirse Cuma günü değil akşam tatil yapılabi-
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lir dendi. Bu itibarla, oradaki Danışma Ku
rulunun yerdiği karardaki, tarih sarili de
ğildir, gün olarak sarihtir fakat saat ola
rak sariüh değildir, bir defa. İkincisi Yani 
Cuma günü sabahı mı tatile girilecek;, akşam 
üzeri mi tatile girilecek? Bu müzakerenin ce
reyanına bağlı olarak kalmıştır. İkinci nokta, 
bu hususta Millet Meclisi Başkanı ile bir temas 
yapılmış olmakla beraber. Millet Meclisi Başkanıy-
le beraber tatile girmek hususunda da kesin, 
katî bir ifade kullanılmamıştır. Diğer taraftan 
bu hususta müzakeresine başlanmış olan bir 
kanunun tümü üzerindeki konuşmalar bit
miş bir halde eken bunun yarım kalması 
A. P. Grnpu temsilcisi olarak benim tarafım
dan uygun görülmemiştir. Bunun için tümü. 
üzerindeki, müzakere aşağı - yukarı bitmiş bu
lunan bar kanunun bırakılarak tatile giril
mesi tarafımdan uygun görülmediğinden muha
lif kalmışımdır ve o vakit (Trupumla temas et
mediğim için durumu Danışma Kumluna bu şe
kilde arz ettim. Muhalif kalıyorum ve bu durumu 
G-rupunıun takdirine bırakıyorum demiiştim. 
Bu itibarla, şimdi grupunı adına konuşurken 
ifade ediyorum ki, biz bugün akşam üzerin
den itibaren tatile girmeye taraftar değiliz. 
karşısındayız, muhalifiz. (Yarın, yarın dendi 
sesleri.) 

Bunu yarın ayrıca konuşabiliriz, yarınki du
ruma bağlı. 

BAŞKAN —• Danışma Kurulunun kararı 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 28 
Temmuz 1967 gününden itibaren, Danışma Ku
rallı bugün karar alınıp, Cuma günü saba
hından itibaren tatile girmek şeklinde bir 
karar almış değildir. Cuma günü çahşıp me
sai saati bittikten sonra tatile girmesini Da
nışma Kurulu görüşmüş ve bu şekilde ka
ralattırmış bulunmaktadır. Yani Başkanlık 
Divanının kararı, Cuma günü yapılacak 
mesai sonunda, Millet Meclisi ile beraber müş
tereken geçerli olmak üzere Cuma günü mesai
nin hitamından sonra tatile girmesi seklin
de idi. Yalnız Sayın Tüzün, Sayın Koksal, 
Sayın Ömer Ergim, Savın Gündoğan, Sayın 
Tunçkanat bugün mesainin hitanımdan sonra 
tatile girilmesi hususunu teklif etmektedirler. 
Acaba bunu Başkanlık Divanı kararı ile uy
gun hale getirirler mi ? 

3 ihtimal; biri Danışma Kurulu Cuma günü 
mesai saatinden sonra tatile girilmesini isti-
yen. İkincisi müstacel işler hitama ermiş
tir, bugün mesainin hitanımdan sonra tatile 
girilmesidir. Üçüncüsü de biraz önce Sayın Ca
hit Okurer'in bunları . yarın görüşelim şek
lidir. Yani tatil mevzuunu bugün değil de ya
rın görüşelim ve yarın •oylaması şeklindeki 
görüşü vardır. Birer üyeye söz vermek üzere 
bu görüşleri halledeceğiz. Sayın Tüzün bu
yurun. 

ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) •—• Sayın Başkan, sayın üyeler. Şimdi bir 
mühim mcselennn karşısındayız. Ben Danışma 
Kurulunda değildim. Yalnız Danışma Kuru
lunda bulunan bâzı üyelerden edindiğim malû
mata göre 28 . 7 . 1967 günü tatile girilmesi 
karar altına alınırken akşam veya sabah diye 
bir fikir ortaya atılmamıştır. Banaenaleıdı, bu 
akşam alacağımız karar gayet tabiî olarak 
yarından itibaren geçerli olacağına göre 
normal olarak 28 . 7 . 1967 den itibaren 
tatile girmiş olacağız. Biz bu düşünce ile 
bu önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

Simidi bunun aksini düşünecek olursak, yani 
28 . 7 . 1967 günü akşamı tatile girilinceye 
kadar elimizdeki görüşmeye başladığımız ka
nunun görüşülmesini bitirelim, derseniz şimdi be
nim açımdan şöyle bir huzursuzduk var : Bir 
cr'in irinde bir kanunun görüşülmesi zıırun-
luğu karşısında, bir kanunu hiçbir zaman 
normal haliyle görüşmemize imkân olnnyaeaktır. 
Muhakkak aceleye gelmesi biran önce çıkartıl
ma gayreti içerisinde görüşmelerin süratle tah
didi gibi derhal altı kişi konuşur konuşmaz, he
men bir yeterlik önergesi verilmesi gibi birta
kım yollara gidileceği ve ezcümle benim şahsan 
üzerinde çok durduğum bir mesele olarak Cum
huriyet Senatosunda hiç değiştirilmeden, Millet 
Meclisinden geldiği şekilde çıkarılması gayreti 
içine girmek gibi bir durum hâsıl olacaktır ki, 
bu husus daima Senatomuzu zedelemektedir. Bir 
kanun muhakkak surette Millet Meclisinden gel
diği şekli ile çıkmak zorunluğunda değildir. Ama 
yarın akşam tatile girersek Millet Meclisi artık 
bu kanunu görüşmez. O takdirde süresi dolmuş 
veya dolma durumu olmıyan böyle bir kanunu 
görüşmeye başladık diye muhakkak surette gö
rüşüp bitirme gayreti içine girmeden ise rahat 
rahat, daha sonra uzun boylu görüşüp, tartışa-
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rak çıkarılması yoluna gitmenin daha doğru ola
cağı kanısı içinde bu önergeyi verdim. Tabiî il
tifat edip etmemek Yüksek Heyetin elindedir, 
reylerinizi arzunuza göre kullanacaksınız. Fakat 
yarm sabahtan itibaren tatile girildiği takdirde 
bütün işlerin daha normal yürüyeceği kanısı 
içindeyim. Hürmetlerimle. 

ÎLYAS KARAÖZ (Muğla) — Usul hak
kında.. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında, Sayın 
Karaöz? 

ILYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Baş
kan; alınmış bir karar vardır, mesai saatinin 
19,30 da bitmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Karaöz; açık oyların ne
ticesi alınmamıştır, bu sebeple onların alınmasına 
değin, bekliyorum. Açık oy için kupalar dolaşı
yor. Onları malûmuâliniz yerine bırakamıyaca-
ğız. Mesai, saati demek dakikası dakikasına baş
lanmış işlerin bitirilmesi demek değildir. Mese
leyi şimdi oylarla halledeceğiz. Sayın iskender 
Cenap Ege, buyurun. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, senatör arkadaşlarım, şimdi üç tane 
teklif üzerinde durulmuştur. Bunlar üzerinde 
arkadaşlarımız tatile girme meselesinin halledil
mesini isterler. Muhterem arkadaşlarım madem 
ki biz yarın akşama kadar çalışacağız ve mesai 
yapacağız, yarın elimizde üç - dört tane kanun 
teklif ve tasarısı vardır. Bunları burada görüşe
lim. Bunlar her hangi bir şekilde yarm farzı mu
hal bitmeyip de Cumartesi gününe kalması ica-
bettiği takdirde yarım gün için bunları bırakıp 
gidecek miyiz? Onun için eğer icabediyorsa yarm 
mesaimizi bitirdikten sonra böyle bir karar al
mamız gayet yerinde olur ve doğrusu da budur. 
Madem ki yarm toplanacağız. Hayır, şu anda 
tatile girecek isek böyle bir karar alınacaksa 
o zaman diyeceğim bir şey yok. Fakat yarm için 
karar almayı düşünüyorsak niçin yarm aynı 

