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TOPLANTİ 

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

16 n o Birleşim 

23 .12 .1969 Sah 

İçindekiler 

1. 

2. 

Sayfa 
GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 583:584 
GELEN KÂĞITLAR 584:535 

YOKLAMA S85 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 585 
1. — Cumhurbaşkanınca S, Ü. Tayfur 

Sökmen'in; öğretmen boykotu, öğrenci ha
reketleri ve orduyu politikaya sokma gay
retlerine dair demeci. 535:587 

2. — Cumhurbaşkanınca. S, Ü. Kasım 
Gülek'in; Cumhurbaşkanı ile Ürdün ve 
Etyopya'ya vâki ziyaretine clcıir demeci 587:591 

3. — Tabiî Üye Sezai O'Kan'm; merkezi 
Konya'da olan Mücadele Birliğinin, 24 
Aralık 1969 tarihinde, yargı organının tu
tumunu protesto maksadiyle bir yürüyüş 
yapacağını duyduğuna dair demeci 591 

4. — Konya Üyesi Fevzi Halıcının; 
Türk Tarih Kurumunun bugünkü tutumu
nu, üye yönetmeliğini, üye sayısının don
durulmuş olmasını, yayınlarının halka in
tikal ettirilmediğine dair demeci 592:594 

5. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Zerin 
Tüzün'ün; izmir'de bir direniş hareketinde 

Sayfa 
bulunan, genç kızlara, zabıtaca reva görü
len muameleye dair demeci 594:595 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 595 

1. — Başkanın; Tütün tarım satış koo* 
peratifleri kanun tasarısı ile 931 sayılı îş 
Kanunu ile ilgili kanım tasarısını görüş
mek üzere teşkil olunacak geçici komisyon
ların faaliyete geçebilmeleri için, taşanla
rın havale olundukları komisyonların biran 
evvel Başkanlık divanlarını seçnıeHeri hak
kında tebliği. 595 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Dışiş
leri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakanı Refet Sez
gin'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi 595 

3. — Başkanın; 16 Ocak 1964 tarihinde 
Cumhuriyet Senatosunda kabul edilen Ya
sama Meclislerinin dış münasebetHeri hak
kındaki kanun teklifi üzerinde Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler Mil
let Meclisince benimsenmediğinden Karma 
Komisyon teşkil edileceğine dair tebliği 596 

4. — Cumhuriyet Senatosu Hesapları 
İnceleme Komisyonu ile Türkiye Cumhuri-
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Sayfa 

yeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümeti arasında akdolunan Kredi Anlaş
ması konusunda kurulan Araştırma Ko
misyonu üye sayılarının 11 e çıkarılmasına 
dair Danışma Kurulu kararı. 596 

5. — Türkiye Avrupa Ekonomik Top
luluğu Karma Parlâmento Komisyonuna 
üye seçimi. 596:597 

6. — Diyarbakır Üyesi Selahattin Ciz-
relioğlu'nun Dilekçe Karma Komisyonun
dan istifası. 597 

7. — Bayındırlık - İmar ve İskân Ko
misyonu Başkanlık: Divanının; 

Millî Eğitim Komisyonu Başkanlık Di
vanının seçildiğine dair adı geçen komis
yon Başkanlığı tezkeresi. 597 

8. — Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu Başkanlık Divanının seçil
diğine dair adı geçen Komisyon Başkan
lığı tezkeresi. ' 598 

9. — Gündemde mevcut bütün seçim
lerin gelecek birleşime talikine dair 
önerge. 598 

10. — Tütün Tarım Satış Kooperatifi 
kanunu tasarısını görüşmek üzere, tasarı
nın havale edildiği komisyonlardan üçer 
üyenin iştirakiyle, bir Geçici Komisyon 
kurulmasına dair Tarım Komisyonu Baş
kanlığı önergesi. 598 

11. — Su ürünleri kanun tasarısını gö
rüşmek üzero tasarının havale edildiği ko
misyonlardan üçer üyenin iştirakiyle bir 
Geçici Komisyon kurulmasına dair Malî ve 
İktisadi İşler Komisyonu Başkanlığı öner
gesi. 598:599 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLEE 599,604 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1930 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/137; Cumhuriyet Se
natosu 1/1030) (S. Sayısı : 1305) 599:600,604, 

631:632 
2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/22; Cumhuri
yet Senatosu 1/1027) (S. Sayısı : 1306) 604:609, 

620,633:634 

Sayfa 
3. — Devlet üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine ek ödenek 
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/32; Cumhuriyet Senatosu 1/1028) 
(S. Sayısı: 1307) 609:610,635:636 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/36; Cumhuriyet Senatosu 
1/1029) (S. Sayısı : 1308) 610:611,637:633 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) 
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi İ/138; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1031) (S. Sayısı : 
1309) 611,639:640 

6. — İ969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/136; Cum
huriyet Senatosu (1/1032) (S. Sayısı : 
1310) 611:620,641:642 

7. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 2/1; Cumhuriyet Senatosu 2/272) (S. 
Sayısı : 1311) 620:622 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR 600,622 

A - Sözlü sorular 600,622 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye
si Mehmet özgüneşUn istanbul'da LCC, 
Language And Culture Center ismi ile 
faaliyette bulunan özel öğretim kurumuna 
dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Balkanı 
Orhan Oğuz'un cevabı (6/524) 600:603 

2. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir 
İİj^m. Ömer Ucuzal'm, Orman idaresine 
genel bütçeden ödenen paralara dair Or
man Bakanından sözlü sorusu (6/500) 622 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçele
rinde bulunan çiftçilerimize Konya'nın 
Aîtmova, Devlet Üretme Çiftliğinden to-. 
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Sayfa 
humlıik tahsis edilmesinin nedenlerine 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 622 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir 
Üyesi Halil özm'en'in, Kaman ilçesinin, 
Akpmar bucağına bağlı Hinımetuşağı ve 
civarındaki köylere dikilen kavak Ve ka
yısı fidanlarına dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/521) 622 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman AlihocagaUn, Erzurum'da 
sağlık ocağı ve sağlık evi sayılarına dair 
Sağlık Bakanından süslü sorusu (6/528) 622 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üye
si Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağ-
lıyan yolun asfalt yapımına dair Bayın
dırlık Bakanından sözlü sorusu (6/529) 622 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli üye
si Hüseyin Atmacamın, Millî Eğitim Şû
rası toplantılarına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/495) . 622 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman Alihocagil'in, iktisadi Dev
let Teşekkülleri büytçelerinden ücı'et alan 
müstahdemlere dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/531) 622 

0. — CumhurlyGt- Senatosu Balıkesir 
Üyesi Nejat Sarhealı'nm, Ayvalık'ta Sar
ımsaklı mevkiindeki îlaz'reye ait arazinin 
tevziine dair E .^'bakandan s^slü sorusu 
(6/534) 622 

10. — Cumhuriyet- Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem öz-371'm, G'nçlik ve Spor 

Sayfa 
Bakanlığının ihdasına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/535) 622:623 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üye
si Hüseyin öztürk'ün, TRT'nin malî sıkın
tılarına dair Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/536) 623 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üye
si Hüseyin Öztürk'ün, Sivas ili köy yolları 
ve ieme sularına dair, Köy işleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/537) 623 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kastamo
nu üyesi Ahmet Nusret Tuna'nın, Kasta
monu'nun yol. su ihtiyacını karşıhyacak 
YSE Bölge teşkilâtının kurulmasına dair 
Köy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/541) 623 

14. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
üye:":! Mebrure Aiksoieyln, kalorifer ba
ca] arından çıkan zehirli gazüara dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/542) 623 

15. — Cumhuriyet Senatosu Hatay 
üyesi Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Ano
nim Şirketine dair Ticaret ve Maliye Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/543) 623 

7Î — YAZILI SOKULAR VE CE
VAPLARI ccı 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Ilam&i özor'in, Malatya il, ilçe, bu
cak vs köylerinle meydana gelen âfetlere 
dair, yasıüı soru önergesi ve imar ve iskân 
Bakanı Hayrettin Nakiboğlu'nun cevabı 
(7/618) 624:629 

8, DÜZELTÎSIER 630 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ürdün ve Habeşistan Devlet Başkanlarının 
daveti üzerine t u memleketleri ziyaret edeceği
ne ve kendileri dönünceye kadar Cumhurbaş-
kankğına Cumhuriyet Senatosu Başkanı İbra
him Şevki At a s ağun'un vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı teskeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Vazife ile yurt dışına giden Ulaştırma Baka
nı I'lahit Menteşe'ye dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Hüsamettin Atabeyli'nin vekillik edece
ğine dair Cumhurbarakanbğı tezkeresi okundu, 
bilgi edinildi.. 

Vazife ile yurt dışına giden Ticaret Bakanı 
Ahmot Dallı'y? dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

583 — 
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Gürhan Titrek'in vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı teskeresi okundu, bilgi edinildi. 

Ürdün ve Habeşistan'a yapacağı resmî ziya
rette Cumhurbaşkanına refakat edecek heyete 
Necip Mırkelâmoğlu (izmir) ve Kasım Gülek 
(Cumhurbaşkanlığınca S. Ü.) in katılmaları hu
susunda Anayasanın 78 nci maddesine göre iş
lem yapılmasına dair Başbakanlık tezkeresi 
okundu ve teklif kabul olundu. 

4373 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (C) 
fıkrasındaki (... veya Vakıflar idaresine...) iba
resinin Anayasaya aykırı olduğundan iptaline 
karar verildiğine dair Anayasa Mahkemesi Baş
kanlığı teskeresi okundu, bilgi edinildi. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkan, Başkânve-
kili, Sözcü ve Kâtipliğine seçilen üyeleri bildi
ren mezkûr Komisyon Başkanlığı; 

Bütçe ve Plân Komisyonu Başkan, Sözcü ve 
Kâtipliğine seçilen üyeleri bildiren adı geçen 
Komisyon Başkanlığı; 

Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan, Söz
cü ve Kâtipliğine seçilen üyeleri bildiren mez
kûr Komisyon Başkanlığı teskereleri okundu, 
bilgi edinildi. 

Beliğ Beler (İzmir), Ahmet Orhan Akça 
(Kütaihya), Fahri Özdilek (Tabiî Üye), Rifat 
öztürkçine (istanbul) ve Rifat öçten (Sivas) e, 
hastalıklarına binaen isin verilmesine dair Baş
kanlık teskeresi okundu, kabul olundu. 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fasla 
alan Eifat öçten (Sivas) a; 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla 
alan Rifat Östürkçine (İstanbul) ye; ve 

izm 

izm 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan Fahri özdilek (Tabiî Üye) e tahsisatları
nın verilebilmesi için karar alınmasına dair 
Başkanlık tezkereleri okundu, kabul edildi. 

Münhasıran, Cumhuriyet Senatosu Araştır
ması istiyen önergeleri görüşmek üzere Genel 
Kurulun Çarşamba günleri de toplanmasına da
ir Başkanlık Divanı kararı görüşüldü ve kabul 
olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Haydar 
Tunçkanat'ın, Türkiye Cumhuriyeti ile Ameri
ka Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdo-
lunan Kredi Anlaşmasına dair kurulan Araştır
ma Komisyonuna üye seçimi yapıldı. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu ile Dilekçe Karma Komisyonuna 
üye seçiminlin, gruplar arasında yapılacak cen-
tiılımen anlaşmasının neticesine bırakılması ka
bul edildi. 

Bâzı komisyonlarda eksik kalan bir kısım 
üyelikler için yapılan seçimde çoğunluk sağla
namadı. 

23 Aralık 1969 Sah günü saat 15,00 te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16,15 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 
Lûtfi T ok oğlu Doğan Barutçuoğlu 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. ü. 

