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3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 335 
1. — Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'-

un; tohumluk sonora buğdayı hakkında 
yapılan ümit kırıcı neşriyata Hükümetin 
dikkatini çeken ve mümkünse Cumhuriyet 
Senatosuna açıklamada bulunulmasını isti-
yen demeci ve Tarım Bakanı Bahri Dağ-
daş'm cevabı 335:336 

2. — Konya Üyesi Sedat Çumralı'nm; 
Devlet Personel Kanununun yakın zaman
da gerçekleşemiyeceğini beyanla iktisadi 
Devlet Teşekkülleri, belediyeler ve özel ida-
relen, PTT ve Devlet Demiryolları persone
line verileceği bildirilen avans ve sosyal 
hakların tahakkuku için gerekli kanun ta
sarılarının Meclislerin tatilinden evvel ka
nunlaşmalarının sağlanması gerektiğine da
ir demeci 336 

3. — Kocaeli Üyesi Hikmet ismen'in; 
fındık üreticilerinin durumuna; piyasada
ki ihtiyaç maddelerinin fiyatları yükseldi-
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ği halde, fındık fiyatlarında yeter bir ar
tış olmadığına, bu hususta Hükümetçe ted
bir alınmasına dair demeci ve Devlet Baka
nı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı 336:337 

4. — istanbul üyesi Rifat öztürkçine'-
nin; ithal kotalarından çıkarılan orak ve 
tırpanın memleketimizde ihtiyaca yeter de
recede imal edilemediğinden, ithaline mü
saade edilmesine dair demeci ve Tarım Ba
kanı Bahri Dağdaş'm cevabı 337:343 

4. — CUMHURİYET SENATOSU 
ARAŞTIRMASI 343 

1. — Cumhuriyet Senatosu Boraks 
Araştırması Komisyonunun çalışma süresi
nin iki ay uzatılması hakkındaki Komis
yon Başkanlığı tezkeresi (10/15) 343 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 343,367 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet 
Sezgin'e dönüşüne kadar Devlet Bakanı 
Seyfi öztürk'ün vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/671) 343 
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2. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sa
yılı Kanuna bağlı ve 661 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş bulunan cetvele ve bu kanu
nun 1 nci maddesine ilâve yapılmasına da
ir kanun tasarısının ilgili komisyonlardan 
beşer üyenin katılması suretiyle kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair Adalet Bakam Hasan Dinçer'in öner
gesi 343:344 

3. — Çalışma Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 
6 ncı maddesinin (D) fıkrasınm değiştiril
mesi ile ilgili 18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sa
yılı Kanunun ek 7 nci madde 3 ncü fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifinin,. 
ilgili komisyonlardan üçer üyenin katılma-
siyle kurulacak bir geçici komisyonda gö
rüşülmesine dair Devlet Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu'nun önergesi 344 

4. — Kadro dolayısiyle açıkta kalanla
rın açıkta geçirdikleri sürelerin kıdem ve 
emekliliklerine sayılmasına dair kanun tek
lifinin, ilgili komisyonlardan beşer üyenin 
katılması suretiyle kurulacak bir Geçici 
Komisyonda görüşülmesine dair Adana 
Üyesi Mehmet Ünaldı'nm önergesi 344 

5. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifinin, 
ilgili komisyonlardan üçer üye katılmak 
suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyon
da görüşülmesi hakkında Tarım Bakanı 
Bahri Dağdaş'm önergesi 345 

6. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde görevli öğretim üyeleri ve yardımcı
larına, tıp personeline döner sermayeden 
ödenek ve prim verilmesine dair kanun ta
sarısını görüşmek üzere, ilgili komisyonlar
dan beşer üye katılmak suretiyle kurula
cak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair Hükümet adına, Millî Savunma Ba
kanı Ahmet Topaloğiu'nun önergesi 367 

6. GÖRÜŞÜLEN İSLER 345,358 
1. — Yasama Meclislerinin dış münase

betlerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 
Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kamınım 
değiştirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
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misyonu raporu (Millet Meclisi 2/565,-
619; Cumhuriyet Senatosu 2/243) S. Sa
yısı : 1118) 345:357 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Haydar Tunçkanat ve Adana Milletvekili 
Ahmet Topaloğiu'nun, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 19 . 6 . 1967 ta
rihli ve 29 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2143 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu (Cumhuriyet 
Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120) 358 

3. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fen İşleri Saymanlığının 1964 ve 1965 yıl
ları bilançolarının onanmasına dair kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
3/411, 3/565; Cumhuriyet Senatosu 2/241) 
(S. Sayısı : 1121) 358:359,371:372 

4. _ Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Mecisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 3/702, 
1/223; Cumhuriyet Senatosu 1/887) (S. 
Sayısı : 1122) 359:360,373:374 

5. — Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/221; Cumhuriyet Se
natosu 1/888) (S. Sayısı : 1123) 360:361,375: 

377 
6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

nün 1964 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/175; Cumhuriyet Senatosu 1/889) (S. 
Sayısı : 1124) 361:362,378:379 

7. — Orman Genel Müdürlüğünün 1964 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/170; Cumhuriyet 
Senatosu 1/890) (S. Sayısı : 1125) 362:367, 

380:382 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü sorular ve cevapları 

Sari* 
357 

357 

1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'nın, Büyükada'da 
Tarım Bakanlığı Bütçesinden yapılan pik
nik yerine dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/449) 357 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi 
Kâmil Karavelioğlu'nun, ilâçlı buğdayların 
zararlarına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/479) 357 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, dış ülkelerde 
yaşıyan veya Türkiye'ye gelen vatandaşla
rımıza dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/482) 357 

4. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, Beykoz ilçe mer
kezine yapılacak otomatik telefon santra
line dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/463) 357 

5. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, ihracatımızın art
masına dair, Ticaret Bakanından sözlü so
rusu (6/465) 357 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Hüseyin Atmaca'mn, açılacak ilköğret-
men okullarına dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/453) 357 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca 'nın, erat harclıkla-

Sayfa 
rmın artırılmasına dair Millî Savunma 
Bakanından sözlü sorusu (6/454) 358 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Erdoğan Adalı'nın, lâmba ile balık 
avcılığına dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/489) 358 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Suphi Gürsoytrak'ın, ikili anlaşmalara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/490) 358 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi 
Salih Türkmen'in, Eleşkirt kasabasına 
getirilmesi istenilen içme suyu ihalesine 
dair, İmar ve İskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/491) 358 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Selâhattin Özgür'ün, Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'e karşı harekette bulunduk
ları iddiasiyle tutuklanan öğrencilere 
dair İçişleri Bakamndan sözlü sorusu 
(6/493) 358 

B — Yazılı sorular ve cevapları 367 

1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin 
Üyesi Fehmi Alpaslan'ın Devlet Demir
yolları Genel Müdürlüsüne dair sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç'in 
ya^İT cevabı (1/*tt\ 367:369 

2. — C"^h"rivet S°na+o<îu Ka**s Üvesi 
Sırrı AtaHv'm. dış memleketl iden ere-
len veya p^+îr-Hien prac ve o^replfve d*ir 
SOHISU ve M-üve Ba^am Cihat Bi]/** -̂
han'm yazılı cevabı (7/445) 369:370 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata; özel ida
reler, belediyeler ve iktisadi devlet teşekkül
leri memurlarına verilecek % 10 ve % 15 avans
larla ilgili kanunların Meclislerden öncelikle 
çıkarılması hususunda Millet Meclisi ve Cumhu
riyet Senatosu Başkanlarının alâka göster
melerini istedi. 

özel Yüksek Okullar Araştırma Komisyonu 
Başkanlığının, komisyonun süresinin bir ay da
ha uzatılması hakkındaki tezkeresi okundu ve 
kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Aydm Üyesi İskender 
Cenap Ege'ye izin verilmesi hakkındaki Baş
kanlık tezkeresi okundu ve izin kabul edildi. 

Yasama meclislerinin dış münasebetlerinin 
düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 
ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin öncelikle görüşülmesi kabul 
edildi. Yasama organlarından görüşmelerde ha
zır bulunması gerekli yetkili üye gelmediğinden, 
teklifin görüşülmesi, bir defaya mahsus olmak 
üzere, gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri Öz-
dilek ve 13 arkadaşının, Devrimlere ve Anaya
saya karşı son zamanlarda vukubulan cereyan
lar hakkında Senato araştırması istiyen öner
gesi üzerinde görüşüldü ve Araştırma Komis
yonu kurulması teklifi reddedildi. 

Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Alâed-
din Çetin'in yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu görüşüldü ve kabul olundu. 

9 Nisan 1968 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19,40 da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalay 

Kâtîp^ 
Çanakkale 

Nahit Altan 

Kâtip 
C. Başkanlığınca seçilen Üye 

Âdil Ünlü 

SORU 

Yazılı soru 
1 — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup

hi Karaman'm, sel sularının Ankara'da yaptığı 

tahribata dair yazılı soru önergesi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/447) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı 

Kanuna bağlı ve 661 sayılı Kanunla değişti
rilmiş bulunan cetvele ve bu Kanunun 1 nci 
maddesine ilâve yapılmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/485; Cumhuriyet Senatosu 
1/891) (Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

2. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesin
de görevli öğretim üyleri ile yardımcılarına 
ve tıp personeline döner sermayeden ödenek 
ve prim verilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/481; Cumhuriyet Senatosu 1/892) 
(Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonla
rına) 

Teklifler 
3. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve Görev

leri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 ncı mad
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 
18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 
7 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilme
sine dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni (Millet Meclisi 2/624, 
Cumhuriyet Senatosu 2/244) (Sosyal İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

4. — Kadro dolayısiyle açıkta kalanların 
geçirdikleri sürelerin kıdem ve emekliliklerine 
sayılmasına dair kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/511; Cumhuriyet Senatosu 2/245) (Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları
na) 

334 
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5. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni (Millet Meclisi 
2/124, Cumhuriyet Senatosu 2/246) Anayasa 
ve Adalet, Tarım ve Bütçe ve Plân komisyon
larına) 

Raporlar 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 spyılı 
Haftalık Karar cetvelindeki 2143 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
leri ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (Cum
huriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 1120) 

7. —Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fer 
İşleri Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları bilan
çolarının onanmasına dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 3/411, 3/565: Cumhuri
yet Senatosu 2/241) (S. Sayısı : 1121) 

3. — DEMEÇLER 

Gündem dışı Sayın Orhon, Sayın Öztürkçi-
ne, Sayın Çumralı söz istemişlerdir. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan ben de istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bayan İsmen de söz iste
miş bulunmaktadır efendim. 

Sırası ile söz vereceğim. 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 3/702, 1/223; Cumhuriyet Senatosu 
1/887) (S, Sayısı : 1122) 

9. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/221; 
Cumhuriyet Senatosu 1/888) (S. Sayısı : 1123) 

10. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/175; Cumhuriyet Sena
tosu 1/889) (S. Sayısı : 1124) 

11. — Orman Genel Müdürlüsünün 1964 yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisvonu raporu fMîllet Mec
lisi 1/170: Cumhuriyet Senatosu 1/890) (S. Sa
yısı : 1125) 

VE SÖYLEVLER 

1. — Giresun Üyesi Sabahattin Orhon'un, 
tohumluk sonora buğdayı hakkında yapılan 
ümit kırıcı neşriyata Hükümetin dikkatini çeken 
ve mümkünse Cumhuriyet Senatosuna açıkla
mada bulunulmasını istiyen demeci ve Tarım 

, Bakanı Bahri Dağdasın cevabı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil (Aydın) 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca, (Denizli), Enver Bahadırlı (Hatay) 

BAŞKAN — 48 nci Birleşimi açıyorum, çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
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BAŞKAN — Son günlerde gazetelerde Mek 
sika menşeli sonora buğdayı hakkındaki neşri
yat üzeninde: Saym Sabahattin Orhon buyurun. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler; zirai re
form konusunda ıslah edilmiş tohumluk mev
zuunda son senelerde atılan ileri adımlardan bi
risi olan ve daha ziyade Çukurovada ekilmekte 
bulunan Meksika menseli sonora buğdaylarının 
tenebbüt durumu hakkında basında çeşitli şe
kilde ümit kırıcı neşriyat bulunmaktadır. Bu hu
susta Hükümetin nazarı dikkatini celbetmek ve 
mümkünse Senato'nun aydınlatılması ricası ile 
söz alnnş bulunuyorum. Saygılarımla. (Alkış
lar) 

2. — Konim Üyesi Sedat Çumralı'nın; Dev
let Personel Kanununun yakın zamanda gerçek
le s emiu ece a ini beyanla İktisadi Deflet Teşekkül
leri. belediyeler ve özel idareler, PTT ve Devlet 
Demiryolları personeline verileceği bildiri1 en 
avans ve sosyal hakların tahakkuku için gerekli 
kanun tasarılarının Meclislerin tatilinden evvel 
kanunlaşmalarının sağlanması gerektiğine dair 
demeci 

BALKAN — Cumhuriyet Senatosunun, 
15 Nisan'da tatile gireceği duyurusu muvacehe
sinde Saym Çumralı gündem dışı söz istemişler
dir. 

Buyurun efendim. 
SEDAT ÇUMRALİ rKonya) — Saym Baş

kan, savın arkadaşlarımı, Cumhuriyet Senatosu
nun Millet Meclisi ile birlikte en kısa zamanda 
tatile gireceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Ha^u-
ki. Devlet personelinin maaş, ücret ve diğer 
haklarını âdil ve eşit esaslara bağlamak amacı 
ile çıkarılmış olan Personel Kanununun malî 
hükümlerinin bugüne kadar tatbik edilemememi 
ve hazırlıklarının tamamlanamaması maaş ve 
ücret reiimindeki üzüntü ve kargaşalıklar ve 
teessürleri devam etmektedir. Yakın zamanda 
da gerçeklesmiyeceği anlaşılmaktadır. 

Bu arada, G. P. milletvekilleri ta^afmdan. 
iktisadi Devlet Teşekkülleri personeli ile özel 
idareler, belediyeler personelinin yüzde 15 
avanstan istifade ettirilmesi ve ücretlerin do
ğum, ölüm yardımı çocuk zammı, hastalık ve 
izinlerinin memurlara ait haklar seviyesine çı
karılması, her gün yüzlerce mektuplarını aldı
ğımız PTT ve Devlet Demiryolları personelinin 
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emeklilik bakımından işlerinin ağırlığının göz 
önünde tutularak bu işçi1 erin. emeklilik konu
sunun da ele alınması gibi teklifler yapılmıştır. 
Bu. tekliflerin seçimlerden önce kanunlaşması 
suretiyle, personel rejiminin uvrulanmasma 
kadar geçecek olan devrede, bilhassa bugünkü 
"eıimin haksızlıklarını kısmen olsun ortadan 
kaldırılabileceği esası üzerine durmak gere
kir. 

M^livemizin fedakâr memurlarına verilmesi 
teklif edilmiş olan malî sorumluluk .tazminatı
na ait kanunda aynı suretle kabul edilerek yü
rürlüce konmasını kesin biv ihtiyacolarak gö-
rüvnrnz. Bütün bu tekliflerin süratle müzakere 
fttijiıv»^ kanunlaşması icı'n. G. Partisi grupları 
M ^ l M e ve S^n^toda çalınmalara devam ede-
'*.aktır. Bu sebeplerle Ŝ n** tonun haftada en az 
ü.f, o-ii-n nralılçmz olarak çalışmasını ve gündeme 
d*.hü dip-er işleri de intacederek tatile girme
sini temenniye şayan buluyoruz. Saygılarımla. 

BASKİN — Savın Pmen fmdık üreticileri-
nin ekonomik durumu hakkında gündem dışı 
*'*z istemişsiniz, buyurunuz. 

3. — Kocaeli Üyesi Hikmet îsmm'in; fındık 
üreticilerinin durumuna piyasadaki ihtilaç mad-
delermin fiyatları yükseldim halde, fındık fiyat-
1 arında, yeter bir artış olmadınına bu hususta Hü-
l'ümetce, tedbir alınmasına dair demeci ve Dev
let Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu'nun cevabı 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
savın senatörler, trecen hafta yıllık kongreleri
ne davet edildiğimiz için Karadeniz illerine ait
tim. Bu münasebetle fındık üreticilerimizden 
bâzılarvle p-önismek fırsatını buldum. Karade
niz hölo-esinın basta o-elen ürünü fındıktır. Fın
dık üreticileri ürettikleri malın delerini alama
dıklarından şikâyetçi (jivier. Bilineceği üzere üç 
milvon civanndaki bir vatandaş kütlesi hayat
larını cok sıkı sekimde fındıktan sakladıkları ere-
lire bağlamışlardır. Bu vatandaşlarımızın yıllık 
havat seviyesi bir vandan fındık ürününün ve
rimine, öbür vandan da yetiştirdikleri fındık 
ürününden elde edecekleri paraya bağlıdır. 

Anlaşıldığına göre fındık yetiştiricilerinin 
% 80 i yılda 150 - 1 500 Kg. ürün alıyorlar. Bu 
rakama göre 2,5 milyon civarında fındık yetiş
tiricimizin geçimini ve yaşantısını böylesine az 
bir ürün miktarına bağlamıştır. 
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Sayın senatörler, Sayın Başbakan Demirel I 
Şubat ayında Senatoda yaptığı bir konuşmada 
fındığı 4,5 liraya sattırdığını söylemişti. Soruş
turduk doğru dediler 4 , 5 - 5 liraya aldılar, fa
kat bunun 2,5 - 3 lirası bahçelerin bakımına 
yani ürünümüzü yetiştirme masraflarına git
miştir. Elimize kilo başına ancak 2 lira kal
maktadır. 150 Kg. ürün elde eden bir ailenin 
yılda 300 lira eline geçeceği düşünülürse bu 
köylünün yaşantısının ne durumda olduğunu 
anlamak zor değildir. 

Bir hesap yapmışlar 1961 de Deseto kamyo
nu 61 000 lira iken o zaman yine 5 liradan sa
tılan 12 ton fındık karşılığı idi. Bugün aynı 
kamyon 140 000 liradır ve 28 ton fındık karşılı
ğıdır. Bütün gıda maddelerinde cinsi ve eşya
sında 2 - 3 - 1 0 misli artışlara karşılık bizim 
yetiştirdiğimiz ürünün fiyatı hemen hiç değiş
memiş ve yaşantımız perişan bir haldedir demiş- 1 
lerdir. 

Ayrıca üretici faizcilerden ve aracılardan 
da şu noktalarda şiddetle şikâyetçidir. 

Faizci yani tefeci alacağı karşılığı olarak 
üreticinin fındığını kolaylıkla ucuza almakta, 
aracı bu kadarla kalmayıp 40 randımanlı fın
dığı kooperatife daha yüksek bir randımanla 
devredebilmektedir. Çünkü aracı aynı zamanda 
kooperatifi yöneten kurul üyesidir ve bu satışı 
yapabilmektedir. 

Randıman tesbitleri üzerinde kalem oynata
rak tahrifat yaparak hakkımızı da yemektedir
ler. 

Üretici tüccara daima borçlu olduğu için 
tüccar çok düşük fiyat vermek suretiyle ve ba-
zan değer fiyatının altında ürünü kolaylıkla 
alabilmektedir. 

Sayın senatörler, ülkemizde en büyük dert
lerimizden biri olan tefecilik, faizcilik Karade
niz bölgesinde pek büyük tahribat yapmakta
dır. 

Bu konuda Fatsa'nın Kayaköy, Dağgüvezi, 
Yapraklı, Yukarıtepe, Eskikargıcak, Meşebükü, 
Yassıtaş, Üremli, Sarmaşıkbahçeler, Yukarıardıç, 
Kılıçlı, Çavuşbaşı, Yavaş, Yeşilyurt, Saitler, Sa-
kargeriş, Gölköy, Bağlaca, Kabakdağı, Sudere 
köyleri muhtarları ve Ziraat Odası ikinci Başka
nı, Yukarıtepe Kalkınma Derneği Başkanı, Yassı
taş Kalkınma Kooperatifi Başkanı imzalariyle 
yayınlanmış bir bildiride fındık üreticilerinin 
şikâyetleri dile getirilmekte ve kamu oyuna ve | 

de Türk aydınlarına sığınarak faizcilikten da
yanılmaz hale geldiklerini, boğazlanmak üzere 
faizci zengin kişilerin eline teslim edildiklerin
den yakınmaktadırlar. Fındıktan başka geçim 
kaynakları olmadığı, kredi almak imkânı da 
bulunmadığı, mevcut kredi kooperatifleri 25-30 
yıl önceki ölçülere göre işlem yaptığı ve tüccar
ların halkın kredisini Devletten alıp halka 
% 50 faizle verdiklerini faizciliğe 10 bin lira 
ile başlıyanlann 10 yılda 500 bin liradan yu
karı servet yaptıklarını Devlete de bir kuruş 
vergi vermediklerini bildirmişlerdir. Bunlara 
teşkilâtlanmamış kredi piyasası adı değil, Hü
kümetin müsaadesiyle vatandaşları soyan eşM-
yalar demenin gerektiğini açıklamışlardır. Yok
sul ezilmiş biz üreticileri bu zalimlerin elinden 
kurtaracak kanunlar yoksa Hükümetin en kısa 
zamanda gerekli kanunları çıkartıp Atatürk'ün 
yurdun efendisi olmasını özlediği köylünün bâ
zı çevrelerin sömürüsünden kurtarılmasını dile
mişlerdir. 

Sayın senatörler, Karadeniz bölgesinde ve 
fındık ürünü üzerinde yaşantısını kurmuş hal
kımızın dertlerini bir kere daha huzurunuza 
getirmiş bulunuyorum. Hükümetin bu çok önem
li hayati konu en kısa zamanda ele alarak çare
siz, yoksul halkımızın yardımına koşmasını di
ler, Yüce Kurulu saygı ile selâmlarım. 

4. — İstanbul Üyen Rifat Öztürkçine'nin; 
ithal kotalarından çıkarılan orak ve tırpanın 
memleketimizde ihtiyaca yeter derecede imal edi
lemediğinden ithaline müsaade edilmesine dair 
demeci ve Tarım Bakanı Bahri Dağdaş'ın ceva
bı. 

BAŞKAN — Ziraat mevsimi yanaşmış olma
sı hasabiyle ziraat aletleri hakkında öztürkçi-
ne söz istemişlerdir. Buyurun Sayın öztürkçi-
ne. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; memleketi
mizde orak ve tırpanın yokluğu tarladaki ekin, 
ot ve çeltiğin bekleme imkânı olmıyacağından, 
yurdumuzu büyük bir felâket sahnesine itebi
lir. Bu itibarla kotadan çıkartılmış olan orak 
ve tırpanın ithali yerinde olacağı kanaatinde
yiz. Zira memleket ihtiyacını karşılıyacak mik
tarda kâğıtlarda, raporlarda orak ve tırpan 
mevcut ise de fiilî imalâtta bunlar mevcut de
ğildir. Bugün Türkiye'de 300 000 tırpan ve 
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60 000 orağa ihtiyaç vardır. Buna rağmen ima
lât bunu karşılıyacak durumda değildir. Yaptı
ğımız özel araştırma sonunda maalesef fabri
kada da orak imalini yapacak makina dahi 
mevcut değildir. Bu durum krşısmda yirminci 
kotada tarım sektörü meyanında Tarım Ba
kanlığının emrinde 462 kota sıra numarasında 
600 bin dolar mevcuttur. Bu durumda dış tica
ret rejiminin 30 ncu maddesi gereğince, ithal 
müsaadesi verilmesi hususunda Tarım Bakanlı
ğının âcil tedbirler almasını saygılarımla dile
rim. 

BAŞKAN — Sayın senatörlerin gündem dı
şı görüşlerine cevap vermek üzere Sayın Ta
rım Bakanı buyurun efendim. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; 1966 - 1967 yıllarında Çukurova'da de
neme mahiyetinde 60 ton civarında Meksika 
menşeli buğday ekimi denemelerini mütaakıp 
Hükümetimiz, Bakanlığımız şümulü, Çukurova, 
Ege ve Marmara bölgesini içine alan ve dola-
yısiyle bu havalinin geçit bölgelerini de kapsı-
yan Meksika menşeli tohum üretimine karar 
vermiştir ve 1967 Sonbaharında 22 \bin küsur 
ton Lermo Rojo, Penjamo, Süper X, Noa, 
Nadadores, mayo, Sonora - 63 çeşitlerinden yur
da ithal edilmiş ve 1967 Güz dönemi % 95 ora
nında ekimini sağlamış ve köylünün bu buğday 
çeşidini ekmesi için gerekli kredi ve imkânları 
da sağlamıştır. Gerek buğdayların ithalinde, 
gerek buğday ekimi esnasında gerekse ondan 
sonraki dönemlerde bu konuda basınımızda ze-
şitli neşriyat yapılmıştır. Buğdayların ithaline 
karar verildiği zaman; bu buğdaylardan ekmek 
olmaz, "bu buğdaylar yurt ekonomicine şu veya 
bu şekilde zarar verecek, yurdun buğdaycılığını 
geliştirmekte engeller yaratacak, yurtta araştır
ma imkânlarını azaltacak, bir ba«ka deyimle bu 
buğdaylar ithal ediliyor ama Türkiye'de bu 
buğdayların ekim sahalarını geniş ölçüde pamuk 
ekoloüsine oturttuğu için pamuk istihsali tökez-
liyecek, geriletecek, dolayısiyle Amerikan pa
muklarına Türkiye'de pazar hazırlmacak den
di. Yine bir başka Pförüş çıktı, bu buğdayların 
propagandası yapılıyor. Sebebi; Amerika'nın 
gü^re stokları var. Bu stokları eritmek için 
Amerika Türk Hükümetinin bilhassa Tarım Ba
kanını kandırmış bu buğdayları getiriyorlar. 
Stok halinde ve elinde bulunan gübreleri Tür-
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kiye'ye satmak için. Bu propagandalar devam 
ede dursun biz buğdayı ithal ettik. Bu sefer 
buğday ithal edildikten sonra Türkiye'mizin her 
yerinde, her köylünün ambarında bulunan Ler
mo rojo çeşidi üzerinde 5 - 10 çuvalda ambar 
kambur böceği çıktı. Amerika'nın buğdayları 
kurtludur. Kurtlu buğdaylar getirildi, dolayı
siyle memleketin şu kadar dövizi heder edildi, 
aslnıda bunlar zaten bütün kurtların gelişmesi 
için hazırlanmış, bir kültür şeklinde propagan
dalar basında aldı yürüdü. Ekim esnasında bu 
sefer köylere kadar gidildi, bu buğdaylardan 
ekmek olmaz, Ofis de satınalmaz, Ofis mesul 
olur, böyle buğday satmalırsa, bunun kalitesi 
düşüktür, bunun susu düşük, busu düşüktür, 
Ofis satınalmıyacağı gibi eğer siz ekmeklik ola
rak yiyecek olursanız, hanımlarınız affedersiniz 
kısır kalacak dediler. Bunu da hep bakanlık 
yapmış, sorumluluk taşıyan kişiler tarafından 
çeşitli yerlerde, çeşitli propagandalar yapıldı. 
Ne imiş bu buğday, bunun üzerinde bir dura
lım. 