.ehemmiyette bu kararı alamasm? Benim istirha
mım bu tekliflerin geri alınması ve böyle bir 
teklifin yarın getirilmesidir. Kaldı ki, öğrendiği
mize göre Müşterek Başkanlık Divanınca Hükü
mete dahi tatile girme mevzuu için yarm saat 

. 14,00 de bir davette bulunulmuştur. Yani Hü-

I kümetin de bu mevzuda fikrini almak için Müş
terek Başkanlık Divanı bugün için Hükümete 
böyle bir teklifte bulunmamıştır, öyle ise bunu 
kararlaştırmak için Müşterek Başkanlık Divanı 
yarm ayrıca bir toplantı yapmak niyetindedir. 
Şimdi biz burada tatile girmek için karar almak 
arifesindeyiz. Bu sebep teşkil ediyor ve bunun 
yarma bırakılması hem mantıki, hem de usul 
bakımından yerindedir. Onun için Sayın Başkan
lık Divanı da böyle kabul edip yarma tehir et
mesi yerinde olur. Yarm aynı heyet mesai so
nunda tatile girme kararını pekâlâ alabilir. Ve 
Hükümete de böyle bir talep vâki olmuşsa, Hü
kümetin fikri de alınacaksa, madem ki müşterek 

I Başkanlık Divanı böyle bir teklifte bulunmuş
tur, bilmiyorum, Sayın Başkana belki intikal 
etmemiştir. O zaman tuhaf bir vaziyet olur, 
biz bugün tatile gireriz, yarın müşterek Divan 

I tekrar toplanır. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Üç konumuz vardır. Birisi 
Başkanlık Divanı ile Danışma Kurulunun veya-

I hııt Danışma Kurulu Başkanlık Divanını da 
I kapsadığı için Danışma kurulunun almış olduğu 

bir karar ki, bu 28 Temmuzdan itibaren tatile 
girmeyi bir muhalif oya karşı kararlaştırılmış 
olan bir karardır, ikincisi bâzı kıymetli arkadaş
larımızın vermiş olduğu bugünden itibaren ta-

I tili istiyen önergedir. Bir üçüncüsü de Savın Ca
hit Okurer'in bunları yani bu konuları 28 Tem-

I muz günü görüşelim şeklindeki teklifidir. En ay-
I kırışı Sayın Cahit Okurer'in bu konuların yarm 
I görüşelim teklifidir. Bu sebeple bu konuları yarm 

TÖrüşelim teklifini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tatil konusunun 
vann görüşmeyi öngören teklif kabul edilmiştir. 
Tatil konusu yarm görüşülecektir. 

Daha birleşimi kapamadım efendim. 

I Gece öğrenimi yapan yüksek dereceli istan
bul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek 
Prof. öğretmen, öğretim görevlisi ve asistanlarla 
diğer perosnele verilecek ek ücret kamınım 1 nci 

I maddesi üzerinde 107 sayın üye oy kullanmış, 
104 kabul, 3 ret oy tesbit edilmiştir. Salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

2 nci madde üzerinde 103 sayın üye oy kul
lanmış; 101 kabul, 2 ret oyu tesbit edilmiştir. 

j Salt çoğunluk sağlanmıştır. 
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4 ncü madde üzerinde 105 sayın üye oy kul
lanmış; 102 kabul, 3 ret oyu tesbit edilmiştir. 
Salt çoğunluk sağlanmıştır. 

28 Temmuz Cuma günü saat 10.30 da topla
nılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,45 

t>&<* 
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hakkındaki kanun tasarısının birinci maddesine verilen oyların neticesi 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenlıer 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

:183 
: 114 
: 110 
: 3 
: 1 
: 68 
: 1 

[Kabul edenler] 

Tasarruf bonoları ihracı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAB 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kârayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansnr Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğkı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENIZLI 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

IZMlR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineklı 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SD7AS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaç 
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TRABZON 

Ali Şakir Ağaııoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 
"Reşat Zaloğlu 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

[Reddedenler] 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANLN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

TABİÎ ÜYELER 
Emaımllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet ün aldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

[Çekinser] 

BURSA 
Saffet Ural 

[Oya kahhnıyanlar] 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Soımunoğlu (İ.) 

GİRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Güleüg\l 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.; 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tökoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Ata sağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadlı 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzûn 
Rap'in Ün er 
Âdil Ünlü (I. Ü.) 
auad Hayri Ürgüplü 

[Acık üyelik] 

Bitlis 1 ' 

Yekûn 

t-sraumı-—-*»u-
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Tasarruf, bonolan ihracı hakkındaki kanun tasarısının 17 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 108 

Kabul edörJjer • 101 
Reddedenler : 5 
Çekinserier : 2 

Oya katılmıyanlar : 74 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenhrj 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

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

ANKARA 
Turgut Cebo 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğkı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çer'"n 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizr&lioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Eı tuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKÎŞEHÎR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güicügili 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î, Etem Erdinç 

MANİSA 

Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Uyas Karaöz 
Haldun Mentcşeoğla 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk' 

ORDU 
E§ref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söyliemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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UEFA 

1. Eteni Karakâpıcı 

Hasan Ora! 

O .: 1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 

Cevat Açıkahn 

ANKARA 
Mansur Ulusoy 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanuliah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Stelâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. Y.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

!., Senatosu B : 96 27 . 7 . 1967 
YOZGAT Tevfik încd 

Sadık Artukmaç 
ZONGULDAK 

Terık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Reddedenler] 
MALATYA 

M. Zeki Tuluııay 
SİNOP 

Suphi Batur 
[Çekinserler] 

TABİÎ ÜYE 
Fahri Özdilek 

Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Ragıp üner 
Suad Hayrı Ürgüplü 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya katıhnıy anlar] 
BURSA 

î. Sabri Çağhyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇAMORI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçıık 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Sonıunoğlu (1.) 

GÎRESUN 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrot Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Terfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğh» 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

[Açık üyelik'] 
Bitlis 1 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

TOKAT 
Zihni Beti; 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAE 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadfo 
Hidayet Ay diner 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü (1. Ü.) 

Yekûn 
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Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkındaki kanun tasansına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

Oy verenler : 183 
Üye sayısı : 107 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Ali Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu. 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucıızal 
Gavsi Uça gök 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıbıırun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdomli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikoçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1 Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkcrim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteçeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingil 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göl ürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SttRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

639 



0. Senatosu B : 96 27 . 7 . 1967 0 : 1 

UEFA 

î. Etem Karakapıcı 

UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA . 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulıısoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin (t. Ü.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

YAN 

Ferid Melen 

YOZGAT 

Sadık Artukm&ç 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Terfik İnci 

[Oya katümıy anlar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Urai 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (İ.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
îlyas Karaöz 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

[Açık üyelik'] 

Bitlis 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Ragıp Üner 
Âdü Ünlü 

Zeki Kuınralu 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkaiın 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydıncr 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 

<mm* 
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Tarihî mahiyetteki bâzı ve askerî malsemenin Pakistan Devletine hibe edilmesi hakkındaki 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Taflan kanunlaşmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

AFYON KÂRAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

Üye sayısı : 123 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 71 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
S i m Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayua 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfî Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa- Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulııııa} 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Menteşe oğlu 

MUŞ . 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
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Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanuliah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(B|k. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Re^at Zalc-ğlu 

URFA 

1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARTA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akil Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadlu 
Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal 
Sadi Koça§ 
Enver Kök 
Osman Kökaal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