Adil tnlü 

SORULAR 

Taz ıh sorula) 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamii özer'in. Sosyalizasyon bölgesindeıki şo
för, tıbbi sekreter ve müstahdemlere tazminat 
verilmemesinin sebebine dair, yazılı soru öner
gesi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gön
derilmiştir. (7 624) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Mu
zaffer Yurdakuîer'in, derneklere yapılan para 
yardımına dair yazılı soru önergesi, Maliye Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/625) 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Mebnrrc Aıksoley'in, Muharip Gazilerin Askerî 
DsY'kr, Bete diye hastanelerinde parasız tedavi
lerine dair, yazılı soru önergesi Millî Savunma 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/626) 

Raporlar 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı 

Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik } 

— 584 — 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/137; 
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Cumhuriyet Senatosu 1/1030) (S. Sayısı: 1305) 
(Dağıtma tarihi: 22 . 12 . 1969) 

2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişMük yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/22; Cumhuriyet Senatosu 
1/1027) (S. Sayısı: 1306) (Dağıtma tarihi: 
22 . 12 . 1909) 

3. — Devlet Üretme çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçesine ek ödenek veril
mesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/32; Cum
huriyet Senatosu 1/1028) (S. Sayısı: 1307) 
(Dağıtma tarM: 22 . 12 . 1969) 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/36; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1029) (S. Sayısı: 1308) 
(Dağıtma tarihi: 22 . 12 . 1969) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Genel Kurul salonumda 82 sa

yın üye mevcut. Şu anda Bütçe Karma Komis
yonu çalışmaları devam etmektedir. Anayasa 

1. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tayfur Sök-
men'in öğretmen boykotu, öğrenci hareketleri ve 
orduyu politikaya sokyna gayretlerine dair de
meci. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri 
var, sıra ile söz vereceğim. Saynı Tayfur Sök-

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/138; Cumhuriyet Senato
su 1/1031) (S. Sayısı: 1309) (Dağıtma tarihi: 
22 . 12 . 1969) 

6. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/136; Cumhuriyet Senatosu 
1/1032) (S. Sayısı: 1310) (Dağıtma tarihi: 
22 . 12 . 1969) 

7. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/1; Cumhuriyet Senatosu 
2/272) (S. Sayısı: 1311) (Dağıtma tarihi: 
22 . 12 . 1969) 

men, maziden bir örnek vererek, elem ve üzün
tü verici son hadiseler hakkımda gündem dışı 
söz istemişlerdir. 

Sayın Sökmeni buyurun. 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatör arkadaşla-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER: Zerin Tüzün (Cumhurbaşk nınca Seçilen Üye), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

• • 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

| gereğince 15 Cumhuriyet Senatosu üyesi Karma 
Komisyon faaliyetlerine katılmak zorundadır. 

! Bu sebeple Karma Komisyondaki bu sayın üye-
| lerin de ilâvesi ile Genel Kurulda yeter sayı 
! mevcuttur. Oturumu açıyorum. 

— 585 — 
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rım; sene 1943. ilkbaharın son aylarında bir 
Salı günü C. H. P. Grupunun mutalt toplantısını 
Grup Başkan Vekillerinden Merhum Saffet Arı-
kan, gündeme geçeceği sırada, Tekirdağ Me
busu Rahmetli RaJhmi Apak'uı gündem dışı söz 
isteği kabul edilmiş, Apak'ın kürsüde ilk sözü, 
«Hükümet nerededir, Hükümet nerededir?» di
ye sual sormak olmuş, sualden sonra da mese
lenin izahına geçmişti. 

Arkadaşlarımı bu mukaddemeden sonra ben 
mütaaddit partili demokrasi devrinin verdiği 
huzur içinde son üzücü, hattâ elem ve endişe 
verici olaylar muvacehesinde Hükümetin nere
de olduğunu sormaya mecbur kalırken, Hüküme
tin mevcudoiduğunu da görüyorum. O halde 
«mevcudolan Hükümet neden bu üzücü olay
lara tekaddüm ederek önleyici tedbir alama
mıştır» sualini soranlar olabilir. Derhal veri
lecek cevap; Türkiye'nin bünyesine uymadığı, 
muhalefet tarafından da bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine lüzum görülen Anayasamızın 
yanlış tefsir edilmesi veya Anayasamızı herkesin 
kendi arzu ve isteğine göre tatbike kalkışması
nın Hükümetin tedbir almasına mâni olduğu ka
naatinde olduğumdur. Şimdi, görüyorum ki, 
Hükümet icabeden tedbirleri almaktadır ve çe
kinmeden de almaya devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; Anayasayı, herke
sin kendi arzusuna göre tatbike kalkışmasının 
en yeni ve bariz misali; TÖS ile İLKSEN Ha
nımdaki kuruluşların Anayasayı kendi anlayış 
ve isteklerine göre tefsir ederek kendilerini meş
ru ve mesul Hükümetin üstünde veya Hükümet
ten ayrı bir varlık görüp Devlet memurları olan 
cefakeş ve saygı değer muallimleri boykota 
teşvik etmeleridir. TÖS ün, İLKSEN in ken
dilerini Hükümetten ayrı bir varlık görerek 
muallimleri boykota teşvik etmeleri; muallim
lerin noksanlarının ikmali ve zaruretlerinin gi
derilmesi için ise, bunlar kanunu çiğneyip, ni
zam bozma yolu ile olmaz ve halledilmez. 
Yok, solcu ve sosyalistlerin ideolojilerinin tahak
kuku uğruna yapılmış bir hareket ise, buna 
asla imkân yok ve müsamaha da edilmez. TÖS 
ün ve İLKSEN in kanunsuz hareket ettik
lerini Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesinin 
davranışı ile daha iyi anlıyoruz. 

Arkadaşlar, üzücü olaylardan birisi de, 
Yıldız'daki Devlet Mühendislik ve Mimarlık 

i Akademisinde vukubulan olaydır. Bu olay, 
bir kısım gazetelere göre, bu mübarek memleke
tin asırlarca bünyesini bir mikrop gibi kemir-
miş, terakki ve tekâmülüne mâni olmuş olan 
bir mürteci veya yobaz grupunun, sabah na
mazından sonra camiden çıkıp Yıldız'daki Aka
demiye hücuma kalkışmaları; diğeri hücuma 
mukabelede bulunmak veya hücumu önlemek 
için, orada zabıta 'kuvvetleri varken, Akademi 
talebelerinin mektep otobüsünün içinde nöbet 
tutmaları olup, karşılıklı atılan silâhlardan, 
Akademi talebelerinden bir çocuğun vurulması 
keyfiyetidir. 

Mürteci ve yobazların mektebe saldırmaları 
düpedüz edepsizce ve caniyane bir harekettir. 
Orada asayiş kuvvetleri mevcut ve vazife ba
şında iken tak belerin her hangi bir saldırıya 
karşı, mektep otobüsünün içinde nöbet tutmaları 
da yersiz ve manasızdır. Hele resmî tebliğ ve 
gazetelerdeki şu resimleri gördükten sonra, 
Akademi talebelerinin hareketleri yalnız yer
siz ve manasızlıkla kalmaz, onların davranış
ları da ceza ve takbihe lâyıktır. 

Arkadaşlarım, Yıldız'daki Akademi, ilim 
ocağı mı, yoksa komite merkezi midir? Ya öl
dürülen talebenin cenazesinin istismar vasıta
sı yapılarak nizam ve huzur bozucu nümayişe 
kalkışılması, arkasından vazifeleri; evlâdı va
tanı okutmak, yetiştirmek olan Yıldız'daki 
Akademi hocalarının şöyle bir beyanname neş-
retmenlerine ne diyelim? Akademinin içi silâh 
deposu haline gelir, hocaların haberi olmaz olur 
mu? Beyanname neşredip çocukları tahrik ede
ceklerine, gözlerini açıp mektepe silâh getiril
mesine mâni olmaları lâzımdı. 

Aziz arkadaşlarım; yine bildirinin muhte
vası, Türk Ordusunu dolayısiyle ve dolambaçlı 
yollardan politikaya itmektir, Halbuki Türk 
Milletinin rehberi ve mürşidi olan aziz Atatürk 

İ Türk Ordusunun politikaya sokulmasına, alet 
I edilmesine şiddetle aleyhtar olup, hattâ İttihat

çılar ile bozuşmasının başlıca sebebi; Türk Or-
! duşunun politikaya sokulması idi. Nitekim, 
i Meşrutiyetten sonra Türk Ordusunun, politika-
| ya sokulmasıdır ki, 1912 de Atatürk'ün de gö-
I nüllü olarak içinde bulunduğu, Balkan Harbi-
! ni 15 günde kaybettiğimiz gibi, 1914 deki Bi-
[ rinci Dünya Harbinde de ya İniz harbi değil, 
j Türkiye'yi kaybetmişken, Allah Türk .Milletine 
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aziz Mustafa Kemal'i gönderdi de bugünkü 
Türkiyemiz, hamdolsun, bir varlık olarak dur
maktadır. 

Sevgili arkadaşlarım, tarihî bir hakikattir 
ki, aziz Atatürk mürteci ve yobazlardan nef
ret ettiği kadar, solcu ve sosyalistlerden de 
nefret ederdi. Birçok deliller arasında ve baş
lıca 1923 de Paris'te toplanan solcu ve sosyalist 
kongresine davet edilen Halk Partisinden bir 
kimseyi göndermemiştir. Nefret ettiği solcu ve 
sosyalistlerin, Atatürkçülük ve ilericilik namı
na yaptıkları üzücü ve anarşi yaratıcı hareket
ler aziz Atatürk'ün ruhunu tazibetmektedir. 
Atatürkçülük, kâkül bırakmak, kâkül uzatmak, 
pantolon paçalarının kıvrımını kaldırmak de
ğildir. Atatürkçülük, mektepleri silâh deposu 
yapmak ve yaptırmak değildir. Atatürkçülük 
ve ilericilik; bankaları ve hususi teşebbüsleri 
devletleştirmek değil, hakiki Atatürkçülük ve 
hakiki ilericilik; kışlaya, mektebe, camiye poli
tika sokmayıp, tefrika çıkarmamaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, hatırımda kaldığına 
göre, aziz Atatürk, 1928 deki bir konuşmasında 
«Şimdi bizim, devletleştirme teşebbüsümüz, 
memlekette hususi teşebbüs erbabı olmadığı 
içindir. Yarın, hususi teşebbüs erbabı çoğalın
ca, Devlet ve hususi teşebbüs elele vererek, 
memleketi kalkındıracaktır» buyurmuşlardı. 
Şimdi, hamdolsun hususi teşebbüs erbabı ço
ğalmıştır. Devlet ve hususi teşebbüs erbabı elele 
vererek memleketi kalkındırma yolundadırlar. 
Bu arada ahlâksızlık edip meşru kazanca razı 
olmadan, kötü işler yapanlar varsa - ki vardır 
deniyor - bunlara da meydan vermemek Hükü
metin vazifesidir. 

Hulâsa; muhterem arkadaşlarım, sizler de 
yakînen bilirsiniz ki, nizam bozulunca anarşi 
doğar. Anarşi ise memleketimiz, milletimiz için 
felâket getirir. Gelecek veya getireceği felâket 
ise bu defa Türk Milletini, Türk vatanını haritai 
âlemden siler. Çoklarınız felâket görmediniz, 
Atatürk'ün mesut devrinde doğdunuz, büyüdü
nüz. Aklımızı başımıza alalım, Allah her zaman 
bize bir Atatürk göndermez. 22 Ekimde bu 
kürsüden yaptığım ricayı tekrar ediyorum. 
Hislerden tecerrüdederek, memleketin bilinen 
dert ve dâvalarını başbaşa gelerek halletmeye 
çalışalım. Hâdiseleri, birbirimiz aleyhine istis
mar etmekle dert ve dâvaları yürütemeyiz. 
Memleketin başına bir felâket gelir veya geti

rirsek, mesul yalnız iktidar değildir, Tarih he
pimizi mesul görür ve sayar. Takdir sizlerindir. 

Saygılarımla (Alkışlar) 

2. — Cumhurbaşkanınca S. Ü. Kasım GiUek'-
in; Cumhurbaşkanı ile Ürdün ve Etyopya1}] a va
li'} ziyaretine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek, Sayın 
Cumhurbaşkanı ile son yaptığı seyahatin inti
balarıni anlatmak üzere gündem dışı söz iste
mektedirler. Sayın Gülek, bir geniş konuşma 
değil, bir gündem dışı konuşma niteliği olmak 
ve bu sınırlar içinde kalmak üzere buyurun. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. ü.) 
— Sayın Senatör arkadaşlarım, Cumhurbaş
kanı ile yaptığım Ürdün ve Etyopya seyahati 
hakkında kısa bilgi vermek için huzurunuzda
yım. Ürdün'de iki gün, Etyopya'da dört gün 
kaldık. 

Ürdün'e varışımızda büyük merasim yapıl
dı. Kıral, Veliaht, bütün ileri gelenler, bizi 
karşıladılar- O akşam Sarayda büyük bir ye
mek verildi. Ertesi akşam Cumhurbaşkanımız 
yemek verdi. Ürdün, hepiniz gayet iyi bilirsi
niz, bir harb geçirdi ve zor durumdadır. Si
yasi bakımdan zor durumda, iktisadi bakım
dan zor durumda. Aslında Ürdün kuruluşu 
bakımından ne tabiî hudutları olan, ne de ya
şaması kolay kolay mümkün olan bir memle
ket değildir. Birinci Dünya Harbinin sonunda 
Hicaz isyanını yapan Kıral Hüseyin'in oğlu 
Abdullah Maverayi Ürdün Emîri olduktan bir 
müddet sonra Ürdün Kiralı ilân edildi. Mer
kezi Amman, Osmanlı devrinde bir nahiye mer
kezi imiş, vilâyet veya kaza dahi değilmiş. 
1939 da. ziyarete gitmiştim, ufak bir yerdi. Bu 
sefer görünce şaşırdım, hakikaten çok geliş
miş. Osmanlı geleneği devam ediyor. Osmanlı 
kanunlarının büyük bir kısmı tatbik halinde, 
rütbeler duruyor, nişanlar duruyor ve kendi
lerine göre yeni Tuğra yapmışlar, Osmanlı Pa-
dişahlarınınkine benzer. Meşruti bir Kırallık. 
Kral var, Parlâmento, Meclis ve Senato var. 
Senatıoyu ziyaret ettik ve Senato Başkanı Se
nato adına Türkiye Senatosuna saygı ve se
lâmlarını gönderdi, ulaştırıyorum. 