Sayın senatörler, Ege Bölgemiz, Çukurova 
bölgemizin kendisine has, özel bir ekoloji yasa
maktadır. Aşağı - yukarı, bu iki bölgemizde 
de Kış aylarında tenebbüt müddeti, tenebbüt in-
taş çok yerlerde iki günü geçmiyor mütemadi
yen yani, bir vetetasyon, devamlılık arz ediyor. 
Ondan sonra da bu bölgelerinizde 600 - 700 mi
limetre yağmur yağmakta. Bu yağmur ya tü
tün arzı üzerine, yahutta pamuk arzı üzerine 
düşüp kış boyunca hem sellere sebebiyet ve
riyor hem toprağın statüsünü tahribediyor, 
bu suretle İlkbahar ekiminde normal bir tav 
bulup o bölgenin temel mahsullerini ekmekte 
köylü çeşitli sıkıntılar çektiği g'bi gerek intasta 
ve intaştan sonraki ve jeta^yon periyotlarında 
kötü bir strüktür ve fikstüre sahip topraktan mü
tevellit, esasında mekanizasyonu da noksan 
olan bu bölgenin çiftçilerini senelerden beri 
üst üste pamuk münavebesin* getirme veya tü
tünü ekmek suretiyle bir türlü ne tütünde, ne 
de pamuk rekoltesinde bir ilerleme kaydetmek 
mümkün olmuyor. Üstelik bu temel mahsulle
rin de yetişmesi 'cin dönümü 80-90-100 lira 
civarında bir mücadele masrafı ihtiyar edili
yor. O halde en iyi mücadele rasyonel bir mü
navebe oluyor; birincisi bu. 

İkine:si; yağan bu yağmurları değerlen
dirmek, hem fazla suyu apsorbe etmek, tabiî 
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bir enerji sağlamak, hem de bundan sonra ge- I 
lecek mahsullere iyi bir tohum yatağı hazırla
mak gayesini güden bir münavebe bitkisini 
aramak mecburiyetidir. Ben bunu bugün de
ğil, Bakan olmadan evvelde Millî Tohum Ko
mitesinin bir üyesi olarak senelerce söyle
miştim, senelerce ileri sürmüştüm. Bir müna
vebe bitkisi ekonomik değer taşımadıkça köylü 
tarafından tutulmasına imkân yok. Yani haddi-
asgaride pamuğa yakın bir gelir, haddiasga-
ride tütüne yakın bir gelir sağlamadıkça mü
navebeye bir bitkinin ithali mümkün değildir. 
Senelerin verdiği tecrübe ve beynelmilel 
literatürün sağladığı imkânlar sayesinde Türk 
teknisyenleri de, Türk ziraat yiVksek mühen
disleri de, Türk araştırıcıları da Meksika 
Rokfeller Vakfının kurmuş olduğu büyük bir 
ıslah istasyonunda çeşitli buğday çeşitleri, tür
leri, yine çeşitli çeltik türlerinin ıslâhı şeklini 
biliyordu. Denetçiler bu çeşitlerin, hangi 
ekolojik şartlarda, hangi teknik imkânlarda, 
hangi yağmur, ve hangi hararet miktarında 
ne miktar bir verim sağlıyabileceğini yaptığı 
ıslah çalışmalarını, adaptasyon denemesi neti
cesi, ilân etmişti. Bununla beraber memle
ketimizin çeşitli yerlerinde ve Amerika'ya çe-
çitli vesilelerle 2"'den zirai araştırma mütehas
sıslarımızın da resmen dahi olmazsa, cepleri
ne koyup getirdikleri bu Meksika çeşitlerini 
Adapazar'ında, Samsun'da denemelere almışlar 
ve hakikaten iyi netice verdiğini müşahade et
mişler. 

Bunun dışında 1966 senesinden evvel, 1964 
Sonbaharında yine Tarsus'da bir çiftçimiz So-
nora - 64 lermo Rojo çeşidinden 5 - 10 kilo ka
dar getirtmiş ve kendi ç'ftliğinde ekmiş. Bunun 
üzerine 500 kilonun ürerinden bir verim elde 
etmiştir. Bunu mütaakıp 1966 Sonbaharında, 
Aralık ayında getirtip 6 000 dönüm içerisinde 
çiftçi şartlarına göre tevzi ettiğimiz Sonora 
64 çeşid' de senenin gayrimüsaidolmasma ümidi
miz vasati 300 kilo civarında bulunmasına rağ
men 650 - 700 kiloya yakın buğday elde etme 
imkânı nı bizzat müşahede ettik, Aslında yine 
çiftçinin ileriye sürdüğü ve iddia ettiği şu; ben 
bu buğdayla 90 Kg. gübre ile bir milimetre suya 
mukavim yeni bir çeşit olarak ıslah ettim. Esa
sen bu bodur bir bitkidir, fakat fevkalâde çok 
kardeşlenmeye sahiptir iyi bir kök sistemine sa
hiptir. Bu şartları tabiî olarak meydana geti

ren her yerde 300 kg. çok üstünde buğday al
mak mümkündür diyor, gene çiftçi. Bu ekoloji
yi hangi şartlar içinde geliştirilmesini ifade et
mesi de % 90 bu işlerden anlıyanlarm, ekolo
jiden, iklimden anlıy anların ve Türkiye'yi tanı
yanların bu şartların nerelerde mevcudolduğu-
nu da bilmesi icabeder. Bir nevi adaptasyondur bu 
da. Kaldı ki, biz yalnız onunla değil, yine ecnebi 
mütehassısları da çağırdık. Bunları bir ibra için 
söylemiyorum, bizim görüşümüz budur. 5-15-20 
seneden beri Amerikan menşeli buğdayları ge
tirmekteyiz. Hattâ Türkiye Cumhuriyetinin ku
ruluşundan 1966 senesinin basına kadar Türki
ye Amerika'dan ve dünyanın çeşitli yerlerinden 
her sene buğday almıştır. Türkiye'de büyük bir 
buğday potansiyeli mevcudolmakla beraber, 
verim düşüklüğü ve zamanla çeşitleri dejene
rasyona uğraması bizim verimliliğimiz üzerine 
fevkalâde müessir olduğu gibi arazi değerlen
dirmesi yönünden de köylünün şu veya bu dar 
boğazlara sebebolması senelerden beri Türkiye'
yi buğday ithal eden bir memleket haline sok
muştur. Bu da Yüce Senatonun malûmudur. O 
halde, hem pamuğu 170 kg. vasatiden 300 - 400 
kg. a doğru itmek, hem de düşen yağmuru de
ğerlendirme, hem de Meksika menşeli buğday
larla Anadolu'nun diğer şehirlerine ve çeşitle
rine geniş ölçüde bir gübre propagandası sağ
lamak amacı ile bakanlık olarak, başta ben ol
mak üzere, karar verdik. Bunu kemali cesaretle 
getirip Türk çiftçisinin emrine verdik. 

Şimdi gelelim basında son çıkan yazılara ve 
bu vesile ile gerek Büyük Mecliste, gerek Bü
yük Meclisin dışında şu veya bu söylentilere is
tinaden ileri sürülen görüşlere. 

Değerli senatörler, 28 Martta Adana'da süt 
fabrikasını açmak için değerli Senatör Ömer 
Ucuzal ile birlikte ve yine İçel Milletvekili Ka
dir Çetinle birlikte Çukurova'ya gittik. Çu
kurova'da 25 - 26 Mart günleri Silifke'den baş
ladık, Tarsus ve Adana'ya kadar olan bütün yer
lerde Meksika menşeli ekilmiş olan buğday 
tarlalarını gezdik bizzat. Buradadır arka
daşım, oturuyor. Yani nazari olarak konuş
muyorum. Gördüğümüz şu, müşahede ettiğimiz 
şu : Silifke'de bir buğday tanesinden 172 aded 
kardeşlenmesi gördük, resmini çektik. Mersin -
Tarsus havalisinde karleşlenme vasati 30 un 
üstünde. Buğday, bütün kardeşlenme vazifesini 
ikmal etmiş, kök ve yaprak sistemini kurmuş,. 
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başak sürmüş ve çiçek açmak üzere idi, gördü
ğümüz tarlaların hepsi de bu şekilde. Şimdi bu 
müşahedelerimizi yaptıktan sonra ertesi gün 
Adana'ya intikal ettik. Adana'ya geldiğimiz 
gün bana bir gazeteci arkadaşım geldi, Adana 
ve havalisinde Meksika menşeli buğdayların 
sararıp, çürüdüğünü, kuruduğunu söyledi. Ar
kadaşlarım burada, ben böyle bir şey durmadım 
dedim, varitse yarın gezmıye gideceğim, tar
laları gezeceğim, Kadirli'ye gideceğim, Cey
han'a gideceğim, Osmaniye'ye, Yumurtalık'a 
gideceğim, Yüreğil Ovasını gezeceğim. Buyur 
beraber gezelim dedim. Ve teknisyenlerime de 
yanında emir verdim, bu arkadaşımın ileri sür
düğü yerlerde böyle birşey varsa bizi de orala
ra götür, en kötü tarlalara dedim, öğle yemeği
ni beraber yedik, bu arkadaşla, öğleden sonra 
arkadaşı çağırdım fakat arkadaşımız gelmedi. 
Kendisi burada. Gezdik doğru. Ceyhan'da Sey
han nehri taşmış, tarlalara su girmiş, 15 Mart
ta, bir veya iki tane çiftçinin tarlasında su had
di azamiye geldiği için aniden de nakız 2,5 - 3 
dereceye kadar soğuk yapmış su donmuş orada
ki İM, üç tarlada tahribat yapmış. Yine Seyhan 
nehrinin su basması yüzünden tıpkı yerli buğ
daylarda olduğu gibi birkaç tarlanın içerisin
de de su kesmesini müşahede ettik. Bunun dı
şında Kadirli - Osmaniye'de yine 15 Mart ak
şamı gelen poyrazdan dolayı birkaç tane tarla
da bir soğuk vurgunu müşahede edilmiş fakat, 
biz gittiğimiz zaman Ceyhan'daki su kesmesi 
veya Ceyhan'ın seline duçar olan tarlalar tah-
ribedilmiş. Yani toplarsak bin dönüm civarın
da ya var, ya yok. 

Öbür tarlalara gelince : Oralara gittiğimiz 
zaman, ayın 27 sinde, soğuk dalgası 15 - 16 
Martta geldiğine göre, gerek Osmaniye'de ve 
gerekse Kadirli'de sararmış tarlalar müşahede 
edilmiş fakat teknisyenimizi götürdüğümüz za
man kendisi de şaştı. Ben sizlerden özür dile
rim, buraya en kötü tarla diye getirdim ama 
bu düzeltmiş kendisini dedi. 

Şimdi sayın senatörler, 650 000 dönüm, 
698 775 dönüm Çukurova civarında hububat ve 
buğday ekilmiş saha var. Bunun içerisinden 
1 000 - 1 500 dönümlük arazi sel veya su kesil-
me3İnden dolayı buna benzer bir tahribattan 
dolayı kalkıp, Meksika buğdayları tutmadı, 
20 bin dönüm civarında buğday çürüdü, köy-
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lü feryat halindedir... Ben daha oradaydım, 
Kadirli'de idim, ben daha Osmaniye'de idim, 
Akşam Gazetesi bunu yazdığı zaman ben ora
daydım, arkadaşlarımla beraber, beraberiz. 
Efendimi farzedelim ki ikibin dönüm değil de 
4 - 5 bin dönümdür. Oranı nedir? Yani ben ga
ranti mi ettim dedim mi ki, size bu Meksika 
buğdaylarının hususiyetini anlattığım zaman bu 
öyle bir çeşittir M aynı zamanda barajda set 
vazifesini de görür onun için Ceyhan nehrinin 
kenarına dikerseniz sel baskınlarını de korur 
diye bir iddiam mı var? Yine ben başka bir 
şey mi iddia ettim ki bu şeyin içine sel gelip 
giderse bu selin mecrasını da değiştirir, denetçi 
de öyle bir şey iddia etmedi ben de böyle bir 
şey iddia etmedim. Yok öyle bir şey mesele şu; 
Adana'nın bütün kışını yemiş midir? Yemiştir. 
Bütün şiddetli yağmuruna mâruz kalmış mıdır? 
Kalmıştır. Bütün anormal şartlara mâruz kalmış 
mıdır? Kalmıştır. Buna rağmen Adana'da % 98, 
% 99,5 buğday tutmuştur, bundan hiç kimse
nin şüphesi olmasın. 

Bir iddia daha var deniyorlar M; 20 bin dö
nümü bütün bilmem nelerini Hükümet tanzim 
etsin, Hükümet suçludur, Tarım Bakanı suçlu
dur, bunu neden getirdi, neden sebebiyet verdi. 
O halde bütün zararları tanzim etsin ve Meksi-
sika buğdayından vazgeçsin. Bu görüşte olan
lara, iddia edenlere ben diyorum M, sizler de 
çıkın şu kürsüden deyin ki ben de garanti ediyo
rum Adana çiftçisi Meksika buğdayını ekmiye-
cektir. Bunu garanti edin de göreyim. Ondan 
sonra da gidelim Adana'ya çıkalım çiftçinin 
karşısına. Mesele bu. Adana çiftçisi iyi bir çift
çidir, muktedir bir çiftçidir, beraber gittik, 
beraber gördük, kaldı ki, Adana'nın 7 Marttan 
itibaren kuraklığına rağ'men 3 , 5 - 4 metreye 
kadar kök sistemi, Adana toprağındaki neme 
kadar iniyor ve buğday bütün heybeti ile, haş
meti ile kendini gösteriyor. Tereddüdedilecek en 
ufak birşey müşahede etmedim. Halep orada ise 
arşın buradadır, 20 gün kaldı, sabredelim. Sabre
delim Adana'da biz ne koyacağız depoya? Gidelim 
tarlalara, nedir bu acelecilik? Eğer bununla Ada
na dışındaki Türk vatandaşlarının dikkatini şu 
veya bu şekilde çekmekse yol bu değildir, baş
ka hünerler söyliyelim, Türk'ün rızkına Türk'
ün saadedine hizmet edecek olan ve matama-
tik hakikatlerle ortada duran bir şey, güneş 
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balçıkla sıvanmaz ki. Adana çiftçisi orada, 
ben de oradayım. Tarla tarla gezdim, diyorum. 
Burada oturup iki çiftçiden malûmat alma
dım, demekle olmaz. Orada olup üç tane tarla
yı da para verip söktürebilirsin. Bu beni ilgi
lendirmez. 

Gelelim öbür tarafa, şimdi Söke'den bir mek
tup aldım, üç taraflı bir resmini istiyor, Sökeli 
çiftçi, heykelimi yaptıracakmış. Söke'de de böy
ledir, izmir'de böyledir, Marmara bölgesinde 
böyledir. Yarın Allah korusun, Allah vermesin 
bir dolu gelirse Meksika buğdayı ile dolu mu 
geldi diyeceğiz. Demagoji yapmıyorum yapılan 
propogandalar bu, bu merkezde ve bunların 
hepsi basına intikal etmiştir ben de aksettiri
yorum. Meksika buğdaylarının, Allah nasibeder-
se Çukurova bölgemizde 15 Mayıs'ta, Eğe ve di
ğer geçit bölgelerimizde 15 Mayıs'tan sonra ha
sadını hep birlikte, bir bayram havası içinde, 
yapacağız. Ambara koyacağımım buğdaylar 
Türk'ün yüzünü güldürecek, Meksika menşeli 
buğdaylar dolayısiyle yeni yer fıstığı münave
besini yeni bir yer nebatı münavebe imkânını 
sağlıyoruz, bunun dışında tabanda ekilen tütü
nün yamaca kendi ekolojisine gitmesini sağlıya-
cağız, bunun çeşitli faydalarından dolayı Hü
kümetiniz ve Tarım Bakanı olarak bendeniz bu 
hizmeten dolayı iftihar ettiğimi belirtir, hepi
nizi saygiyle selâmlarım. (Alkışlar). 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Benim 
sorumu cevaplamadınız. 

TARIM BAKANI BAHRİ DAĞDAŞ (Kon
ya Milletvekili) — Evet.. Müsaade ederseniz sı
rası gelmişken orak ve tırpanlar hakkında da 
arzı malûmat edeyim. Geçen sene bir yerli fir
mamız Türkiye'de tırpan yapmak için Sanayi 
Bakanlığına ve Bakanlığımıza müracaat etmiş
tir. Tesislerini Sanayi Bakanlığı kanalı ile kont
rol ettirdik. Mevcut tesisler tırpan yapacak ka
pasite ve teknik imkânlara sahip idi. Kendi
sine bir imkân verdik dedik ki, tırpan özellik 
istiyen, hususi bir emek istiyen, hususi bir sa
nat istiyen bir nesnedir, bunları sen bize garanti 
edebilir misin? Firma da bize bir garanti yazısı 
yazdı, vardı. Fakat peşini bırakmadık. 15 günde 
bir bu istihsali kontrol ettik, ilk yaptığı 15 bin 
tırpan, hiçbir evsafı haiz olmadığından ıskarta 
edildi, fakat ondan sonra işçileri mümarese kes-
betti, tırpanı yapmaya başladılar ama çok ağır 
gitmektedir. Sayın arkadaşımın burada belirt

tikleri gibi Tarım Bakanlığının gerek 600 bin 
dolarlık fonundan ve gerekse Sanayi Bakanlı
ğının bu hususta ayırmış olduğu fondan yurdun 
ihtiyacı olan 100 - 120 bin civarında orak ve 
tırpanın ithali için teşebbüse geçildiğini, ve 
mevcut fabrikanın gelişmesi için de bir gayre
tin içinde olduğumuzu arz eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Devlet Bakanı Sadık Te
kin Müftüoğlu buyurun. 

DEVLET BAKANI SADIK TEKÎN MÜF
TÜOĞLU (Zonguldak Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, Sayın İsmen Doğu 
Karadenizde yaşıyan çalışkan ve faziletli hal
kımız haldkaten iktisadi haaytmda mühim bir 
rolü olan fındık mevzuunu huzurunuza getir
mek suretiyle bu hususta bâzı açıklama imkâ
nını bana verdiği için kendisine teşekkür et
meyi vazife biliyorum. 

Hakikaten Doğu - Karadeniz bölgesinde yaşı
yan 2 - 3 milyon vatandaşımızın iktisadi haya-""" 
tında fındığın inkâr edilmez bir rolü var
dır. Bu sebepledir ki, A. P. Hükümeti iktidara 
geldikten sonra müstahsıla müteveccih takibet-
miş olduğu destekleme yani, müstahsilin ma
lının değer bedeli ile satılabilmesi imkânını 
sağlıyan destekleme alımı politikasının içerisine 
fındığı da dâhil etmiştir. 1966 senesine ka
dar 400 - 425 kuruştan yukarı çıkmıyan fındık 
1966 yılında Türkiye'de en yüksek rekolteyi 
idrak etti M, 200 - 220 bin ton civarında idi, 
o devrede fındığa A. P. iktidarı tarafından 5 
lira taban fiyatı verilnrştir. Yine o devre içe
risinde destekleme alımı için Ziraat Bankasın
dan Fiskobirlik emrine tahsis edilen kredi mik
tarı ise -650 m'lyon liradır. Bunun mânası şu; 
müstahsilin elinde bulunan fındık sayın arka
daşımızın şükâyet ettiği unsurların eline inti
kal etmemesi, daha doğrusu değer bedelinden 
aşağı satılmasına mâni olunması için. müstah
silin kurmuş olduğu ve Fiskobirlik dediğimiz 
Fındık Satış Kooperatifi tarafından müstah-
sıldan diretrt yolla alınmakta ve yine o 
yolla da Türkiye dışına ihraç imkânını sağla
maktadır. Burada bir hususu bütün vuzuhuyla 
ortaya koymakta fayda, mütalâa ediyorum. 
Bir taraftan müstahsilin malını alıp değerlen
dirirken, diğer taraftan başlıca ihraç malla
rımız arasında bulunan fındığın dış piyasadaki 
değer bedelinin de düşmemesi için, daha 
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doğrusu lâyık olduğu bedelle, ihraç bedeliyle, 
ihracedebilmek için yine iktidarımız zamanın
da ciddî ve basiretli bir politika içine giril
miştir. Daha önceki yıllarda 1966 yılındaki 
mahsulün 1/3 ü veyahut 2/3 ü idrak edildiği za
manlar, 74 dolara satılan 100 kilo fındık, al
dığımız iktisadi tedbirler ve takibettiğimiz po
litika ile 115 dolardan aşağı düşmemiş, 117 
dolara kadar çıkmış, ve bunun inikasları 
1967 mahsûlü için 120 ve 125 dolar üzerinden 
fındığın dışarıya ihraç imkânını sağlamış bu
lunmaktadır. Bu, fındığın müstahsıldan alımı 
ile ilgili ve değer bedeli ile satılmasını temin 
eden bir politika, bu politika 1967 mahsûlü 
için bir evvelki sene beş lira olduğu halde mah
sûlün az olması sebebiyle ve dış piyasa fiyat
larının da düşmesine mâni olunması gayesiyle 
ortak için 530, ortak dışı 535 kuruştan kilo 
başına Fiskobirllk tarafından desteleme alı
mına tâbi tutulmuş ve gerekli kredi de Ziraat 
Bankasından bir evvelki sene olduğu gibi 

""L'ü^ne de Fisgobirlik emrine tahsis edilmişt'r. 
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu vuzuha 

kavuşturmakta fayda var. O da şu : Müstahsil 
niçin tefecinin veya aracının eline düşer-
Bunların kürsülerden lâfını etmekle halledile
ceğine kaani değiliz. Bunun birtakım ikti
sadi tedbirleri vardır. Bu tedbirleri almaya 
hep beraber mecburuz. İşte ciddî olarak bu ko
nunun üzerine de yine zamanımızda eğilinmiş 
bulunmaktadır. Müstahsil eğer, şayet birim 
sahadan âzami verimi elde edebilirse o takdir
de emeği boşa gitmemiş olur. Yalnız müstah
silin birim sahadan âzami verimi elde etmesi 
bir şey değil elde ettiği mahsûlü de değer be
deli ile piyasada satabilmesi lâzımgelir. İşte bu 
iki ciddî tedbir üzerinde duran Hükümetimiz 
muhtlif yönlerden bu hususu tahakkuk ettirmek 
için şu anda hemen hatırıma gelebilen tedbirler
den bir kısmını söylemek isterim. 

Birim sahadan verimi âzami derecede elde 
edebilmek için ne lâzımdır? Toprağın sulan
ması lâzımdır, toprağın gübrelenmesi lâzımdır 
ve ekim zamanında müstasıhn maddi gücünün 
toprağı âzami derecede emek verebilecek bir 
seviyeye çıkartılması lâzımdır. Yani zirai kre
di miktarının mümkün olduğu nisbette, müstah
silin ihtiyacı nisbetinde kendisine verilmesi lâ
zımdır. işte muhterem arkadaşlarım iktida
rınız, 1964 yılında 3 milyar civarında bulunan 

zirai krediyi 1968 yılında 7 milyar lira civarına 
yükseltmek suretiyle bu yönde büyük bir gay
retin içine girmiştir. Yine 1964 yılında zanne
diyorum 40 milyon lira olan gübre kredisi geçen 
sene 600 milyon lira civarında idi. Bunlar müs
tahsilin birim sahadan âzami verimi elde edebil
mesi için lâzım olduğu güce iktidarımız tarafın
dan kavuşturulmasının birer sebeplerini ve im
kânlarını teşkil etmektedir. 

Şimdi müstahsil malını ekti, birim sahadan 
mümkün olan verimi aldı ki bu verimi artırmada 
tohumun da büyük değeri vardır, bunun bir 
misalini biraz önce benden evvel konuşan Sayın 
Tarım Bakanı arkadaşımız geniş şekilde ifade 
ettiler. Şimdi bu mahsûlünü değerlendirme me
selesine gelindi. Bunun için de yine iddialı ola
rak konuşuyorum A. P. iktidarı zamanında ta-
kibettiği destekleme politikası bizden önceki Hü
kümetlerin hiçbiri zamanında bu kadar geniş ve 
şümullü şekilde takibedilmemiştir. Karadeniz 
için yine iktidarımız zamanında şikâyet konusu 
olan aracı ve tefecinin elinden müstahsilin kur
tulması için de yine iktisadi yönden bâzı ted
birler alınmıştır. Bunların başında beş senede 
bir değiştirilmesi lâzımgelen toprak barem de
ğerleri Ziraat Bankasına varilen bir talimat ile 
yeniden tesbite tabi tutulmuş, ve 1967 yılı so
nunda % 70 in üzerinde, bölgelerde yeniden top
rak baremleri tesbit edilmek suretiyle eskisine 
nazran % 100 ile % 150 arasında toprak barem 
fiyatlarında bir artış, müstahsil lehine, sağlan
mıştır. Sadece Karadeniz bölgesindeki fındık 
müstahsilini tefecinin izah edilen mahzurların
dan korunabilmesi için Haziran ve Temmuz ay
larındaki mahsulünü satıp bir Kışı geçirdikten 
sonra iktisadi yönden maddi güc yönünden kıs
men en zayıf devreye raslıyan Haziran ve Tem
muz aylarında kendisi de munzam kredi imkânı 
sağlamak gayesiyle yine ilk defa olarak 1966 yı
lında alman bir tedbirle toplama kredisi namı 
altında Ziraat Bankasında yeni bir kredi nevi 
yine iktidarımız zamanında ihdas edilmiştir. Ay
rıca sürüm ve çevirme kredilerinde altı aylık 
müddetlerin, mahsûlün satışına kadar yani piya
sanın açık olduğu devrece, uzatılması kararı 
alınmış, bu sebeple de müstahsilin; almış oldu
ğum kredinin vâdesi geliyor, aman şunu biran 
evvel elimden çıkarayım. Binaenaleyh, hangi 
fiyatı bulursam satayım, endişesinden kurtul-
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ması temin edilmek suretiyle malının değer fi
yatı ile satılması imkânı bu yoldan da sağlan
mıştır. 

Yine şubelere tanınan şahıs haddi nisbetlerin-
de de artışlar kaydedilmiş bu suretle müstahsıla 
verilen kredilerin daha çabuk verilmesi imkân
ları yolunda yeni bir adım atılmıştır. 