[Oya katilmıyarilar] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
1. Sabri Çağlayaııgil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (1.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldırım 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

M. Erdoğan Adalı 
İZMİR 

İzzet Birand 
KARS 

Sırrı Atalay (B§k. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaldıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
I Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulıısman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NÎĞDB 
Kudret Bayhan 

[Açık ûyelilî] 

Bitlis 1 

Yekûn 

• • G * » * " 
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Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 ncı fıkrasında derpiş olunan ve 
hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda divanın yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren 

ihtiyari kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair kanun 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveLioğlu 
Fahri ( zdilek 
Selâha tin Özgür 
Hayda * Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlıı 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 111 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 71 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâlıattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağiı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatuno'ğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumrah 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Elem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 
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SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemeze) j lu 

TEKİRDA& 
Hayri Mnmeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TEABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavalr 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Oya kaUlmtyanlar] 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai C Kan 
Mehme; Özgüneg 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mebaıet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
I. Sabri Çağlayanigil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (I.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU * 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

[Açık üyelik] 

Bitlis 1 

Yekûn 1 
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Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki kanuun tasarısının tümüne verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunckanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçla-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şeııocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

~ ~ BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 5 

Çekinserler .: 20 
Oya katılmıyanlar : 65 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

ISPx\RTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat üztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç ' 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğiu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyl'emezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
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IZMlR 

İzzet Biraııd 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

DENÎZLt 
Ali Kemal Turgut 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneg 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet ünaldı 
(B^k. Y.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata. 
Mahmut Yural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

IReddâtUnUr"} 
KOCAELİ 

Hikmet Işmen 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcııoğlu 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

[Çekinserler] 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
M. Enver Bahadırla 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğkı 

SİNOP 
Suphi Batur 

[Oya katıhmyunlar] 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

İ. Sabri Çağiayangil (B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somuııoğlu (I.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğiu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Ba§kan) 

NIGDB 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

[Açılc üyelik] 
Bitlis 

Yekûn 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Ömer Ergim 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 

SAMSUN 
Kuza Isıtan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadh 
Âmü Artus 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (I. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek profesör, 
öğretmen, öğretim görevlilerine ve asistanlarla diğer personele verilecek ek ücret kanun teklifinin 

1 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilck 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nttri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhan gil 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 107 

Kabul edenber : 104 
Reddedenler : 3 

Çekimserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
S i m UzunhasanoğLu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam ettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dineldi 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
î. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

Haldun Menteşeoglu 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Moedi Agun 

SAMSUN 
H. Eaver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 

î. Etem Karakapıcı 
Hasan Ora! 

UŞAK 

Mehmet Faik Atayurt 

[Reddedenler] 

VAN 

Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
N. Zerin Tüzün 
îlagıp üner 

BURSA 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

[Oya katürmyanlaT] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Muracuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

AYDIN 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet ünaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağadı-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

BALnCESÎR 
Nejat Sarlıealı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
İ. Saibri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Tahsin Bangnoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (I.) 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaîoğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. ü .) 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğiu 

KONYA 
Muhittin Kılıç, 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksıı 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kurumlu 

SAKARYA 
Osman Salikoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadlî 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman- Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Âdil Ünlü (I. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelik] 
Bitlis 1 

Yekûn 1 
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Gece öğretimi yapan yüksek dereceli istanbul Akşam Telmik Okulunda görevlendirilecek porfesör, 
öğretmen, öğretim görevlilerine ve asistanlara, diğer personele verilecek ek ücret kanım teklifinin 

2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞSI 
Salâh Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Terfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

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

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

j Nevzat özerdemli 
| KARS 
| Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçligO 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz . 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç. 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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UEFA 

î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remsi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 

[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Melımet öz güneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mehmet Üiıaldı 
(Bşk. V.) 
AFYON KARAHÎSAI 
'Y.'Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansıır Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

TEKİRDAĞ 
flayri Mumcuoğlu 

[Oya kahlmıyanlar] 

BURSA 
1 Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

. EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (I.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 
M. ihsan Topaloğîu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (î. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiî 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Cahit Okurer 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Üilü (1. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelik'] 

Bitlis 

Yekûn 
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Gece öğretimi yapan yüksek dereceli istanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek porfesör, 
öğretmen, öğretim görevlilerine ve asistanlara, diğer personele verilecek ek ücret kanun teklifinin 

4 ncü maddesine verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 105 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 77 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 

Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğkı 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Aîâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkç.ine 

ÎZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

i Nevzat Özerdendi 

I KARS 
j Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
i. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söytemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TEABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlü 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 

î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Âmil Artus 
Ömer Ergiin 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 

BURSA 
Cahit Ortaç. 

[Reddedenler] 

DENlZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

[Oya katılmıyaniar] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TABU ÜYELEE 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. Y.) 

AFYON KAEAHÎSAE 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (1.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügiî 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Cahit Okurer 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. Y.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii. 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelik] 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü (1. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 

Bitlis 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
96 NCI BİRLEŞİM 

27 . 7 . 1967 Perşembe 

Saat : 10,30 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

X 1. Kalkınma plânının uygulanması esas
larına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/367; Cumhuriyet Senatosu 1/820) (S. Sa
yısı : 988) [Dağıtma tarihi : 20 . 7 . 1967] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARART 

VERİLEN İŞLER 

X 1. — Tasarruf bonoları ihracı hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/224; Cumhuri
yet Senatosu 1/813) (S. Sayısı : 992) [Dağıt
ma tarihi ( 21 . 7 . 1967] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İSLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Milletlerarası Adalet Divanı Statü
sünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında der
piş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülme
si hususunda divanın yargı hakkını önceden 
tanıımayı ge'rektiiren ihtiyari 'kayda katılmamız 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uza
tılmasına dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet, Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları (Millet Mecli
si 1/275; Cumhuriyet Senatosu 1/793) (S. Sa
yısı : 987) [Dağıtma tarihi : 20 . 7 . 1967] 

2. — Gece öğretimi yapan, yüksek dereceli 
akşam teknik okulları ile akşam yüksek tekni
ker okullarında görevlendirilecek öğretmenler 
ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer per
sonele verilecek ek ücret kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu, Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 2/166; 
Cumhuriyet Senatosu 2/215) (S. Sayısı : 979 a 
ek) [Dağıtma tarihi : 21 . 7 . 1967] 

X 3. — Tarihi mahiyetteki bâzı silâh ve aske
rî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Millet Meclisi 1/72; Cumhu
riyet Senatosu 1/810) (S. Sayısı : 990) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 7 . 1967] 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 

Gece öğretimi yapan* yüksek dereceli Akşam Teknik okulları ile Ak
şam Yüksek Tekniker okullarında görevlendirilecek öğretmenler ve 
öğıretim üyeleri ile asistanlar ve diğer personele verilecek ek ücret 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

Millet Meclisi 2 /166; Cumhuriyet Senatosu 2/215) 

(Not : (Millet Meclisi S. Sayısı : 111) 

Millet Meclisi 5 . 6 . 1967 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 630/2616-2/166 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan, yüksek dereceli Akşam Teknik okulları ile Akşam 
Yüksek Tekniker okullarında görevlendirilecek öğretmenler ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve 
diğer personele verilecek ek ücret kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 20. 12 . 1965 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 16, 1, 10, 3 ve 1 . 6 . 1967 tarihli 31, 71 ve 111 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi Sayısı, : 111) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 14 . 6 . 1967 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 2/215 
Karar No. : 53 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinim 1 . 6 . 1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, e*ece öğretimi yapan, yüksek dereceli Akşam Teknik okulları ilte Ak
şam Yüksek Tekniker okullarında görevlendirilecek öğretmenler ve öğretim üyeleri ile asis
tanlar ve diğer personele verilecek ek ücret kanun teklifi, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 
de iştirakleriyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edilmiştir. 