Kral, memlekette en faal ve en cevval adam. 
Bakilkaıten kahraman bir adam, çalışkan bir 
adam. Kral Abdullah 'öldürüldüğü vakit, te-
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sıadüfen bîr Arap kölesinin araya girmesiyle 
kurşundan kuntulmuş, ayakta dunaMlimiş. Mü
temadiyen seyahat halinde, askerlinin iarıasın-
da, halkan anasında, enerjik genç, memlekete 
hizmet «taneye uğraşıyor. Fakat, imkânları çok 
az. Bir kere ekonomik bakımdan, nüfus iki, 
iki buçuk milyon kadar. Bunun bir milyonla 
yakını, Amiman'da. Üçte ikisi mülteciler, ge
riye kalan Çerkez ve Bedeviler, şehirlere yer
leşmişler. Bedevilerin; ziraatı pek o kadar ve
rimi de değil. Bir tek limanları var, Akabe li
manı. Hububat, yetişir derecede istihsal edili
yor. ihraç maddesi, fosfat ve taze meyvıa. Taze 
meyva ıdiyip geçmiyelim, zengin petrol mem
leketlerine bol miktarda ihraç yapıyorlar ve dö
viz sağlıyorlar. Petrol bulamamışlar, fakat 
büyük pötrol boruları buradan geçtiği içiin 
bundan epeyce gelir sağlıyorlar. Bir taraftan 
iaakerî bakımdan stratejik bir mevkide, diğer 
taraftan da petrol borularının geçmesi bakı
mından önemi var. Turizm imkânları var, yanı-
başınıda İsrail bundan muazzam faydalar sağ
lıyor. ündün de eski eserleri, güneşi ve denizi 
ile turizmden faydalanma gayretimde. Geliş
me için büyük gayretler sarf ediyorlar. Ama, 
ancak mıabdut imkânları var, ve gelişmede iler
leme çok zor oluyor. Ündün bilhassa israille 
yapılan son altı günlük harpten muiazzam za
rarlara uğramış. Bütün uçakları harabolmuş, 
bütün elindeki askerî teçhizat yok olmuş. En 
verimli kısmı, BaJtı Ürdün ve Kudüs elden git
miş, bu suretle zor durumda, Arap Birliğinin 
tazyiki altında, mültecilerin tazyiki altında. 
Anap Birliği biraz da sözde kalıyor. Arap Bir
iliği diye hakikaten bir araya gelip beraber iş 
görebilen bir teşekkül mevcut değil, mülteciler 
vatandaş olduğu için, büyük tazyik yapıyor
lar, harbi devam ettirmek istiyorlar. Topar
lanmaya gayret ediyor, şimdi Ürdün. Kahra
man, fedakâr millet, cesaretle devam ediyor 
bu müşkül şartlar altında. Ama, harp kayıpla
rını yeninle koymak da kolay değil. Suudi Ara
bistan ve Irak bir miktar asker yollamış, Pa
kistan bir general ve birtakım subaylar gön
dermiş, bunun dışında malî bakımdan petrol-
oa zenlgin anap memleketleri Suudi Arabis
tan, Kuveyt ve Libya büyük para yardımında 
bulunuyorlar. Ürdün'de aşjağı yukarı, bunlarla 
(ayakta durabiliyor. Son zamanlarda çete har
binde Ündün üs ittihaz edilerek israil'e akın

lar yapılmakta. Çete harbinin israil için bü
yük bir problem olması kuvvetle muhtemel. 
Askerî bakımdan israil'i mağlûp etmelerine 
pek imkân görülmüyor ama, çete harbi ile is
rail'i yıîdırmasta bile, yıldırmaya yakın bir 
hale getirmeleri kuvvetle muhtemel. Cezayir 
ve Vietnam misali önümüzde. Bu gerilla har
bini iyi idare ederek neticeler alacaklarım 
ümidetonektedirler. Ama gerillalar memleket 
içinde büyük dert. Adeta devlet içinde devlet 
olma temayülündedinler. 

Türkiye'ye karşı büyük sevgi ve saygıları 
var. Atatürk'e hayranıdırlar, Türkiye'ye kur
tarıcı diye bakmaktadırlar. Burası Osmanlı 
imparatorluğunun bir parçası idi, «Türkler 
bizi uzun asırlar idare ettiler, şimdi de kurta
racaklar inşallah» demektedirler. Türkiye ara
buluculuk edebilir. Bu arabuluculuk rolünle bi
zim için büyük imkânlar olur diye bakmak
tadırlar. Osmanlı imparatorluğunun hakika
ten asırlarca buralarda bulunması, ister, iste
mez, Osmanlı imparatorluğunun hususiyeti, 
bir hâkim ve mabkûm milletler mevcudolma-
yışı, hepsinin aynı hakka sahiboluşu, Türk'ün 
olduğu kadar Ar abın, Arnavut'un hattâ Er
meni'nin, Rum'un imparatorluk içinde aynı 
haklara sahiboluşu iyi hatıralar bırlaikmış ve 
Osmanlı devrini hasretle anmaktadırlar. O 
günler aranmaktadır. 

Ürdün'den sonra Cidde de bir ikmal duruşu 
yaptıktan sonra Etyopya'ya vardık. «Etyopya» 
diyorum, çünkü, «Habeş» diyince kızıyorlar. 
Nasıl iran'da «Acem» diyince kızarlarsa, Et-
yopya'dıa da «Habeş» diyince kızıyorlar. Çün
kü, uzun aisırlar bu memleketten esirler alın
mış götürülmüş muhtelif memleketlere ve on
lara «Habeş» ismi verilmiş. Bir öğleden sonna 
vardık, Adisababa'ya. Hakikaten büyük tö
renle karşıladılar. imparator geldi, veliaht gel
di, Başbakan, bakanlar, Senato Başkanı, Millet 
Meclisi Başkanı, geldiler. Merasime son dene
ce meraklılar. Baba evvelden bizim Dışişleri 
pro'tekoluna haber göndermişler; merasimde 
askerler büyük üniforma, siMller ceket atay 
giyecek, karşılama böyle yapılacak demişler. 
Onun için daha uçağın içinde, Sayın Cumhur
başkanı ve parlâmento üyeleri, e daracık yer
de, ceket atay giymeye mecbur oldu ki, çıkın
ca merasime o kıyafetle katılabiîelim diye. 

— 588 — 
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Kaılşılaımıa töreni muhteşem oldu, lastoer 
gelmiş, hakikaten iyi seçilmiş askerleri, ga
yet güzel resmî selâm. Toplar atıldı, millî 
marşlar söylendi ve oradan doğru saraya güt
tük. Sarayda kordiplomatiği takdim ettiler, 
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizlere. O akşam 
sıaraydıa büyük bir ziyafet verildi. Şarlayın bü
yük salonunda 150 (kişilik bir ziyafet. Herkesin 
önünde altın takımlar, sadece çatal bıçak değil. 
Değiştirilen tabaklar da som altın. Ortada'ki 
vazolar som altın, sigara tablaları som altın. 
Bir şöyle bakındım, o akşam o ziyafette bir to
nun üstünde altın vardı. Cumhurbaşkanımız da 
son akşam Hilton Otelinde bir yemek verdiler, 
tabiî bizim tabaklarımız altın değildi. 

Sayın arkadaşlarım; Habeşistan'ın özelliği 
üç iklime sahip oluşu. Sahil bölgesi var; sıcak 
tropikal. Orta bölge var; asıl memleketin büyük 
kısmı, büyük bir yayla. Hattıüstüva üzerinde ol
masına rağmen, yayla olduğu için, katiyen sı
cak hissedilmiyor, soğuk da yok, daimî bir ba
har. «Adisababa'nın» kelime mânası «yeni çi
çek». Hakikaten çiçekle dolu, yemyeşil güzel 
bir şehir. İklimi fevkalâde lâtif, havası eski 
Ankara'yı andırıyor, dumanlar çıkmadan bir 
çoğumuzun hatırladığı, hasretle hatırladığı An
kara'yı hatırlatıyor. Güzel bir hava. Eski bir 
medeniyeti var, efsanevî, tâ Hazreti Süleyman'
dan Saıba Melikesinden kalma. Rivayet ederler 
ki, Saba Melikesi Hz. Süleymanı ziyarete git
miş, ondan bir çocuk doğurmuş. İşte İmpara
torluk ailesi oradan gelmedir. Dili, Eırihari 
alfabesi; kendine göre özel bir alfabe. Arapça, 
ço!k karışmış dile, bütün sayılar Arapça. Arap 
tesiri çok olmuş. Arabistan'dan Habeşistan'a, 
Habeşistan'dan Arabistan'a gidenler, gelenler 
çok olmuş. Müslümanlığın ilk devirlerinde Ha
beşistan'dan gelenler olmuş ve ilk hicret Pey
gamberimizin Medine'ye gitmesinden evvel bir
çok Müslümanların Habeşistan'a gitmesi ile baş
lamış ve ilk ezanı okuyanın da Bilâl-i Habeşî 
olduğunu orada hatırlatmaktadırlar. 5 nci Asır
da İznik'te Ortodokslar arasında çıkan bir ih
tilâftan s'onra Hıristiyanlık yayılmış bu mem
lekette. Ama, bugün hâlâ, kendi istatisti'kle-
rinde, yarısına yakını Müslüman. Şehirlerde 
oturanlar daha ziyade Hıristiyanlar, şehir dış
larında oturanlar Müslümanlar; başka bir dil 
konuşuyor. 

Türkiye ile ilgisi, Yavuz zamanında başlar. 
Yavuz Mısır'ı aldıktan sonra Sudan'a ve Habe
şistan'a kadar inmiş, Osmanlı devrinde bir 
Habeş vilâyeti varmış. Habeşistan'ın bir kıs
mında. Harrar'a Türkler gitmişler, güney böl
gesi ve orada hâlâ bugün o Türklerin ahfadı 
mevcut. İmparatorun kendisi, tahta çıkmadan, 
Harrar Genel Valisi imiş, anlattı bize. Har
rar'daki Türklerle nasıl gayet iyi münasebet
lerde bulunmuş ve o Türkleri hâlâ memleket 
nasıl sever diye. Biz, evvelâ Harrar'da Baş
konsolosluk açmışız, 1890 senesinde, ondan son
ra büyük elçilik olmuş ve münasebetlerimizi 
devam ettirmişiz. 

Etyopya deyince en önemli şahsiyet, şüphe
siz, İmparator. 1930 da tahta çıkmış. 39 senedir 
İmparator. Kahraman bir adam, gayet akıllık bir 
adam. İtalyan saldırısında askerinin başında 
adım adım memleketini müdafaa etmiş, ondan 
sonra memleketi terke mecbur olmuş. Beş yıl 
Londra'da sefalet içinde, bir gün gelecek mut-
la'ka memleketime döneceğim diye ısrar etmiş
tir. İtalyanlar bu arada «gel, demişler, yine seni 
İmparator yapalım, bizim himayemizde istedi
ğin senin olsun» şiddetle reddetmiş, ancak is
tiklâl demiş. Sen derece sert bir adam. Bun
dan birkaç sene evvel kendisi Güney - Ameri
ka'da seyahatte iken memleketinde oğlunun da 
karıştığı bir darbe teşebbüsü olmuş. Derhal 
memleketine dönmüş, yüzlerce kişiyi idam et-
•tfrmiş ve oğlunu karşısına almış. Sen de bu idam 
edilenler arasında olmalı idin. Ama tek oğ-
lumsun, seni idam ettirmiyorum, demiş. Son 
derece Türk dostu, iki sene evvel Türkiye'ye 
yaptığı seyahati hatırlıyor ve Türkler hakkın
da sonsuz sitayişlerde bulunuyor. Harrar 
Umumi Valisi olduğu vakit Türklerle tesis 
ettiği dostluğun hâlâ hâtırasını saklıyor. O 
vakit çok akıllı bir başkonsolos göndermişiz. 
Umumi vali ile sıkı münasebetler tesis etmiş ve 
âdeta akıl hocası olmuş. O günlere destan 
hâlâ bugün bile, «Harrar'daki Türk Başkonso
losu akıl hocası idi umumi valinin» demekte
dirler. Umumi vali de şimdi imparator. İm
parator, mükemmel ingilizce ve Fransızca bili
yor, dile meraklı. Kendisine bildiğimiz Emha
ri dili ile hitabettiğimiz vakit fevkalâde müte
hassis oldu. Gayet akıllı ve ilerici bir adam. 
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Memleketi gayet iyi idare ediyor. 70 yaşının 
üstünde. Herkesin aklından geçen şu : Bu 
adam ölürse ne olur Etyopya'nın hali? Kimi 
der; «Etyopya felâkete gider», kimi der; «Bu 
adam olmasa idi Etyopya ne olacak idiyse o 
olur, kaderini bulur.» Her şeyin başı impara
tor. Ama, memlekette Parlâmento var, Meş
ruti bir memleket, Millet Meclisi var, Senato 
var. Millet Meclisi; seçimle teşekkül ediyor. 
Senato üyelerini imparator tâyin ediyor. Sena
to Başkanı da Türk Senatosuna saygılarını gö
türmemizi bizden rica etti, onu da burada hu
zurunuzda iletiyorum. 