Bunun dışında toprak edindirme kredilerinde 
de yine büyük artışlar sağlanmıştır. Bunları bu 
şekilde zikrettikten sonra Karadeniz bölgesi için 
sadece tarımsal faaliyetlerden gelen kazançlar 
bu bölge halkının geçimini temin etmek veya bu 
yola zorlamanın mahzurlarını, zannederim sayın 
senatörler takdir eder. işte bunun içindir ki, 
sadece tarım sektörü ile bir bölgenin veya bir 
memleketin kalkmamıyacağını müdrik olan ikti
darımız geniş çapta iktisadi yatırımlara da bü
yük ehemmiyet ve önem vermiştir. Bu cümle
den olarak yalnız Karadeniz bölgesinde bir ba
kır kompleksi. Samsun'da gübre fabrikası, iş
letmeye açılan Trabzon Çimento Fabrikası, Art-

1. — Cumhuriyet Senatosu Boraks Araştır
ması Komisyonunun çalışma süresinin iki ay 
uzatılması hakkındaki Komisyon Başkanlığı tez
keresi (10/15) 

BAŞKAN — Boraks mevzuunda kurulan 
Araştırma Komisyonu Başkanının bir tezkeresi 
vardır. Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Boraks Araştırma Ko

misyonu dosya üzerindeki incelemelerini ikmal 
etmiştir. Umumi Heyetçe verilen mehil içinde 
araştırmanın gayesini elde etmek mümkün gö
rülmemektedir. Araya giren seçimler dolayı-

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sezgin'ne, 
dönüşüne kadar Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'ün 
vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/671) 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlık sunuşlarından 
bir tezkere vardır efendim, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı Refet Sizgin'in dönüşü-

vin Aksu Kâğıt Fabrikası ve buna ilâveten sa
yabileceğim üç - beş çay fabrikası ve diğer te
sisler Karadeniz bölgesinde yaşıyan faziletli ve 
çalışkan vatandaşlarımız için geçimlerini sadece 
fındıktan değil, fakat yeni yeni temin edilen 
iş sahalarından da munzam olarak temin etme
leri için iktidarımız zamamnda yine büyük gay
retler sarf edilmiştir. 1968 yılı içersinde sadece 
yatırımlar için 19 küsur milyar liranın tahsis 
edildiğini beyan etmek iktidarımızın yatırım
lara vermiş olduğu ehemmiyet ve önemi ortaya 
koyar. 

Zira bu rakam Türkiye'de seneler itibariyle 
rekor rakamdır. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Takririmi 

oylayın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündeme henüz geçiyoruz Sa
yın Ünaldı. 

siyle de Komisyon çalışması yapmak zorlaşmış 
bulunmaktadır. Mâruz sebepler göz önünde tu
tularak iki ay müddetle Komisyon mesaisinin 
uzatılmasına müsaadelerinizi saygı ile arz ede
rim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Ankara 

Turhan Kapanlı 
BAŞKAN — Gerekçeli tezkerede araştırma 

hizmetlerinin verilen müddet içinde ikmal edile-
miyeceği ve bugünkü tarihten itibaren iki ay 
sürenin uzatılması talebedilmektedir. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na Devlet Bakam Seyfi öztürk'ün vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Hâkimler Kanununa ek 5017 sayılı Ka
nuna bağlı ve 661 sayılı Kanunla değiştirilmiş 

4. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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bulunan cetvele ve bu kanunun 1 nci maddesine 
ilâve yapılmasına dair kanun tasarısının ilgili ko
misyonlardan beşer üyenin katılması suretiyle 
kurulacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesine, 
dair Adalet Bakanı Hasan Dincer'in önergesi. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Millet Meclisince görüşülerek kabul edilen ve 
Başkanlığınızca Cumhuriyet Senatosunun Ana
yasa Adalet ve Bütçe Plân komisyonlarına ha
vale buyrulmuş olan «Hâkimler Kanununa ek 
5017 sayılı Kanuna bağlı ve 661 sayılı Kanunla 
değiştirilmiş bulunan cetvele ve bu kanunun 
1 nci maddesine ilâve yapılmasına dair kanun 
tasarısının Anayasa Adalet ve Bütçe Plân ko
misyonlarından seçilecek 5 er üyeden kurulacak 
bir Karma Komisyonda incelenmesi için Geçici 
bir Komisyon kurularak tasarının bu Komisyona 
havalesini arz ve,teklif ederim. 

Adalet Bakanı 
Konya Milletvekili 

Hasan Dinçer 

BAŞKAN — Mezkûr kanunun Geçici bir Ko
misyonda tetkiki talebedilmektedir. Anayasa ve 
Adalet, Bütçe ve Plân komisyonlarından 5 er 
üyeden müteşekkil Geçici bir Komisyon kurul
ması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevleri 
hakkındaki 4841 sayılı Kanunun- 6 nci madde
sinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ile ilgili 
18 . 5 . 1967 tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 
7 nci madde 3 ncü, fıkrasının değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin, ilgili komisyonlardan üçer 
üyenin katılmasiyle kurulacak bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair Devlet Bakanı Sadık 
Tekin Müftüoğlu'nun önergesi. 

Yükse Başkanlığa 

Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hak
kındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 
(D) fıkrasının değiştirilmesiyle ilgili 18 . 5 .1967 
tarih ve 864 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinin 
3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin, önemine binaen, Sosyal işler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarından 3 er üyenin iştirak 

edeceği bir Geçici Komisyonda görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Devlet Bakanı 
Zonguldak Milletvekili 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Teşkilât Ka
nunu üzerinde değişikliği muhtevi kanun tasarısı 
Sosyal İşler, Plân ve Bütçe komisyonlarından 
müteşekkil üçer üyeden kurulu bir Geçici Ko
misyonda görüşülmesi teklif edilmektedir. Oy
larınıza arz ediyorum, kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

-i. — Kadro dolayısiyle açıkta kalanların açık
ta geçirdikleri sürelerin kıdem ve emekliliklerine 
sayılmasına dair kanun teklifinin, ilgili komis
yonlardan beşer üyenin katılması suretiyle ku
rulacak bir Geçici Koimsyonda görüşülmesine 
dair Adana, Üyesi Mehmet Ünaldı'nın önergesi 

BAŞKAN — Saym Ünaldı tarafından veril
miş bir takrir vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 

Kadro dolayısiyle açıkta kalanların açıkta 
geçirdikleri sürelerin kıdem ve emekliliklerine 
sayılmasına dair kanun teklifini görüşmek üze
re Bütçe ve Plân Komisyonu ile Malî ve iktisadi 
foler Komisyonundan tefrik edilecek beşer üye
den terekkübedecek bir Geçici Komisyon ku
rulmasını arz ve teklif ederim. 

Adana 
Mehmet ünaldı 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı içtüzüğümüzde 
Genel Kurulda Geçici Komisyon kurma yetkisi
ne dayanarak bir üye sıfatiyle bu talepte bulun
maktadır. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ne sıfatla 
efendim... 

BAŞKAN — 17 nci maddede bir sarahat yok, 
efendim. Genel Kurul yetkilidir. Efendim, tas
rih etmiş bulunmaktayım sebebini. Geçici Ko
misyon kurulması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon Başkanı olmaları hasebiyle bu hu
susu bir üye sıfatı ile diyerek zapta geçirmiş bu
lunuyorum. 
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5. — 6831 sayılı Orman Kanununa bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin, ilgili ko
misyonlardan üçer üye katılmak suretiyle kuru
lacak bir Geçici Komisyonda görüşülmesi hak
kında Tarım Bakam Bahri Dağdaş'ın önergesi. 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı tarafından 
verilmiş bir Geçici Komisyon kurulması talebi 
vardır okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisindeki müzakeresi tamamlana
rak Yüce Senatoya arz edilmiş bulunan «6831 
sayılı Orman Kanununa geçici bir madde eklen
mesine dair Kastamonu Milletvekili Sabri Kes
kin ve dokuz arkadaşının kanun teklifimin önem 

ve müstaceliyetine binaen havale edilmiş olduğu 
Plân ve Tarım komisyonlarından üçer üyenin 
iştiraki ile kurulacak Geçici bir Komisyonda 
müzakeresini arz ve teklif ederim. 

Konya 
TarımBakanı 

Bahri Dağdaş 

BAŞKAN — Kanun Meclisimize gelmiştir. 
6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifinin Bütçe, Plân 
ve Tarım komisyonlarından seçilecek üçer üye
den müteşekkil bir Geçici Komisyonda müza
keresi talebolırnmaktadır. Takriri oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Yasama Meclislerinin dış münasebet
lerinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 
tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/565, 919; Cumhuriyet Senatosu 2/243) (S. 
Sayısı : 1118) (1) 

BAŞKAN — 4 . 4 . 1968 günlü Birleşimde 
her ne kadar dış münasebetlerle ilgili kanunu
nun müzakeresi hakkında öncelik kararı veril
miş ise de o birleşime aidolması hasebiyle takriri 
tekrar Yüksek Heyete okutarak bir daha önce
lik kararı almak zarureti vardır. 

Yüksek Başkanlığa 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarıla'n 
1118 Sıra Sayılı kanun teklifinin gündemde 
mevcut diğer işlere takdimen, öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa veAdalet 
Koimsyonu Başkanı 

Saim Sarıgöllü 
Kanunun ismi : 
Yasama Meclislerinin dış mi'tasebetlerinin 

düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli 

(1) 1118 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifi (2/243) 

BAŞKAN — Gündemimizin öncelikle görü
şülmesi kararlaştırılan işler meyanında bulunan 
1118 Sıra sayılı kaftun teklifinin gündemde mev
cut bütün işlere takdimen görüşülmesi talebedil-
mektedir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Aleyhinde söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabii Üye) — 
Sayın Başkan beş ay evvel vermiş olduğum bir 
soru önergem bugün görüşülme şansına haiz bu
lunuyor. Çünkü ilk defa sayın Ziraat Vekilini 
benimle beraber bir oturumda görmek mümkün 
oldu. Ben bu sualime cevap beklerken gecik
miş olmasına rağmen, bu şansı elimden kaçır
mak istemem. Konu bugün için belki aktüel de
ğildir ama devamlı bir aktüalitesi vardır. Çünkü 
insan sağlığına devamlı olarak aykırı bir husus

tur. Her oiin 7F*ai ilâçlı buğday piva^a^a satılmak
ta, un yapılmakta, bulgur yapılmakta ve vatan
daşın sıhhatine zararlı olmaktadır. Her gün bu 
tip önergelerle sözlü soruların görüşülmesi ön
lenmiş ve sözlü sorular görüşülmemiştir. Bu tak
ririn kabul edilmemesini ve sözlü sorulara arka
daşlarımın öncelik vermesini, görüşme imkânı 
vermesini rica ediyorum. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrir aleyhinde sayın Karave-
lioğlu görüşlerini izah ettiler. Bütün işlere tak-
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dimen takrirde bahis konusu edilen hususun gö
rüşülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Rapor üzerinde müzakereye ge
çiyoruz. Komisyon raporunun okunup okunma
ması hususunu oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını arzu edenler... Okunmamasını arzu eden
ler... Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde sayın Sırrı Atalay 
buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka
daşlarım, yasama meclislerinin dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki kanun teklifi 
daha önce, yani 1963 yılında, çıkmış bulunan 
378 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine dairdir. 378 sayılı Kanun 1963 yılının 
Temmuz ayında bu yüksek huzurunuzda görü
şüldüğü sırada ifade ettiğimiz ve değiştirilmesi
ni istediğimiz, Anayasaya aykırı olduğunu iddia 
ettiğimiz ve kısmen itibar bulan hususlar, Ana
yasa Mahkemesi tarafından yerinde görülerek 
378 sayılı Kanunun birinci maddesi iptal edil
mişti. Bu iptal üzerine iki kanun teklifi hazır
lanmıştı. Biri Sayın İsmail Arar tarafından, di
ğeri de Sayın Solmazer'le Sayın Coşkun kırca 
tarafından hazırlanan bu kanun teklifleri Mil
let Meclisinden geçmiş ve huzurunuza gelmiş 
bulunmaktadır. 378 sayılı Kanunun birinci mad
desinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi terimi 
daha önce bir başka vesile ile yine Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmiş bulunma
sına rağmen burada Cumhuriyet Senatosunda 
dış münasebetlerin temsilinde, ister Avrupa 
Konseyi Danışma Meclisinde, ister bir milletler
arası andlaşma neticesinde, hukukî tüzel kişili
ği olsun veya olmasın, yasama organı üyeleri
nin katılacağı kurula gidecek bir heyete katıl
ması o şekilde düzenlenmiş idi ki, gerektiğinde 
bu münasebetlere Cumhuriyet Senatosundan bir 
üyenin dahi birleşik toplantı grupu içinden se
çilmeme mümkün idi. Anayasa Mahkemesi de 
Cumhuriyet Senatosunu ikinci Meclis olarak bu 
dış münasebetlerde temsil edilmeme ihtimalini 
vermesi sebebiyle, ihtimalini doğurması sebebiy
le, birinci maddeyi iptal etmiş idi. İptal sebebi, 
Cumhuriyet Senatosunun bu dış münasebetlerde 
temsil edilmeme ihtimaline dayanmış bulunu
yordu. İptal edildi. Altı aylık müddet de doldu, 
kanun çok geç bir değiştirmeye tabi kılındı, ni

hayet huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Fa
kat, ikinci Meclis olarak Cumhuriyet Senatosu
nun Anayasanın kendisine temin ettiği hak ve 
yetkileri temin eden, hükümleri kısıtlıyan bi
rinci maddeyi iptaline rağmen gelen teklif, bi
rinci maddede ve diğer hususlarda yine Cumhu
riyet Senatosunun ikinci Meclis olarak yetkileri 
ile ilgili ve kısıtlayıcı hükümler getirmiş bulun
maktadır. Ne hazindir ki, Cumhuriyet Senato
sunun Anayasa ve Adalet Komisyonu Sayın 
Coşkun Kırca'nın hazırladığı bu metni aynen 
benimsemiş ve ibare değişiklikleri örtüsü altın
da Anayasanın ikinci Meclis sistemini zedeler 
diye kaldırdığı hükümler bir başka şekil altın
da daha da kötüîeştirilerek getirilmiş ve üzeri
ne eğinilmenıiştir. Şimdi bunlara değinelim. 

Anayasa Mahkemesi Türkiye Büyük Millet 
Meclisi diye bir makam ve merci olmadığını 
açıkça ifade etmiş, bir başka kanunu, biraz son
ra değineceğim, iptali dolayısiyle bunu açıkça 
tesbit ve hukukumuza yerleştirmiş bulunmakta
dır. Türkiye Büyük Millet Meclisi terimi Ana
yasa Mahkemesi tarafından iptal edilince bu se
fer karşınıza yeni bir terim geliyor. Nedir? Tür
kiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantı Baş
kanlık Divanı. Yeni bir terim, yeni bir isim 
icadediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Bir
leşik Toplantısı Başkanık Divanı. Ve bu Baş
kanlık Divanı, bir itiraz falan olursa tesbit ede
cek. Böyle bir başkanlık divanı var mıdır, yok 
mudur? Böyle bir başkanlık divanı yoktur, ni
çin yok, şimdi görelim. 

Anayasa Mahkemesi, 1965 esas, 38 karar, 
1967/7, 8 Şubat 1966 tarihli, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Teşkilâtına dair olan 5509 sayılı 
Kanuna ek 6341 sayılı Kanunun birinci mad
desini değiştiren 16 Temmuz 1965 günlü ve 695 
sayılı Kanunun üçüncü maddesinin, Anayasa
nın 63 ve 84 ncü maddelerine aykırılığın nedeni 
ile iptaline karar verilmesini istiyen talebi tet
kik eden Anayasa Mahkemesi bu talebe uygun 
olarak iptal kararı almış bulunuyordu. Bu ge
rekçede aynen şöyle deniyor: «Anayasa ile sö
zü geçen tüzüğün bu hükümleri karşısında 
özetle denilebilir ki, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin toplantıları Millet Meclisi ile Cum
huriyet Senatosunun bir araya gelmeleriyle 
birleşik olarak yaptıkları, toplantılardan iba
ret olup bu toplantılar için ayrıca seçilmiş bir 
başkanlık divanı ve başkan yoktur. Bu göre-
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vi Millet Meclisi Başkanlık Divanı yapmakta
dır. Anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı adını taşıyan bir makam öngörmemiş
tir. Böyle olunca Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı adını taşıyan bir makamın ka
nunla ihdas edilemiyeceğini, aksi halde bu ya
sama tasarrufunun Anayasaya aykırılığı kabul 
etmek gerekir.» «Neyi Anayasa Mahkemesi 
açıkça tesbit ediyor? Türkiye Büyük Millet 
Meclisi diye bir terim yoktur, bir Başkanlık 
yoktur, diyor ve yine aynı şu kelimeleri kulla
nıyor. «Anayasa ile sözü geçen içtüzüğün bu 
hükümleri karşısında özetle denebilir ki, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin toplantıları Mil
let Meclisi ile Cumhuriyet Senatosunun bir ara
ya gelmesi ile, birleşik olarak yaptıkları top
lantıdan ibaret olup, bu toplantılar için ayrıca 
seçilmiş bir başkanlık divanı ve bir başkan yok
tur.» Anayasa Mahkemesi sarih, yetik ve se
çik olarak ifade ediyor. Ayrıca seçilmiş bir 
birleşik yani, iki Meclisin bir araya geldikle
ri aynca bir birleşik divan yoktur. Aynca bir 
birleşik toplantı divanı diye bir müessese yok
tur. Başkanı yoktur. Ne vardır? Cumhuriyet 
Senatosu ile Millet Meclisi Anayasanın tasrih 
ettiği h*zı hususlarda toplandık!an zaman sırf 
bu toplantıyı idare etmek ^u toplantıya mah
sus olmak ÜTiere Millet Meclisi Bakanl ık Diva
nı MriVik toplantıya Başkanlık e*er o kadar. 
Bir ic ik Toplantı Divanının Başkanlığını Mil
let Meclisi Başkanlığıdır. Bu ha<ka memle
kenlerde sıra ile yapılmaktadır, italya'da oldu
ğu gibi. Türkiye'de Anayasa icabı olarak Cum
huriyet Senatosu Başkanı Anayasada tasrih edi
len hallerde Cumhurbaşkanına vekalet edeceği 
giM Mr ayn üstünlük Cumhuriyet Senatosuna 
veriHioi için Birledik Toplantı Divanı. Ba^ 
kaklık Divanını da Mi^et Meclisi Başkanlık 
D i ^ m yapsın. B'^yleliMe Hr muvazene temin 
edilsin diye, Temsilciler Meclisinde görüşülme
si e s n a n d a m,iinakasalor,n ne+ice^i olarak hu 
usul ka^ul edi!misti. Ve Nr arkadaşımızın 
verdiği münavebe ile. birledik toplantılara 
Cumhuriyet Senatosu Oe Millet Meclisi ^-«kan-
lık Divanlannm Başkanlık etmesi teklifi kar
şısında komisyon sözcüsünün verdiği izahat 
bu muvazeneyi kurabilmek için Birleşik TOP 
lantı Divanı Başkanının, bunun dışında hioMr 
yetkisi yoktur. Bir makam, bir merci, bir Baş
kanlık Divanı değildir diyor. Anayasa tesbit 

ediyor, iptalinde açıkça söylüyor. Millet Mec
lisi ve Cumhuriyet Senatosunun bir araya gel
meleri ile, birleşik olarak yaptıklan toplantı
lardan ibaret olup bu toplantılar için aynca se
çilmiş bir Başkanlık Divanı ve bir Başkan yok
tur. Yok böyle, bir ayn Birleşik Toplantı Baş
kanlık Divanı bir Başkanlığı yok ki, yeni geti
rilen metinde Anayasa Mahkemesinin iptali 
karşısında yeni bir örtü ile Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı Başkanlık Diva
nı diyebilsin. Yok böyle bir Başkanlık Divanı. 
Böyle bir Başkanlık Divanı olmadığına ve Ana
yasa Mahkemesi de bunu bütün aynntı lan ile 
ifade etmesine rağmen birinci maddede yeri ne? 
Millet Meclisine bir ayn bakımdan yetki ver
mesini, bizim komisyon da tetkik etmeden, 
arattırmadan, sanki değişmiş ve yeni bir öl
çü getirilmiş gibi kaHıl ederek getirmesi hu
susu Anayasanın ipfali, Anayasanın ruhu ve 
mâna^na değil sarih hükümleri karşısında yer
siz, Anayasaya aykın bulunmaktadır. Bu iti
barla raporun tekrar tetkik edilmek üzere ko
misyona gitmesi ""erekli bulunmaktadır. Şimdi 
".VT*">", S°yın Nusrat Tuna ile, tasan înrüsül-
düğü s^ra^a zannedersem. Temmuzun ilk prün-
l.eri. idi, H r a H r e e aynı fikri Hırada, savunmuş 
idik, k^^di^î jio 373 s^vıb Kanunun ^n^y^sa-
ya r v ^ ^ b ^ ' n v C'mkü. 378 sayılı Kamınım 
^,iri"n/ıi maddesi yetkiyi Hrle-ik toplantı d o ]çi 
r^'ıü!o-"a veriyordu. Gruplar Kir araya gelip. 
yopacoMar. Biz diyorduk ki, Sayın Tevetoğ-
lu'da benimsemişti, Saym Karavelioğlu'da bu
raca «^rüsmelere katılmışlardı. Sayın Necip 
D^mho^lu yok şimdi Hırada, onlarla beraber 
Hr mücadele yıpmıs idik. İki Meclis yetfiteri 
müsavi, iki Meclistir. Temsilde birbirinden 
f°rkı. yoktur. Avrupa Ko^-eyinde, İtalya iki 
Meab'si ile Fr^n^a iki Meclisi ile sena.tolannda 
daha cok üye ile temsil edilirler. Ve Hı tem-
r . ;]" İQ ^vfi^rt, Millet M^oJi^min hicHr şekilde üs-
+,*w>iiirHi yekt.nr. F-*rer bi'dm AnavsoTmz B,-H-
ce K°rma Komisyonuna Millet Meelismden 35 
üye. Cumhuriyet Senatosundan 15 üyeden mü
rekkep bir heyetten kurulmasını vermisse Tau
nun nedeni ayndır. Bu örneği alarak, Dilek
çe Karma Komisyonunu ve Bütçe Karma Ko
misyonunun bu iki aynkpını tespit ederek bü
tün temsillerde, bütün yetkilerde Cumhuriyet 
Senatosunun daha az Millet Meclisinin daha cok 
yetkiye sahibolduğu kanısına varmak yanlış-
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tır. Kaldı ki, Anayasa kanunların mekik 
sisteminin tabiî icabı olarak Cumhuriyet Se
natosunca değiştirilen bir metin Millet Meclisi 
komisyonlarında CunıOıuriyet Senatosunun de-
ğiştirişi kabul edilmezse, Millet Meclisi metni 
benimser ise kurulacak Karma Komisyonun, 
Anayasa eşit şekilde kurulmasını getirmiştir. 
'Soruşturma komisyonları da eşit üye verilerek 
kurulmuştur. Ama bütçeler bir nevi güven oyu 
müessesesi vazifesini görmektedir. Bütçelerin 
görüşülmesinde iktidarı elinde tutan tek parti
nin veyahut, çok partilerde, yahut koalisyonlar
dan kurulmuş şekli ile istikrarı temin ve böy
lelikle ayrıca bütçe yolu ile hükümetlerin dü
şürülmesi gibi başka memleketlerde tecrübe
sinde çok kötü sonuçlar vermiş bir tatbikatı 
önliyebilmek için Anayasa bu yolda, Millet 
Meclisinde ekseriyeti tutan koalisyon yahut 
siyasi partiyi, Cumhuriyet Senatosunda, ayrı
ca bir güven ojnına götürmek yahut ayrı bir 
şekilde denetleme yolu ile düşürme imkânlarını 
önliyebilmek için bu yola baş vurmuş ve Kar
ma Komisyonun teşekkülü için bu yolda Mil
let Meclisine sayı farkı vermiş bulunmak?:?, dır. 
Onun dışında Millet Meclisinin başka bir re-
kilde daha fazla temsil edilme yetki ve hakla 
yoktur. Bu sebeple uzun münakaşalardan son-
ra birleşik toplantı dediğimiz Cumhuriyet Se
natosu ile Millet Meclisinin bir araya geüip, bir 
grup teşkil etmeleri için de oranlara gere H~ 
tesbit yolu bulunmuştu. Bu kere getirilen hu
sus, % 3 Cumhuriyet Senatosu, % 70 Millet 
Meclisi temsil ediliyor ve bunu da biz kabul 
ediyoruz. Halbuki, daha önce bu şekil gelmiş 
ve Yüksek Heyetiniz ve komisyon direnmiş idi. 
Ancak Karma Komisyona gidip de Millet Mec
lisi kabul etmediği için bir hal çaresi olarak 
378 sayılı Kanunun birinci maddesi bir çözüm 
olarak bulunmuş idi. Anayasa Mahkemesi boz
duktan sonra yüzde 30 ve yüzde 70 İlk bir 
husus geliyor. Biz de şimdi bunu kabul etmiş 
bulunuyoruz. Avrupa Konseyinde temsil edi
len memleketlerde de ikinci meclis ile birinci 
meclis, millî meclis yahut senato, yahut Cum
huriyet Meclisi yahut Millet Meclisi terimle
riyle ifade edilen iki meclis için böyle bir oran 
yolktur. Sayıları ne olursa olsun temsil esidol-
maMadır, eşit temsil vardır. Hattâ İtalya'da oldu
ğu gibi senatörlerin sayısı daha fazladır. Şimdi 
biz tutuyoruz yüzde 30 ve yüzde 70 gibi, iki Mec -
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I liste de adede bakıyoruz. Bütün münasebetlerde 
I sanki bunu Anayasa emrediyor gibi bir usul 

olarak bunu getiriyoruz. Bu da yanlış bulun
maktadır. Ayrıca, 378 sayılı Kanundan daSıa 
ağır ve değişik olarak üstü kapalı geçen bir 
hüküm vardır. Komisyon her halde bunu gör
memiştir. ikinci maddede şöyle bir tarif var
dır. Yani bu tüzel kişiliği haiz olmayan kurul
lara gidecek heyetlerde de % 30, % 70 oranını 
getiriyor; gayet kurnazlıkla geliyor, üstü ka
palı olarak geliyor. He diyor? Birinci madde, 
«hükümleri gereğince seçilir.» Birinci madde
deki % 39, % 70 oranı, ikinci maddede tetkik 
edilmeden getirilmiştir. Bir milletlerarası and
îaşma ile kurulmamış olan ve milletlerarası hu
kuk tüzel kişiliği niteliği taşımıyan parlâmen-
tolararası birlikleri toplantılarında T. B. M. M. 
ni temsil edecek heyetler birinci madde hükmü 
uyarınca seçilir. Birinci madde hükümleri ge
reğince seçilince % 30, % 70 oranı orada da 
tatbik edilecektir. Yani tüzel kişiliği olmı-
yan milletlerarası bir toplantıya yasama organ-