1. Millet Meclisinin kaibul ettiği kanun başlığı akşam yüksek tekniker okullarım da kap
samı içine almıştır. Kaibul edilen 1 nci madde ise gece öğretimi yapan yüksek dereceli 
İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilen profesör, öğretmen, asistan ve memurları 
ilgilendirmektedir. Millet Meclisince kabul edilen kanunun başlığı ile 1 nci madde arasında fark-

979 a ek 
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lılık bulunması dolayısiyle başlığın düzeltilmesi uygun görülmüştür. Akşam yüksek tekniker 
okullarının geleceği henüz belirli bir hale gelmediği için şimdilik akşam yüksek tekniker 
okullarının bu kanunun kapsamı içine alınımaması ve başlığın «Gece öğretimi yapan yüksek 
dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendirilecek profesör, öğretmen, öğretim gö
revlileri ve asistanlarla diğer personele verilecek ek ücret Kanunu» şeklinde düzeltilmesi ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

2. Millet Meclisince ka/bul edilen 1 nci maddede tesbit edilen ders ücretleri, gece öğretimi 
yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile gece öğretimi yapan Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinde görevlilere verilen ders ücretlerinden farklı olarak düşünül
müştür. Aynı derecedeki yüksek öğrenim müesseselerinde aynı ücret baremi uygulanmamıası 
birçok yönlerden mahzurlar doğuracaktır. Bu se'bepten 1 nci maddede tesbit edilen ders üc
retlerini diğer eş yüksek öğrenim kurumlarının seviyesine getirmeyi komisyonumuz uygun 
ıbulmuş'tur. Madde bu nedenle aşağıdaki şekilde kaljul .edilmiştir. 

Madde 1. — G-ece öğretimi yapan, yüksek dereceli İstanlbul Akşam Teknik Okulunda görevlendi
rilecek İstanbul Teknik Okulu öğretmen ve asistanları ile üniversite öğretim üyesi ve asistanlarına 
bu okulda okutacakları ders ve yaptıracakları uygulamaların beher ders saati için, profesörlere 
100, doçent ve İstanlbul Teknik Okulu öğretmenlerine 75, öğretim görevlilerine 60, asastanlara 50 şer 
lira ücret verilir, 

Bu kanuna göre görevlendirilen öğretmen ve üniversite öğretim üyeleri ile asistanlara ödenmek
te olan ücretler; alman tazminata, 3656 sayılı Kanunun 18 nci maddesi gereğince alınmış ek 
görev ücretlerine halel getirmez; bu görevleri dolayısiyle alacakları ücretler hakkında da 7244 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi hükmü uygulanmaz. 

3. Millet Meclisince kabul edilen 2 nci maddede tesbit edüen personel ücretleri de akşam öğre
timi yapan İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde görevli memurlara verilen ücretten farklıdır. 
Aynı hizmeti görenler arasında ücret yönünden eşitlik olması adalet ilkelerine uygun olacaktır. Bu 
sebeple 2 nci madde aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu okulda idari hizmetlerinden ötürü, aylık ücretlerine ilâveten, okul müdürüne 
600, müdür yardımcıları ve bölüm şeflerine 500. büro şeylerine 450, memurlara 400 ve hizmetlile
re de 300 er lira ayrıca aylık ücret verilir. Bu Kanun gereğince çalıştırılacak memur sayısı 15 ve hiz
metli sayısı 15 i geçemez. 

4. 3 ncü madde Millet Meclisince kabul edilen şekliyle benimsenmiş ve aynen akbııl edil
miştir. 

5. 4 ncü madde Komisyonumuzca da benimsenmiştir. Ancak gündüz öğretim yapan Teknik 
Okulun derslerinin aksatılmaması esas alınarak kabul edilmiştir. Görevlendirilmelerde ve hazırla
nacak yönetmelikte bunun nazarı dikkate alınması amaciyle maddenin vuzuha kavuşturulması uy
gun görülmüştür. 

Hazırlanacak yönetmeliğin gecikmesinin sakıncaları da dikkate alınarak, yönetmeliğin kanunun 
yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde hazırlanmasının belirtilmesi uygun mütalâa edildiğinden 
dördüncü madde ilâvelerle aşağıdaki şekilde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu okullarda görevlendirilecek öğretmenler, öğretim üyelerinin niteliklerini, görev
lendirilme şekilleri ve bir öğretim üyesi tarafından okutulacak ders sayısı gündüz öğretimini ak-
satmıyacak şekilde bir Yönetmelikle belirtilir. 

İşbu Yönetmelik bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç üç ay içinde çıkarılır. 
6. — Geçici madde ile, yürürlük ve yürütme maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edil

miştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 979 a ek) 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Bütçe ve Plân Komisyonuna havalesi için Başkanlığa 

sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
izmir 

C- Okur er 

İstanbul 
M. Aksoley 

Bu kanuna sözcü 
Denizli 

H. Atmaca 

İzmir 
î. Birand 

Bu kanuna Kâtip 
C. Bşk. Seçilen Üye 

Söz hakkım mahfuzdur 
Z. Tüzün 

İzmir 
N. özerdendi 

İmazada bulunamadı 

Çankırı 
H. Dağlı 

İzmir 
Ö. Lûtfi Bozcalı 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/215 
Karar No. : 88 

12 . 7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 6 . 1967 tarihli 111 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, gece öğretimi yapan yüksek dereceli Akşam Teknik okulları ile Akşam 
Yüksek Tekniker okullarında görevlendirilecek öğretmenler ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve di
ğer personele verilecek ek ücret kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 5 . 6 . 1967 tarihli ve 
630/2616 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 
11 Temmuz 1967 tarihli 32 nci Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Teklif, gece öğretimi yapan yüksek dereceli İstanbul Akşam Teknik Okulunda görevlendi
rilecek öğretmenler ile asistanlara ve diğer personele ek ücret verilmesini önıgöranektedir. 

Gerekçede de belirtildiği üzere, 1959 yılında İstanbul Teknik Okulu bünyesi içinde açılan 
ve başlangıçta yalnız maıkina ve elektrik bölümlerinden teşekkül eden İstanbul Akşam Teknik 
Okulu, 1961 yılında acılan inşaat bölümü ile birlikte üç bölümü ihtiva etmektedir. İlk mezunla
rını 1964 yılında vermiş olan okul, yurt kalkınmasında kendisine düşen görevi, memleketin ihti
yacı bulunan elemanların bir kısmını karşılamak suretiyle ifa etmektedir. 

Ancak, gerekçeden anlaşıldığına göre, 439 sayılı Kanunla verilen (25) liralık ders saati ücreti 
ile öğretim üyelerinin gece öğretimine rağbet göstermelerini sağlamak mümkün olamamaktadır. 
Ücret sistemini daha cazip hale getirmek suretiyle hem verimli çalışma gerçekleştirilecek, hem 
de temin olunacak öğretim elemanları ile yeni bölümlerin açılması imkân dâhiline girecektir. 