Etyopya'da iki âlem var : Biri; ihtişamlı 
saray, demin arz ettiğim gibi bir yemekte her 
şey altın, sarayın içinde nereye baksanız mu
rassa, fevkalâde kıymetli eşya dolu. Sarayın 
büyük bahçesinıde aslanlar geziyor. Bir arka
daşım gayet güzel bir şey söyledi. Burası de
di; «Aslana köpek muamelesi eden, altına da 
teneke muamelesi eden bir memleket halinde. 
Âdeta muhteşem merasim yapılıyor, her vesile 
ile. Kapının önünde at üstünde muhafızlar, 
İmparator önde, bizim kafile geçerken bando 
çalıyor, her vesile ile toplar atılıyor. Fraklı, 
jaketaylı merasime fevkalâde merak ediyor
lar. Biraz da yüz seneden evvelki Osmanlı dev
rini andırır, Sultan Aziz devri gibi. Bir Ha-
beşli dedi ki; «Türkiye'de bundan daha muh
teşem saraylar varmış, ama onu yüz sene evvel 
sultanlar yaptırmış. Biz şimdi de hâlâ saray 
yaptırmaktayız.» 

Kalkınma gayretleri ciddî olarak var. Mem
leketin esaslı mahsulü kahve. Kahvenin va
tanı orası. «Kafa» diye bir şehir var, oradan 
çıkmış ve dünyaya oradan yayılmış. En iyi 
kahve oranın kahvesi imiş. ihracat maddesi 
başlıca kahve, hayvan derisi ve madenler. Ma
denlerin ne madenleri olduğu henüz kâfi de
recede bilinmiyor, her taraf esaslı surette in-
celenememiş. Ama, kuvvetle tahmin ediliyor ki, 
bol miktarda uranyum vardır. Petrol bulama
mışlar, fakat mevcudolduğunu tahmin ediyor
lar. Altın istihsal ediyorlar senede bir, iki ton. 
Bunun çok daha fazla istihsal edilebileceği söy
lenmekte. Sanayie başlamışlar; çimento fabri
kası, . şeker fabrikası, tekstil fabrikası. Bun
lardan bir kısmını bize gezdirdiler. Tabiî baş
langıçta olan sanayi bunlar. Kendisine yeter 

sanayii kurma ve sanayi hammaddesi istihsal 
etme gayretinde, henüz bunları ihracetmek im
kânları yok. 

Nü, Etyopya'da çıkar, Tana göMi başından. 
Muazzam şelâleler var, bunlardan büyük ener
ji istihsali imkânı var. Nasıl Asuan'da Mısır, 
o büyük enerji kaynaklarını istihsale başla
dıysa, bunlar da günün birinde bunu sağlıya-
caklarını ümidetmektedirler, «hayal değil, ola
caktır» diyorlar. 

Turizm imkânları pek büyük, hemen Gü
neyinde Kenya'da ingilizleri yaptığı büyük tu
rizm tesislerine gıpta ile bakıyorlar ve kenidileri 
de yapabileceklerini ifade ediyorlar. 

Dış tediye açıkları yok, Etyopya doları ser
best, döviz tahdidatı ve karaborsası yok. Bir 
üniversjiesi var. Son yaptırdığı saraydan evvel
ki sarayını kral üniversiteye vermiş. Yalnız 
20 - 25 milyonluk memlekette üniversitede an
cak 4 500 kişi okuyor. 500 profesör var, 300 ü 
yabancı. 

imparator Afrika Birliğini Etyopya'da kur
mak istiyor. Gayet muhteşem bir Afrika Birliği 
binası yaptırmış; 41 Afrika devletinin temsilci
lerini davet etmiş ve hakikaten 41 Afrika dev
leti, Afrika Birliğimde temsil edilmektedirler. 
Biz bu binayı ziyarete gittiğimiz vakit genel sek
reter karşıladı. Genç, eski bir diplomat. Fevka
lâde güzel ingilizce biliyor, fevkalâde güzel bir 
nutuk söyledi. Türkiye'den bahsetti, Türkiye'
nin Asya - Afrika topluluğu içinde Avrupa'da 
temsilcisi olduğunu ve Afrika ile Asyanuı mese
lelerini Avrupalılara anlatacağını umduğunu 
söyledi Kendisi Gineli DIALO GELLİ asıl is
mi «Gine» tamamliyle müslüman bir memleket. 
Cumhurbaşkanına Seku Türe derler, asıl adı 
Şeyhuttur'dur. Bunun da asıl adı Diyarülleyl, 
DLALO BELLİ diye ad koymuşlar. 

imparator, Afrifcadak: ihtilâfları halletme 
yolunda rol oynama gayretinde. Nijerya ile Bi-
afra arasındaki ihtilâfı son zamanlarda hallet
meye gayret ediyor. Her iki tarafı da davet et
miş ve buna bir çare bulur diye ümit bağlanı
yor. Problemleri büyük. Bir kere siyasi problem
leri var. Etyopya, ikinci Dünya Harbinden son
ra etraftan birtakım topraklar katmış kendi im
paratorluğuna. Somali, hemen Güneyinde büyük 
bir müslüman devleti. Etyopya'nm Güneyinde
ki bir parçayı, tamamiyle müslümandır diye, iis-

— 590 — 
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ter. Harar da milliyetçi bir hareket vardır. Su
dan ile aralarında ihtilâflar vardır. Bunlar, si
yasi problemleri. 

iktisadi ve sosyal problemleri var. Büyük ih
tişam ve zenginlik yanında halkı gelişmemiş, 
sefalet içinde daha büyük bir kısmı var. Sara
yın biraz ötesinde gecekondular var. Elbette 
bunlar günün birinde, hattâ bugün problem ola
rak karşısında. Afrüka uyanıyor, Etyopya da 
onunla beraber uyanıyor. Birtakım gençler Av
rupa'da, Amerika'da okumuşlar. Memleketlerine 
dönmüşler, bu hali iyi karşılamıyorlar ve bun
dan üzüntü duyuyorlar. Bu problemler ve bü
tün bu meseleler yanında ümitli tarafı, kabili
yetli iyi insanlar yetiştirmektedirler. Gördüğü
müz Bakanlar arasında cidden dikkate değer, 
dünya devlet adamları ayarında bakanlar mev
cut. Fevkalâde 2yi yetişmiş, dünyayı görmüş, üni
versiteler bitirmiş; zeki, cin gibi birtakım in
sanlar gördük. Etyopya Genelkurmay Başkanı 
dünyanın her hangi bir yerinde zeki bir dev
let adamı da olabilir. Etyopya Dışişleri Bakanı, 
Ulaştırma Bakanı, Enformasyon Bakanı hakika
ten Avrupa'da, Amerika'da parmakla gösterile
bilecek. yetişmiş insanlar. Hakikaten adam ye
tiştirme yönünde başarılarını takdirle kaydet
mek gerekir. 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Cumhurbaşkanı-
tmızın bu seyahatinin son derece faydalı olduğu 
kanısındayım. Milletler, dünyada tek başlarına 
yaşıyaımazlar. Dostluklar sağlamak zorundadır
lar. Dostluklar da milletlerin büyüklerinin bir
birlerini daha iyi tanımasiyle, büyüklerinden 
sonra da arkadan gelenlerin birbirlerini tanıma
siyle, karşılıklı meselelerini konuşması ve müş
terek anlayışa varmaları ile mümkün olur. Dün
yada, bir Dünya Parlâmentosu, bir Birleşmiş 
Milletler var. Oraya, her milletin meselesi gelir. 
Bizin de meselelerimiz gelir. Orada, bu mesele
lerimizde bize taraftar çıkmasını istediğimiz 
memleketleri ziyaret edecek, onları meseleleri
mize aşina kılacak ve onlarla dostluk kuraca
ğız. 

Eu ziyaret, o dostluklardan birinin temelini 
atmıştır. 

Saygılarımı sunarım. 

3. — Tabiî Üye Sezai O'Kan'ın; merkezi kon-
ya'da olan Mücadele Birliğinin, 24 Aralık 1969 

tarihinde, yargı organının tutumunu protesto 
maksadiyle bir yürüyüş yapacağını duyduğuna 
dair demeci 

BAŞKAN — Sayın Sezai O'Kan'ın, 24 Ara
lık 1969 günü Mücadele Birliğinin Konya'da ya
pacağı yürüyüş hakkında Hükümeti uyarma 
amacı ile gündem dışı konuşma talebi vardır. 
Sayın Sezai O'Kan buyurun. 

SEZAİ O'KAN (Tabiî üye) — Sayuı Baş
kan, sayın senatörler, bugün 23 Aralık Atatürk 
devrimlerine ve Türk Milletinin aydınlık yarın
larına tahammül edemiyen kara irticaın insaf
sızca başkaldırması neticesinde şehidedilen 
devrimci Kubilây'm acı hâtıralarını yaşadığımız 
bir gün olduğu hepinizin malûmudur. Sözlerime, 
bu devrimdi gencin mânevi huzurunda saygıları
mı arz etmekle başlıyacağım. 

Sayın senatörler, bugün aldığım üzücü ve 
düşündürücü bir bilgiyi huzurunuzda Hüküme
te duyurmayı vazife telâkki ettiğim için birkaç 
dakikanızı işgal edeceğim. Konyatâa merkezi bu
lunan Mücadele Birliğinin yarın yani, 24 Aralık 
1969 Çarşamba günü, Türk Devletinin kanunla
rını tatbik ile görevli yargı organının tutumu
nu protesto etmek amaciyle valilikten gösteri 
yürüyüşü yapma izni aldığı öğrenilmiştir. Kon
ya'daki vatandaşların vicdanında idari makam
lar ile, yargı makamlarının arasında tatsız bir 
havanın mevcudolduğu kanaati yer almıştır. 
Çok ciddî mahzurları olan bu kanaatlerin de 
dikkate alınarak Mücadele Birliğinin yarın ya
pacağı protesto yürüyüşünün çeşitli alanlarda 
açabileceği muhtemel yaraların önceden alına
cak tedbirlerle önlenmesini, duyurmak suretiyle, 
Hükümetten bilhassa rica ediyorum . 

Demokratik hukuk devletinin gereklerinden 
olan bu gibi yürüyüşlere müsaade edilmesini 
yadırgamak elbette mümkün değildir. Yeter ki, 
bu davranışların hiçbiri millî yararlarımızı tah-
ribedecek mahiyette olmasınlar. Temennim odur 
ki, bu endişelerim ileri bir hassasiyet olarak te
celli etsin. Fakat tedbirler zamanında alın
madığı takdirde, çok zaman temennilerin üzücü 
hâdiselerin önlenmesi için kâfi gelmediğini he
pimiz biliyoruz. Bu tecrübeye istinaden Hükü
mete, almış olduğum bilgiyi, duymuş olduğum 
hassasiyet ve endişeyi arz etmeyi vazife bildim, 
saygılar sunarım. (C.H.P. ve M.B. sıralarından 
alkışlar) 
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4. — Konya Üyesi Feyzi Halıcının; Türk 
Tarih Kurumunun bugünkü tutumunu, üye yö
netmeliğini, üye sayısının dondurulmuş olması
nı, yayınlarının halka intikal ettirihnediğine da
ir demeci. 

BAŞKAN — Sayın Feyzi Halıcı, Türk Ta
rih Kurumu hakkında gazete ve dergilerde ya
pılan yayınlar üzerine gündem dışı konuşmak 
istiyorlar, Sayın Halıcı buyurun. 