i larmın katılmaları söz konusu olduğu takdirde 
I yasam organları dolayısiyle tüzel kişiliği haiz 

ister bir andîaşma neticesinde olsun, ister bir 
andîaşma neticesinde olmasın, yasama organ
ları üyelerinin katılacağı bir tüzel kişilik hüvi-
yetmdeki, niteliğindeki bir kurula katıldığı 
zaman birinci madde hükümleri nasıl uygula
nıyorsa ikinci madde hükümleri de uygulana
cağına göre yüzde 30 ve yüzde 70 oranı bura
da da uygulanacaktır. Birleşik Toplantı Diva
nı Başkanlığı hâkim rolü oyıııyacâktır. İtiraf
ları dinliyecektir ve hele 7 nci maddeyi tetkik 
ettiğimiz zaman görülecektir ki, daha barailı 
hükümlerle karşı karşıya gelinmiş olunacaktır. 
Ve böylelikle yetkiyi de Millet Meclisine ver
miş bulunuyoruz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 6 ncı mad
dede, 378 sayılı Kanunun müzakeresi sırasında 
da itiraz etmiştik, lisan bilmek konusu, Avru
pa Konseyi Danışma Meclisine veyahut da bir 
milletlerarası andîaşma neticesi ile, hukuk tü
nel kişiliği haiz olsun, olmasın yasama organı 
üyelerinin katılacağı bir kuruluşa gidildiği ve
yahut 9 nci maddede tasrih edilen hususlarda gi
dildiği zaman ingilizce, Fransızca lisanlarını bil
melerini zorunlu kılmaktadır. Şimdi ben nere
de ise 20 seneden beri yasama organlarında üye-
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yim, eski T. B. M. Meclisinde, Temsilciler Mecli
sinde ve Cumhuriyet Senatosunda, gerçi gitme
dim bıı Konsey toplantılarına, arzu da etmedim., 
fakat mevzuatını bilirim, giden arkadaşlarla gö
rüşürüm, İtalyanlar gittiği saman Fransızcayı 
çok güzd bilirler ama İtalyanca konuşurlar. Av
rupa Konseyi Temsilciler Meclisinde kendi dili
ni konuşur. Fransızcayı ve ingilizceyi konuşma
ya. mecbur değildirler. Küçüklük duygusu içinde 
olmaya lüzum yok. Türkçeyi konuşalım. Bü
tün diller süratle dakikası içerisinde bütün dil
lere çevrilmektedir. Niçin? Sebep nedir? İngi
lizce ile Fransızcayı mecburi kılıp lisan bilen ve 
bu isin ticaretini yapan muayyen kişilere; yıl
lar için söylüyorum, şimdi için bunu asla söyle
miyorum, bütün arkadaşlarımı tenzih ederim, 
lisan bilenlere bir üstünlük ve onlara bir imti
yaz verme yoluna niçin gidiyoruz? Sebep ne
dir? Fransızca ve ingilizce bilmenin mecburiye
tini ifade ettim. 20 senedir belki içinizde en 
uzun Parlâmento hayatı olan bir arkadaşınızım 
ve şimdiye kadar da gitmek aklımdan geçme
miştir. Onun için rahatlıkla söylüyorum. Yani 
kendim için istediğim bir husus olmadığı için, 
rahatlıkla söylüyorum. İngilizce, Fransızca bil
mek mecburiyeti nedendir? Sonra, arkadaşlar 
iyi tetkik etmemişler, kaldı ki ne olacaktır? Ar
kadaşlar, lisan bilmek mecburiyeti gayet saklı 
olarak getirilmiştir. 7 nci maddeyi okuyorum. 
Dikkatle dinlerseniz anlaşılacaktır. 

«1 nci ve 2 nci maddeler gereğince yasama 
meclislerinden milletlerarası toplantılara katı
lacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyele
rinin Fransızca veya İngilizceyi veyahut da git
meleri bahis konusu olan toplantılarda kullanı
lacak dillerden birini iyi bilmeleri gereklidir. 
Bu T. B. M. M. üyelerinin 1 nci ve 2 nci madde 
gereğince isimlerinin ilgili yasama meclislerine 
duyurulması ile seçimlerinin tamamlanabilmesi 
için, yani Cumhuriyet Senatosu Üyesi kendi gru-
pu yahut Birleşik Toplantıdaki grupta seçilmiş, 
Cumhuriyet Senatosuna bildirilmiş ve burada 
okunmak suretiyle heyet üyeliği kesinleşecek olan 
adayların üyeliklerinin Cumhuriyet Senatosun
da kesinleşebilmesi için, yahut tamamlanabilme
si için bu fıkrada yazılı dillerden birini iyi bil
diklerini Birleşik Toplantı Başkanlık Divanına 
bildirilecektir. Ya Sayın Ahmet Nusret Tuna, 
ya da Sayın Fehmi Alpaslan Cumhuriyet Sena-

| tosundan gösterilmişlerdir. Burada seçim yapı
labilmesi için T. B. M. M. Birleşik Toplantısı 
Bakanlığına bu arkadaşların lisan bildiklerini 
yası ile bildirmeleri gerekir. Sizi grupunuz seç
ti, Saym Tuna'yi grupu seçti. Seçiminin tamam
lanabilmesi için lisan bildiğini Birleşik Toplan
tı Başkanlık Divanına bildirecektir. Hangi Bir
leşik Toplantı Başkanlık Divanına? Yok. Mev-
cudolmıyan yani Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanına bildirecektir. Yazılı bildirinin, iyi 
lisan bildiğine dair karineleri göstermesi de lü
zumludur. Ayrıca karineleri göstermesi mecbu
riyeti de olacaktır ki, burada tamamlansın, iki 
Meclis sistemi nerede kaldı? Meclislerin tama
men birbirinden bağımsız hüviyetleri nerede 
kaldı? 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Gruplar ne
rede kaldı? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Gruplar ne
rede kaldı Saym Ucuzal'm dediği gibi? Lisan 
bileceksiniz. Yok böyle bir şey. Dünyanın hiç
bir yerinde bu kadar aşağılık duygusu içinde 
hazırlanmış bir kanunu bana hiç kimse göstere
mez, Ondan sonra da grupumuz seçecek, Mecli
siniz rÂ7Â tasvibedecek; ama iyi lisan bildiğini-

j si Birleşik Toplantı Başkanlık Divanı şart ko-
I şııyor. Ne diyor? Seçimlerinin tamamlanabilme

si için bu fırkada yazılı dillerden birisini iyi bil
diklerini T. B. M. M, Birleşik Toplantısı Başkan-

I hgına yası ile bildirmeleri gerektir. Bu yazılı 
! bildirinm iyi lisan bildiğine dair karineleri gös

termesi lâzımdır. Bildirmeniz, iyi lisan biliyo
rum demeniz kâfi değil, iyi lisan bildiğinize da-

I ir karineleri bildireceksiniz. Ve o zaman da eğer 
I lütfederse Millet Meclisi Başkanı, lisan bili-
| yor, derse seçileceksiniz. Bilmiyor derse bitti, 

başkaca bir itirazı yok, seçilemiyeceksiniz. Bu 
şekil iki Meclis sistemini zedeliyen, Anayasaya 
da ayları bir mercii meydana getirerek bir ha
zırlığa Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonunun beraberce bulunması ve bunu 
itirazsız, muhalefetsiz buraya getirmesini ben 
her halde arkadaşlarımızın iyi niyeti ile mesele
yi iyice tetkik etmediklerine ve nedenlerini araş
tırmadıklarına veriyorum. Çünkü tetkik etselerdi, 

j Sayın Husret Tuna ile 1983 te beraberce burada 
br. fikirlerin mücadelesini yaptık. Ayrı bir görü
ne sahibolmadığmı çok iyi bildiğim arkadaşım
dır. Bu sebeple bir önerge veriyorum. Komis-

349 — 



C. Senatosu B : 43 

yon lütfen geri alsın. Bu raporu ve maddeleri 
yeniden tetkik etsin, huzurunuza getirsin, S a 
ğılarımla. 

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

kan, eğe*—geri alıyorlarsa konuşrnryacağını. 

BAŞKAN — Yok efendim, komisyon cevap 
verecek, Anayasan:n maddeleri var. 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Sayın Bal
kan, muhterem senatörler, yasama meclisleri
nin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkın
daki 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 
kanun teklifindeki noksanlıkları, tezatları Ana
yasaya ayları olan cihetleri benden evvel ko
nuşan kıymetli arkadanım Sayın Sırrı Atalay 
geniş şekilde, belirttiler. Aşağı - yukarı ben bu 
cihetlere temas etmiyecağim. Yalnıs ben de 
bir parça yine aynı şeyleri arz edeceğim. 

Burada İ nci maddenin 2 nci fıkrasında, 
1 nci maddenin 8 nci fıkrasında, kesa 8 ncı 
maddenin 1 nci fıkrasında T. B, M. H. Birle
şik Toplantısı Başkanlık Divanı, tâbirleri geç
mektedir. 

Kıymetli arkadaşını daha evvol belirttiğim 
gibi, böyle bir makam ve merci yoktur. Ancak 
Anayasanın 84 ncü maddesinin son fıkrası 
T. B. M. M. nin Birleşik Toplantılarında Baş
kanlık Divanı olarak Millet Meclisi Başkanlık 
Divanı ibaresini koymuştur. Millet Meclin ka
nadı her nedense Senatoyu daima bir tarafa 
itmek gaygusu ile, daha evvel Anayasa Mah
kemesince iptal edilmesine rağmen, hâlâ başka 
yollardan Senatonun üzerinde bir Başkanlık 
Divanı varmış gibi bir tutum içine girmiştir. 
Burada Senato Başkanlığını, Başkanlık Diva
nı ve Senatoyu, bertaraf etmek gayesi açıkça 
belirtilmektedir. Çünkü şurada verilen pek çok 
salâhiyetler her iki Meclis kanadını da alâka
dar eden hususlarda direkt şu tâbirle Millet 
Meclisi Başkanlık Divanını da değil de, muvak
kat bir vazife gören, o toplantı için Başkanlık 
yapan arkadaşla iki kâtibine verilmiş gibi bir 
durum arz etmektedir. Millet Meclisi Başkan
lık Divanı da demiyor. Millet Meclisi Başkan
lık Divanı 13 kişidir, Senato Başkanlık Divanı 
da 13 kişidir. Halbuki Anayasanın 84 ncü mad
desinin son fıkrasına göre, o toplantıda, birle
şik toplantı dahi. Başkanlık Divanı, Millet 
Meclisi Başkanlık Divanıdır, demek suretiyle 
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üç kişiyi tasrih etmiştir. Senatonun ve Millet 
Meclisinin temsil salâhiyeti olmıyan böyle bir 
üç kişilik Başkanlık Divanına böyle salâhiyet
lerin verilmesi Anayasaya aykırıdır. Malûmu 
âliniz müşterek Başkanlık Divanı, diye bir tâ
bir yoktur. Böyle Müşterek Başkanlık Divanı 
diye bir mercii de yoktur, iki kanadın, iki ya
sama organının Başkanlık Divanları vardır ve 
müşterek mevzulanmızı hallederken bu iki 
Başkanlık Divanı müşterek toplanır, kararını 
verir. Bu kararlar her iki kanaatta da yeni
den sunulur ve kabul edilir, ancak o vakit hü
küm ifade eder. Nitekim 378 sayılı Kanun ge
reğince şimdiye kadarki tatbikat şu şekilde ol
muştur. Kurulan dostluk cemiyetleri yahut gi
decek temsilcilerin adedlerinin tesbiti ve saire-
si. Müşterek olarak Başkanlık Divanı toplantı
larında görüşülmüş ve karara bağlanmış. On
dan sonra hor iki kanada sunularak karar al
tına alınmıştır. Tatbikatta bizim iddiamızı te-
yidetmektedir. Ama her nedense şu teklif yapı
lırken, benim sözlerime başlarken arz ettiğim 
gibi, art bir düşünce ile sırf Senato Başkanlık 
Divanını ve Senatoyu bertaraf etmek kastı ile 
v ütün salâhiyetler sanki kendilerinde imiş gibi 
bir intiba vermek için buraya bu fıkra eklen
miştir. Zaten bunun için ben Başkanlık Diva
nına bir takrir vermiş bulunuyorum. Bu tâbir 
yerine, Müşterek Başkanlık Divanı tâbiri yeri
ne, hor iki Meclisin Başkanlık Divanının müş
terek toplantısına, tâbiri kullanılırsa bu iş hal
ledilebilir. Yine demin arkadaşımın buyurdu
ğa gibi burada lisan mecburiyeti hakikaten 
calibi dikkattir. Bilhassa yazılı bildirimde, iyi 
lisan bildiğine dair karineleri bildirmek lü
zumludur, diyor, Karine göstermek tâbiri de 
biraz burada tuhaf kaçmaktadır. İnsan bir li
sanı bildiğini ne ile ispat edecektir? Bunu: son
radan öğrenmiş ise sayü gayret sarf ederek 
T::aşka bir lisanı tekrar kendisi hususi mesaisi 
ile öğrenmiş ise bunu ne ile ispat edecek? İmti
hana mı tabi tutacağız? Kendisi ben hususi bir 
çalışma ile öğrendim derse bu şekilde beyanını 
burada bunu kabul etmiyeeek miyiz? Bu da 
ayrı bir mevzuudur. Daima münakaşayı muci
be olacak bir cihettir. Burada bir de yeni geti
rilen 2 nci madde j/asama meclislerinin 378 sa
yılı Kanununun 2 nci madesini tadil eden kıs
mı. oradaki tâbirlerle buradaki tâbirler değiş
miş ve burada bilhassa bir milletlerarası an-
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laşma ile kurulmamış olan ve milletlerarası hu
kuk tüzel kişiliğini taşımıyan Parlâmentolarara-
sı birliklerin toplantılarında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil edecek heyetler... Bir 
heyet, bu heyet birinci madde hükümleri uya
rınca seçilecek, bu heyetler aynı zamanda gö-
işlerini yürütürler demektedir. Burada Parlâ-
rev süresi boyunca ilgili Parlâmentolararası 
Birliğin Türkiye Büyük Millet Meclisinin idari 
mentonun üyelerinin hepsinin o topluluk için 
sanki mecburi bir üyelik sıfatı vermiş gibi bir 
durum oluyor. Onları bir vazife ile Parlâmen
to oraya gönderdiği halde ayrıca iradesini bir
den bütün seneye şâmil olmak üzere Meclis 
içinde de devam ettirmiş gibi bir durum olu
yor ve orada da bizi tabiî âza yopıyor. Bu ci
het de Parlâmento üyesinin bir topluluğa gir
me serbestisini bertaraf etmiş oluyor. Aşağıda 
4 ncü maddeye de dostluk gruplarının kurul
masını koymuş, bu dostluk gruplarının da ku
rulmasını da üyelerin iradesine tabi kılmış. Fa
kat bu üyelerin iradesine tabi olarak kurulan 
dostluk gruplarının harice gidecek heyetlerinin 
seçimi de yine 1 nci maddeye göre ayarlamış 
iradesinin dışına almış. Bu şekilde olunca bu 
dostluk gruplarının kurulması hususu hiçbir 
zaman revaç görmez ve birçok arkadaşlarım" z 
lüzumsuz yere aidat verme ve saire gibi ken
dilerini birçok faaliyetlerden kısıp, buraya faa
liyet sahalarına aktarması hususunu temin ede
mez. Bu da bu kanunla elde edilmek istenen 
gayeyi ortadan kaldırır. Bence bu alelacele ha
zırlanmış teklif, gerek umumi hatları itibariyle 
gerek halen bu bizim dış nıünasatb etlerimizi 
ayarlıyan tüzük de bugün meriyette olduğuma 
göre onunla da tam bağdaşamadığından aksak
lıklar doğuracaktır. Komisyonun bunu geri 
alarak gerektiği şekilde tadilât yapması sure
tiyle Umumi Heyete arz etmesi uygun olur ka
naatindeyim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, mevzu üzerinde benden evvel gö
rüşen arkadaşlarım Sayın Atalay ve Sayın 
Altan meselenin her tarafım yüksek huzurunu
za getirdiler. Bilhassa Sayın Sırrı Atalay arka
daşımızın mesele üzerinde daha geniş etiidde 
bulunmak suretiyle söylediği sözler eğer cüm
leleri çok çok tekrarlamak suretiyle birbirine 

karıştırılmış olmasaydı bir vuzuha varmak için 
yeniden konuşmaya lüzum görmiyecek, söz al
maktan vazgeçecektim. Ama sayın arkadaşım 
meseleleri bir mevzu üzerinde toparlarken bir 
cümleyi en azından 11 defa tekrarlamak itiya
dından bir türlü vazgeçemediği içindir ki, ben 
bir defa daha huzurunuzu işgal etme mecburi
yetini duydum; açık ve seçik ve kestirme ko
nuşmak zaruretiyle. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bu teklifi 
tDtkik ederken bana hâkim olan görüş daima 
Cumhuriyet Senatosunun mevkii nedir? O ol
muştur. Şimdi muhterem arkadaşlarımın ara
sında bulunan Sayın Enver Aka'nın da Baş
kanlık yaptığı zamanlarda bir ara Divana ka
tılmış bir arkadaşınız olarak her meselede dai
ma Cumhuriyet Senatosunun şahsiyetini ayak
ta tutmak için gayret sarf etmiş bir arkadaşı
nızım. Ben o zaman Halk Partisinde bulunuyor
dum. Fuat Sirmen Halk Partisinin Millet Mec
lisi Başkanı idi. Cumhuriyet Senatosunun Baş
kanı A. P. li bir arkadaşımız bulunuyordu. Bu
na rağmen meseleler geldiği zaman Halk Par
tisi Başkanının tutumunu yerden yere vurmak 
için elimden gelen gayreti sarf etmiş bir arka
daşınızım. Çünkü Fuat Sirmen maalesef bizim 
Cumhuriyet Senatosunun daha başından itiba
ren meseleyi bu gibi işlerle, idari tasarruflarla 
ve saire ile uğraşmayı kendi yüksek şahsiyeti
nin yakınma sokulmaz basit bir mesele gibi 
gördüğü için o inisiyatifle ele almış ve her mev
zuda Cumhuriyet Senatosu daima ikinci plâna 
atmanın yolunu bulmuştur. Sanki Türkiye Bü
yük Millet Meclisi diye bir makam varmışcasına 
ve onu temsil eden Birleşik Toplantıdaki Baş
kanlık vazifesini ifa etmesinden doğan bir ne
tice ile meclislerin bütün hayatına hükmetmek 
gibi bir vaziyet gelmiştir. Bu aynı zamanda, 
bizim Cumhuriyet Senatosunun şimdiye kadar 
temsil etmiş olan Başkanlarımızın, nazikâne tu
tumlarının ve biraz da bu meseleleri hafife alan 
görüşlerinin esef verici neticesidir. Burada hu
zurlarınızda ifade etmeye mecburum. Eğer böy
le olmasaydı asıl devamlılık ifade eden ve da
ha büyük kütlenin oyu ile daha az sayı ile gel
miş olması itibariyle bir senatörün en az üç 
milletvekiline tekabül ettiğini de göz önünde 
tutmak suretiyle Türkiye'de Cumhuriyet Sena
tosunun mevkii tam yerini bulmuş olurdu. 
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mı yok mu meselesinin münakaşasına kadar gi
dildiği bir zamana gelmişsek bu şimdiye kadar 
olan tutumumuzun neticesidir. Bu teklif geldi
ği vakit bu haleti ruhiyeyi tamamiyle hissettim 
ve bunun karşısında isyan ettim. Gönül çok is
ter ki, daha fazla meselenin münakaşasına mey
dan vermeden en az benim kadar Cumhuriyet 
Senatosunun haysiyetini üstün tutma hem mev
kiinde olan, hem de hasletinde bulunan komis
yon üyesi arkadaşlarımız bu teklifi geri alsın 
ve bunu bir şekle koymak suretiyle ortaya ge
tirsin. Bir defa Âtalay arkadaşımızın da dediği 
gibi, Birleşik Başkanlık Divanı, yok böyle bir 
şey. Anayasada yok, Anayasada yalnız birleşik 
olarak toplandığımız zaman o umumi salonda
ki vaziyeti ele almak suretiyle Millet Meclisi 
Başkanına imtiyaz veren bir zihniyeti Cumhu
riyet Senatosunun bir üyesi olarak ben isyan
cı bir ruhla karşılarım, arkadaşlar. Yok böyle 
birşey. Binaenaleyh, Birleşik Başkanlık toplan
tısı diye bir toplantıyı da kabul etmiyorum. Bu 
terim buraya geçtiği için böyle bir teklif üze
rinde görüşmek abesle iştigal etme mânasına 
gelir. Hangi kalemden çıkarsa çıksın, benim ar
kadaşımın kaleminden çıkmıştır ama, hangi ka
lemden çıkarsa çıksın abesle iştigal etme mâna
sına alırım. 

Sonra bu temsilde neden Cumhuriyet Sena
tosu daha az sayıda % 30 la temsil edilecekmiş 
de, Millet Meclisi % 70 le edilecekmiş? Arka
daşlar açınız 1961 seçimlerini Cumhuriyet Sena
tosu üyelerinin seçimine iştirak eden seçmen 
vatandaşın sayısı milletvekilleri seçimine iştirak 
eden seçmen vatandaşın sayısından daha fazla
dır. Yani toplanmıştır o nisbette vatandaş, 150 
tane insana gönül vermiştir, iradesini kullan
mıştır, toplanmıştır, ondan daha az vatandaş, 
450 tanesine oy vermiştir. Onların 450 sinin 
ağırlığından bizim 150 mizin ağırlığı daha çok
tur. Bunu böyle kabul etmezseniz, bizzat siz et
mezseniz, Türk Milletine kabul ettirmek müm
kün değildir, böyle Millet Meclisinin kafası yu
karda gezen ve hâdiseler arasında da kendileri
ni bir şey zanneden idareci mevkiindeki adam
lara kabul ettirmek mümkün olmaz. Onun için 
bu tasarıyı benim komisyonum mutlaka benim 
ve bizzat kendisinin haysiyetini ayakta tutmak 
için geri almaya mecburdur. Böyle bir tasarı 
kabul etmem. Bütçede 35 e 15 olmuş binaena-
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I leyh bu nisbet % 30 - 70 e tekabül ediyor. Yok, 
] böyle değil, arkadaşlar. Bütçenin hususiyeti 

vardır ama Anayasanın bu çelişik durumu, Ana
yasa, işte bizim de yapılmasına katıldığımız 

I Anayasanın birçok bozuk düzen yerleri vardır. 
işte bu da bunlardan bir tanesidir. Ama bu kıs-

I mı asıl Hükümeti düşürmek hakkı Millet Mecli-
| sine bırakıldığı için Cumhuriyet Senatosunun 
j devamlılığı itibariyle oraya bırakıldığı için ve 
| oranın feshedilmesi mümkün olduğu halde Cum

huriyet Senatosunun feshinin mümkün olmadı
ğı için oraya bırakıldığı için bir formül olarak 
böyle kabul etmişiz. Anayasanın başka madde
leri vardır. Yüksek Hâkimler Kurulu Seçimi. 

i Yüksek Hâkimler Kuruluna seçim yapılırken 
143 ncü maddede «Millet Meclisi ve Cumhuri
yet Senatosu, Yüksek Mahkemelerde hâkimlik 
etmiş veya bunlara üye olma şartlarını kazan
mış kimseler arasından gizli oyla ve üye tam 
sayılarının salt çoğunluğu ile üçer üye seçerler.» 
Buraya seçerken yani kaza organının kaderini 

I tâyin eden heyeti seçerken üçer üye seçiyoruz. 
Beraber seçiyoruz. Onlar da üç seçiyor, biz de 
üç seçiyoruz. Anayasa Mahkemesine üye seçer
ken orada da başka bir kısım almış onlara üç 
bırakmış, bize iki bırakmış. O zaman benim de 
içinde bulunduğum Kurucu Meclis vazıı kanun 
olarak neyi düşünmüş., bilinmez, pek üzerinde 

i de durmamış. Meclislerin ayrı ayrı olmaları 
prensibini esasında benimsemiş ama bir yeniliğe 
gittiğimiz için bunu anlamamış, kavramamış, 
yoksa illâ ve illâ Millet Meclisinin sayısı çok
tur da ona daha çok temsil yetkisi vereceğim 
diye her halde kimse düşünmemiştir. Eğer böy
le düşünseydik biz de o zaman Millet Meclisi-

! ne heves ederdik, o zaman milletvekili olmak 
isterdik. Bu tasarı hangi noktasından alınırsa 
alınsın sakattır. Anayasanın esprisine aykırıdır 
ve abesle iştigal eden ifadeleri ihtiva etmekte
dir. 

Bu kanun teklifinin bir tek iyi noktası var
dır. Parlâmentolararası birliklere yapılacak se
çimleri bir düzene bağlıyor. Düzenbazlıkları ön
leyici mahiyeti arz ediyor. Tâbirimi çok iyi bi
lerek kullanıyorum bu mevzuda bal gibi düzen
bazlıklar yürütülüyor. Falan üye aidatını ver
memiştir kendisini oraya seçtirmek istiyen in
san, gidiyor o üyenin de aidatını veriyor, böyle 

I marifetli arkadaşımız maalesef bulunuyor. Hele 
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bu marifetli arkadaşlarımızdan bâzıları bu me
seleye çok da önem veriyor, buraya kadar ta
kipler makipler... Bu rezaleti kaldırmak için 
bir hüküm getirilmiş, ama o da tam değildir. Bi
naenaleyh hem bu rezaleti daha iyi kaldıracak 
şekilde hem de Cumhuriyet Senatosunun şahsi
yetini haysiyetini ayakta tutacak şekilde abes
le iştigale mâni olacak şekilde bir metin hazır
lamak üzere komisyonun bu teklifi geri alması
nı hassaten ve arkadaşlarımın çok saygılı tut
tuğum haysiyetlerini de ortaya koymak suretiy
le arz ediyorum. (Alkışlar) 
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Hz '1Q he^ iki Meclisin müstakil birer hükmi 
şahsiyet olduğunu, müsavi üyelerden teşekkül 
t eai lâsımflreldiğini bildirdik. Biz böyle ka

bul ettik, Millet Meclisine gitti, bunu kabul 
etmediler. Anayasa Mahkemesine arkadaşlarca 
bu mevzuuda dâva açılmış, denmiş ki, her iki 
taraftan «müsavi sayıda üye gitmesi lâzımdır, 
elimizdeki kanun buna imkân vermemektedir. 
Fakat Anayasa mahkemesi, bu yoldaki Anaya
saya muhalefet hususuna işaret etmiyor ve 
Anayasaya muhalif görmüyor. Diğer kısımlar 
takdirinize kalıyor, bu tarihî vebali, diğer arka
daşlarım da yanımda yok, 17 Nisanda toplana
cak bir konseye Türk Heyetinin iştirak edeme
mesi gibi bir neticeyi, ben sözümle geri almak 
istemiyorum, takdir sizindir, eğer, Komisyona 
iade ederseniz bu hususları tasrih ederiz, in
şallah neticesi istediğimiz gibi hallolur. Benim 
başka diyecek bir şeyim yoktur. Durumu takdir
lerinize bırakıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Vural. 