Gerekçede belirtilen hususlar yerinde görüldüğünden teklif, komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
II - Komisyonumuzdaki müzakerelerde, Millet Meclisi metninde bâzı değişiklikler yapan Millî 

Eğitim Komisyonunun tanzim ettiği metin görüşmelere esas alınmıştır. 
1. Millet Meclisi metninde kanunun başlığı ile 1 nci madde arasında mevcut farklılığın düzel

tilmesi matksadiyle Millî Eğitim Komisyonunca başlıkta yapılan değişiklik, 
2. Millet Meclisi metninin 1 nci maddesinde 'belirtilen ders ücretleri, daha önce kabul edilen 

867 sayılı öğretimi yapan İktisadi ve Ticari İlimler akademileri öğretim üyeleri ile öğretim 
yardımcılarına ve diğer personeline ek ücret verilmesine dair Kanunla tesbit edilen ücretlerden 
farklı olduğundan, eşitliğin sağlanması maksadiyle Millî Eğitim Komisyonunca 1 nci maddede ya
pılan değişiklik, 

3. İdari görevlerde çalışan personele verilecek ücretler hakkında hüküm ihtiva eden 2 nci 
maddede aynı mülâhaza ile yapılan değişiklik, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 979 a ek) 
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4. Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesini vuzuha kavuşturmak ve hazırlanacak yönetmeli

ğin gecikmesini önlemek maksadiyle söz konusu maddede yapılan değişiklik, 

Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 1, 2 ve 4 ncü maddeler, Millî Eğitim Komisyonunca 
yapılan değişikliklerle birlikte aynen kabul edilmiştir. 

5. Millet Meclisince kabul edilen 3 ncü, Geçici, 5 nci ve 6 ncı maddeler komisyonumuzca da 
aynen kabul edilmiştir. 

III - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul
ması kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
İstanbul 
E. Adalı 

Aydın 
1. C. Ege 

Sözcü 
İstanbul 

O. Gümüşoğlu 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Kâtip 
Tabiî Üye 
8. Küçük 

Rize 
O. M. Agun 

Tabiî Üye 
M. Özgüneş 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 215 
Karar No. 100 

Yüksek Başkanlığa 

19 . 7 . 1967 

Gece öğretimi yapan yüksek dereceli Akşam Teknik okulları ile Akşam Yüksek Tekniker okulla
rında görevlendirilecek öğretmenler ve öğretim üyeleri ile asistanlar ve diğer personele verilecek ek 
ücret kanun teklifine dair Komisyonumuzun 12 . 7 . 1967 tarihli ve 2/215 esas, 88 karar sayılı ra
poru, Genel Kurulun 13 . 7 . 1967 tarihli 86 ncı Birleşimindeki müzakerelerinde geri alınmakla, 
Komisyonumuzun 19 Temmuz 1967 tarihli 34 ncü Birleşiminde yeniden tetkik ve müzakere olundu. 

Bu defa yapılan görüşmelerde, Komisyonumuzca, söz konusu ilk rapor ve metinde ısrar edilme
si kararlaştırıldı. 

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

Başkan 
İstanbul 

E. Adalı 

Çorum 
A. Çetin 

Bu Raporda Sözcü 
Trabzon 

A. §. Ağanoğlu 

İçel 
C. T. Okyayuz 

Ankara 
T. Kapanlı 

Rize 
0. M. Agun 

Aydın 
İ. C. Ege 

Yozgat 
7. Yeşilyurt 

C. Senatosu ;S. Sayısı : 979 a ek) 
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Millet Meclisinin kabul 

ettiği metin 

Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli Akşam Teknik okulları 
ile Akşam Yüksek Tekniker okul
larında görevlendirilecek öğret
menler ve öğretim üyeleri ile 
asistanlar ve diğer personele 
verilecek ek ücret kanun teklifi 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli İstanbul Akşam Tek
nik Okulunda görevlendirilecek 
profesör, öğretmen, öğretim gö
revlileri ve asistanlarla diğer 
personele verilecek ek ücret 

Kanunu 

MADDE 1. — Gece öğretimi 
yapan, yüksek dereceli İstan
bul Akşam Teknik Okulunda 
görevlendirilecek İstanbul Tek
nik Okulu öğretmen ve asis
tanları ile üniversite öğretim 
üyesi ve asistanlarına bu okul
da okutacakları ders ve yaptı
racakları uygulamaların beher 
ders saati için, profesörlere 
100, doçent ve İstanbul Teknik 
Okulu öğretmenlerine 75, öğ
retim görevlilerine 60, asistan
lara 50 ser lira ücret verilir. 

MADDE 1. — Millî Eğitim 
Komisyonunca kabul edilen 1 
nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 1. — Gece öğretimi 
yapan yüksek dereceli İstan
bul Akşam Teknik Okulunda 
görevlendirilecek İstanbul Tek
nik Okulu öğretmen ve asis
tanları ile üniversite öğretim 
üyesi ve asistanlarına bu okul
da okutacakları ders ve yaptı
racakları uygulamaların beher 
ders saati için, profesörlere 
100, doçent ve İstanbul Teknik 
Okulu öğretmenlerine 70, asis
tanlara 40 ar lira ücret veri
lir. 

Bu kanuna göre görevlendi
rilen öğretmen ve üniversite 
öğretim üyeleri ile asistanlara 
ödenmekte olan ücretler; alı
nan tazminata, 3656 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi gereğin
ce alınmış ek görev ücretlerine 
halel getirmez; bu görevleri 
dolayısiyle alacakları ücretler 
hakkında da 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu okulda 
idari hizmetlerinden ötürü, ay
lık ücretlerine ilâveten, okul 
müdürüne 600, müdür yardım
cıları ve bölüm şeflerine 500, 
büro şeflerine 400, memurlara 
200 ve hizmetlilere de 100 er 
lira ayrıca aylık ücret verilir. 
Bu kanun gereğince çalıştırı
lacak memur sayısı 15 ve hiz
metli sayısı 15 i geçemez. 

Bu kanuna göre görevlendi
rilen öğretmen ve üniversite 
öğretim üyeleri ile asistanlara 
ödenmekte olan ücretler; alı
nan tazminata, 3656 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi gereğin
ce alınmış ek görev ücretlerine 
halel getirmez; bu görevleri 
dolayısiyle alacakları ücretler 
hakkında da 7244 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükmü 
uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu okulda 
idari hizmetlerinden ötürü, ay
lık ücretlerine ilâveten, okul 
müdürüne 600, müdür yardım
cıları ve bölüm şeflerine 500, 
büro şeflerine 450, memurlara 
400 ve hizmetlilere de 300 er 
lira ayrıca aylık ücret verilir. 
Bu kanun gereğince çalıştırı
lacak memur sayısı 15 ve hiz
metli sayısı 15 i geçemez. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

Gece öğretimi yapan, yüksek 
dereceli İstanbul Akşam Tek
nik Okulunda görevlendirilecek 
profesör, öğretmen, öğretim gö
revlileri ve asistanlarla diğer 
personele verilecek ek ücret 

Kanunu 

MADDE 2. — Millî Eğitim 
Komisyonunca kabul edilen 2 
nci madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 979 a ek) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

MADDE 3. — Bu kanuna 
göre verilecek ders ve uygula
ma ücretleri ile diğer ek üc
retlere müstahak olabilmek için 
bu görevlerin fiilen ila edilmesi 
lâzımgelir. 

öğretim ve imtihan ayları 
dışında bu ücretler ödenmez. 

MADDE 4. — Bu okullarda 
görevlendrilecek öğretmenler
le öğretim üyelerinin nitelikle
ri, görevlendirme şekilleri ve 
bir öğretim üyesi tarafından 
okutulacak ders sayısı bir yö
netmelikle belirtilir. 