FEYZİ HALICI (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; son bir yıl içinde muhtelif 
gazete ve dergilerde Türk Tarih Kurumu hak
kında bâzı haberler ve yazılar yer almakta, 
ileri sürülen birçok husufların ve ithamların 
kurum yöneticileri tarafından cevapsız bırakıl
dığını görmekteyim. 

Tarihe ve sanata,, miktarınca, ilgi duyan 
bir insan olarak bu halden üzüntü duymakta
yım. Konuşmama bu gerekçe ile başlıyorum. 
Aynı zevk, aynı duygu ve aynı ideal etrafında 
toplanan insanların belirli bir gaye ve hizmetin 
gerçekleşmesi düşüncesiyle kurdukları bir der
nek için bu yazılar yazılsa, bu ithamlar yapılsa 
idi böylesine bir kayıtsızlığı ve sükûtu bir de
receye kadar tabiî karşılamak belki mümkün 
olabilirdi. Ama, hedef ve konu Türk Tarih Ku
rumu olunca, işin rengi ve şekli değişiyor. Bu 
mesele üzerine önemle eğilmek gerekiyor. 

Büyük Atatürk'ün Türk Milletine miras bı
raktığı en kutsal emanetlerin başında Türk Ta
rih Kurumu gelir. Tarihini bilmiyen, tarih şuu
runa sahiboimıyan bir millet düşünülemez. 

Türk tarihi ils Türkiye tarihini ve bunlarla 
ilgili konuları incelemek, elde edilen sonuçları 
her türlü yollarla yaymak, yetişen yeni nesil
lere tarihî çağlar boyunca millî tarih şuurunu 
duyurmak, onları tarih sevgisi ile doyurmak, 
Türkiye üzerindeki gelmiş geçmiş medeniyetler 
hakkında çeşitli araştırmalar yapmak, tarih ve 
kültür dünyasında Türkiye'nin ve Türk tarihi
nin önemli mevkiini tesbit ve tescil ettirmek. 
12 Nisan 1931 tarihinde Atatürk'ün direktifi 
ile kurulup faaliyete geçen Türk Tarih Kuru
munun çalışma ve kuruluş faaliyetinden bâzı
ları bunlardır. 

1951 yılma kadar Türk Tarih Kurumuna 
üye olmak, tüzüğe göre şöyle idi; «Kurum mak
sadına hikmet edebilecek zatlar hangi milliyet-^ 

ten olursa olsun, kurumun aslî, fahrî veya mu
habir âzalığma kabul olunabilir, Kuruma gir
mek istiyener, azadan iki zatın teklifi ve idare 
heyetinin tasvip ve karariariyîe kabul olunur4 
lar» 

Ne olduysa 1951 yılından sonra oldu. Öyle 
bir yönetmelik icadedildi ki ; Türk Tarih Kuru-^ 
muna değil üye olmak, Türk Tarih Kurumuna 
adım atmak. Kurumun kongrelerini takibetmek, 
kurumun faaliyetlerini ögTenmek, hattâ kuru
mun üye sayısını tam olarak tesbit etmek bile 
bir mesele oldu. Tahminen altı, yedi ay önce 
Milliyet gazetesinde okuyucu mektupları sü
tununda üç öğretmenin Türk Tarih Kurumuna 
üye olmak için yaptıkları müracaat konusun
da karşılaştıkları acaip tutumu ve reddedilişleri-
ni üzüntüyle okumuştum. 

Gerek 1968, gerek 1969 yıllarında kurumun 
genel kurul toplantısında gazetecilere reva gö
rülen muameleler bu üzüntümü daha da artır
dı. 11 Mayıs 1969 tarihli Cumhuriyet gazete
sinde, Türk Tarih Kurumunun Genel Kurul 
toplantısiyle ilgili haberden, kurumun nasıl 
bir gizlilik içinde ağlarını ördüğü kolaylıkla 
anlaşılıyor. Haber aynen şöyle: «Türk Tarih 
Kurumuna iki yeni üye alındı» (Ankara Cum
huriyet Bürosu) «Türk Tarih Kurumunun Ge
nel Kurul toplantısı dün kurum merkezinde 
yapılmıştır. Toplantının gündemi gazetelerde 
açıklanmış olmasına rağmen, toplantıya gaze
teciler alınmamış bu yüzden gazetecilerle bâzı 
kurum üyeleri olayı tartışmışlardır. Kurum 
üyelerinin çalışmaları hakkında basana sade
ce bir yazılı metin verilmiş. Bunda, ebediyete 
gUçeıı iki üye için saygı duruşu yapıldığı, iki 
üye alındığı bildirilmiştir» 

Bir kurum, bir derneğe her arzu edenin üye 
olamıyaeağı tabiidir. Ne var ki; tarih sevgisi 
olan ve bu konuda eser ve hjjsmeti bulunan kim
selerin kuruma üye olmaları da o kadar yerin
de ve lüzumludur. Kurum hizmete geçtikten? 
sonra bugüne değin tarih sahasında isim ya
pan gençlerimizin, öğretim üyelerimizin, mü
zecilerimizin arkeologlarımızın ve tarih öğret
menlerimizin sayıları binleri geçti. 1959 yılın
da kurumun tüzüğünde yapılan bir değişiklik
le, asil üye sayısı 41 kişi olarak donduruldu. 
Bunun sebebini izah etmeye imkân olmasa ge
rek. Bu tutuculuk en fazla Atatürk'ün ruhunu 
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rencide eder. Ankara ve İstanbul üniversitele
rinin tarih profesörleri, doçentleri, asistanları, 
tarih öğretmenleri, müse müdürleri, arkeolog
ları sayıları, binleri geçen bu aydınlar kuru
ma üye olamazlarsa, kurumun ne fonksiyonu 
kalır, ne kıymeti. Üstelik, binlerce tarihçi vq 
aydın kuruma üye olamazken ölmüş bir zata 
1963 yılında üyelik payesi verilirse bu acaip 
durum karşısında hayret etmez misiniz? 

Şüphe bulutları insanı tedirgin edebilir, 
akla türlü türlü ihtimaller gelebilir. Türk Ta
rih Kurumu bugünkü haliyle, bir kapalı ku
tu mudur, bir sır küpü müdür? yoksa fildişi 
kule mi? Veya etrafı aşılama^ hendeklerle 
çevrili, mazgal delikleri dahi kapalı bir şato 
mudur? Ya da aile mahremiyetleri içinde dış 
dünya ile ilgisini kesmiş, dokunulmazlığı olan 
bir tabu, müessese midir? Belki bineksiz ve 
yocusuz bir durak, kim bilir; bir ay ışığı so-
matı, üç bilinmiyenli bir denklem, bir orman 
masalı da olabilir. Gizlilik ve örtü, insanı ihti
mallere, şiire sürükler, teşbih yapmaya zor
lar. Yine de gerçeğe dönmek en güzeli. 

Türk Tarih Kurumunu, nazar boncuğu ör
neği, 41 üyenin bir çeşit inhisarından 33 mil
yon Türk vatandaşının hizmet aşkiyle çerçeveli 
mutlu sorumluluğuna havale etmek, Türk ta
rihine, Türkiye tarihine, bütün kaygıların dı
şında, gönül verenlerin tek temennisi, tek ar
zusudur. 

Türk Tarih Kurumu yayınları, bütün Tür
kiye'de vatandaşlara kolayca intikal edecek 
şekilde kitapçılarda bulunmaz; neden? Niçin 
gazetelere kurum yayınları ile ilgili rakamlar 
verilmez? Kurumun yayınları ve faaliyetleri 
neden vatandaşlara duyurulmaz? Bilim ve ihti
sas için yabancı ülkelere öğrenci ve aydınları
mız gönderiliyor mu? üniversiteli öğrencileri
mize kurumca burs verilmekte midir? Türk ta
rihi ve Türkiye tarihi konularında yeni buluş
ları olan bilim adamlarımıza kurumca ödüller 
verilmiş midir? Sorularımız bitmek bilmiyen 
bir sabır ve bir hayret zincirinin halkaları gibi 
sınırsız ve süresiz uzayıp gidebilir. 

Mevcut üye seçim Yönetmeliği ayrı bir 
âlem. Kiçbir tarih sever, hiçbir aydın bu Yönet
meliği. okuduktan sonra üyelik için kuruma mü
racaat etmeye cesaret edemez. 41 üyeden biri 
vefat etmeden esasen kimse yeni üye olamaz. 
Üye olmak için müracaat eden bir aday, seçi

mi kazanamadığı takdirde iki yıl süre ile üye
lik için yeniden müracatta da bulunamaz. Yö
netmeliğin birinci maddesi şöyle : «Türk Tarih 
Kurumunun Anatüzüğünün 6 ncı maddesinde 
öngörülen ilmî nitelikleri haiz olup, Atatürk il
ke ve devrimlerine bağlılığı eserleri ve tutum-
lariyle belli olanlar Türk Tarih Kurumunun 
asli üyeliğine seçilebilirler.» 

Atatürk'ün direlrtifi ile kurulan Türk Ta> 
rih Kurumunun, 350 den fazla mevcut yayın* 
olmasına rağmen, Atatürk'le ilgili sadece 10 ese
ri yayınlanmış bulunmaktadır. Bunların ilke
nin de tarihi ancak 1959 yılına aittir. Yani Ku
rumun kuruluşundan 28 yıl sonra Atatürk'le 
ilgili ilk eser yayınlanmıştır. Bu hal ve Yönet
meliğin bu maddesi karşısında Kurum yönetici
leri pek mahcup, hattâ suçlu bir duruma düş
müyorlar mı? Son 10 yıl içinde Türkiye tarihi 
üzerinde dünyada büyük yankılar uyandıran 
çalışmalar oldu. Mellart'in Çatalhöyük kazıları 
insanlık tarihini, ilk mesken hayatına geçiş ba
kımından, Milâttan 7500 yıl önceye kadar çe
kip götürdü, insanların kullandıkları ilk ev 
eşyaları, ziynetler, heykeller insanların yaptık
ları ilk resim bu kazılarla bulundu. Türk Ta
rih Kurumunun acaba bu kaziyle hiç ilgisi oldu 
mu? Bu konuda Kurumca bir eser yayınlandı 
mı? Yine dünya çapında bir yanla uyandıran, 
Times Gazetesinin Pazar nüshasının iki yazarı
nın Türkiye'ye gelerek aylarca tetkikler yapa
rak, yazdıkları ve yüzbinlerce satılan «Dorak 
Hazinesi» hakkındaki eseri karşısında Türk Ta
rih Kurumunun reaksiyonu acaba ne oldu? 

Atatürk, yeni Türkiye Cumhuriyetini kur
duğu vakit bütün Türk Milletine, millî tarih şu
uru içinde ve Türkiye medeniyetinin yeniden 
kuruluşu yolunda mutlu bir sorumluluk ve hiz
met aşla vermek gayesiyle Türk Tarih Kuru
munu tesis etmiş, vasiyetinde de mirasının bü
yük bir kısmını Kuruma bırakmıştır. Gençliğin, 
bu düşüncelerin ışığı altında millî tarih şuuru 
içinde yetişmesinde; araştırıcı, kültürlü ilim 
adamı payesi kazanmasında yardımcı olmak gö
revi, ilim ve eğitim kuruluşları yanında, Türk 
Tarih Kurumuna da aidolmalıdır. Kurum, bu 
şerefli göreve kapılarını aydınlara, ilim adam
larına, müzecilere karşı kapatarak değil, bütün 
Türk vatandaşlarına ardına kadar açarak sa-
hibolmalı ve bu, en kısa zamanda yapılmalı
dır. 
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Geçtiğimiz hafta Malatya'da üniversite öğ
rencisi Battal'm cenaze merasiminde sol yum
ruklarını sıkarak, bir komünist çetecinin mıs
ralarını kendilerine inançsızlık andı ya
pan üniversite öğrencilerinin mevcudiyeti ve bu 
utanç verici hal birçok kuruluşlarla beraber 
Türk Tarih Kurumu yöneticilerini de üzmcli, 
acı acı düşündürmelidir. Türk Tarih Kurumu
nu tarih önünde yeni görevler beklemektedir. 
Kurumun yöneticilerine, üyelerine sesleniyo
rum: Ne olur Kurumun kapılarını ardma ka
dar açınız. Tarih profesörlerimizi, ilim adam
larını, tarih öğretmenlerini saflarınıza davet 
ediniz, üniversiteli öğrencilere ilgi, imkân ve 
yardım ellerinizi uzatınız, yayınlarınızı vatan
daşlara, Türkiye'nin her tarafına ucuz fiyatlar
la iletiniz. Kurumun faaliyetlerini, çalışma alan
larını genişletmiş, bunu radyo ve gazetelerle en 
iyi şekilde duyurunuz, ilim adamlarımız, ay
dınlarımın, öğrencilerimiz sizden bunu bekliyor. 
Bunu yapmakla herkesten önce Atatürk'ü mem
nun etmiş olacaksınız. Bunu unutmayınız. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Selâhattin Acar, Kore 

seyahati hakkında Sayın Kasım Gülek gibi, ar
kadaşlarımı tenvir edeceğim, demektedirler. 