MAHMUT VURAL (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlar, benden önce konuşan arkadaşlarım, 
dirayetli olarak pek çok hususlara temas ettiler. 
Ancak bâzı eksiklikleri tamamlamak bakımın
dan müsaadenizle bir Avrupa Konseyinde Tür
kiye'yi temsil etmiş bir üye olarak vâkıf oldu
ğum hususları, ikincisi de bu kanunun şevkin
de vapdnrş bulunan bir hatayı arz etmek istiyo
rum? 

Simdi bu kanun yasama meclislerinin dış 
münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında, bir 
kanu*1.. Burada yapılan h?ta sudur arkadaşlar, 
Parlâmentomuzun dış münasebetleri iki türlü 
yürütülmektedir. Bunlardan, birincisi ahdî mü-
naıa^etlerdir. Nitekim Bütçe Kanunu tetkik 
edildiği zaman görülecektir ki, ahdî münase
betler faslında, Avrupa Konseyi ve NATO Par-
lcmanterler Konseyi vardır. Bunlar milletlera
rasında yapılmış bulunan muahedelerle kanun-
la?,mıştır ve biz Türk Hükümeti olarak, Devleti 
olaralk Avrupa Konseyine yılda 12 milyon lira 
civarında bir aidat ederiz. Avrupa Konseyinin 
17 üyesi ile birlikte konseyin bütün masrafları
nı yüklenmiş vaziyetteyiz. Yani Parlâmento 
üyelerimiz 10 kişilik heyet Avrupa Konseyi Ana
yasası ile tanınmış hakka binaen 10 kişi ile iş
tirak etmese dahi, bunlar gitmeseler de, biz bu 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü sayın Tuna, 
buyurun efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ NUSRET 
TUNA (Kastamonu) — Muhterem arkadaşlar, 
Meclislerimizi alâkadar eden böyle bir mevzuuda 
konuşmanın zorluluğunu hissetmekteyim. Şimdi 
378 sayılı Kanun çıkarken, arkadaşlarımın bu 
hissiyatına bizler de tercüman olduk, ve bu fikir
leri bizler de dermeyan ettik ve hakikaten Cum
huriyet Senatosunun müstakil hüviyetini göste
recek şekilde değişiklikler yaptık ve bu kanunu 
gönderdik, Kaalesef bu kanalıların prot=er!nT,ü 
yüksek malûmunuz gitti, bizim taleplerimiz red-
dolundu benimsenmedi ve 378 sayılı Kanun çık
tı. Sayın Sırrı Atalay buna temas buyurdular. 
Biz de bu kanunda bir noksanlık olduğuna kaani-
iz. V^ za^-ıtlı^la da bu saMttir. Fakat, ^VJV1 

niçin böyle kabul etmeye mecbur oluyoruz, 17 
Nisanda arkadaşlar, Avrupa konseyi toplanmak
tadır. Bu konseye Yunanlılar iştirak ettirilme-
mektedir. Türk Parlâmento üyelerinin bulunma
sının zaruret halinde olduğunu bildirdiler. Bize 
29 Martta gelmiş olmasına rağmen, aoela top
lantılarla bu teklifin bu tasarının bu şekilde 
çıkması zaruri oldu. Arkadaşların ısrarlarını gö
rüyorum. Böyle tarihî bir toplantı olacağını Türk 
Parlâment^nnnn iştirakinin zaruri old^ğmıu, 
Anayasa Mahkemesinin bu kanunu iptal ettiğini 
bir boşluk yaratıp ona iştirakten mahrum bıra
kılmaması lâzımgeldiğini bildirdikleri için ve 
evelce yaptırılmış değişiklikler de T, B, M. M. 
de değiştirilmek suretiyle 378 sayılı Kanun çık
tığı için, bu yapılmıştır. Fakat bir değişiklik yap
tığımız zaman bunun tekrar Meclise geleceği, 
Mecliste bu işin gecikeceği, bu suretle 17 Nisan
daki Türk heyetinin iştirakinin güçleşeceği için 
acele olarak huuzrunuza getirilmiştir. Burada bâ
zı hususlara da temas etmek istiyorum o zaman 
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aidatı Devlet olarak vermek mecburiyetindeyiz 
ve bu şekilde devam etmiştir, devam edecektir. 
Bir de bunun haricinde sadece Parlâmentolar-
arası münasebetlere taallûk eden, bir anlatma
lara dayanan Parlâmento1 ararası Tir-k Binliği 
Türk GTipu, dikeri Turizm Grupu ve bir de 
bunların haricinde dostluk grupları olmak ü^e-
re meydana çelmektedir. Şimdi bu kanun tek
lifinde maalesef mahiyeti itibariyle mutlak su
rette ayrı şekilde mütalâa edilmeleri ica^eden 
ahdî münasebetlere dayanan Avrupa Konseyi 
doğrudan doğruya bir dostluk grupu mahiye
tinde nazara alınmış karma karışık bir variyet 
te hepsi birden düzenlenmek istenmektedir. 
Muhterem arkadaşlar, dostluk gruplarınm ve 
diğer parlamenter birliklerin birer içtüzüğü 
vardır. Bu içtüzükler kuruluşları itibariyle 
beynelmilel bir statüyü haizdir. Meselâ Parlâ-
mentolararası Birliği Tü>k Grupu Merkezi Ce
nevre'de bulunan ve çok eski bir maziye daya
nan. zannederim, 40 - 50 sene mazisi o!?n. 100 -
110 devletin üyesi bulunduğu bir birliğin üye
sidir. Bunun tüzüğüne .""öre ancak parlamenter
lerden üye olanlar bir grup meydana getirebi
lirler ve o <rrup kendi yönetim kurulunu seçer, 
işini düzenler. Bu hususta tüzükleri va~dır: dost
luk grupları ise, yine başka nizam ve statü içe
risinde meydana çelmektedir ve daha ay-ı bir 
mahiyettedir. Halbuki Avrupa Konseyi doğru
dan doğruya bir muahedeye istin? detmekte 17 
devlet. Avrupa Asamblesinde en iyi parlamen
terleri ile kendilerini temsil ettirmektedirler. 
Nitekim Türkiye'den giden arkadaşlarımız da 
T iH: Parlâmento hayatında daima isimledi olan 
daima Devlet yönetiminde yer alan kimselerden 
meydana gelmiş bir heyetti bugüne kadar. Şim
di bunların çalışma sistemi ayrıdır, bizim Av
rupa Konseyinde bir daimî delegeliğimiz vard?r 
Hariciye Bakanlığına bağlı ve tahsisatı Harici
ye Bütçesinden ödenen bir baş delegemiz ve 
onun emrinde yine yardımcıları vardır ve Ha
riciye kariyerini haiz insanlardır. Bunların ma
alesef Avrupa Konseyinde bir sek^eteryası da
hi mevcut değildir. Bu Avrupa Komeyine gi
den arkadaşlarımız bir takrir dahi yazdırmak 
isteseler, yazdıracak bir sekreter bulamazlar. 
yazılarını ya kendileri yazmak mecburiyetinde
dirler veya daimî delegeliğimizde çalışan ma
hallî kâtip, aslen Yugoslav olan bir kimseye 
başvurmak mecburiyetinde kalırlar. Sayın Sır-
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-u At alay arkadaşımızın temas ettiği gibi, diğer 
17 devlet delegasyonu ile birlikte toplantıya iş
tirak ederken, hariciyenin en iyi tercümanları, 
en iyi ekipleri ile birlikte gelirler, Fransızcayı-
da Almancayı da, ingilizceyi de gayet iyi bil
dikleri halde, kendi öz lisanları ile konuşurlar: 
inadına kendi lisanları ile konuşurlar. Fakat, 
tercümanları, kurulmuş bulunan tercüme büro
su vasıtasiyle ve ope^lörleri vasıtasiyle onu ital
yanca konuşurken Fransızca ve ingilizce olarak 
doğrudan doğruya tercüme ederler. Yani de-
mek istediğim dâire? I 7 devlet Türkiye'nin hari
cindeki, 16 devlet, bu toplantılara çok geniş 
d°.«"er verir y e rvıemleketlerini en iyi şekilde tem
sil etmek isterler. Çünkü bir bakıma Müşterek 
Pazarın birçok kulisleri buradan idare edilir, 
AvTipa'nın birçok meseleleri Avrupa Konseyi 
toplantılarından idare edilir, komisyon oalışma-
v.-ı r-ye+ ciddidir, Mazeretsiz üstüste iki top-
""antıya iştirak etmiyen bir üye istifa emiş ad-
"\r--d-ur v e "hir Anayasa düzeni vardır. Gayesi 
Brde-ük Avrupa Devletinin kurulmasıdır. Sim-
di ' u n u n-etrüp böyle bir kuruluşu bir dostluk 
o,"upu mahiyetinde müta1âa etmek ve onu dost-
v,v o—ıpn statülünde bir nizama bağlamak, 
hiç mümkün Tre doğru değildir, Benim şahsi ka-
^.a- 'm, ahdî münasebetlerle bağlı olduğumuz 
"-\\ gi^i asamble toplantılarına ayrı bir düzen 
"""r 1 .^ dostluk grupları veyahut buna benzer 
-•x:~~„ ^r„.,„|„r,]r,r|?, ol T . "s^amble tAr>7altılarını 

da ayrı bir grupta mütalâa etmek lâzımdır. 

Şirıdi bu kanunu tetkik edecek olursak, 
Avrupa konseyinin bir defa birkaç yerde ismi 
.^eçer fakat doğrudan doğruya hâkim olan saik, 
kanunim şevki için veya sebep, şu veya bu dost
luk grupunda seçimi kazanamamışt yahut 
gitmeyi arzu etmiş de gidememiş bunu ne bile-
y'm başka şekilbrde istismar etmek suretiyle 
sevk etmek lüzumunu hattâ arzu etmiş bulu
nan arkadaşlar yahut o hava hâkim, benim 
kanaatimce bu doğrudan doğruya bir Parlâ-
msntolarara^ı bir münasebeti düzenlemek değil 
arkadaşlar. Biz bu meseleyi esaslı şekilde ele 
almak mecburiyetindeyiz. Cumhuriyet Sena
tosu Komisyonu bunu gari almalı Avrupa 
Konseyi Kuruluş muahedesini de nazara al
mak suretiyle iyice tetkik ettikten sonra Av
rupa Konseyinde bir düzen esaslı bir çalışma 
meydana getirecek sistemi vaz'etmsli, Hariciye 
Bakanlığını bu çalışma esnasında kendileriyle 
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birlikte çalışacak bir statüye sokmalı, giden 
Parlömanter arkadaşların orada doğrudan 
doğruya Türk Parlâmentosuna ve Türkiye. Cum
huriyeti Hükümeti ve Devletinin menfaatle
rini koruyacak bir çalışma tarzının içine gi
rebilmelerine imkân vermelidir. Diğer taraf
tan dostluk gurupları mesabesinde görülen, 
bir bakıma turisttik seyahat şeklinde mütalâa 
edilen durum ise ayrı mütalâa etmelidir. 

Şimdi Parlâmentolararası Türk Grupunun 
bir içtüzüğü var, bir umumi heyeti var, çünkü 
üye olanlar umumi heyetini meydana getirir
ler bir de idare heyetleri vardır. Bunlar du
rurken, beynelm lel anlaşmaya göre, heyeti 
Başkanlık Divanına bir tarafa itip, doğrudan 
doğruya Sayın Sırrı Atalay ve diğer arkadaş
larım izah ettikleri gibi, mevhum bir Başkan
lık Divanının yetkisi altında her şeyi hallet
meye kalkmak özürü kabahatinden büyük, ya
rın ne bileyim hiçbir suretle tervicedilmiye-
cek birçok hareketlerin meydana gelmesine 
sebebolacak bir düzeni getirmek olur. Ben ko
misyondan rica ediyorum, Avrupa Konseyini 
mutlak surette bu meselenin dışında mütalâa 
mecburiyetindedir. Ayrısın, Avrupa Konseyin', 
ahdî münasebetlere uygun şekilde bir düzene 
bağlayabilir, gidecek parlömanter arkadaşları
mızın Hariciye Vekâleti teşkilâtı ile birlikte 
koordine çalışacak ve hattâ oradaki Hariciye 
Vekâleti daimî deloğasyonunun bizim bu Par
lâmento Heyetinin bir bakıma emrinde çalı
şacak şekilde düzene bağlanması esasını vaz'-
edelim. Hariciye Vekeâletin'n sekreteryasm-
dan istifade edelim; onu bir statüye bağlıya
lım diğer dostluk gruplarını da aynı şekilde 
mütalâa edelim. Bu kanunun 1 nci maddesi 
bir roman kadar bir bakıma, kanun tekniğin
den uzak, efendim 2 nci maddesinde yine aynı 
şekilde düzensizlik var. Velhasıl benim şahsi 
kanaatimce dahası var, bu kanun bir şeyi ge
tiriyor ama arkadaşlar, kura usulünü hâlâ 
yerinde koyuyor, dış memleketlere gidecdk 
Devlet Başkanı ve Hükümet heyetleriyle bir
likte gidecek arkadaşlarda - ki, bunlar bir ba
kıma milletlerarasında gidilen Devlet ile yakın 
dostluk, iktisadi işbirliği siyasi birik kurma 
gayesine matuftur, geniş teması icabettirir, 
şahsi dostluklar devletlerin yönetiminde bugün 
için büyük rol oynar, bu kadar mühim mese
leler varken o heyete gidecek arkadaşları kur'a 
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ile seçerseniz, ondan sonra da Parlâmentolar
arası münasebetleri düzenliyoruz diye bu ka
nunu getirirseniz tezat teşkil eder, her top
lantıya gidecek arkadaşlarda bir vasıf, bir 
ehliyet arıyacaksınız bunun vasfını, niteliğini 
tesbit edelim. Aksi takdirde karinelerle doğ
rudan doğruya Meclis Reisininki, Senato ile 
hiçbir ilgisi olmıyan zatı muhteremin Senato 
üyeleri hakkında senatörleri hakkında yetki 
kullanmak gibi garip düzenleri getirmiyelim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAH — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) -~ Muhterem 

arkadaşlarım, benden evvel konuşan muhtelif 
hatip arkadaşlarım en esaslı noktalara temas 
buyurdular. Ben bunlardan bâzılarına kısaca 
temas edip, temas edilmiyen bâzı noktalan 
da ortaya hulâsatan koymak için huzurunuza 
çıktım. 

Şimdi Anayasaya aykırılık meselesi. Muhte
rem arkau.a^iarım, DU mesele hakikaten Meclis
ler faaliyete geçtiği 19ol den itibaren iki mec
lis arasında oîr çekişme mevzuu haıini almış
tır. Nereden doğmuştur bu? Anayasa iki mec
lisinin birleşik toplantısını koymuş ve bu birle
şik toplantıya Keisicumhurun gayoubeti esna
sında Senato Başkanı vekâlet ettiği sırada, bu 
birleşik toplantıya Senato Başkanının riyaset 
etmesini mahzurlu görmüş. Çünkü, hem icra 
hem de teşriî vazife bir şahsın uhdesinde, top
lanmasın diye, mahzurlu görmüş demiş ki, bu 
birleşik toplantıya Millet Meclisi Başkanı ri
yaset eder ve Türkiye Büyük Millet Meclisi is
mi, bu birleşik tolantıda ancak kullanılır. Bu
nun dışında, Türkiye Büyük Millet Meclisi di
ye bir müessese mevcut değildir. Binaenaleyh, 
bu böyle iken 1961 yılından bu yana gelmiş 
geçmiş Millet Meclisi Başkanları kendilerine 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı dedirt
menin bir hissi içine girmişler, daha doğrusu 
böyle ifade edeyim ve bu yüzden de Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Reisi dedirtmek için de, se
kiz senedenberi Millet Meclisinin İçtüzüğünü 
çıkartmamışlardır bunun sebebi-bu. Bunu ar
tık açıklıyayım. Binaenaleyh, bu kanunda, ifade 
edilen Türkiye Büyük Millet Meclisi birleşik 
toplantısı Riyaset Divanı tabiri ne Anayasamız
da, ne de kanunlarımızda mevcut değildir. Bi
naenaleyh, bu yönden Anayasaya aykırıdır. Ar
kadaşlarımız, bu hususu tebarüz ettirdiler. 
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İkincisi, Arkadaşlar, birtakım gruplar var, i 
dostluk grupları, arkadanım Mahmut Vural ifa
de ettiler ahdî münasebetlerle meydana gelmiş 
olanlar var, diğerleri var. Şimdi, bunlar, bir 
hükmi şahsiyeti haiz kuruluşlardır. Ve bu ku- ı 
ruluşlara üye kaydedilir. Ve bu üyeler aidat 
öder. Şimdi bu kuruluşların dışında, bu kuru
luşlardan herhangi bir kimseyi seçme hakkını 
kuruluştan al, gruplara ver. Bu bir, olm 8/3 D oy- i 
le bir şey. j 

ikincisi, en mühimi, bir NATO Fariönıen-
terler grupu vardır. Eğer bunun seçimini bu 
kanunda olduğu gibi Heyeti Umumiyelere bı
rakırsak arkadaşlar, bu heyeti umumiyelerds, I 
hem Meclis, hem Senato Heyeti Unramiyelerin- j 
de NATO aleyhtarı partiler var. Bunlardan de 
seçeceğiz, Anayasanın efendim, kuvvetler ora- j 
nına sığınarak bunlardan da seçeceğiz, oraya 
göndereceğiz, üye bulunluğumuz NATO da çı
kacak şakır şakır NATO nun aleyhinde konu- '! 
şacak. Böyle şey olmaz beyler. | 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Onlar Be
rna'ya giderler. 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — üçüncü 
bir nokta, lisan meselesi. Düşünmüşler, taşın- | 
mışiar; imtihan koysak olmaz, bilmem ne yap- j 
sak olmaz. Böyle müphem bir ifade getirmişler ı 
buraya maddenin birine koymuşlar «Bu fıkra
daki yazılı dillerden birini iyi bildiklerini Tür- , 
kiye Büyük Millet Meclisi birleşik toplantısı j 
Başkanlığına yazı ile bildirmeleri gerektir.» Bu ı 
yazılı bildiriden iyi lisan bildiğine dair karine
leri gösterilmesi lüzumludur. Nedir, b:.ı karine- j 
ler? Belli değil. Binaenaleyh, bu üç noktada te
barüz ettirdiğim, gayri mümkün hususatm 
tashihi ve tadili sadedinde sayın komisyonun 
bu teklifi geri almalarını hassaten istirham et
mekteyim. 

Saygılarımla. j 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Bir hususta gö
rüşmek istiyorum. Sayın Tuna'nm 17 Nisanda
ki beyanı ile... 

BAŞKAN — Sayın Tuna Genel Kurulun tak
dirine bıraktılar efendim. | 

— 356 

9 . 4 . 1968 O : 1 

Sayın Başkanlığa 

Görüşmeler kâfi derecede vuzuha kavuşmuş 
olduğundan müzakerenin kifayetini arz ede
rim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuza! 

BAŞKAN — Takrir i ta inde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Kifayet aleyhinde buyurun. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; yeterlik önergesinin aley
hinde birkaç kelime maruzatta bulunacağım. 
Sebebi şu : Mevzu aydınlanmış gibi ifade edil
miş ise de, b'lâkis bası çıkmazlara itilmiş du-
r-umdad^r. Şimdi bu çıkmaklara sürüklenen 
noktaların kısaca vuzuh peydah edebilmesi 
için ben söz almıştım, maruzatta bulunacak
tım. Bunun ehemmiyeti vardır. Çünkü, sayın 
sözcü de beyan ettiler, bu kanun buradan çık
madığı takdirde - bâzı noktaların ifadesi vuzuh
la yapılmadığı için kanun belki çıkmıyaıbilir -
çıkmadığı takdirde Türk Parlâmentosu Avru
pa Konseyinin yaklaşmakta olan toplantıları
na katılmak imkânından mahrum olacaktır. 
Bu husustaki itiraza da madde hakkında ko
nuşmak imkânı bulduğum zaman cevap verece
ğim. Çünkü, kanun çıkmadı, ne olacak? 378 
sayılı Kanunu Anayasa Mahkemesi iptal etmiş
tir. Bugün bu kanun yoktur. Avrupa Konseyi 
içtüzüğünün, kanun mahiyetinde olan içtüzü
ğü gereğince de Parlâmentolar tarafından he
yetlerin seçilmesi, olmadığı takdirde, hükümet
ler tarafından seçilmesini âmirdir. Eğer biz 
bu kanunu çıkaramazsak Türkiye Cumhuriyeti 
Parlâmentosu çalışma halinde iken bu tâyini 
takdiri, Hükümete devretmiş olacağız. Bu iti
barladır ki, kanunun çıkarılmasında zaruret 
vardır. Anlaşılmıyan yahut vuzuh peyda et-
miyen bâzı noktaların, vuzuh peyda etmesi 
için müzakerelerin birkaç dakika daha deva
mına müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde görüşlerini 
Sayın Ertuğ izah ettiler. Kifayeti oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

iki takrir var efendim, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
Arzına çalıştığım sebeplerden dolayı kanun 

teklifinin komisyona havalesini saygıyla arz 
ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Sayın Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan kanunun komis

yona iadesini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

7. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORUL. 

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

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı? Yok. 
Sayın Tarım Bakanı? Yok. Soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kâ
mil Karavelioğlumun, ilâçlı buğdayların zarar
larına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/479) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu? Burada, 
Sayın Başbakan ve adına cevap verecek ilgili 
Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

3. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türttye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine? Yok. Baş
bakan ve adına cevap verecek ilgili Bakan? 
Yok. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilce merkezine yapila
cı rk otomatik telefon saidraline dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü soruş (6/463) 

BAŞKAN — Sayın özden? Burada, Saym 
Ulaştırma Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime 
kalinistir. 

BAŞKAN — Komisyon? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

BAŞKANI OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Ay
dın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, takdire bıra
kıyorsunuz. Sayın sözcü öyle söylemişlerdi. Ko
misyona iadesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gündemimizin sorular ve genel görüşme kıs
ınma geçiyorum. 

VE CEVAPLAR 

AR VE CEVAPLARI 

| 5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

BAŞKAN — Saym özden? Burada.. Sayın 
ı Ticaret Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime 
\ kalmıştır. 
| 
I EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş-
| kanım, bu ilânihaye devam mı edecek? Ne ba-
; kanlar geliyor, ne sorular tetkik ediliyor. 
! BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 
! EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Vazgeçe

lim bu sorulardan. 

BAŞKAN — Takdir sise aittir. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Kaldıralım 

; bu soru müessesesini. 

BAŞKAN — Saym özden, efendim, birleşi
min açılısında bu sorularla ilgili birçok bakan
lar vardı. Fakat, Saym Karavelioğlu'da itirazını 
yaptı, o anda Tarım Bakanı da vardı, Millî Eği
tim Bakanı da geldi. Fakat, biz kanunların mü
zakeresine geçince, Genel Kurulu terk ettiler. 

EKREM ÖSDEN (İstanbul) — Saat, 5,5, 
beş buçuğa kadar Bakanlar oturabilir. Bu kadar 
otoritemiz yok mu? 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmacamın, açılacak ilköğretmen okul
larına dair Jlillî Eğitim Bakarandan sözlü so
rusu (6/453) 

BAŞKAN — Saym Atmaca buradalar. Saym 
Bakan? Yok. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

357 — 



O. Senatosu B : 48 9 . 4 . 1968 O : 1 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artı
rılmasına dair Millî Savunma Bakanından söz
lü sorusu (6/454) 

BAŞKAN — Sayın Atmaca buradalar. Sa
yın Millî Savunma Bakanı yok. Soru gelecek 
birleşime kalmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul üyesi 
Erdoğan Addk'nın,- lâmba ile balık av çılgına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan Adalı?. Yok
lar. Sayın Ticaret Bakan? Yoklar. Soru gele
cek birleşime kalmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Sup
hi Gür soy İrak'ın, ikili anlaşmalara dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/490) 

BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa görü
şülecek işlere geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Hay-. 
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 saydı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Sayısı : 
1120) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonunu 
temsilen. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Sayın Başkan ben komisyonun sözcüsüyüm. 
Ama bu karara muhalif olduğum için burada 
sözcülük yapamıyacağım. 

BAŞKAN — Muhalif olduğunuza dair, bunu 
savunmak üzere ayrı bir sözcü seçmek lâzımdı. 
Komisyon Başkanı. Yok. Her ne kadar Sayın 
Adana Senatörü M. Yılmaz Mete genel kurulda 
mevcutsa da muhalif bulunduğu cihetle görevini 
ifa edememektedir. Bu sebeple müzakeresine im
kân yoktur. 

3. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fen İşleri Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları 
nin Milet Meclisince kabul olunan metni ve 
bilançolarını onanmasına dair kanun teklif i-

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak? Yoklar. Sa
yın Başbakan veya adına cevap verecek Bakan? 
Yok. Soru gelecek birleşime kalmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı üyesi Sa
lih Türkmen'in, Eleşkirt kasabasına getirilme
si istenilen içme suyu ihalesine dair, İmar ve 
İskân Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

BAŞKAN — Sayın Salih Türkmen? Burada
lar. Sayın imar ve iskân Bakanı? Yoklar. Soru 
gelecek birleşime kalmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyesi Se-
lâhattin Özgür'ün, Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'-
e karşı harekette bulundukları iddasiyle tu
tuklanan öğrencilere dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/493) 

BAŞKAN — Sayın Selâhattin Özgür? Bu
radalar. Sayın içişleri Bakanı? Yoklar. Soru 
gelecek birleşime kalmıştır. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 3/411, 3/565; Cum
huriyet Senatosu 2/241) (S. Sayısı : 1121) (1) 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu? Buradalar. Sa
yın Millî Savunma Bakanını temsilen Kanunlar 
Dairesi temsilcisi? Buradalar. 