GEÇİCİ MADDE — 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanu
nunun malî hükümleri yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren 
657 sayılı Kanuna göre tediye 
yapılır. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
Maliye ve Millî Eğitkn bakan
ları yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun I 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu okullarda 
görevlendirilecek öğretmenler
le, öğretim üyelerinin nitelik
lerini, görevlendirilme şekilleri 
ve bir öğretim üyesi tarafın
dan okutulacak ders sayısı gün
düz öğretimini aksatmıyacak 
şekside bir yönetmelikle belir
tilir. 

işbu yönetmelik bu kanunun 
yayımı tarihinden itibaren en 
geç üç ay içinde çıkarılır. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

MADDE 3. — Mfflet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millî Eğitim 
Komisyonunca kabul edilen 
4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul ediüen geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul ediüen 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 979 a ek) 



Dönem : 1 
Topla** : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fık
rasında derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda 
Divanm yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren İhtiyari Kayda 
katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/275; Cumhuriyet Senatosu 

1/793) 

(Not : Millet Meclisi S. [Sayısı : 304) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 6 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
1/275 

Sayı : 3097-17874 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 6 . 1967 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fık
rasında derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkını 
önceden tanımayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeni
den uzatılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

NOT : Bu tasarı 28 . 11 . 1966 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmi§ ve Genel 
Kurulun 12, 19 . 6 . 1967 tarihli 117 ve 121 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 304) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 15 . 7 . 1967 

Esas No. : 1/793 
Karar No. : 140 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 19.6.1967 tarihli 121 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında 
derpiş olunan ve hukukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkını önceden tanı
mayı gerektiren ihtiyari kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına 
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dair kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 21.6.1967 tarihli ve 3097-17874 sayılı yazıları ile* 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 14 Temmuz 1967 tarihli Birle
şiminde ilgili Hükümet temsilcisi de hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Tasarı, Miletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen 
hallerde Divanın mecburi yargı yetkisinin 22 Mayıs 1967 tarihinden itibaren yeniden beş yıl süre ile 
uzatılmasını temin maksadiyle hazırlanmış bulunmaktadır. 

Gerekçede de belirtildiği üzere, 1945 yılında akdedilip Hükümetimiz tarafından da imza edilmiş 
tralunan Birleşmiş Milletler Yasası ile Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü tarafımızdan 15,8.1945 
tarihli ve 4801 sayılı Kanunla onaylanmıştır. 

Statünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında öngörülen hallerde Divanın mecburi yargı yetkisinin 
beş yıl süre ile tarafımızdan tanınması da 5047 sayılı Kanunla onaylanmış ve bu yürürlük süresi 
6357, 7153 ve 25 Şubat 1964 tarihli 423 sayılı kanunlarla beşer yıl uzatılmak suretiyle, Divanın 
mecburi yargı yetkisi 22 Mayıs 1967 tarihine kadar kabul olunmuş bulunmaktadır. 

Milletlerarası uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümlenmesini hedef güden ilkelere bağlılığımızı 
teyidetmek amaciyle, söz konusu ihtiyari kayda katılmamızın 23 Mayıs 1967 tarihinden itibaren beş 
yıl daha uzatılmasını sağlamak üzere hazırlanmış bulunan tasarı, Komisyonumuzca benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Bu raporda Başkan 

ve Sözcü 
Kastamonu Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S.Ü. Bursa 
A. N. Tuna M. Atakh A. Artus Ş. Kayalar 

Diyarbakır Samsun Sivas Tekirdağ 
S. Cizrelioğlu R. Rendeci R. Öçten H. Mumcuoğlu 

Tokat Elâzığ 
Z. Betil 8. Hazerdağh 

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu 19 . 7 . 1967 

Esas No. i î/793 
Karar No. : 41 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında derpiş olunan ve hu
kukî uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda Divanın yargı hakkını önceden tanımayı gerektiren ihtiyari 
kayda katılmamız hakkındaki 5047 sayılı Kanunun yeniden uzatılmasına dair kanun tasarısı, Dışişleri 
Komisyonunun 18.7.1967 günkü toplantısında ilgili bakanlık temsilcileri de hazır bulundukları hal
de incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar Komisyonumuzca da uygun görüldüğünden tasarı Millet 
Meclisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir. Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun-
tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Sözcü 
Tabiî Üye - Balıkesir Manisa İstanbul 
A. Yıldız E. Aka F. Alpiskender T. Anburun 

Sinop Ankara Elâzığ Samsun 
S. Baiur M. O. Bekata C. Ertuğ F. Tevetoğlu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 987) 



Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün 36 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukukî uyuşmazlıkların çözül
mesi hususunda Divanın yargı 
hakkını önceden tanımayı gerek
tiren İhtiyari Kayda katılmamız 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun 
yeniden uzatılmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası 
Adalet Divanı Statüsünün 36 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasında der
piş olunan ve hukukî uyuşmaz
lıkların çözülmesi hususunda Di
vanın yargı hakkını önceden 
tanımayı gerektiren Ihtiyari-
Kayda katılmamız hakkında 
olup, 6357, 7153 ve 423 sayılı 
kanunlarla beşer yıl uzatılmış 
bulunan 12 Mayıs 1947 tarihli 
ve 5047 sayılı Kanun, yeniden 
beş yıl süre ile uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun 
23 Mayıs 1967 tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün 36 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukukî uyuşmazlıkların çözül
mesi hususunda Divanın yargı 
hakkını önceden tanımayı gerek
tiren İhtiyari Kayda katılmamız 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun 
yeniden uzatılmasına dair Ka

nun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADD 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

•••v - « » > © < « • - «••• 

Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyo

nunun kabul ettiği metin 

Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsünün 36 ncı maddesinin 
2 nci fıkrasında derpiş olunan ve 
hukukî uyuşmazlıkların çözül
mesi hususunda Divanın yargı 
hakkını önceden tanımayı gerek
tiren İhtiyari Kayda katılmamız 
hakkındaki 5047 sayılı Kanunun 
yeniden uzatılmasına dair ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADD 2. —- Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 987) 





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

Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî malzemenin Pakistan Devleti
ne hibe edilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 

ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/72; Cumhuriyet 
Senatosu 1/180) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 066) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 537 - 2197 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 7 . 1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî malzemenin Pakistan Devletine hi
be edilmesi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 15 . 12 . 1965 tarihinde Başknlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 7 ve 10 . 7 . 1967 tarihli ve 135 ve 136 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 266) 

Millî Savunma Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu 17 . 7 . 1967 
Esas No. : 1/810 

Karar No. : 51 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 7.7.1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edüen, Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe 
edilmesi hakkında kanun tasarısının Mület Meclisince kabul edilen metni, ilgili Hükümet temsilci
lerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Rawalpindi şehrinde kurulmakta olan askerî müzede teşhir olunmak üzere, tarihî mahiyetteki bâzı 
silâh ve askerî malzemenin hibe suretiyle .verilmesini derpiş eden. ve dolayısiyle Pakistan Devletiyle 
aramızda mevcut dostluk ve kardeşliğin yeni bir tezahürüne vesile sağlıyacak olan işbu kanun tasarı
sının sevkindeki isabete Komisyonumuz da katılmış ve neticede Millet Meclisi metninin aynen 
tabulüne karar verilmiştir. 
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Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tabiî Üye 
F. Özdüek 

Bu raporda Sözcü 
Samsun 

E. Işıklar 

Bursa 
S. Vral 

Tabiî Üye 
R. Aksoyoğlu 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
S. Kocan 

İstanbul 
C. Yıldırım 

İmzada bulunamadı 

İçel 
T. özdolay 

Bütçe ve Plân Komisyonu rapora 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân- Komisyonu 

Esas No. : 1/810 
Kurar No. : 96 

20 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 7.7.1967 tarihli 136 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe 
edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 12.7.1967 tarihli ve 537-2197 sayılı 
yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, Komisyonumuzun 19 Temmuz 1967 ta
rihli 34 ncü Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

I - Tasarı, dost ve müttefikimiz Pakistan Devletinin Rawalpindi şehrinde kurmakta olduğu as
kerî müzede teşhir olunmak üzere, Türk Ordusunda zamanında kullanılmış bağlı listede gösterilen 
tarihî mahiyetteki 33 kalem silâh ve askerî malzemenin Pakistan Devletine hibe edilmesini öngör
mektedir. 