Sayın Acar, yalnız öyle sanırım ki, Kore 
seyahati bundan 7 - 8 ay evvel olmuştu. 

SELÂHATTİN ACAR (Ordu) — Arkadaş
larımızı tenvir için istemiştim. 

BAŞKAN — 7 - 8 ay evvel yapılmış bir se
yahatin tenviri... Takdirinize bırakıyorum. 
(A. P. sıralarından «vaz geçti» sesleri) Hayır, 
sizin takdirinize bırakıyorum. Takdir sizin bu
yurun... 

SELÂHATTİN ACAR (Ordu) — Vaz geç
tim. 

5. — Cumhurbaşkanınca S. V. Zerin T üzün'-
ün; İzmir'de bir direniş hareketinde bulunan 
genç hızlara zabdaca reva görülen muameleye 
dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Zerin Tüzün son gün
lerde izmir'de üniversiteli genç loşlarımıza 
karşı yapılan olumsuz bir hareketle ilgili ola
rak gündem dışı kısa bir konuşma talep etmek
tedirler. 

Sayın Tüzün, buyurun. 
ZERİN TÜZÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, sayın senatörler; son günler-
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de memleketimizde cereyan eden bâzı üzücü 
olaylar üzerindeki çeşitli görüşler bu kürsüden 
hâJâ dile getirilmekte, bu konudaki tartışmalar 
devam etmektedir. 

Ben, bugün meseleleri tümüyle ele alarak 
burada evvelce söylenenleri tekrar etmek sure
tiyle vaktinizi almayacağım. Sadece şimdiye 
kadar üzerinde durulmayan bir konuyu dile ge
tirmek ve Sayın İçişleri Bakanımızdan bir su
al sormak istiyorum. 

Sayın senatörler, sanının bugün memleketi
mizde meydana gelen olaylar, görüşümüz ne 
yön da olursa olsun, hepimizin üzerinde ittifak 
edeceğimiz bir nokta vardır. O da, fert olarak, 
millet olarak emniyet kuvvetlerine karşı bir 
güven hissi duymanın lüzumudur, Bir memle
kette emniyet kuvvetlerine karşı güven ve say
gı kalmadığı zaman herkesin kendini koruma 
yolunda tedbir aılma'k için harekete geçmesini 
ve dolayısiyle toplumun huzursuzluk içine düş
mesini normal karşılamak gereklidir, Emniyet 
kuvvetlerinin halka emniyet vermesinin birin
ci âmili de, şüphesiz, kendisine k a m olumlu 
veya olumsuz nasıl bir durumla karşı karşıya 
gelirse g-elsin, temkinli hareket etmesi, davra
nırlarını kontrol, altında tutma siyle mümkün
dür, Bugüne kadar emniyet kuvvetlerimiz maa-
Tıs>ef zurnan zaman bu davranışların dışına çık
mış-.ir, temkinli hareket etmemiştir. N-? var ki, 
onları müdafaa edenler emniyet kuvvetlerinin 
de iıı^an olduğunu, kendilerine karşı yapılan 
hareketlere karşı koymak durumunda oldukla
rını ifade etmişlerdir. 

Şimdi son günlerde bu konuda gazetelerde 
çıkan, bir haber cidden ilginçtir ve çok üzücü
dür. Bu konuda her hangi bir tekzip de gelme
diğine göre meselenin doğru olduğuna ben şah
lan inanmış bulunmaktayım. 

Hâdise şu : İzmir'de bir direniş hareketine 
girişmiş bulunan yüksek tahsilli genç kızlarımız 
emniyet kuvvetleri tarafından saçlarından sü
rüklenmek suretiyle karakola götürmüşlerdir. 
Burada genç kızlarımızın polisleri nefis müda
faasına sevk edecek bir davranışta bulundukla
rını iddia etmak, şüphesiz ki, mümkün değildir 
O halde böyle bir davranışın sebeplerini meşru 
müdafaada aramak da mümkün değildir. Ya
rının anası, toplumun ve ailenin temeli olan 
genç kızlarımıza hürmet etmek yerine reva gör • 
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düğümüz bu hareket saınınm hepimizin yüzünü 
kızartacak ve yüreklerimizi burkacak mahiyet
tedir. 

Şurası muhakkaktır ki, çocuklarımız velev 
©uçlu dahi olsalar, onlara karşı tutumumuzun 
böyle dürüst olmasını tasviple karşılamak, el
bette ki, mümkün olmamaktadır. Zira, netice 
itibariyle bunlar düşmanın değil, bizim çocuk-
lanmızdır. Ve bizim milletçe onları karşımıza 
alacak şekilde değil, onları yanımıza alacak şe
kilde hareketler içinde bulunmamız lâzımdır. 

Bu, memleketimizin geleceği, çocuklarımı
zın terbiyesi bakımından çok önemli ve üzerin
de cidden çok hassasiyetle durulacak bir ko
nudur. 

1. — Başkanın Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri Kanun tasarısı ile 931 sayılı İş Kanunu 
ile ilgili kanun tasarısını görüşmek üzere teşkil 
olunacak geçici komisyonların faaliyete, geçebil
meleri için, tasarıların havale olundukları ko
misyonların bir an evvel Başkanlık Divanlarını 
seçmeleri hakkında tebliği. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, Cumhuriyet Senatosu tarafından görü
şülmesi gereken Tütün Tarım Satış Kooperatif
leri kanun tasarısının 3 . 1 . 1970 tarihinde 
müddeti dolacaktır. Şayet Cumhuriyet Sena
tosu sözü geçen tasarıyı, Çarşamba, Perşembe 
ve önümüzdeki Salı günü görüşme imkânlarına 
sahibolmaz ise kendiliğinden kanunlaşmış ola
caktır. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri kanun ta
sarısı önemli bir kanundur. Böyle önemli bir 
kanunun Cumhuriyet Senatosundan görüşülme
den kanunlaşmasına Cumhuriyet Senatosu üye
lerinin müsaade ve müsamaha etmiyecekleri de 
aşikârdır. Ancak, bir Geçici Komisyona; Ta
rım, Maliye ve Bütçe komisyonlarına havale 
edilmişti. Bütçe Komisyonu Başkanlık Divan
larını seçmiş, ancak Maliye ve Tarım komisyon
ları henüz toplanıp başkanlarını ve Başkanlık 
Divanlarını seçmemişlerdir. Adı geçen üç ko
misyon, Başkanlık Divanlarını seçtikten sonra 
Geçici Komisyona derhal birer, veyahut öner
gede öngörülen, sayıda üyelerini vermek sure
tiyle Geçici Komisyonun görev yapma imkânını 
sağlamaları gerekmektedir. Tarım ve Maliye 

Ben, şimdi Sayın içişleri Bakanından bu gö
rüş içerisinde bir sual sormak istiyorum : Sa
yın içişleri Bakanı, maddi gücü karşısına çıkan 
polislerle mukayese edilmez durumda olan genç 
kızlarımıza reva görülen bu zalimce hareketi 
ta&vibediyoriar mı? 

Etmiyorlarsa,, ki etmedikleri kanısındayım,. 
o halde polis1]ere bu davranışlarından dolayı ne 
yapılmıştır? Kendilerine bir ceza, bir tenbiıh 
verilmiş midir 

Bu konuyu Sayın İçişleri Bakanı açıklarlar
sa cidden memnun kalacağım. 

kaygılarımla, (Alkışlar) 

Komisyonuna seçilmiş arkadaşlarımıza konunun 
önemini hatırlatmayı bir görev saymaktayım. 

Ayni şekilde 931 sayılı iş Kanununun da 
Sosyal İşler Komisyonunda görüşme süresi 
4 . 1 . 1970 tarihinde dolmuş olacaktır. Sözü ge
cen komisyon da Başkanlık Divanı seçimlerini 
henüz yapmamıştır. Aynı şekilde belirttiğim 
günler içerisinde divanları teşekkül etmediği 
takdirde görüşme imkânına sahibolmıyacak ve 
sözü edilen kanun kendiliğinden, müddet geç
mesi dolayısiyle, kesinleşmiş olacaktır. Sözü 
geçen Sosyal işler Komisyonu üyelerinden de 
divanlarını teşkil ve sözü geçen kanun tasarı
sını görüşüp Genel Kurula biran önce sevk hu
susunda itina ve gayret göstermelerini rica 
edeceğim. 

2. — Vazife de yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı İhsan Bahri Çağlayangü'e dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Brfet Sezgin'in vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı teskeresi. 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangiiın dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, D'evlet Bakanı Refet Sez
ginin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

ibrahim Şevki Atasagun 
Cumhurbaşkanı Vekili 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Başkanın; 16 Oceık 1964 tarihinde.Cum
huriyet Senatosunda kabul edilen Yasama Meclis
lerinin dış münasebetleri hakkındaki kanun tek
lifi üzerinde Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler Millet Meclisince benimsenin ediğin
den Karma Komisyon teşkil edileceğine dair 
tebliği. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunda görü
şülmüş bulunan 16 Ocak 1964 tarihli ve 378 sa
yılı Kanunun Cumhuriyet Senatosunca değiştiri
len bası maddeleri, Millet Meclisi Genel Kuru
lunca benimsenmediğinden Anayasa gereğince 
Karma Komisyon kurulması zorunluğu meydana 
gelmiştir. Başkanlığın, ilgili komisyona bildi
risi üzerine sözü geçen Karma Komisyon Cum
huriyet Senatosu üyesi olarak; Sayın Refet 
Rendeci, Sayın Huri Demirel, Sayın Mustafa 
Tığlı. Sayın Hayri Mumcuoğlu, Sayın Sedat 
Çumralı grupları tarafından aday gösterilmiş 
bulunmaktadır. 10 kişilik Karma Komisyonda, 
Cumhuriyet Senatosuna hak olarak ayrılan yeri 
temsil etmek üzere, adı geçen 5 üyeyi tasviple
rinize sunuyorum: Kabul edenler.,. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Hesapları İncele
me Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti ite Ame
rika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında etk-
dolunarı Kredi Anlaşması konusunda kurulan 
AraMırma Koni isyan u 
rümasma dair Bemısım 

<iye sayılarının 11 e cıka-
Kv.rulu karan. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Danışma 
Kurulunun bir kararı vardır, okutuyorum : 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulunun 

22 Aralık 1969 tarihli toplantısında alman 3 sa
yılı karar ilişiktir. 

Genel Kurulun yüksek tasviplerine arz olıı-
mn\ 

Lûtfi Tokoğlu 
Cumhuriyet Senatosu Bşk. Y. 

Baskanvekili 
Eki : 
1 karar sureti 
Cumhuriyet Senatosu Danışma Kurulu 

Kara3"i 
Karar No, : 3 
Karar tarihi : 22 Aralık 1969 

Toplantı No, : 3 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 

ve Genel Kurulun 13 . 12 . 1969 tarihli 15 nci 
Birleşiminde Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında akdolu-
nan Kredi Anlaşması konusunda kurulan Araş
tırma komisyonlarında her grııpun temsilcisi
nin bulunmasını temin etmek üzere, her iki ko
misyon üye adedinin (11) e çıkarılması karar
laştırılmıştır. 

Lûtfi Tokoğlu 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı Y. 
Baskanvekili 

Mehmet Ünaldı 
Baskanvekili 
(Bulunmadı) 

Hüseyin Atmaca 
Kâtip 

Sami Turan 
Kâtip 

Âdil Ünlü 
Kâtip 

(Bulunmadı) 
Hahit Altan 
İdare Âmiri 

İlyas Karaöz 
A. P. Grup Baskanvekili 

Fehmi Alpaslan 
Or. P. Grup 
Baskanvekili 

Sırrı Atalay 
Baskanvekili 
(Bulunmadı) 

Ömer ücuzal 
Kâtip 

(Bulunmadı) 
Doğan Barutçuoğlu 

Kâtip 
Zerin Tüzün 

Kâtip 
(Bulunmadı) 
Akif Tekin 
İdare Âmiri 
(BıüunniG -3 ı \ 

Muzaffer Yurdakuler 
İdare Âmiri 
Saffet Ural 

C. H. P. Grupu adına 
Mucip Ataklı 
M. B. Grupu 
Baskanvekili 

BAŞKAN — Umumi Heyetin tasviplerine 
arz ediyorum : Kabul edenler.,. Kabul etmiyen-
ler,,. Kabul edilmiştir. 

Buna göre oranlar kendilerine bildirilen 
grupların ve siyasi partilerin üye isimlerini bil
dirmeleri gerekmektedir. 

5. — Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
Karma Parlâmento Komisyonuna üye serimi 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 15 kişilik Türki
ye Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlâ
mento Komisyonuna siyasi parti gruplarınca 
gösterilen adaylar : 

A. P. Grupu kontenjanından : Cumhuriyet 
Senatosu Çorum Üyesi Sayın Sefa Yalçuk, Cum-
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huriyet Senatosu Niğde Üyesi Sayın Hüseyin 
Avni Göktürk, 

C. H. P. Grupundan : Cumhuriyet Senatosu 
Giresun Üyesi Sayın İhsan Topaloğlu, 

Güven Partisi Grupundan : Cumhuriyet Se
natosu Hakkâri Üyesi Sayın Necip Seyhan aday 
gösterilmişlerdir. 

Tasviplerinize arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Esa
sen bilgiye sunulmakla seçilmiş sayılırlar. 

Ancak, kanun gereğince 5 kişi ile temsil ge
rekmektedir. Biri bağımsızlara düşmektedir. 
Dört yer, siyasi parti gruplarına, bir yer bağım
sızlar için bulunmaktadır. Bağımsızlar için şüp
hesiz ki, aday fazla bulunması sebebiyle ve 
gruplar da aday bildirmedikleri için seçim ge
rekmektedir. İki aday şu ana kadar müracaat 
etmiş bulunmaktadır. Sayın Kasını Gûlek, Sa
yın Mansur Ulusoy, yası ile talepte bulunmuş
lardır. Usulen ve hukuk kuralları gereğince, 
şüphesiz ki, seçim anma kadar bağımsız Cum
huriyet Senatosu üyelerinden her hangi biri de 
adaylığını koyabilir. Şimdi, bunun seçimini ya
pacağız. İki sayın üye müracaat etmiş b-ilur.ıı-
yorlar : Sayın r.asım Gûlek ile Sayın Ulusoy. 
Biraz sonra seçim için gerekli işlemi yapacağız, 

Ancak, bundan önce izin verirseniz, bfizı hu
suslar var, onları okutayım. Komisyon seçim
leri de yapılacaktır. Komisyon seçimleri yapı
lırken sözü edilen bağımsız yer için de seçime 
gitmiş bulunalım. 

6. — Diyarbakır Vycsi Sefahattin Cvrcıioğ-
lu'nun Bilekçe Karma Komisyonundan istifası. 

BAŞKAN — Şimdi, komisyondan çekilme 
önergesi vardır, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Haberim olmadan gösterilmiş bulunduğum 
Karma Dilekçe Komisyonu üye adaylığını ka
bul etmediğimi saygılarımla arz ederim. 

Diyarbakır 
Selâhattin Cisreîioğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. —• Bayındırlık, İmar ve İskân Komisyonu 
Başkanlık Divanının; Millî Eğitini Komisyonu 
Başkanlık Divanının seçildiğine dair adı geçen 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. 

BAŞKAN — Şimdi, komisyonların Başkan
lık Divanlarının seçimlerine dair tezkereler var
dır. Bunları bilgilerinize arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuz (12) üyenin iştirakiyle 
18 . 12 . 1969 günü toplanarak Başkanlık Diva
nını aşağıdaki şekilde seçmiştir. 

Arz olunur. 

Bayındırlık Ulaştırma ve imar 
Komisyonu Başkanı 

Osman Alihocagil 

Başkan : Osman Alihocagil 
Sözcü : Cemalettin inkaya 
Kâtip : Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Yan
lış efendim, Sayın Hazer değil, Hazerdağlı se
çildi. 

BAŞKAN — Bize gelen yazı öyle efendim. 
Bize gelen yazıda: «Başkan : Osman Alihocagil, 
Sözcü : Cemalettin inkaya, Kâtip : Mehmet Ha
zer» diyor. Bize resmen gelen yazı bu. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Hazer burada efendim, sorulabilir. 

BAŞKAN — Bir dakika, halledilmiyecek 
mesele değildir. Resmî belge bu şekilde, Sayın 
Hazer siz değilsiniz? 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben değilim, 
Sayın Hazerdağlı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı'dır, o halde 
şu şekilde düzeltilmiş olacaktır. Başkan : Os
man Alihocagil, Sözcü : Cemalettin İnkaya, 
Kâtip : Salim Hazerdağlı. 

Bu şekilde bilgilerinize sunulur. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komis
yonu 18 . 12 . 1989 günü saat 14,00 te (10) sa
yın üyenin iştirakiyle toplanarak Başkanlık 
Divanını aşağıdaki şekilde seçmiştir. 

Arz olunur. 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 
Turgut Cebe 
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Başkan : Turgut Cebe (Ankara) 
Sözcü : Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 
Kâtip : Hüseyin öztürk (Sivas) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — Kamu İktisadi Teşebbüsler Karma Ko

misyonu Başkanlık Divanının seçildiğine dair 
adı geçen Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonumuz Başkanlık Divanı seçimleri

ne (26) üye katılmış ve neticede aşağıda adları 
yazılı sayın üyeler hizalarında gösterilen oy
ları alarak seçilmişlerdir. 

Saygıyle arz ederim. 
T. B. M. M. 

Kamu İkt. Teş. Karma Kem. 
Başkam 
Bilecik 

Orhan Tuğrul 
Başkan : Orhan Tuğrul (Cumhuriyet Sena

tosu Bilecik Üyesi) (21) oy ile, 
Başkan V. : Süleyman Çağlar ( Manisa Mil

letvekili) (20) oy ile, 
Sözcü : Doğan Kitaplı (Samsun Milletveki

li) (14) oy ile, 
Kâtip : Orhan Süersan (Cumhuriyet Sena

tosu Manisa Üyesi) (19) oy ile. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9. — Gündemde mevcut bütün seçimlerin ge
lecek birleşime talikine dair önerge. 

BAŞKAN — Şimdi, gündemle ilişkin bir 
önerge vardır: Sayın Atayurt seçimlerin gele
cek birleşime bırakılmasını istemektedirler, 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Seçimlerin gelecek birleşime bırakılmasını 

arz ve teklif ederim. 
Uşak 

M. Faik Atayurt 

BAŞKAN — Şimdi, gündemle ilişkin bir 
önerge vardır, Sayın Atayurt seçimlerin gele
cek birleşime bırakılmasını istemektedirler. 

Sayın Atayurt; gündemimizde üç katagori-
de seçim var; 

1. Biraz önce arz etiğim, Avrupa Ekono
mik Topluluğu Karma Parlâmento Komisyonu 
ile ilgili seçim. 

Bir de, Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Hâ
kimler Kurulu ile ilgili seçimler vardır. Tüm 
seçimlerin mi geriye bırakılmasını istiyorsunuz? 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Müsaade eder
seniz yerimden arz edeyim, önergede bütün se
çimlerin geri bırakılmasını rica ettim. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt önergesinde 
gündemde değişiklik yapılarak seçimlerin bir 
dahaki birleşime bırakılmasını istemektedir. 
önerge üzerinde söz istiyen? Yok,, önergeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etıniyenler... önerge kabul edilmiştir. 

Gündeme geçiyoruz. 

10. — Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ka
nunu tasarısını görüşmek üzere, tasarının hava
le edildiği komisyonlardan üçer üyenin iştira
kiyle, bir Geçici Komisyon kurulmasına- dair Ta
rım Komisyonu Başkanlığı önergesi. 

BAŞKAN — Bir Geçici Komisyon kurulması 
ile ilişkin önerge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri kanunu ta
sarısının havale edilmiş olduğu; Tarım, Maliye, 
iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komisyonların
dan seçilecek üçer üyenin iştiraki ile kurulacak 
bir Geçici Komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Tarım Komisyonu Başkanı 
Ruhi Tunakan 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulmasını 
istiyen, komisyonların ismini tasrih eden ve 
üj/3 sayısın?, belli eden önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11. — Su Ürünleri kanunu tasarısını görüş
mek üzere tasarının havale edildiği komisyonlar
dan üçer üyenin iştirakiyle bir Geçici Komisyon 
kurulmasına dair Malî ve İktisadi İşler Komis
yonu Başkanlığı önergesi. 

BAŞKAN — Bu arada Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu. Başkanı Mehmet Güler'in bir Geçi
ci Komisyon kurulmasına dair önergesi vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 28 . 5 . 1964 tarihli 8 nci 
Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oyla kabul edilen Su Ürünleri kanun tasa
rısının Cumhuriyet Senatosunda, havale edilmiş 
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bulunduğu komisyonlar olan Malî ve İktisadi 
İşler, İçişleri, Anayasa ve Adalet, Tarım, Büt
çe ve Plân komisyonlarından seçilecek üçer ki
şiden müteşekkil Geçici bir Komisyonda görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Malî iktisadi işler 
Komisyonu Başkanı 

Mehmet Güler 

BAŞKAN — Su Ürünleri kanun tasarısının 
sözü geçen komisyonlardan seçilecek üyelerden 
kurulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesi is
tenmektedir... 

FERİD MELEN (Van) — Söz istiyorum. 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/137; Cumhuriyet Senatosu 1/1030) (S. Sa
yısı : 1305) (1) 

BAŞKAN — Bu arada bâzı aktarma tasarıları
nın görüşülmesine dair Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlığının önergeleri vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

İlişik 1305 Sıra Sayılı kanun tasarısı tabe
dilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 

gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Dr. Nuri Bayar 

BAŞKAN — Efendim, 1305 S. Sayılı basma-
yazı dağıtılmış ve fakat aradan içtüzüğün ön
gördüğü süre geçmediği için gündeme alınma
mış bulunanı işbu kanun tasarısının gelen kâğıt
lardan gündeme alınması istenmektedir. Gelen 
kâğıtlardan gündeme alınması hususunu oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 1305 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Aleyhinde mi, Sayın Melen? 

FEEîD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
yanılmıyorsam bu, esasen bir Geçici Komisyon
da idi. Buraya geldi, müzakereden sonra ko
misyona iade edildi. 

BAŞKAN — Sayın Melen, komisyonlar ye
nilendi, yeni komisyonlar seçildi. Bu sebepledir. 
Haklısınız ama komisyonlar yenilenmiş oluyor. 

FERİD MELEN (Van) — özür dilerim. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sözü gecen kanun tasarısının gündemde bu
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonu burada mı efen
dim? 

Bütçe Karma Komisyonu adına, Sayın Kö-
ker. 

Hükümet adına, («Maliye Bakanı burada» 
sesleri) Maliye Bakanı, burada. Yalnız Sayın 
Köker, Bütçe Karma Komisyonu raporudur, 
Sayın Bayar'm, Sayın Ege'nin, Sayın Yılmaz'-
m, Sayın Danışman'm temsil yetkileri vardır. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Bütçe Karma 
Komisyonunu temsilen geldim. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun Büt
çe Komisyonu Başkanısınız ama rapor Karma 
Bütçe Komisyonunundur, onun başkan veya 
sözcüsü bulunmadığına göre, Karma Bütçe Ko
misyonunun temsili gerekmektedir, 

Sayın Bayar, Sayın Ege, Sayın Yılmaz ve
yahut Sayın Danışman her hangi biri buluna
bilir, bu arada komisyon raporunun dağıtılma
sı yapılmış olmasına rağmen gündeme alınma
dığı, bu sebeple sayın üyelerce okunup okunma
dığı bilinmediği için, komisyon yetkililerinin 
de gelmesine değin, komisyon raporunu oku
tuyorum. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
19 . 12 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tetkiki hususu komisyonumuza havale bu-

yurulan (Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgili 
bakanlık temsilcilerinin de katıldıkları oturum
da görüşüldü; 

Karayolları Genel Müdürlüğünün çeşitli te
kerlekli araç ihtiyacım karşılamak üzere 
«Chrsler International» firması arasında akde
dilen $ 18 100 000 lık mukavele şartlarına göre 
söz konusu Genel Müdürlük en geç 31 . 12 . 1965 
tarihinde firma lehine lüzumlu akreditifleri te
sis edecek ve bu tarih mukavelenin başlangıç 
tarihi olacaktı. Ancak bâzı zaruretler nedeni ile 
bu tarih 18 . 1 . 1988 olarak tesbit edilmiş, mu
kavelelerin başlangıç tarihi bakımından muka
velelere bağlı idari şartnamenin ilgili maddele
ri uyarınca bir gecikme cezası ödenmesi icabet-
miştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, firma alaca
ğının biran evvel ödenmesi maksadı ile birçok 
teşebbüslerde bulunmuş ise de_; firma temsilci
lerinin mukavelelerin başlangıç tarihi üzerin
deki ısrarı ve malî yıl geçtikten sonra cezanın 
kabulü dolayısiyle sonuca varılamamış bu ne
denle bakiye firma alacağı olan 2 894 6.14,52 li
ra düyuna kalmıştır. Bu meblağın 996 964.92 li
rası 1968 yılnda 23,541 maddeden 36.300 gecen 
yıllar borçları maddesine sağlanan aktarma ile 
ödenmiş, bakiyesi ise, hizmet yılı tertibinde ba

kiye bulunmadığı için karşılıksız borç durumu
na düşmüştür. 