Müzakereye geçiyoruz. Komisyon raporunun 
okunup, okunmamasını hususunu oylarınza arz 
ediyorum. Okunmasını kabul edenler... Okunma
masını kabul edenler... Komisyon raporunun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Bu kanunun tümü üzerinde görüşmek istîyen 
sayın üye? Buyurunuz Sayın Ferid Melen. 

LÜTFÜ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Millî Savunma Bakanlığı ile bunun alâkası 
yoktur, içişleri Bakanlığı ile alâkalıdır. 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığını temsilen 
kimse yok mu? Efendim. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET TO-
PALOĞLU (Adana Milletvekili) — Efendim 
ben burada bulunuyorum. Bakanlar arasında bir 
tefrik yok. 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
Bakanlık tefriki yoktur, diyorlar. Hükümet 

(1) 1121 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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adına kararnameler ve kanunlar teklif edilir. 
O sebeple bende buradayım, müzakeresi müm
kündür diyorlar. Buyurun Sayın Melen, 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım, 7128 sayılı Kanunda sivil 
savunma hizmetleri için yapılan sarfiyatın bil
hassa toplanması, idaresi, sarf şeklinin Sayış
tay murakabesine tabi olduğunu kabul etmiş 
ve Sayıştay tarafından verilen rapor üzerine 
de, bilançoları T. B. M. Meclisince tasdikini 
emretmiştir, önümüzde bir bilanço var ve Mec
lis olarak biz bu blânçoyu tetkik ve tasdik ede
ceğiz. Halbuki 7126 sayılı Kanununun bu işi 
Meclise bırakması bir murakabe temini içindir. 
Yani, Millî Savunma hizmetleri iğin Bütçeden 
bir kalemde verilen paranın nelere sarf edildi
ğini, daha doğrusu kaynağının neler olduğu ve 
bunun nelere sarf edildiğinin Meclislerce mura
kabesini teminen bu hükmü koymuştur. Hal
buki huzurunuza gelen sadece bir bilançodur. 
Bilanço bildiğiniz gibi bir netice hesabıdır. Bi
lanço bir teşebbüs veya işletmenin bir teşek
külün muayyen bir andaki aktif ve pasifinin du
rumunu tesbit eden, statik bir şeydir. Bu bilan
ço ile bir müessesenin gelir ve gider hareketleri 
teferruatının ne olduğunu öğrenmenize imkân 
yoktur. Yani sene içinde ki, hareketleri bilanço 
göstermez. Bilanço sadece, neticeyi gösterir. Bu 
sebeple bilançoyu tasdik etmekle, sadece bilan
çoyu tetkik etmekle böyle bir murakabe yap
mak imkânı olmıyacağı şüphesizdir. Binaena
leyh, bu murakabeyi yaparken bize lâzımolan 
bilgileri ya Komisyonun Sayıştay raporu varsa 
buna dayanarak izah etmesi veyahutta Hükü
metin bize malûmat vermesi gerekmektedir. Fa
raza yıl içerisinde ne kadar varidat elde edil
miştir, bunun ne kadarı Bütçeden verilmiştir, ne 
miktarı sair kaynaklardan sağlanmıştır. Son
ra, sarfiyatta belli - başlı kalemler nelerdir? 
Bilhassa illere verilenler hangi esaslara göre 
tevzii edilmektedir. Bu tahsisattan benim edin
diğim malûmata göre Avrupada talebe okutmı-
ya varıncaya kadar birçok hususlara sarfiyat 
yapıldığı söylenmektedir. Bunlar var mıdır? Cid
dî bir murakabe yapmamıza imkân verilmek 
üzere Sayın Komisyonun işaret ettiğim gibi ya-
hutta Hükümetin bize bu hususlara dair malû
mat vermesi gerekmektedir. Bu malûmat ha
zır değilse bu müzakereyi başka bir güne talik 
ederek, bu malûmatın elde edilmesini sağlamak 

her halde faydalı olacaktır. Bu bir başlangıç
tır, yanlış bir ananede tesis etmiyelim. Hakikaten 
bu murakabenin ciddî olarak yapılmasında gö
receksiniz malûmat verildiği zanam faydaları 
olacaktır. Bu sebeple söz aldım. Komisyondan 
malûmat rica ediyorum. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmek is-
tiyen başka saymü ye? Yok. Maddelere geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fon İşleri 
Saymanlığının 1964 ve 1965 yıları bilançoları

nın onanmasına dair Kanun 

Madde 1. — Sivil Savunma İdaresi Başkan
lığı Fon işleri Saymanlığının ilişik cetvellerde 
gösterilen 1964 ve 1965 yılları bilançoları onan
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. Kanunun tümü açık oylarınıza 
arz edilmiştir. 

4. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 Mitçe 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 3/702, 1/223; Cumhuriyet • Senatosu 
1/887) (S. Sayısı : 1122) (1) 

(1) 1122 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Komisyon burada, Hükümet 
adına Sayın Millî Savunma Bakanı buradalar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Okunmaması kabul 
edilmiştir. Kanunun tümü üzerinde görüşmek 
istiyen sayın üye? Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik 
(A / l ) , (A/2), (A/3) ve özel bölümler işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere; 

a) 22 004 874,30 lirası cari harcamalara, 
19 935 849,64 lirası yatırım harcamalarına 
6 574 740,54 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) 83 209,36 lirası özel kanunlar gereğin
ce ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari 
harcamalara, 3 033 318,42 lirası aynı şekilde 
yapılan yatırım harcamalarına aidolmak üzere 
toplam olarak 51 631 932,26 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi cetvelleri ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsi
lat (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 26 139 313,30 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 26 814 463,50 lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

b) 5 174 331,57 lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak 58 128 108,37 liradır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde görüş
mek istiyen sayın üye? Yok. Maddeyi (B) cet
veli ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
(a, b) işareti ile yazılı gelir ve gider arasında
ki farkı teşkil eden 6 496 116,11 lira, gelir faz
lası olarak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A/ l ) , (A/2), (A/3) ve (özel bölümler) işa
retli cetvellerin ayrı sütunlarında gösterilen 
6 716 289,49 liralık ödenek yakedilmis ve özel 
kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmıyan 43 225 162,14 lira ertesi yı
la devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hadde 5. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun acık oylarınza arz edilecektir. 

5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genci Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısınn Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/221; 
Cumhuriyet Senatosu 1/888) (S. Sayısı : 1123) 
(D 

BAŞKAN — Müzakereye geçiyoruz. Komis
yon raporunun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını arzu eden
ler... Okunmasını arzu edenler... Okunmaması 
kararlaştırlmıştır. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Madde
lere geçilmesi hususunu oylarınza arz edeceğim. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen
ler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1) 112 S. Sayılı basnıayazı tutanağın so-. 
nundadır. 
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Devlet Hava Meydanları isletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1964 "bütçe yılı 

Kesinhesap Kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı ge
nel harcamaları ilişik (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) (27 717 729,46) lirası cari harcamalara, 
(20 955 .069,61) lirası yatırım harcamalarına, 
(750 312,25) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) (871 529,57) lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
yatırım harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak (50 294 640,89) liradır. 

Madde üzerindeg örüsmek istiyen sayın üye? 
Yok. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı ge
lirlerinden yapılan tahsilat (b) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, 

a) (9 378 563,98) lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, (48 664 839,02) lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

b) (871 529,57) lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak (58 914 932,57) liradır. 

BAKSAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi (B) cetveli ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
(6 620 291,68) lira gelir fazlası olarak kal
mıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları İs
letmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı 
içinde harcanmıyan ve bağlı (A/ l ) (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gös
terilen (18 393 026,99) liralık ödenek yok edil

miş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan 
ödenekten yılı içinde harcanmıyan (2 089,29) 
lira ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek is
tiyen saym üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen sa
yın üye? Yok. Kanunun tümü açık oylarınıza 
arz edilecektir. 

6. — Devlet Su İsleri Genel 3Iüdürlüğünün 
1961 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının 
Jfil I et Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/175; Cumhuriyet Senatosu 
1/889) (S. Sayısı : 1124) (1) 

BAŞKAN — Müzakereye geçiyoruz. Ko
misyon raporunun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza arz edeceğim. Okunmasını arzu 
edenler... Okunmamasını arzu edenler,.. Okun
maması kararlaştırılmıştır. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. Mad
delere geçilmesi hususunu oylarınıza arz edece
ğim. Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Deriet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 

bütçe yılı Kesinhesap kanunu 

Madde 1. — DSİ Genel Müdürlüğünün 
964 bütçe yıl genel harcamaları ilişik (A / l ) , 

'A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
İşere, 

(1) 1124 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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a) 37 079 205,61 lirası cari harcamalara, 
742 478 945,98 lirası yatırını harcamalarına, 
142 018 232,02 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) Özel kanunlar gereğince ödenek kayde
dilen paralardan 1 090 053,62 lirası yatırım har
camalarına aidolmak üzere toplam olarak 
922 686 437,23 liradır. 

Madde üzerinde görüşmek istiyen sayın üye? 
Yok. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — DSİ Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 36 086 492,37 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata 944 000 000 lirası özel gelir
lerden yapılan tahsilata, 

b) 1 090 053,62 lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak üze
re toplam olarak 981176 545,99 liradır. 

c) özel kanunlar g*ereğince sağlanan gelir
lerden harcanmıyan 2 154 510,39 lira ertesi yıla 
devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye? Yok. Maddeyi (B) cetveli ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde 
toplamları lyazılı gelir ve gider arasındaki farkı 
teşkil eden 58 510 108,76 lira gelir fazlası ola
rak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — 3010 sayılı Kanun gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rinin ilgili bölümlerinden 90 650 236,64 liralık 
avans verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. —- DSİ Genel Müdürlüğünün 1964 
"bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütun

larında gösterilen 107 291 865,11 liralık ödenek 
yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince kay
dolunan ödenekten yıl içinde harcanmıyan 
2 154 510,39 lira, ertesi yıla devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
e~.iyon.im. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları, yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
saym üye?.. Yok. Kanun açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

7. _ Orman Genel Müdürlüsünün 1964 yüı 
Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Meclisince 
Judnd olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
B"itre ve Plân- Komisyonu raporu (Millet Mea
lini 1/170; Cumhuriyet Senatosu 1/890) (S. Sa
yısı : 1125) (1) 

BAŞKAN — Üzarindeki müzakereye bağlı
yoruz. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması 
hususunu oylarınıza arz edeceğim .Okunmasını 
arzu edenler... Okunmamasını arzu edenler... 
Okunmaması kararlaştırılmıştır. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen 
sayın üye? 

ÖMER UCTJEAL (Eskişehir) — Söz istiyo
rum efendim. 

(1) 1125 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so
nunda dır. 
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BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal buyurun 

efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Orman Genel Mü
dürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısı üzerinde sözlerime başlarken evvelâ 
tasarıyı hazırlıyan komisyona teşekkürümü arz 
ederim. Şöyle ki; bundan evvel 1960, 1961, 1962, 
1963 yılma ait kesinhesap taşanları geldiği za
man tek yapraktan ibaret bir tasarı olarak üze
rinde durmuş, bugün elimizdeki tasanda görü
yoruz M, yine arzu edilen şekilde 100 milyonun 
üstündeki bir hesabın açık ifadesini bulamama
mıza rağmen hiç olmazsa bu tasarıya ilâveten 
gelir ve gider cetvelleri eklenmiş bulunmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, Orman Genel Müdür
lüğünün Türkiye'de büyük bir fonksiyonu var
dır. Mesele Anayasamızın 131 nci maddesine 
dayanmakta. Böylece Türkiye'de orman varlı
ğını muhafaza etmenin büyüklüğü Anayasanın 
131 nci maddesiyle ifadesini bulmaktadır. Şim
di elimizdeki tasanya ekli cetvele baktığımız 
zaman 66 020 464 küsur lira bir personel mas
rafı, 42 400 000 küsur lira yatının harcamalan, 
5 300 000 küsur lira da sermaye teşkili faslını 
görmekteyiz. Yekûn olarak kanunun 1 nci mad
desinde 115 388 328 lira 15 kuruş, 1964 yılı içe
risinde masraf yapılmıştır. Masrafların kaynağı 
yine ekli cetvelde görüldüğü üzere 133 milyon 
liradır. 

Değerli arkadaşlanm, 133 milyon küsur bin 
liralık kaynak bu elimizdeki tasanya göre meç
huldür. Aslında gönül arzu ederdi ki, Sayışta-
yın raporunu kısaca bu tasanya ekleyip kay-
naklannı da bulmanın imkânlannı sağlamış 
olalım. Malûm hepinizce, belli ki 1964 yılı içe
risinde orman idaresi tarafından Türkiye or-
manlanndan istihsal edilen ve satışı yapılan ke
restelerin bedelidir. 133 milyon gelir kaynağı 
Türkiye ormanlan olduğuna göre, Türkiye or-
manlannı muhafaza etmek için de aynı yıl içe
risinde 115 milyon liralık bir masrafla karşı 
karşıya kalıyoruz. Neticede de 1964 yılı içeri
sinde Hazineye intikal eden istihsal edilmiş ke
restelerin bedelinden kala kala 18 küsur mil
yon lira kalıyor, Anayasamızın hükmü gayet 
sarihtir, müsaade ederseniz 4 ncü fıkrayı oku

yayım. «Ormanlara zarar verebilecek hiçbir fa
aliyet ve eyleme müsaade edilemez,» Anayasa 
hükmü açıktır arkadaşlar, şu elimizdeki kanun 
tasarısına dikkatle eğilecek olursak ormanlar
dan istihsal edilecek kerestelerin bedeli orman
lan korumaya memur edilen kimselere aynen in
tikal etmektedir ve netice itibariyle ormanlardan 
bir tahribat yapılmaktadır. Kereste istihsal 
ediliyor, ama, tahribat mevcut mevzuat muva
cehesinde yapılıyor. Teknisyen, mühendis gidi
yor ormandaki ağaçlan kesiyor, kereste haline 
ifrağ ettikten sonra satışını yapıyor. Fakat or
mana kanun dairesinde girdiği için orman tah-
ribedilmiyor gibi gelmektedir bizlere. Kanun
suz olarak bir vatandaş ormana gidip bir dalı 
veya bir ağacı kestiği zaman da bu orman tah
ribatı sayılıyor, aslında milletin malı olan or
manı bir şahıs gasbetmiş durumuna girerek Ka
nunun tâyin ettiği cezayı da çekiyor. Değerli 
arkadaşlanm yatırım harcamalan faslına bak
tığımız zaman, 42 milyonun 5 milyon 900 bin li
rası etüt ve proje giderleri, normal bir hizmet 
30 milyon küsur bin lirası yapı tesis ve büyük 
onarım bu görülüyor ki, ormana hiçbir fayda 
getirmiyen yukanda arz edilen 66 milyona ilâ
veten 30 milyon lira daba bir masraf geliyor ne 
yapılmış? Yapı, ormanlann içerisinde hepinizin 
bildiği gibi kaloriferli, konforlu birer kâşane. 
Değerli arkadaşlanm, biz burada gelen bu ka
nun tasarılannı, kesin hesapları kanunlaştırma
ya dair bu tasarıları tetkik ederken bunların 
üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Ormanı 
keseceksin, satacaksın, ormanda konforlu bina 
yapacaksın neticede de ormanlan korunma yo
lunda hizmet yaptığımıza inanacağız. Değerli 
arkadaşlarım bu ormanlan koruyacaksak gönül 
isterdi ki, bu yatırım harcamaları içerisinde şu 
kadar bin hektar kesilmiş olan arazinin yerine 
yeni ormanlann ilâve edilmiş olduğuna dar bir 
masraf konsun. Benim arzum bu 30 milyon ya
pı tesis ve falan masraflann yerine şu kadar 
dönüm arazi ağaçlandınlmıştır, orman yetişti
rilmiştir, bu masraf, buna yapılmıştır, diye açık
ça bu rapora dercedilmiş olsaydı. Şimdi elimiz
de Sayıştayın raporu da mevcudolmadığma gö
re ve onun kısaltılmış şekli de bulunmadığına 
göre Devlet Orman Genel Müdürlüğünün Or
man Genel Müdürlüğünün ne kadar ağaçlandır
ma yaptığım göremiyoruz. 
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Sadece elimizde bir gelir rakamı, sadece bir 
gider rakamı, böylece görülüyor ki, ormandan 
istihsal edilen mahsul, değerlendiriliyor, orman
ları koruyacak şahıslara da iade ediliyor, neti
ce itibariyle muayyen bir kısım insanın geçimi 
için Türkiye ormanları tahsis edilmiş gibi bir 
hava mevcuttur bu raporun içerisinde. Vaktini
zi daha fazla almamak üzere sözümü burada 
keserken, sözüme başlarken komisyona teşekkür 
ettim, bundan sonra ilk tatbikatlardır arkadaş
lar, 4 yılın tatbikatını bundan evvel kanunlaş-
tırdınız 1964 senesinin kesin hesabı bu kanunla 
gelmiştir, ama bir çığır açılsın bu kadar mille
tin paralarının sarfiyatına dair kanun tasarı
larının tasdikine dair tasarılar da hiç olmazsa 
tafsilâtlı malûmat verilsin ki, biz de reylerimi
zi kanaatlerimizi vicdanlarımızın istikametinde 
kullanma imkânı bulalım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — 121, 122, 123, 124 Sıra sayılı ka

nunların açık oylarına oyunu kullanmıyan sa
yın üye? Yok. Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Akyurt. 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA 

MEHMET FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler, tetkik ve müza
kere konusunu teşkil eden 1964 malî yılma ait 
Orman Genel Müdürlüğü Katma Bütçesi Kesin-
hesap kanun tasarısı hakkında benden evvel söz 
almış bulunan Sayın Ucuzal komisyonun rapo
runa değinerek bundan evvelki komisyon ra
porlarından farklı bir şekilde bu kerre huzuru
nuza takdim edilmiş bulunan bu raporun daha 
iyi olduğu r-oktai nazarına işaret ile komisyo
na teşekkür eitiler, biz de kendilerine bu lütuf -
kâr ifadelerinden ötürü bilmukabele teşekkürü
müzü sunmayı bir vecibe addetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiyeni'n orman 
mevzuu ve Türkiye ormancılığının eski ve yeni 
durumları ve halen istikbale müteveccih plân
lama istikameti, İkinci Beş Yıllık Plân çerçeve
si içerisinde ele alınan konulardandır ve bu da
ha olumlu müspet bir istikamete doğru sevk 
edilmek üzere, bulunmaktadır. Ancak, Türkiye-' 
de ormanların ve ormancılığın telâkki edilişi 
tarzı tarihten bu yana geçen safhalarda pek 
çeşitli anlamlarda cereyan etmiş ve orman za
man zaman cibali mubaha şeklinde telâkki eden 
zihniyetle, fiskal bir zihniyetle ele alan mese
leler ve nihayet modern usul ve esaslara göre 

işletmecilik icapları dâhilinde bu konuyu tet
kik ve etüdetme durumları teselsül edip gel
miştir. 

Orman Genel Müdürlüğü bugün 1937 yılın
dan beri tatbik edilegeldiği üzere muzaaf büt
çeli bir teşkilât olarak Devlet teşkilâtı içerisin
de yer almış bulunmaktadır. Bunlardan birinci
si, mülhak bütçeli bir idarenin bütçesi ki, bu 
katma bütçedir, ikincisi de döner sermaye büt
çesidir. Bu kerre huzurlarınıza gelmiş bulunan 
ve Sayıştayın mutabakat beyannamesindeki bü
tün esasları komisyon raporuna tamamen ini
kas ettirmiş bulunduğumuz bu katma bütçeli 
kesinhesap kanun tasarısıdır ki, burada gayet 
cüzi bir miktar da geiir gider hesaplarını bul
maktasınız. Yüz milyon lira civarında bir meb
lâğ. Fakat gerçekten Orman Genel Müdürlüğü
nün döner sermayesi masrafları itibariyle mil
yarları aşmaktadır. Burada katma bütçede fa
sıl ve maddeleri itibariyle ele alınan esaslar da
ha ziyade âmme hizmeti niteliğini istihdaf eden 
birtakım personel giderleri ile orman bakım ve 
muhafaza masraflarını tazammun eden tahtid, 
kadastro ve amenajman işlerine arkadaşımız da 
görüşmelerinde işaret etmişlerdir. Etüt ve plân
lama konusu olarak da bu noktaya istinadet-
mektedir. Fakat hakikatte işletmeciliğin icap
larının yerine getirilmesi bakımından orman iş
letmesinin muhtacolduğu bina tesisler, yol tele
fon irtibat ve muhabere vasıtaları, fidanlıklar, 
ağaçlandırma hizmet ve faaliyetleri ve buna 
mümasil geniş ölçüde ki, hizmet ve faaliyetler 
daha fazla birtakım masraflar yapılmasını ta
zammun etmektedir ki, bunlar genel olarak sey-
yaliyeti ve sarf imkânları itibariyle döner ser
maye içerisinde mütalâa edilmektedir ve bunla
rın bütçe usulü sarf edilmeleri mahsubu, bilan
ço esasları ve murakabesi, Sayıştay murakabe
si bakımından olan usulleri ise yüksek meclis
lerin tetkiklerine gelmeden sadece Yüksek Sa
yıştay ile idare arasında cereyan etmekte ve 
bunlar ayrıca ilâma bağlanarak murakabe edil
miş, malî kaza bakımından, murakabe edilmiş, 
olmaktadır. Ancak, katma bütçe ile döner ser
maye arasındaki ilişkiler orman varidatı bakı
mından ilişkiler kurmakta ve bunun da unsur
larından olan tarife bedeli bir varidat olarak 
orman mallarından temin edilen gelir itibariyle 
burada yer almış bulunmaktadır. Türkiye or
manlarına varidat getiren ve tamamen fiskal 

— 364 — 



C. Senatosu B : 48 9 . 4 . 1968 O : 1 

zihniyet içerisinde mütalâa etmek imkânı yok
tur. Esasen öteden beri tahribedilegelmiş bulu
nan bu ormanların modern kültür ve amenaj-
man usulleri dairesinde idare ve isletilmekte ve 
yüzde 65 inden fazlası da harap veya tahribe-
dilmiş bulunduğu cihetle bunların ancak imar 
ve ihyası noktai nazarı ön plânda yer almış bu
lunmaktadır. Ancak ormanlar gerek saha itiba
riyle, gerek servet bakımından normal kuru
luş bünyesini iktisabet tikleri takdirde buradan 
ancak bir memlekette cari olan cüzi faiz nisbe-
tinde ki, orman işletme ekonomisi bunu âmir 
bulunmaktadır, ancak o ölçülerde bir varidat 
sağlanabilmektedir, dünyanın hiçbir yerinde 
bunlara fiskal bir zihniyetle ve malî Hazine büt
çelerinin karşılanması ve takviyesi sadedinde ba-
kılmamaktadır. Ancak elde edilen mamullerin 
orman mahsullerinin bir sanayi hammaddesi 
halinde mütalâasından itibaren bunların modern 
orman mahsulleri sanayiinin icaplarına göre 
kıymetlendirdiğimiz takdirde bu safhadan iti
baren olan kısımlar büyük bir değer ifade ede
bilmektedir. Ancak Türkiye'de modern orman 
mahsulleri sanayii henüz teessüs etmemiş oldu
ğundan ve kuruluşu bakımından birtakım hazır
lıklar içerisinde bulunulduğu cihetledir ki, ve 
mevcut sahanın da % 65 inden fazlası tahribe-
dilmiş, harap bir vaziyette olduğundan böyle 
bir varidat menbaı şeklinde telâkki edilmesine 
imkân maddi mevcut değildir ve bu da uzun 
yıllar bu safhada kalacağı anlaşılmaktadır. Bu
nu yerli ve yabancı bütün raporlar ve amenaj-
man plânlan ortaya koymuş bulunmaktadır. 
Bugün erozyonu kontrol, toprak muhafaza ted
birleri, sel ve dere yataklarının ıslahı ve top
rak kaymasının önlenmesinde Türkiye orman 
servetinin vasfı, dağılışının oynamış olduğu 
rol bütün memleketçe bilinen gerçeklerden bu
lunmaktadır. 

Sayın Ucuzal'm değinmiş olduğu noktaları 
şüphesiz Komisyon olarak bu katma bütçenin 
şümulü içerisinde eleştirmeye imkân verecek 
değiliz. Sadece 1964 yılına aidolmuş malî kat
ma bütçe tasarruflarını ihtiva eden bu kanun 
tasarısının muayyen bâzı hâdiseleri tetkike im
kân verdiğini burada tekrar ifade etmek iste
rim. En önemli mesele orman içinde ve kena
rında yaşamakta bulunan halkın bu teşkilâtla 
münasebetlerinin tanzimi ve iyi bir şekilde 
düzenlenerek müstekar bir hale getirilmesi 

noktasında da ayrıca dikkati çekmek yerinde 
olacaktır. Yapılmış olan bütün bütçe tatbika
tında tediye, tahsil ve mahsup işlemleri ve 
bilanço muamelelerinde her türlü iş ve işlem
lerin mevzuat çerçevesinde bulunduğu anlaşıl
mış olduğundan ötürüdür ki, yüksek Sayıştay 
mutabakatını bildirmiş, beyanını vermiş. Ve bu
nun neticesinde kesinhesap düzenlenmiş bulun
maktadır. Bu itibarla Yüksek Heyetinizin de 
ayrıca bu esaslar içerisinde ve cari mevzuata 
göre tetkikiyle bunun kabulüne oy kullanılma
sını Komisyon adına arz eder, hepinizi hürmet
le selâmlarım. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir sual is
tirham edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun sorun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Şimdi muh
terem arkadaşım dediler ki, Sayıştay'dan geç
miştir, mesele kanunlara uygundur, onun için 
biz de burada oylayıp geçeceğiz. Benim İrana 
aklım ermiyor. 

Şimdi benim bir istirhamım var; 1964 sene
sinde ormanlarda kaç bin kereste istihsal edil
miştir, bunu öğrenmek istiyorum. Gayet tabiî 
istihsal edilen kerestenin yanında bir de yakı
lacak odun vardır. Bunun da miktarlarını verir
lerse memnun olurum. 

İkincisi, kaç hektar arazi ağaçlandırılmıştır. 
Bunun da miktarını bildirirlerse memnun olu
rum. 