Pakistan Devletiyle aramızda mevcut dostluğun tezahürüne yeni bir vesile teşkil edecek olan kanun 
tasarısı. Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. 

I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

I I I - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması 
kararlaştırılmıştır. 

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

Başkan 
İstanbul 
E. Adalı 

Çorum 
A. Çetin 

Sözcü 
İstanbul 

0. Gümüşoğlu 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Kâtip 
Tabiî Üye 
S. Küçük 

Rize 
0. M. Agun 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
E. Vner 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

C. Senatosu (S. Sayısı : 990) 



— 3 
Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve 
askerî malzemenin Pakistan 
Devletine hibe edilmesi hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Rawalpindi 
şehrinde kurulmakta olan Aske
rî Müzede teşhar olunmak üzere 
ilişik listede nitelikleri yazılı 
33 kalem silâh ve askerî malze
menin Pakistan Devletine hibe 
edilmesine Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu Millî Sa
vunma Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve 
askerî malzemenin Pakistan 
Devletine hibe edilmesi hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Miâlet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(Tasarıya bağlı ekli liste ay
nen kabul edilmiştir.) 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

Tarihî mahiyetteki bâzı silâh ve 
askerî malzemenin Pakistan 
Devletine hibe edilmesi hakkın

da Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mület Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Mület Mecli
since kabul edüen 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

(Millet Meclisi metnine bağlı 
liste aynen kabul edilmiştir.) 

Sıra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Cinsi 

(Millet Meclisi'nin kabul ettiği ceîvcl) 

LİSTE 

Adedi | Sıra 

Scheııirder 
Kropp 
Sahra topu 
Skoda "\Verne 
Obüs Rus 
903 modeli filinta 
Kapaklı Şnayder tüfeği 
90 modeli tüfek 
108 modeli maks ağ. Mak. Tüf. 
Bren hafif Mak. tüfek 
Fransız hafif Mak. tüfek 
Kınsız kılıç 
Çakmaklı tabanca 
Kap. tabanca 
Top 'tabanca 
Süngü 
Kınlı kasatura 

Cinsi Adedi 

İS 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Portatif balta 
Teber 
Satır 
Kokak 
Kiline, 
Zırh gömlek 
Zırh peçelik 
Ok ucu demiri 
Cenbiye kınlı 
Laz bıçağı 
Dizgek 
Zırh göğüs 
Miğfer 
İğneli tüfek 
Kap tüfek 
Çevgen çubuğu 

C. Senatosu (S. Sayısı : 990) 
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Dönem : 1 ^ İO 1 / 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : U î î 4 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması lıakkındaki 5102 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu (Millet Meclisi î / 3 6 2 ; Cumhuriyet Senatosu 1/823) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayını : 422) 

Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4324 

CiTinhui'iyeit Senaltosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 7 . 1967 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3856 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kıskında değişiklik yapılması hakkındaki 5102 
sayılı Kanuna ek kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Fer ruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 24 . 5 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
mdun 20 ve 21 . 7 . 1967 tarihli 144 ve 145 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 422) 

Geçici Komisyon raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 25 . 7 . 1967 
Esas No. : 1/823 

Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 7 . 1967 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanuna ek 
kanun tasarısı. 

Komisyonumuzun 25 . 7 . 1967 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle 
her yönden tetkik ve müzakere edildi. 
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Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve temsilcilerin bunlara mütedair verdikleri ta

mamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı 
kendisine bağlı cetvelle birlikte Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edil
miştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere sunulur. 

Başkan 
Afyon K. 

31. K. Karağaçhoğlu 

Sözcü 
Rize 

31. Agun 

Tabiî Üye 
8. Küçük 

Kâtip 
Afyon <K. 

A. Karayiğit 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Giresun 
İ. Topaloğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiklik 
yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair 30 . 6 . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kadrolarında deği
şiklik yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Teftiş Kurulu Baş
kanlığı kısmına aşağıdaki kadrolar üâve edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
lu yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kuru-

GEÇİOİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmında değişiktik 
yapılması hakkındaki 5102 sayılı Kanuna ek 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

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

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

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 994) 
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(Mîllet Meclisince kabul olunan maddeye bağlı 

cetvel) 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyet unvanı Aded Maaş 

11 

3 
4 
5 
6 
7 
9 

Müşavir Müfettiş 
Başmüfettiş 
Birinci Sınıf Müfettiş 
ikinci Sınıf Müfettiş 
Üçüncü Sınıf Müfettiş 
Beşinci Sınıf Müfettiş 

2 
1 
2 
1 
1 
4 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
600 

»>*<« 

C. Senatosu (S. SayıJsı : 994) 





Dönem : 1 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bası 
kadroların eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

fillet Meclisi 1/390; Cumhuriyet Senatosu 1 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 420) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4667 - 1/390 

21 . 7 . 1967 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 7 . 1967 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bazı kadroların eklenmesi hakkında 
kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 26 . 6 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kıt 
rulun 20 ve 21 . 7 . 1967 tarihli 144 ve 145 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 420) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/824 

Karar No. : 3 

Geçici Komisyon Raporu 

25 . 7 . 1967 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 21 . 7 . 1967 tarihli 145 nci Bini e siminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadroların eklenmesi hakkında ka
nun tasarısı. 

Komisyonumuzun 25 . 7 . 1967 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiy
le her yönden tetkik ve müzakere edildi. 
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Tasarı gerekçesinde tafsilen belirtilen hususlar ve temsilcilerin bunlara mütedair verdikleri 

tamamlayıcı bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarı
sı kendisine bağlı cetvelle birlikte Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ka
bul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle 'görüşülmek ve Genel Krulun tasvibine arz edilmek üzere sunulur. 

Başkan 
Afyon K. 

M. K. Karaağaçlıoğlu 

Sözcü 
Eize 

M. Agun 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Kâtip 
Afyon K. 

A. Karayiğit 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Giresun 
1. Topaloğlu 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadro

ların eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin Ticaret Bakanlığı 
kısmına ilişik cetvelde yazılı kadrolar eklen
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin Ticaret Bakanlığı kısmına bâzı kadro

ların eklenmesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

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

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

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 995) 
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(Millet Meclisince kabul olunan metne bağlı 
cetvel) 

3656 sayılı Kanuna bağli (1) sayılı cetvelin 
Ticaret Bakanlığı kısmına eklenecek 

kadrolara ait cetvel 

D. Unvanı Aded Tutarı 

9 

3 Müsteşar Muavini 1 1 500 

Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı 

3 Başmüşavir 
4 Başkan Yardımcısı 
5 Müşavir 
6 Raportör 
7 » 
8 » 

» 

1 1 500 
1 1 250 
2 1 100 
2 950 
2 800 
1 700 
1 600 

İç Ticaret Genel Müdürlüğü 

1 1 100 
1 950 
1 700 
1 600 

5 Genel Müdür Yardımcısı 
6 Raportör 
8 >̂  
9 » 
5 Ölçüler ve Ayar Müldür Yardım

cısı 1 1 100 
5 Fen Müşaviri 1 1 100 

10 Ayar ve Fen Memura 2 500 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 

D. Unvanı Aded Tutarı 

5 Müşavir 
8 Raportör 
6 Kontolör 

1 .1 100 
1 700 
2 950 

Standardizasyon Müdürlüğü 

5 Müşavir 
6 Raportör 
9 >> 

1 1 100 
1 950 
1 600 

Su Ürünleri ve Avclığı işleri Müdürlüğü 

6 Uzman 
7 Kontrolör 

950 
800 

Konjonktür ve Yayln Müdürlüğü 

5 Müşavir 
7 Raportör 
8 » 

1 1 100 
1 800 
1 700 

Merkez dairelerinin müşterek memurları 

9 Büro Şefi ' 3 600 
10 Mümeyyiz 3 500 
11 İnceleme Memuru 3 450 
12 Memur 3 400 

Dış kuruluş 
4 Ticaret Müşaviri 2 1 250 
5 » » 3 1 100 
6 Ticaret Müşaviri veya Ataşesi 2 950 
7 Ticaret Ataşesi 3 800 
8 Ticaret Müşaviri veya Ataşesi 