BAŞKAN — Zannederim, müzakere ettiği
miz kati hesapların onanması şeklindedir. Kati 
hesap burada milyonlarla ifade ediliyor. 10 mil
yonların karşılığı detaylar yok. Bu bakımdan 
sorunun mahiyeti tetkik etmekte olduğumuz 
kanunun şümulü dışında. Bu muayyen merciler
den geçmiş, kati bir hesabın bize intikali, onan
ması şeklinde bir meseledir. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kanım, ekli cetvelleri ve gelir gider rakamları 
vardır. Bunun müstenidatı var. O halde Sayış
tay Kanunlara uygun dedikten sonra buraya 
gelmesine lüzum yok. Ben oy kullanacağım. 

BAŞKAN — Siz ona göre oyunuzu kulla
nırsınız. Geliri, ne kadar, metreküp kereste
den ibaret olduğu hakkında bir suali mümkün 
görmüyorum. 

ÖMER UCUZAL (Sskişehir) — Bu pa ayı 
nereden buldu? 
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BAŞKAN — Komisyona bu bakımdan soru 
tevcih edilemez. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK ATA-
YURT (Devamla) — Müsaade ederseniz Başka
nım, eğer arzu ederlerse aklımızda kalan bâzı 
bilgileri. 

BAŞKAN — Özel bilginime dayanarak bilgi 
vermenizi şükranla karşılarız. Fakat, böyle bir 
teamülün tesisine imkân veremiyeceğinıiz cihet
le, soru; tatbikatımızın şümulü dışında bulun
maktadır. Bu sebeple teşekkür ederim;. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FAİK ATA-
YURT (Devamla) —• Kendisine arzı malûmatta 
bulunabilirim. 

BAŞKAN — Özel olarak söyleyin efendim, 
bir teamül olmasın. 

Kanunun tümü üzerinde başkaca görüşmek 
istiyen sayın üye?. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,, Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünün 1964 yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

Madde 1. — Orman G-enel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/1), 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere, 

a) 66 020 464,83 lirası cari harcamalara, 
42 499 854.52 lirası yatırım harcamaların?., 
5 367 725,50 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) 1 500 283,30 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari harcamalara aidolmak üzere, toplam ola
rak 115 388 328,15 liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
tiyen sayın üye?.. Yok. Maddeyi cet veliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2, — Orman Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 112 831 807,50 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata 19 308 229,88 lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

b) 1 500 283,30 lirası da özel kanunlar ge
reğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak 133 640 320,68 liradır. 

c) özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanmıyan 2 512 026,24 lira ertesi yı
la devredilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi (B) cetveliyle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — ikinci ve birinci maddelerde (b) 
işareti ile yazılı gelir ve gider arasındaki farkı 
teşkil eden 18 251 992,53 lira, gelir fazlası ola
rak kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4, — Orman Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 30 412 615,15 liralık 
ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmı
yan 2 512 026,24 lira, ertesi yıla devredilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su-
mrvorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isti
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?.. Yok. 

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulacak
tır. 

Açık oyların sonuçlarını arz ediyorum. 
Sivil Savunma idaresi Başkanlığı Fen İşle

ri Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları bilançola
rının onanmasına dair kanun teklifinin açık oy
lamasına (94) sayın üye iştirak etmiştir. (94) 
kabul, tasarı kanunlaştırtır. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısının oylanmasına (93) 
•sayın üye iştirak etmiş (93) kabul tasarı kanun
laşmıştır. 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısının açık oylanmasına (95) sayın üye 
iştirak etmiş (95) kabul, tasarı kanunlaşmıştır. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının oylan
masına (94) sayın üye iştirak etmiş (94) kabul 
tasarı kanunlaşmıştır. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

6. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 
görevli öğretim üyeleri ve yardımcılarına, tıp 
personeline döner sermayeden ödenek ve prim 
verilmesine dair kantin tasarısını görüşmek 
üzere, ilgili komisyonlardan beşer üye katıl
mak suretiyle kurulacak bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair Hükümet adına, Millî Savun
ma Bakanı Ahmet Topcdoğlu'nun önergesi 

BAŞKAN — Bir takrir var efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi görevli 
ve öğretim üyeleri ile öğretim yardımcılarına 
ve yardımcı tıp personeline dönersermayeden 
ödenek ve prim verilmesi hakkındaki kanun ta
sarısını görüşmek üzere Millî Eğitim ve Plân 
komisyonlarından tefrik edilecek beşer üyeden 
müteşekkil bir Geçici Komisyon kurulmasını 
arz ve teklif ediyorum. 

Hükümet Adına 
Millî Savunma Bakanı 

Ahmet Topaloğlu 

BAŞKAN — Ankara üniversitesi Tıp Fa
kültesinde görevli öğretim üyeleri ile, öğretim 
üye yardımcılarına ve yardımcı tıp personeline 
döner sermayeden ödenek ve prim verilmesine 
mütedair olan kanun tasarısının Bütçe ve Plân, 
Millî Eğitim komisyonlarından tefrik edilecek 
beşer üyeden müteşekkil Geçici bir Komisyonda 
tetkik edilmesi talebolunmaktadır. Bu husustaki 
takriri oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Kesinhe
sap kanun tasarısının açık oylaması için oyunu 
kullanmıyan saym üye var mı?.. Yok. Oy verme 
muamelesi bitmiştir. 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının açık oylama 
sonucunu arz ediyorum: Oy verme işlemine 
(96) sayın üye iştirak etmiş, (95) kabul, (1) 
ret oyla tasarı kanunlaşmıştır. 

Gündemimizde başkaca görüşülecek bir hu
sus bulunmadığı cihetle 11 . 4 . 1968 Perşembe 
günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,30 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Feh
mi Alpaslan'ın Devlet Demiryolları Genel Mü
dürlüğüne dair sorusu ve Ulaştırma Bakanı Sa
dettin Bilgiç'in yazılı cevabı (7/435) 

19 . 2 . 1968 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

icabı hale göre bir kanun teklifi hazırlamak 
için, aşağıdaki sorularıma Sayın Ulaştırma Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevap verilmesi
ne delâletlerini rica eder, saygılar sunarım. 

Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan 

Sorular : 
1. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğün

de ne kadar memur vardır? 
2. Memurlardan ne miktarı işletme müdür

lükleri merkezinde çalışmaktadır? Genel Mü
dürlük merkezinde çalışanların miktarı nedir? 
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3. Gecesini gündüzüne katarak ağır mesu
liyetler içinde çalışan hareket personelinin, da
ha rahat işlerde çalışan birçok Devlet dairele
ri ve iktisadi Devlet Teşekküllerindeki perso
nele tanınan hizmet müddeti zammından fay
dalandırılmaları için bir düşünce ve hazırlık 
var mıdır? 

4. Mesken verilmesi gerekip de, temin edil
mediği için, yıllar evvelki raice göre kira kar
şılığı olarak ödenmekte olan elli liranın bugün
kü asgari kira bedellerine uygun hale getiril
mesi düşünülmekte midir? 

5. Gar müdürlerine, makam tazminatı ola
rak kaç lira verilmektedir? Hususiyle ara istas
yonlar müdürlerine verilmekte olan on lira ma
kam tazminatının ziyadesiyle manasızlığı üze
rinde hiç durulmuş mudur? Bir şeyler düşünü
lüyor mu? 

6. Tasarruf zihniyeti hürmete değer olmak
la beraber, kuruluşundan bu yana değişmiyen 
mefruşat ve yazı makinası ve saire gibi levazım 
ve malzemelerin ihtiyaca uygun hale getirilme
si akla gelmekte midir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 6.4.1968 

özel Kalem Müdürlüğü 
Eayıt No: 190/1 

Konu: TCDD Genel Mü
dürlüğü hakkında Artvin 
Senatörü Fehmi Alpas
lan'ın soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

î\r\ : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
20 . 2 . 1968 tarih ve 8979 - 7/435/6582 sayılı 

C* r~' ̂ \~75t Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
i / ı —^"i-r* Devlet Demiryolları Genel Müdür-
1 " \ . Î : C . ^1a tumıa Bakanı tarafından yazılı 

"*: - - ' i ı kırılmasın? istedikleri yazılı soru 

1. TCDD İşletmesinde 1967 yılı sonu itiba
riyle 24 24G memur, 3 112 hizmetli ve 658 yev-
miyeli teknik eleman olmak üzere cem'an 28 016 
personel calışmkatadır. 

2. Bunlardan, 2 048 memur, 517 hizmetli 
ve 101 yevmiyeli teknik eleman olmak üzere 
2 600 kigi isletme merkezlerinde, 1 030 memur 
357 hizmetli ve 123 yevmiyeli teknik eleman ol

mak üzere 1 510 kid de Genel Müdürlük mer
kezinde görevlendirilmişlerdir. 

3. Gecesini gündüzüne katarak ağır ınesu-
liyetii Merde çalışan hareket personelinde gece 
hareket nöbetinde bulunan gar müdürü, gar şe
fi, istasyon şefi, harekat memuru ile ambar say
manına bugünkü mevzuat hükümleri muvacehe
sinde ancak mevcut münhal kadrolardan ayda 
125 lira ile 200 lira arasında vekalet ücreti veri
lebilmektir. 

Gerek mahrumiyet bölgelerinde ve gerek bu 
türlü ağır ve mesuliyeti! işlerde çalışanlara, ağır 
ve mesuliyeti! iş tazminatı adı altında bir tazmi
nat verilmesi düşünülmüş ve bu düşüncenin ta
hakkukunu teminen bir de Nizamname tasarısı 
hazırlanmış ise de, işletmenin bugünkü malî du
rumu göz önünde tutularak tasarının tahakkuku 
iktisadi Devlet Tevekkülleri Personel Kanunu
nun kabul edilip yürürlüğe girmesini müteakip 
düzenlenecek mevsuatta nazara aknmak üzere 
şimdilik geri bırakılmıştır. 

4. İşletmede mevcut memur ve hizmetliler
den ancak 6 259 una kirasız hizmetevi tahsis edi
lebilmiştir. 6 228 ine de boş veya müsait biz-
metevi mevcu&olmad'ğmdan hizmetevi tahsisatı 
ödenmektedir. Bu tahsisatın aylık miktarının 
tesbiti yetkisi, asgari 10 ve âsami 50 lira ara
sında olmak kaydiyle Nisamname ile Genel Mü
dürlüğe verilmiş olup, bu miktar Genel Müdür
lükçe memurun unvanı ve medeni hali göz önün
de tutularak 35, 40, 50 lira olmak üzere kademe-
lendirilmiştir. 

Bu miktara göre hesaplanan hizmetevi tahsi
satının yıllık malî portesi ise yaklaşık olarak 
3,5 milyon liradır, 

Bu ödenek miktarları bugünkü rayice naza
ran ihtiyaca cevap vermekten çok uzak görüle
rek bu miktarın artırılmasını teminen daha ev
vel hazırlanan Tüzük tasarısında gerekli hüküm 
tesis edilmiş ise de, TCDD bünyesinde istihdam 
edilen hizmetevi hakkını haiz personel adedinin 
çok fazla olması, bugünkü rayicin yüksekliği ve 
teşekkülün finansman durumu gibi sebeplerle bu 
konu da keza İktisadi Devlet Teşekkülleri Per
sonel Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra 
düzenlenecek mevzuatta no.sa :a alınmak üzere 
geri bırakılmıştır. 

5. Mühim, gar, istasyon ve ambarlarda, ida
reyi temsilen iş sahiplerini kabul ile onların di
leklerini dinlemek mevkiinde bulunanlara sim-
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diye kadar verilegelmekte olan ayda 3 ilâ 10 
lira arasındaki temsil tahsisatının bugünkü eko
nomik şartlar karşısında kifayetsizliği üzerinde 
durulmuş ve bu miktarın günün şartlarına göre 
tesbitini sağlamak üzere TCDD ce hasırlanan 
Tahsisatlar Tüzüğü tadil tasarısı Bakanlığımız
ca Devlet Plânlama Teşkilâtının ve Maliye Ba
kanlığının mütalâalarına sunulmuştur. Plânlama 
Teşkilâtından müspet cevap alınmış, Maliye Ba
kanlığı. ile Bakanlığımız arasında konu üzerinde 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır. . 

6. İşletmede mefruşat ve yazı makması ve-
sair demirbaş ve malzeme her sene bütçe imkân
ları nisbetinde ve bir program dairesinde yeni
lenmekte ve çoğunlukla kullanılabilecek durum
dadır. 

Keyfiyeti bilgilerine saygı ile ars ederim. 
Dr. Sadettin Bilgiç 

Ulaştırma Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, dış memleketlerden gelen veya getir
tilen araç ve gereçlere dair sorusu ve Maliye Ba
kam Cihat Bilgchan'ın yazılı cevabı (7/445) 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorunun Maliye Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi 
saygiyle rica ederim. 

Sırrı Âtalay 
C. S. Kars Üyesi 

1 . 3 . 1966 - 1 . 3 . 1967 - 1 = 3 . 1968 tarihle
ri esas olmak üzere hangi nam ve şekilde olur
sa olsun, dış memleketlerden gelen veya getir
tilen her türlü araç ve gereçlerin ayrı ayrı mik
tarı nedir? 

Bu araçlar hangi belediyelere, hangi araç ve 
gereç olarak verilmiştir? 

T.C. 
Maliye Bakanlığı 6.4.1968 

Hazine Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi işbirliği 

Teşkilâtı 
Sayı : 5720/16286 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 26 Mart 1968 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli 9037/7/445/245 sayılı yazı: 

Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sayın Sır
rı Atalay'ın hangi şekilde olursa olsun dış mem
leketlerden gelen veya getirtilen her türlü araç 
ve gereçlerin ayrı ayrı miktarları ve bu araçla
rın hangi belediyelere hangi araç ve gereç ola
rak verilmiş bulunduğunun tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılmasını istiyen önergesine 
cevabımı ekte sunuyorum. 

Gereğine müsaadelerini saygılarımla rica ede
rim. 

Maliye Bakam 
Cihat Bilgehan 

1. Dış memleketlerden gelen veya getirilen 
araç ve gereçler, iki şekilde temin olunmakta
dır : 

a) Devlet Malzeme Ofisi eliyle kamu kuru
luşları için satın alınarak ithal olunan bedelli 
araç veya gereçler; 

b) Amerikan ihtiyaç fazlası malzeme yar
dım. programları çerçevesinde: i. Olduğu yer
de oldukları gibi iktisaboiunarak getirtilenler 
(Malzeme için hiçbir bedel tediye edilmemekte, 
sadece nakliye ve navlun masrafları iktisabe-
den kamu kuruluşunca karşılanmakta, tamir ve 
onarımı bu kuruluşça yaptırılmaktadır); (607 
programı); ii. Onarımı yapılmış ve limana 
kadar masrafları AID tarafından ödenmiş ola
rak, Amerikan Hükümetine malzemenin mali
yeti üzerinden % 15 (ABD den sevkiyat için 
% 22) bir bedel ödenerek ve navlun masraf
ları alıcı kamu kurulusu tarafından karşılana
rak (608 Programları) iktisabolunanlar. 

2. DMO tarafından kamu kuruluşları için 
1966 ve 1987 yıllarında getirtilen araç ve gereç
ler hakkında ekli notta malûmat arz edilmiştir. 
(Eki). 

3. Amerikan ihtiyaç Faciası Malzeme Yar
dımı programlarından 1966 yılında (1 Ocak 1966 
ilâ 31 Aralık 1966 devresi) belediyelere ve diğer 
kamu kuruluşlarına Amerikan İhtiyaç Fazlası 
Malzeme Programları 608 bölümünden : 

1 458 aded taşıt aracı (Kamyon, kamyonet, 
pick - up, jeep, Station V/agon, ambulans, oto
büs ve benzeri) teslim edilmiştir. 

1 811 aded inşaat aracı (Buldozer, çekici, 
yükleyici, greyder, silindir, treyler, kompresör, 
vinç ve emsali) teslim edilmiştir. 
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14 531 kalem de çeşitli malzeme (Tıbbi mal
zeme, yedek parça, büro ve eğitim araçları gibi) 
teslim edilmiştir. 

Bunlara ait teferruatlı malûmat ekli cetvel
lerde ve AID misyonunun üç aylık raporların
da münderiçtir. (Ek 2). 

4. Yine 1 Ocak 1966 tarihinden 31 Aralık 
1966 tarihine kadar olan devrede 607 program
larından belediyelere ve diğer kamu kuruluşla
rına : 

471 aded taşıt aracı, 
222 aded inşaat makinaları, 
5 241 kalem çeşitli malzeme teslim olunmuş

tur. 
Bunlara ait teferruatlı malûmat ekli cetvel

de (Ek 3) münderiçtir. 
5. 1 Ocak 1967 ilâ 31 Mart 1968 onbeş ay

lık devrede de belediyelere ve diğer kamu ku
ruluşlarına 608 programından : 

9 . 4 . 1968 O : 1 

375 aded taşıt aracı, 
65 aded inşaat makinası, 
95 kalem çeşitli malzeme teslim edilmiştir. 

Bunlara ait teferruatlı malûmat ekli cetvel
de münderiçtir. (Ek. 4). 

6. 1 Ocak 1966 ilâ 31 Mart 1968 devresin
de 608 programlarından sipariş edilip henüz 
teslim almmıyan (yolda veya muamelede olan) 
malzeme : 

916 aded taşıt aracı, 
549 aded inşaat makinası, 
2 068 kalem çeşitli malzemedir. Bunlara ait 

teferruatlı bilgi ekli cetvelde (Ek 5) münderiç
tir. 

işbu notumda arz ettiğim bilgilere ilâve bir 
malûmat istendiği taktirde Bakanlığım Hazine 
Genel Müdürlüğü ve Milletlerarası iktisadi İş
birliği Teşkilâtı bu malûmatı vermeye amade 
bulunmaktadır. 
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Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fen İşleri Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları bilançolarının 
onanmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasan kanunlaşmıştır.) 

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

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 86 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Osman Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydıner 
Zerin Tüzün 
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[Oya kahlmıyanlar] 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür (î. A.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(D 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A.. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
I. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

IZMlR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç, 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artas 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 
Bitlis 
İzımir 

Yekûn 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 87 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Ali Kemal Turgut 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
O. Zeki Gümüş oğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

M AR AŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Zerin Tüzıün 
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[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin öizıgür (î. A.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
(1.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
1. Saıbri Çağlayangil 
(B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Â.) 

İSTANBUL 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadk 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açık üyelikler] 

Balıkesir 
Bitlis 
İzmir 

Yekûn 

mmm 
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Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şeınocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AETVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 95 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 85 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Ariburun 
Haılûlk Benkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçligO 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 
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TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
EmarmTlah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kap] an 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgün eş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Zerin Tüzün 

[Oya katılmıyanlar] 

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

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan 'Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet, Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunaj 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevük Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

YAN 
Fcrid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Acıkalın 
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Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koç aş 
Enver Kök 

[Açık 

Balıkesir 
Bitlis 
izmir 

Yekûn 

I Osman Koksal 
I Cemal Madanoğlu 

Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

I Suad Hayri Ürgüplü 

üyelikler'] 

1 
1 
1 

3 

* » ^ I I 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı Kesinhesap Kanununa verilen oyların 
sonucu 

(Tasarı kamın]aşmıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçla-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 86 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatuııoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveii 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

NÎĞDB 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 
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YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Osman Koksal 
Zerin Tüzün 

TABİÎ ÜYELER 
TEkrem Acuner 
Refet Aksoyoğhı 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür (1. Â.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Y<îtiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

[Oya katılmıyanlar] 

Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil (B. 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Top al oğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Â.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

[Açık 

Balıkesir 
Bitlis 
İzmir 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

üyelikler] 

1 
1 
1 

Zeki Kumrulu 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
SAMSUN 

Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadh 
Âmil Artus 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koç aş 
Enver Kök 
Cemal Mada<noğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 

mmm 
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Orman Genel Müdürlüğünün 1964 yılı Kesinhesap kanunu tasarısına verilen oyların sonucu: 

('Tasarı kanunlaşmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 96 

Kabul edenler • 95 
Eeddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 84 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHÎSAE 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

Kemal Şenocak 
AĞRI 

Salih Türkmen 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇAR KIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

HATAY 
Enıver Bahadırlı 
Mustdfa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arı'burun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkcine 

Cemal Yıldırım 
IZMIB 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I, Eteni Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar-

MUĞLA 
îlyas Karaöz 

NİĞDH 
Hüseyin Avni GöktürİN 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak. 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğhî-

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlui 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Zerin Tüzün 

[Reddeden] 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

[Oya katilmıy'anlarJ 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Salâhattin özgür (İ. Â.) 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AMASYA 
Macit Zeren (BşkV.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

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

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çerin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İhsan Topaloğlu 
OtMÜŞANE 

Abbas Cilâra 
HAKKÂRİ 

Necip Seyhan (1. Â.) 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

Ekrem Özden 
İZMİR 

Cahit Okurer 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
M. ^eki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT -
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEK 
Cevat Açıkalın 
Lûtfi Akadla 
Âmil Artus 
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Ömer Ersrün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 

Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdü Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

[Açtk üyelikler] 

Balıkesir 
Bitlis 
İzmir 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

48 NCI BİRLEŞİM 
9 . 4 . 1968 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

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

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

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, dış ülkelerde yaşıyan ve
ya Türkiye'ye gelen vatandaşlarımıza dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/482) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Beykoz ilçe merkezine yapıla
cak otomatik telefon santralin? dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/463) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, ihracatımızın artmasına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/465) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Denfcli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, açılacak ilköğretmen 
okullarına dair Millî Elitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/453) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, erat harçlıklarının artı
rılmasına dair Millî Savunma Bakanından sözlü 
sorusu (6/454) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Erdoğan Adalı'nın, lâmba ile balık avcılığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/489) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sup
hi Gürsoytarak'm, ikili anlaşmalara dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/490) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Sa
lih Türkmen'in, Eleşkirt kasabasına getirilme

si istenilen içme suyu ihalesine dair, îmar ve 
likan Bakanından sözlü sorusu (6/491) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se-
lâhattin Özgür'ün, Devlet Bakanı Seyfi Öz-
türk'e karşı harekette bulundukları iddiasiyle 
tutuklanan öğrencilere dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/493) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
1. — Yasama Meclislerinin dış münasebetle

rinin düzenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 
tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
2/565, 619; Cumhuriyet Senatosu 2/243) (S. 
Sayısı : 1118) [Dağıtma tarihi : 2 . 4 . 19681 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Hay
dar Tunçkanat ve Adana Milletvekili Ahmet 
Topaloğlu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarihli ve 29 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2143 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
öenregeleri ve Dilekçe Karma Komisyonu rapo
ru (Cumhuriyet Senatosu 4/77) (S. Seyisi : 
1120) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1968] 

(Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili) 

X 2. — Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı 
Fen İşleri Saymanlığının 1964 ve 1965 yıllan 
bilançolarının onanmasına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 3/411, 3/565; Cum
huriyet Senatosu 2/341) (S. Sayısı : 1121) 
[Dağıtma tarihi : 5 . 4 .1968] 

(Devamı arkada) 



X 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 
Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 3/702, 1/223; Cumhuriyet 
Senatosu 1/887) (S. Sayısı : 1122) [Dağıtma 
tarihi : 5 . 4 .1968] 

X 4. — 'Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünün 1964 Bütçe yılı Kesinhe
sap kanunu tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cmhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/221; Cumhuriyet Senatosu 1/888) (S. 
Sayısı : 1123) [Dağıtma tarihi : 5 . 4 . 1968] 

X 5. — •Devlet !Su İşleri Genel Mü:lürrağii-
nün 1964 Bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasa

rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/175; Cumhuriyet 
Senatosu 1/889) (S. Sayısı : 1124) [Dağıtma 
tarihi : 5 . 4 .1908] 

X 6. — Orman Genel Müdürlüğünün 1964 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/170; Cumhuriyet Senatosu 1/890) 
(S. Sayısı : 1125) [Dağıtma tarihi : 5 . 4 . 19681 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Toplantı : 7 İ I I O 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : f I I O 

Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

2 /565,2/619; Cumhuriyet Senatosu 2/243) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 627) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 28 . 3 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4903 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1968 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki 
16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 26 . 7 , 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 27 . 3 . 1968 tarihli 61 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 627) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 29 . 3 . 1968 

Esas No. : 2/243 
Karar No. : 22 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 27 . 3 . 1968 tarihli 64 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 'görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, Yasama Meclislerinin dvş münasebetlerinin düzenlenmesi ihakkmdaki 
16 Ocak 1904 tarihli ve 378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifi, Millet Meclisi Baş
kanlığının 28 Mart 1968 tarihli ve 4903 sayılı yazıları ile Cum'hurlyet Senatosu Başkanlığına gönde
rilmekle, Komisyonumuzun 29 Mart '1968 tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 
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I - Millet Meclisi metni, Anayasa Mahkemesinin 11 Mayıs 1967 tarihli ve esas 964/21 - karar 
967/11 sayılı Kararı ile iptal edilen Yasama Meclislerinin duş müna.s>eIbetlerinin düzenlenmesi hak
kındaki 16 Oeak 1964 tarihli ve 378 sayılı Kanunun '1 nci maddesine yeni fıkralar eklenerek Anaya
saya uygunluğunun sağlanmasını; ve s'özü edilen Kanunun foâzı maddelerinde değişiklik yapılarak, 
uygulamanın daha düzenli Ibir 'hale getirilmesini öngörmektedir. 

Filhakika, Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzenlenmesi hakkındaki Kanunun Anaya
sa Mahkemesince iptal kararına 'konu olan 1 nci maddesi hükmü; Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin dış münasebetlerdeki temsilinde, siyasi parti grupu mensulbu •olmıyanlara isalbet eden üyelik
lerde Cumhuriyet Senatosu ve 'Millet Meclisi arasında %ir 'bölüşmeyi (gerekli gördüğü halde, sİ3^asi 
parti grupuna mensuibolaıılar için böyle bir ayırımı .gözetmemiş ve temsilde, Meclisler arasındaki 
dağılımı siyasi parti gruplarının takdirine terk etmiştir. Bunun neticesi olarak da, Türkiye. Büyük 
Millet Meclisini temsil edecek kurulun, Yasama Meclislerinden sadece birinin üyelerinden teşek-
'kül etmesini imkân dâhiline sokmuştur ki, bu halin, Meclislerin birbirinden farklı ve müstakil hü
viyetlerini açıkça teminat altına alan Anayasa hükümlerine uyigun düşmediği 'bir vakıadır. 

Bu Anayasaya aykırılığı ortadan kaldırıp, dış temsilli meclislerin müstakil hüviyetlerine uygun 
hale getiren ve 378 sayılı Kanunun diğer bâzı maddelerinde de? mevcut tatbikata sarahat verici ve 
düzenleyici değişiklikler yapılmasını öngören teklif, Komisyonumuzca da 'benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, geçici, 8 ve 9 ncu maddeleri, Komisyonumuz
ca da aynen kafbul edilmiştir. * 

Genel Kurulun tasvipler'ine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan (Sözcü Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Aydın Kastamonu S.O'Kan Âmil Arius 

O. S. Sarıgöllü A. N. Tuna İmzada «bulunamadı 

Diyarbakır Hatay Konyaı Rize 
S. Cizrelioğlu M. Deliveli S. Çumrdlı O. M. Agun 

T opl ant id a bulunamadı. 

Sakarya Saimsun Sivas 
M. Tığlı R. Rendeci E. Öçten 

Toplantıda (bulunamadı. 

Ç, Senatosu (S. Sayısı : 1118) 
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MİLLET MECLLİSİNİN 

METİN 
KABUL ETTİĞİ 

Yasama meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanuna 1 nci madde olarak aşağıdaki 
madde eklenmiştir : 

Avrupa Konseyi Danışma Meclisi ve benzeri 
kurullar üyelikleri 

Madde 1. — 21 Ocak 1953 tarihli ve 6022 sa
yılı Kanunla onaylanan 22 Mayıs 1951 tarihli 
Anlaşma ile değiştirilmiş 12 Aralık 1949 ta-. 
rihli ve 5456 sayılı Kanunla onaylanan 5 Ma
yıs 1949 tarihli Avrupa Konseyi Statüsünün 
25 nci ve 26 nci maddeleri gereğince, Avrupa 
Konseyi Danışma Meclisine ve diğer milletler
arası andlaşmalar uyarınca kurulup bir millet
lerarası hukuk tüzel kişisinin organı niteliğini 
taşıyan veya taşımıyan ve yasama organları 
üyelerinden kurulan milletlerarası kurullara 
katılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, 
mensuboldukları siyasi partinin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Grupu tarafından aday gös
terilirler. Bu adaylar, Cumhuriyet Senatosu 
üyesi iseler Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun Milletvekili iseler Millet Meclisi Genel 
Kurulunun bilgisine ilgili Meclisin Başkanlı
ğınca sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Herbir siyasi parti grupuna ve siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlara düşen sayı, bun
ların - boş üyelikler hariç - Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Birleşik Toplantısı üye tamsayısı 
içindeki yüzde oranlarına göre, Türkiye Bü-' 
yük Millet Meclisi Birleşik Toplantısı Başkan
lık Divanınca tesbit edilir; siyasi parti grup
larının öncelik haklan her halde saklıdır. Bu 
sayı ve oranlara, siyasi parti grupları ve siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlar, ilânından 
itibaren üç gün içinde itiraz edebilirler. Bu 
itirazlar, aynı Divan tarafından kesin olarak 
karara bağlanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısında siyasi parti grupu mensubu olmıyan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ayrıl
mış olan sayının Cumhuriyet Senatosu üyele
riyle milletvekilleri arasında bölüşülmesi, Bir
leşik Toplantıda mevcut siyasi parti grupu 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Yasama meclislerinin dış münasebetlerinin dü
zenlenmesi hakkındaki 16 Ocak 1964 tarihli ve 
378 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul «dilen 
1 ;nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Ç: Senatosu (S. Sayısı : 1118) 



('Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 
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(Anayasa ve Adalet Kom. kabul ettiği metin} 

mensubu okuyanlardan Cumhuriyet Senatosu 
üyesi olanların ve milletvekili olanların sayı
larının ayrı ayrı Birleşik Toplantıdaki siyasi 
parti grupu mensubu olmıyanlarm toplamına 
nisbet edilmesiyle bulunacak yüzde oranlarının, 
bunlar için ayrılmış sayıya uygulanması sure
tiyle olur. 

Siyasi parti grupu mensubu olmıyanlarm 
seçimi, mensubu oldukları Yasama Meclisinde, 
o Meclisin içtüzüğüne uygun olarak yapılır. 

1 nci fıkrada söz konusu Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisi ve diğer kurulların yedek 
üyelikleri için de, yukardaki fıkralar uyarın
ca seçim yapılır. Aynı siyasi parti grupuna 
mensup bir asıl üyenin yerini ancak aynı gru-
pa mensup bir ye(dek üye ve siyasi parti gru
pu mensubu olmıyan bir asıl üyenin yerini de 
ancak aynı vasıftaki bir yedek üye alabilir; 
6 ncı fıkra uyarınca yapılmış olan feragatler 
saklıdır. 

Bir siyasi parti grupunun veya siyasi parti 
grupu mensubu olmıyanlarm kendilerine dü
şen asıl veya yedek üyeliklerden bir diğer si
yasi parti grupu veya siyasi parti grupu men
subu olmıyan belli bir Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyesi lehine, seçim sonuçları kesinleş
meden önce feragat etmesi mümkündür. 

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre bir 
milletlerarası kurula seçilecek Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin yüzde otuzu Cum
huriyet Senatosu üyesi, yüzde yetmişi de mil
letvekili olur. Bu fıkra hükmü, asıl ve yedek 
üyelikler için ayrı ayrı uygulanır. 

Hangi siyasi partinin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Grupunun ne kadar Cumhuriyet Se
natosu üyesi ve ne kadar Milletvekili aday gös
tereceği, aday gösterme hakkına sahip siyasi 
parti gruplarının görüşü alındıktan sonra, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı Başkanlık Divanınca tesbit edilir. Bu fık
ranın uygulanmasında, belli bir asıl üyelik 
için yedek üyenin de asıl üyeyle aynı Yasama 
Meclisine mensubolması şart değildir. Ancak, 
yukardaki fıkranın son cümlesi hükmü saklı
dır. 

Aksine hüküm yoksa, bu madde gereğince 
yapılan seçimler her yıl yenilenir; boşalan yer
ler derhal doldurulur. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1118) 
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(Millet ^fedişinin kabul, ettiği metin) 

MADDE 2. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

3IiJletlefaraşı Andlaşma ile kurulmamış 
birliklerde temsil 

Madde 2. — Bir Milletlerarası Andlaşma ile 
kurulmamış olan ve milletlerarası hukuk tüzel 
kişiliği niteliği taşımıyan Parlâmentolararası 
birliklerin toplantılarında T. B. M. Meclisini 
temsil edecek heyetler, 1 nci madde hükümle
ri uyarınca seçilir. Bu heyetler aynı zamanda, 
görev süresi boyunca ilgili Parlâmentolararası 
Birliğin T. B. M. Meclisindeki idari işlerini 
yürütürler. Heyet üyelerinin kendi araların
dan üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyu 
ile seçecekleri kimse o grupun başkanı sayılır. 

MADDE 3. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin son fıkrası 
kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Bir Parlâmentolararası birlik için grup 
tüzüğü yapılması gerekiyorsa, bu tüzük, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık 
Divanlarmca, Hükümetin görüşü alındıktan 
sema, aralarında anlaşarak ve - varsa - o Par
lâmentolararası birliğin anatüzüğüne uygun 
olarak yapılır. 

Dostluk gruplarının tüzükleri kendileri ta
rafından yamlır. Dostluk gruplarının yönetim 
kurullarında ve dış ülkelere gidecek temsilci 
heyetlerinde, değişik siyasi eğilim sahibi üye
lerin adaletli bir şekilde yer almasını sağlıya-
cak hükümler, tüzüklerine konulur. 

Parlâmentolararası birlik gruplarının ve 
dostluk gruplarının tüzüklerinde ve faaliyetle
rinde uymaları gereken esaslar, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanla
rmca, Hükümetin görüşünü aldıktan sonra, ara
larında anlaşmak suretiyle tesbit edilir.» 

MADDE 5. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
say.1.].! Kanunun 5 nci maddesine aşağıdaki fık
ralar eklenmiştir. 

Heyet başkanlığı şahsan davet edilmiş olan 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı veya Millet Mec-

(Anayasa ve Adalet Koni. kabul ettiği metin) 

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

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 

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

C. Senatosu (S. Sayısı : 1.118) 
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('Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

lisi Başkanı tarafından deruhde edilmişse, onun 
mensubolduğıı siyasi parti grupu, kendisine 
düşen sayıdan bir eksik sayıda aday gösterir; 
eğer heyet başkanlığını deruhde eden yasama 
meclisinin başkanı hiçbir siyasi parti grupuna 
mensup değilse, siyasi parti grupu mensubu ol-
mıyanlara düşen sayı, heyet başkanının mensu-
bolduğu yasama meclisi bakımından, bir aded 
azaltılır. 

MADDE 6. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir:. 

Dil bilgisi 
Madde 6. — 1 nci ve 2 nci maddeler gere

ğince yasama meclislerinden milletlerarası top
lantılara katılacak olan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin Fransızca veya ingilizceyi 
veyahut gitmeleri bahis konusu olan toplantı
da kullanılacak dillerden birini iyi bilmeleri 
gereklidir. Bu Türkiye Millet Meclisi üye
lerinin 1 nci veya 2 nci madde gereğince 
isimlerinin ilgili yasama meclisine duyurulma-
siyle seçimlerinin tamamlanabilmesi için, bu 
fıkrada yazılı dillerden birini iyi bildiklerini, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplan
tısı başkanlığına yazı ile bildirmeleri gerek
tir. Bu yazılı bildirinin, iyi lisan bilgisine dair 
karineleri göstermesi lüzumludur. 

3 ncü ve 5 nci maddelere göre yapılacak se
çimler için, yukardaki fıkrada yazılı şart aran
maz. 

1 nci ve 2 nci maddeler gereğince yapılacak 
seçimlerde siyasi parti gruplarına ayrılan yer
ler her halde saklıdır. 

MADDE 7. — 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı, «He
yet başkanlarının görevleri.» olarak değiştiril
miştir. 

GEÇİCİ MADDE. — 2 nci maddede söz ko
nusu Parlâmentolararası birliklerle ilgili ola
rak bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
yapılmış seçimler yenilenmez. 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu yasama meclisleri 
yürütür. 

Anayasa ve Adalet Koni. kabul ettiği metin) 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 ncı madde aynen kabul edilmiştir. 

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

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince kabul 
edilen geçici madde aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edilen 
9 ncu madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1118) 



Toplantı : 7 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1964 ve 
1965 yılları bilançolarının onanmasına dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3 /411, 3 /565; Cumhuriyet 

Senatosu 2/241) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 632) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 3 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2367-3/111 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları bilan
çolarının onanmasına dair kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 8 . 7 . 1966 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
8. Sayısı : 632) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu • 2 . 4 . 1968 

Karar No. : 67 
Esas No. : 2/241 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları bi
lançolarının onanmasına dair kanun teklifi, Millet Meclisi Başkanlığının 5 . 3 - . 1968 tarihli ve 2367-
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumuzun 2 Nisan 1968 
tarihli 14 ncü Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca hazırlanmış bulunan teklif, Sivil Savunma İdaresi Baş
kanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1964 ve 1965 .yılları bilançolarının onanmasını öngörmektedir. 
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7126 sayılı Kanunla İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulan Sivil Savunma İdaresi Fon İş
leri Saymanlığı hesaplarının toplanma, idare ve sarf şekillerinin, Sayıştayca tetkik ve murakabe 
olunarak hazırlanacak raporun Teşriî Organa sunulacağı, 7126 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi
ni değiştiren 107 sayılı Kanunun 2 nei maddesiyle kabul edilmiştir. 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1964 yılı hesabı hakkında Sayışta-
yın 30 . 6 . 1966 tarihli ve 538271/1346 sayılı raporu ile 1965 yılı hesabı hakkında 28 . 1 . 1967 
tarihli ve 547096/3082 sayılı raporu muvacehesinde, Millet Meclisi Sayıştay Komisyonunca, daha 
önceki yıllardaki uygulama da göz önünde bulundurulmak suretiyle hazırlanmış bulunan ve söz 
konusu 1964 ve 1965 yılları bilançolarının onanmasını öngören kanun teklifi, komisyonumuzca da 
benimsenmiştir. 

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

I I I - Teklifin Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaştı
rılmıştır. 

Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Kâtip 
Uşak Tabiî Üye 

M. F. Atayurt S. Karaman 

Genel Kurulun 
Başkan 
Kocaeli 

L. Tokoğlu 

Cumhurbaşkanınca 
R. Üner 

Niğde 
K. Baykan 

tasviplerine arz edilmek ü 

S. Ü. 

Sözcü 
Sakarya 

0. Salihoğîu 

Ankara 
Y. KöJcer 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İstanbul 
H. Berkol 

Yozgat 
1. Yeşilyurt 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri 
Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları bilançoları

nın onanmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Sivil Savunma İdaresi Başkan^ 
lığı Fon İşleri1 Saymanlığının ilişik cetvellerde 
gösterilen 1964 ve 1965 yılları bilançoları onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu İçişleri ve Maliye 
bakanları yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı Fon İşleri 
Saymanlığının 1964 ve 1965 yılları bilançoları

nın onanmasına dair Kanun 

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

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

MADDE 3. — MilHet Meclisince kabul edi'lete 
3 ncü madde avnen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1121) 
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(Millet Meclisinin kabnl ettiği metne bağlı bilançolar) 
Sivil Savunma Fonu 1964 yılı bilançosu 

AKTİF 

Banka cari hesabı 
Müessese alacakları hesabı 
Genel masraflar hesabı 
Avans ve krediler hesabı 
Sabit kıymet ve demirbaş hesabı 
Esham ve tahvilât hesabı 
Irsalât hesabı 

Yekûn 

Lira K. 

59 642 172 
1 096 886 
1 530 707 
240 857 

1 142 462 
3 038 700 
187 819 

66 879 605 

03 
26 
76 
78 
07 

57 

47 

Genel gelir hesabı 
Emanetler hesabı 
Genel Merkez 

PASÎF 

Lira K. 

14 394 181 
168 082 

52 317 340 

79 
81 
87 

Yekûn 66 879 605 47 

Sivil Savunma Fonunun 1965 yılı bilançosu 

AKTİF 

Lira 

Banka cari hesabı 
Müessese alacakları hesabı 
Avans ve kredi hesabı 
Sabit kıymetler hesabı 
Eşhas borçları hesabı 
Esham ve tahvilât hesabı 
Irsalât hesabı 

K. 

71 270 065 
306 068 

1 330 246 
1 387 173 

681 
3 023 700 

92 258 

14 
38 
38 
38 
06 

70 

Yekûn 77 410 193 04 

PASÎF 

Lira K. 

Genel Merkez hesabı 
Emanetler hesabı 

77 403 135 67 
7 057 37 

Yekûn 77 410 193 04 

1965 yılma ait hesapların kayıtlarına uygunluğu tasdik olunur. 
15 . 3 . 1966 

Muhasebe Şefi - Sorumlu Sayman 

» o ^ e E » — 

Cumhuriyet Senatoten (S. Sayısı : 1121) 
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Toplantı : 7 ı I A A ' 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 1 ü 

Vakıflar Gene! Müdürlü günün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 3/702, 

î / 2 2 3 ; Cumhuriyet Senatosu î / 8 8 7 ) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 631) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 3 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5857-3/702 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı dosyası ile birlikte 
sunulmuştur. 

{Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 21 . 7 . 1967 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 631) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 2 . 4 . 1968 
Esas No. : 1/887 
Karar No. : 63 

Yüksek Başkanlığa 
» 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
5 . 3 . 1968 tarihli ve 5857 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
komisyonumuzun 2 Nisan 1968 tarihli 14 ncü Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulundukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Komisyonumuz. Sayıştaym 19 . 7 . 1967 tarihli ve 554510/1751 sayılı uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

I I - Tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırıl
mıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Bagkan Sözcü 
Kocaeli Sakarya 

L. Tokoğlu 0. Salihoğlu 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara 

R. tîner Y. Köker 
Niğde Trabzon 

K. Baylıan A. Ş. Ağanoğlu 

1* 

Yüksek Başkanlığa. ı 
Kâtip 
Uşak 

M. F. Atayurt 
İçel 

C. T. Okyayuz 

1. 

saygı ile sunulur. 

Yozgat 
Yeşilyurt 

Tabiî Üye 
S: Karaman 

İstanbul 
H. Berkol 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik 
( A / l ) , (A/2), (A/3) ve özel bölümler işaretli 
cetvellerde gösterildiği üzere; 

a) 22 004 874,30 lirası cari harcamalara, 
19 935 849,64 lirası yatırım harcamalarına 
6 574 740,54 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcam alarm a>, 

b) 83 209,36 lirası özel kanunlar gereğince 
ödenek kaydedilen paralardan yapılan cari har
camalara, 3 033 318,42 lirası aynı şekilde ya
pılan yatırım harcamalarına aidolmak üzere 
toplam olarak 51 631 992,26 liradır. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü
nün 1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsi
lat (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 26 139 313,30 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 26 814 463,50 lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

b) 5 174 331,57 lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak 58 128 108,37 liradır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
(a, b) işareti ile yazılı gelir ve gider arasında
ki farkı teşkil eden 6 496 116.11 lira. gelir faz
lası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı içinde lıarcannııyan ve bağlı 
(A / l ) , (A/2), (A/3) ve (özel bölümler) işa
retli cetvelleriin ayrı sütunlarında gösterilen 
6 716 289,49 liralık ödenek yokedilmiş ve özel 
kanunlar gereğince kaydolunan ödenekten yılı 
içinde harcanmayan 43 225 162.14 lira ertesi yı
la devredilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

CUMHURİYET SENATOSU ^ 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1964 bütçe yılı 
Kesinhesap Kanunu 

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

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

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1122) 



Toplantı : 7 i I * ) 0 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : \ \ İĞ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe 
yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/221; Cumhuriyet Senatosu 1/888) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 630) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 3 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 4786 - 3/694 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık" oy ile ka
bul edilen, Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasan 11 . 7 . 1967 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 630) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 2 . 4 . 1968 
Esas No. : 1/888 
" Karar No. : 64 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1- . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde görüşülerek açılk oy ile kabul edilen, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasa
rısı, Millet Meclisi Başkanlığının 5 . 3 . 1968 tarihli ve 4786 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına gönderilmekle, komisyonumu zun 2- Nisan 1968 tarihli 14 ncii Birleşiminde ilgili 
temsilciler de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Komisyonumuz, Sayıştayın 10 . 7 . 1967 tarihli ve 553979/1614 sayılı uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

I I - Tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması (kararlaştırıl
mıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Kocaeli Sakarya Uşak Tabiî Üye 

L. Tokoğlu O. Salihoğlu M. F. Atayurt S. Karaman 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara İçel İstanbul 

R. Üner Y. Köker C. T. Okyayuz H. Berkol 
Niğde Trabzon Yozgat 

K. Bayhan A. Ş. Ağanoğlu t. Yeşilyurt 
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CUMHURİYET SENATOSU 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yüı 

Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı ge
nel harcamaları ilişik (A / l ) , (A/2) ve (A/3) 
işaretli cetvellerde gösterildiği üzere, 

a) (27 717 729,46) lirası cari harcamalara, 
(20 955 069,61) lirası yatırım harcamalarına, 
(750 312,25) lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) (871 529,57) lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
yatırım harcamalarına aidolmak üzere toplam 
olarak (50 294 640,89) liradır. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı ge
lirlerinden yapılan tahsilat, (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere, 

a) (9 378 563,98) lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, (46 664 839,02) lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

b) (871 529,57) lirası özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak (56 914 932,57) liradır. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddelerde 
yazılı gider ve gelir arasındaki farkı teşkil eden 
(6 620 291,68) lira gelir fazlası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — •Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı 
içinde harcanmıyan Ve bağlı (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) işaretli cetvellerin ayrı sütunlarında gös
terilen (18 398 026,99) liralık ödenek yok edil
miş ve özel kanunlar gereğince kaydolunan öde
nekten yılı içinde harcanmıyan (2 089,29) lira 
ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı 

Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 inci madde aynen kabul edilmiştir. 

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

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

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

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

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

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1123) 



Toplantı : 7 İ l i / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | . | 2 4 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü raim 1984 bütçe yılı Kesinhesap ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/175; 

Cumhuriyet Senatosu 1/889) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 629) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 3 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5313 - 3/771 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, dos
yası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bpzbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 11 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 629) 

« Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe ve Plân Komisyonu 2 . 4 . 1968 
Esas No. : 1/889 
Karar No. : 65 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde görüşülerek açık oy ile kabul edilen, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısı, Millet Meclisi 
Başkanlığının 5 . 3 . 1968 tarihli ve 5313 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmekle, komisyonumuzun 2 Nisan 1968 tarihli 14 ncü Birleşiminde ilgili temsilciler de 
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Komisyonumuz, Sayıştayın 8 . 11 . 1968 tarihli ve 558468/2730 sayılı uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir. 

I I - Tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırıl
mıştır. 

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

Kocaeli Sakarya Uşak Tabiî Üye 
L. Tokoğlu O. Salihoğlu M. F. Atayurt S. Karaman 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara İçel İstanbul 
R. Üner Y. Köker C. T. Okyayuz H. Berkol 

Niğde Trabzon Yozgat 
K. Bayhan A. Ş. Ağanoğlu t. Yeşilyurt 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Devlet Su İşleri G-enel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 

MADDE 1. — DSİ Genel' Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzere, 

a) 37 079 205,61 lirası cari harcamalara, 
742 478 945,98 lirası yatırım harcamalarına, 
142 018 232,02 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer harcamalarına, 

b) özel kanmılar gereğince ödenek kayde
dilen paralardan 1 090 053,62 lirası yatırım har
camalarına aüd olmak üzere toplam olarak 
922 666 437,23 liradır. 

MADDE 2. — DSİ Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 36 p86 492,37 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata 944 000 000 lirası özel gelir
lerden yapılan tahsilata, 

b) 1 090 053,62 lirası özel kantonlar gere1-
ğiuce elde olunan gelir tahsilâtına aidol'mak üze
re toplam olarak 981 176 545,99 liradır. 

c) özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanmıyan 2 154 510,39 lira ertesi yıla 

*• # 
devredilmiştir. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
toplamları yazılı gelir ve gider arasındaki farkı 
teşkil eden 58 510 108,76 lira gelir fa'zlası ola<-
rak kalmıştır. 

MADDE 4. — 3010 sayılı Kamın gereğince 
gelecek yıllarda mahsubu yapılmak üzere büt
çenin ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rinin ilgili bölümlerinden 90 650 236,64 liralık 
avans verilmiştir. 

MADDE 5. — DSİ Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
( A / l ) , (A/2) ve #£/3) işaretli cetvellerin ayrı 
sütunlarında gösterilen 107 291 865,11 liralık 
ödenek yok edilmiş ve özel kanunlar gereğince 
kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan 
2 154 510,39 lira, ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1964 
bütçe yılı Kesinhesap Kanunu 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
1 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Millet Meclisince kaimi edilen 
3 ncü ma'dde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
4 ncü madde aynen kaBul edilmiştir. 

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

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

MADDE 7. —- Millet Meclisince kabul ledilen 
7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosı CS. Sayısı : 1124) 



Toplantı : 7 I 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

Orman Genel Müdürlüğünün 1964 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/170; 

Cumhuriyet Senatosu 1/890) 
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 628) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği . 5 . 3 . 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı,: 5312-3/772 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek açık oy ile ka
bul edilen, Orman Genel Müdürlüğünün 1964 yılı Kesinhesap kanun tasarısı, dosyası ile birlikte su
nulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 20 . 11 . 1967 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 628) 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 2 . 4 . 1968 

Esas No. : 1/890 
Karar No. : 66 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 1 . 3 . 1968 tarihli 56 ncı Birleşiminde görüşülerek açılk oy ile kabul edilen, 
Orman Genel Müdürlüğünün 1964 yılı Kesinhesap Ikanun tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 
5 . 3 . 1968 tarihli ve 5312 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
komisyonumuzun 2 Nisan 1968 tarihli 14 ncü Birleşiminde ilgili temsilciler de hazır bulunduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Komisyonumuz, Sayıştaym 8 . 11 . 1967 tarihli ve 558470/2732 sayılı uygunluk bildirimi 
muvacehesinde tasarıyı benimsemiş ve Millet Meclisi metnini aynen kabul etmiştir . 

I I - Tasarının Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırıl
mıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Başkan Sözcü Kâtip 
Kocaeli Sakarya Uşak Tabiî Üye 

L. Tokoğlu O. Sdlihoğlu M. F. Atayurt S. Karamanf 

Cumihur'başkanmca S. Ü. Ankara İçel İstanbul 
R. Üner Y. Köker C. T. Okyayuz H. Berkol 

Niğde Trabzon . Yozgat 
K. Baykan A. S. Ağanoğlu t. Yeşilyurt 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Orman Genel Müdürlüğünün 1964 yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı ı 

MADDE 1. — Orman Genel1 Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı genel harcamaları ilişik (A/ l ) , 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde gösterildiği 
üzene, 

a;) 66 020 464,83 lirası cari harcamalara, 
42 499 854,52 lirası yatırım harcamalarına, 
5 367 725,50 lirası da sermaye teşkili ve trans
fer hare amalarına, 

b) 1 500 283,30 lirası özel kanunlar gere
ğince ödenek kaydedilen paralardan yapılan 
cari! harcamalara aidolmak üzere, toplam ola
rak 115 388 328,15 liradır. 

MADDE 2. — Orman1 Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı gelirlerinden yapılan tahsilat, 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 

a) 112 831 807,50 lirası normal gelirlerden 
yapılan tahsilata, 19 308 229,88 lirası özel ge
lirlerden yapılan tahsilata, 

. b) 1 500 283,30 lirası da özel kanunlar gere
ğince elde olunan gelir tahsilâtına aidolmak 
üzere toplam olarak 133 640 320,68 liradır. 

c) Özel kanunlar gereğince sağlanan gelir
lerden harcanimıyan 2 512 026,24 lira ertesi yıla 
devredilmiştir. 

MADDE 3. — İkinci ve birinci maddelerde 
(b) işareti ile'yazılı gelir ve gider arasındaki 
farkı teşkil eden 18 251 992,53 lira, gelir faz
lası olarak kalmıştır. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1964 bütçe yılı içinde harcanmıyan ve bağlı 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin avrı 
sütunlarında gösterilen 30 412 615,15 liralık 
ödenek yok edilmiş ve Özel kanunlar gereğince 
kaydolunan ödenekten yılı içinde harcanmıyan 
2 512 026,24 lira, ertesi yıla devredilmiştir. 

MADDE 5. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye ve1'Tarım 
bakanları yürütür. 

Cumhuriyet Senatosu 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Orman Genel Müdürlüğünün 1964 yılı 
Kesinhesap Kanunu 

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

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

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edileni 
5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul1 edilmiştir. 

(S. Sayııs : 1125) 