Yardımcısı 2 700 
9 » » » 2 600 

10 Ticaret Müşaviri veya Ataşesi 
Kâtibi 7 500 

Vilâyetler Teşkilâtı 
4 Mmtaka Ticaret Müdürü 1 1 250 
5 » » » 1 1 100 
6 Mmtaika Ticaret Müdür Muavini 2 950 
5 Başkontrıolör 1 1 100 
7 Başkontrolör, Başkontrolör 

Yardım. 1 800 
8 Başkontrolör, Başkontrolör 

Yardım. 2 700 
9 Başkontrolör, Başkontrolör 

Yardım. 1 600 
10 Başkontrolör, Başkontrolör 

Yardım. 1 500 
10 Kontrolör veya Fen Memuru 3 500 

7 Raportör 3 800 
8 » 2 700 
9 » 2 600 
9 Büro Şefi 2 600 

10 Mümeyyiz 2 500 
11 İnceleme Memuru 2 450 

Üçüncü Hukuk Müşa-virliği 
5 3 ncü Hukuk Müşaviri 1 1 100 

C. Senatosu (S. Sayısı : 995) 





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

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 12 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim 

Komisyonu raporu (Millet Meclisi 2 /549; Cumhuriyet 
Senatosu 2 /229) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 438) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4676 

CumUramyett Senalbosu, Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 7 . 1967 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 12 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkam 

Not : Bu teklif 28 . 6 . 1967 tarihinde başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 20 ve 21 . 7 . 1967 tarihli 144 ve 145 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 438) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 25 . 7 . 1967 

Esas No. : 2/229 
Karar No. : 59 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 21 . 7 . 1967 tarihli 145 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonu
muzda müzakere edildi. 

996 
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Teklif gerekçesinde izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da benimsenerek, Millet Meclisi Genel 

Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Baş
kanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
İzmir 

Söz hakkım mahfuz 
<7. Okurer 

Çankırı 
H. Bağlı 

Sözcü 
Ankara 
T. Cebe 

İzmir 
/. Birana, 

Cumhurbaşkanınca S. 
Söz hakkım saklı 

Z. Tüzün 

izmir 
İV. Özerdemli 

Kastamonu 
M. Çamlıca 

Ü. Bingöl 
A. B. Yurtsever 

İzmir 
Ö. L. Boscah 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 
sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesine bir fık
ra eklenmesi hakkında kanun teklifi. 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 115 sayılı Kanunla değişik 12 nci 
maddesinin 1 nci bendine aşağıdaki fıkra ek
lenmiştir : 

Altı aslî profesörü olmıyan fakültelerden 
rektör seçilemez, dönem süresi biten rektör, bir 
dönem daha yeniden seçilebilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 115 sayılı 
Kanunla değişik 12 nci maddesine bir fıkra 

eklenmesi hakkında kanun teklifi 

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

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

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

^mm 

C. Senatosu (S. Sayısı : 996) 



Dönem : 1 Ö Û T f 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 Ö # 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi 1/360; Cumhuriyet 
Senatosu 1/822) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 316) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 21 . 7 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4274 - 1/360 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 20 . 7 . 1967 tarihli 144 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkında kanun tasarısı dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Milleıt Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12 . 5 . 1967 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 20 . 7 . 1967 tarihli 144 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Blillet Meclisi S. Sayısı : 316) 

Geçici Komisyon Raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyonu 26 . 7 . 1967 
Esas No. : 1/822 

Karar No. : 1 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

MiMet Meclisi Genel Kurulunun, 21 . 7 . 1967 tarihli 144 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilik
le görüşülerek açık oy ile kabul edilen, Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı hakkında ka
nun tasarısı, İlgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle komisyonumuzda müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da benimsenerek, Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne, öncelik ve ivedilikle görüşülmesine, Genel 
Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
Muş 

tsa H. Bingöl 
Ankara 

Turhan Kapanlı 

Sözcü 
izmir 

Nevzat Özerdemli 
A. Karahisar 

M. Kâzım Karaağaçlıoğlu 
İzmir 

Kâtip 
İzmir 

İzzet Bir and 
Çorum 

Alâeddin Çetin 

Ö. Lûtfi Bozcalı 

C. Bşk. S. Üye 
Hasan Kangal 

Malatya 
M. Zeki Tulunay 



Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 20 . 5 . 1955 tarihli ve 6595 
sayılı Kanunun geçici 4 ncü maddesini değiştiren 
8 . 7 . 1965 tarihli ve 646 sayılı Kanunla Ege 
Üniversitesi için gerekli her türlü bina ve tesi
satın yaptırılması maksadiyle gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi için Bayındırlık 
Bakanına tanınan yetki Ege Üniversitesi Rek
törüne devredilmiştir. 

Bu yüklenmelerin gerektirdiği ödenekler 
Ege Üniversitesi bütçesine konulur. 

MADDE 2. — Ege Üniversitesinin bütün 
inşaat ve tesisatının yaptırılması ile ilgili işlem
ler, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 135 nci maddesi hükmüne tabi değildir. 

Birinci fıkrada yazılı bina ve tesislerin, fen
nî liyakatleri ve iktidarları Üniversite Rektör
lüğünce kabul edilmiş en az üç firmadan teklif 
alınmak suretiyle pazarlıkla ihalesine adı geçen 
Rektörlük yetkilidir, 

GEÇİCİ MADDE 1. — İnşaat ve tesislerle 
ilgili olarak yapılmış olan her türlü sözleşme
ler bütün hak ve vecibeleriyle Ege Üniversitesi 
Rektörlüğüne devredilir. 

GEOÎOİ MADDE 2. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihe kadar, 20 . 5 . 1955 tarihli 
ve 6595 sayılı Kanunun geçici 4 ncü madde
sini değiştiren 8 . 7 . 1965 tarihli ve 646 sayılı 
Kanuna konu teşkil edilen işlerden Bayındırlık 
Bakanlığınca başlatılmış, henüz sonuçlanmamış 
olanlarının ve bunlarla ilgili her türlü malzeme 
ve evrakın Ege Üniversitesi Rektörlüğüne ne 
suretle devredileceği Maliye ve Bayındırlık 
bakanlıklarının mütalâaları alınmak suretiyle 
adı geçen Üniversite Rektörlüğünce yapılacak 
bir yönetmelikte belirtilir. 

Yönetmelik kanunun yayımı tarihinden iti
baren en geç iki ay içerisinde yapılır. Devir 
işlemi kanunun yürürlük tarihinden itibaren 
en geo iki ay içinde tamamlanır. 

C. Senatosu 

2 — 
i Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - îskân Komisyo

nu ; Malî ve İktisadi İşler Komisyonu; Millî Eği-
tim ve Bütçe ve Plân Komisyonundan kurulıt 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

Ege Üniversitesi bina ve tesisatının yapımı 
hakkında kanun tasarısı 

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

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

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

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

GEÇÎCİ MADDE 3. — Ege Üniversitesi 
1967 yılı bütçesine gerekli ödeneğin aktarılma
sına dair kanun yürürlüğe girinceye kadar, Ba
yındırlık Bakanlığı bütçesindeki ödeneğinden 
sarfına devam olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

3 — 
Geçici Komisyonun kabul ettiği metili 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Millet Meclisince ka
bul edilen geçici 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

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

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

• — I I 

C. Senatosu (S. Sayısı : 997) 