Tasarı, bu bakiye 1 897 649,60 liranın öde
nebilmeğini teminen Karayolları Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetveller arasında bir aktar
ma yapılmasını öngörmektedir. 

Yukarda mâruz hususlar muvacehesinde ko-
misyonumu.z tasarıyı aynen kabul etmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa arz olunur. 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde söz istiyen? 
Yok. Diğer hukukî işlemi yapabilmek için Ko
misyon 'i bekliyeceğiz? 

Burada komisyonlara bir uyarıda bulunmak 
zorunluluğu vardır,, Bütçe ile ilgili kanun tasa
rıları bir defa görüşülmeye tabidir. Bu sebeple 
raporlarında önceliği yazmaları hakkı, ama ive
dilik talebinde bulunmalarına lüzum yok. Çün
kü, bir defa görüşülür. Bu sebeple yazarlarken 
komisyonlar lütfen buna dikkat etsinler. Kar-
:;ıa Bütço Komisyonunda, «Bütçe ile ilgili ka
nun tasarılarını ivedilikle görüşülme talebi» 
ikaydın: koymaya lüzum vs ihtiyaç yoktur. Bu
nu dikkat ederlerse çok iyi ottur. 

7. — SORULAR 7S OEVAFLAB' 
A) mZLV SORVLÂIl 

1 ~ ( ıhı ' * u 1 i r " V ^ ^ I C — Sayın Bakan?.. Muvafakat edi-
31 th ı' o ıu < t rst ı Tt ı t / j r _, f 7 0 M ±nQ bittikten sonra aktarmalara 
ugt ı 'i f ıh m ( i< n t t '- ?ı a T V edeceğiz. 
bulı.iııan o,cd ogıttiiR lıcatudua dair sodu :JU- \ Soruya okutuyorum. 
rusu ve 3IİIU Eğitim Bal'atı) Orhun Oğuz'un 
•labı (6/524) 

7 . 12 . 1968 
öımhıırivet Senatosu Başkanlığına 

BAŞKAN — Komisyon gecikeceğine göre j Asa ldak i soruların Millî Eğitim Bakanı 
Sayın Millî Eğitim Bakanı vs Sayın özgüneo j tıırafınian sösîü olarak cevaplandırlmasını say-
hurada iken acaba aylardan bsri göriişülnıssi [ pyyis rica ederim. 
mümkün olmıyan Cumhuriyet Senatosu Tabiî \ Mehmet ösgünes 
Üyesi Mehmet ösgiinen'e aidoian bu snrıı öner- \ Boru : 1 
g esini görüşebilir miyiz? 

Sayın özgüneş, hazır mısınız? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) 

istanbul'da LGC, Langııage And Culture 
Oenter ismi ile faaliyette bulunan özel öğretim 
kurumu, 
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a) Ne zaman ve hangi isimle öğretim ku
rumu açma izni almıştır? 

b) Sadece LCC ismi ile öğretim kurumu 
açma izni almışsa, reklâmlarında, makbuzla
rımda, hatta kurumıun kapısındaki levhada LGS 
Language And Culture Center ismini k-.ıllaıı-
ması 625 sayılı Kanumum 30 mcu maddesine ay
kırı değil midir? 

c) Bu öğretim kurumu hangi bölümler için 
öğretime başlama izni almıştır. 

d) öğretinle başlama izni almadığı halde, 
sekreterlik, tiyatro, mankenlik, zeraföt, resim, 
dekorasyon ve popüler müzik bölümlerinde ka
çak olarak öğretime başlıyan, öğrencilere!211 
ücret alam bu kurum hakkında 625 sayi.li Ko
numum ilgili hükümleri tatbik edilmiş midir? 

e) Bu bölümlerin kapatılması için Bakan
lığımızca 23 Ocak 1988, 22 Temmuz 1968 vs 
26 Ekim 1968 tarihlerinde kapatma emri ve
rilmiş midir? Verilmişse neticesi ne olmuştur? 

f) Bu emirlere rağmen faaliyetine kaçak 
olarak devam eden bu kurum hakkımda ne gibi 
tedbirler almayı düşünüyorsunuz? 

Soru : 2 
Bu özel öğretim kurumu 6 Aralık 1968 ta

lihli Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet gazete
lerinde para gücü ile yayınlattığı ilânlarda, 

a) Bir kurs olması gereken kurumdan okul 
oiarak bahsedilmektedir. Bu gsr?ek dışı ilân 
625 sayılı Kamunun 30 mcu maddesine aykırı 
değil midir? 

b) Bu ilânlarda sekreterlik ve tiyatro bö
lümlerinim Bakanlığım izni ile faaliyette bulun
duğu ifade edilmektedir. Bu ifade gerçeğe uy
gum mudur? Değilse, 625 sayılı Kanunen 30 ncu 
maddesine aykırı olarak gerçek dışı iVm yayın
latan bu kurum hakkında ne gibi bir Hsnı ya
pacaksınız? 

Soru : 3 
Bu özel öğretim kurumunun tiyatro bölü

münün izinsiz faaliyeUe, bulunduğu öğrenci
lerden yılda 2 000 lira ücret aldığı, isimsiz öğ
retmen çalıştırdığı, hakkımda Bakanlığınıza şi
kâyette bulunanlar olmuş mudur? Olmuşsa, bu 
şikâyetler için ne gibi işlemler yaptınız? 

Soru : 4 
Bakanlığınız, Lozam Andlaşması i b ilgili 

bâzı yabancı okullar emsal gösterilerek, yaban
cı isimli öğretim kurumıları açılmasına taraf
tar mıdır? 

23 . 12 . 1969 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Babanı. 
Soruların görüşülme müddeti 15 er dakikadır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Eskişehir Milletvekilli) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun çok değeri üyeleri; Sa
yın özgümeş'im sormuş olduğu sual önergesine 
sırası ile cevap arz ediyorum: 

Birimci sualim cevabı : 
istanbul'da bulunan LCC, Language And 

Culture Center isimli bir teşekkülün faaliyette 
bulunması ve bunun özel öğretim kurumu ola
rak faaliyetine devam etmesi için 5 , 9 . 1963 
tarihinde LCC Mesut Üstüner, Bale ve Müzik 
özel Dershanesi ismi ille öğretime başlama iz
nimi almıştır. Sadece LCC ismi ile açma ve öğ
retime başlama izni alam kurumum Lamguıage 
Amd Culture Center ismini kullandığı bilâhara 
ilânlarından öğrenilmiştir. 

LCC rumuzunun bir yabancı dile ait ke l 
imelerin ilk harflerinden müteşekkil olması ve 
kurucumun bu yolda ilân yapması Bakanlığı
mızca da 625 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi
ne aykırı görülmüş ve değiştirilmesi hususu 
istanbul Valiliğine yazılmıştır. Bu öğretim ku
rumu, bale ve müzik dershanesi ile, lisan, ste-
mağrofi ve tezyini resim kursları içim kurum 
açma ve öğretime başlama izni almıştır. Sıra 
ile bu dershane ve kursların kurum açma ve 
öğretime başlama tarihleri şöyledir : 

Bale ve müzik dershaniesi 13 . 11 . 1962 ta
rihimde, 

Lisan, stenografi ve tezyini resim kursları 
24 . 2 . 1964 tarihler indedir. Kurum açma izni 
alıp da hemüz öğretime başlama izni ahmmıamış 
bulunan sekreterlik, tiyatro, açılma izni olimı-
yan mankenlik ve zer af et, resim, dekorasyon 
ve popüler müzik kurslarının faaliyetine son 
verilmesi hususu 23 . 1 . 1968 gün ve 479 sayı
lı yazımızla istanbul Valiliğine yazılmıştır. Bu
na rağmen, tiyatro kursumun faaliyette olduğu 
ve kurucunun bu faaliyeti demleme adı altında 
yaptığınım öğrenilmesi üzerine, izin allmıaımış 
hiçbir kursun hiçbir surette çalışamıyacağı ve 
faaliyetime son verilmesi ile ilgili olarak ge
rekli işlemin yapılması için bir kere daha 
22 . 7 . 1988 gün ve 4633 'sayılı yazımızla is
tanbul Valiliğine yazılmıştır. Tiyatro kursuna 
ait Bakanlığımıza yapılan şikâyet üzerine 
1 6 . 1 0 , 1968 gün ve 6894 sayılı yazımızla ti-
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yatro kursu hakkındaki şikâyetin tetkiki istan
bul Valiliğinden istenmiş ve kursun faaliyeti 
tes'bit ediHdiği takdirde son verilmesi adı ge
çen valiliğe yazılmıştır. Valilikçe yapılan tef
tiş sonunda 7 . 11 . 1968 günlü ve iki ilköğre
tim müfettişinin müşterek raporunda, müsaa-
desüz çalışan tiyatro bölümünün faaliyetine 
22 . 7 . 1968 tarihinden itibaren son verilmiş 
olduğu bMirilımiş bulunmaktadır. Müsaadesiz 
bölümlerin kapatılması ile ilgili olarak, 
23 . 1 . 1968, 22 . 7 . 1968 ve 16 . 10 . 1968 ta
rihlerinde kapatma emri verilmiştir. Bu emir
lere ve yaptırılan son tahkikata ait raporda 
sözü geçen kurslardan, tiyatro kursunun faa
liyetinle devam ettiği, ancak tiyatro kursu için 
şikâyette bulunan öğrencilerin ilgili genel mü
dürlüğe gerek bu hususu şifahen teyidetmele-
ri ve ibraz ettikleri broşür ve makbuzlardan 
öğrenilmiş bulunmaktadır. Bu durumun öğre
nilmesi ve kurucunun 6 . 12 . 1968 günlü bâzı 
İstanbul gazetelerimde çıkan gerçeğe aykırı 
ilân mahiyetinin açıklanması üzerine 11.12.1968 
gün ve 8261 sayılı telgraf emri ile vilâyetten 
ne gibi işlem yapıldığı sorulmuş, aynı tarih ve 
8262 sayılı tel ile bu kuruma ait bilûmum ilân 
ve broşürler istenilmiştir. Aynı zamanda bu 
kurumun kaçak çalışan kurslarının kapatılma
sı İstanbul Valiliğine tekrar yazılmıştır. 

ikinci sualin cevabını arz ediyorum, ilânlar 
tamamen gerçeğe aykırıdır. istambul Valiliğin
den ilâmlar üzerine yapılan işlem tele sorul
muş. Ayrıca bu ilânlar hukukî yönden Talim 
ve Terbiye Dairesince tetkike alınmıştır. Bu 
konuda Danıştay ile olan duruşmamız halen 
devam etmektedir. Bu ilânda kurslar okul ola
rak gösterildiği gibi tiyatro, sekreterlik kurs
larının açılması izni tarihleri bildirilmekte, di
ğer kursların öğretime baışllama izin tarihleri 
ise, açılma izni adı altında gösterilerek, efkârı 
umumiyeniin yanıltılması yoluna gidilmektedir. 
625 sayılı Kanunun 30 nou maddesine • aykırı 
olan bu ilân dolayısiyle gerekli titizlikle istan
bul Valiliğime gereken direktif verilmiştir. 
Olay üzerimde halen hassasiyetle durulmakta
dır. Bu özel öğretim kurumunun, tiyatro bölü
münün izinsiz faaliyette bulunduğu, öğrenci
lerden yılda 2 bin Türk Lirası ücret aldığı, 
izinsiz öğretmen çalıştırdığı hakkında, Bakanlı
ğımıza, 3 . 10 . 1968 tarihimde tiyatro kursun
dan ayrılan Sel Akçalı, Mehmet Çerezcioğ- ] 

lu, Fikret incecik adil kursiyer öğremoler âOle 
Sel Akçalı'nın babası olan Fikret Akçalı tara
fından şikâyette bulunulmuştur. Bu şikâyetle
rin imcelemip neticenin Bakanlığımıza (bildiril
mesi, 16 . 10 . 1968 tarih ve 6894 sayılı yazı
mızla istanbul Valiliğime yazılmıştır. Valilikçe 
yapılan teftiş sonumda, müsaadesiz çalışan ti
yatro bölümünün faaliyetime 22 . 7 . 1968 tari
himden itibaren som verilmiş. Bu durum şikâ
yetçi öğrencilere de Bakanlığımızca duyurul
muştur. 

4 ncü sualin cevabını arz ediyorum. Bakan
lığımız yabancı lisiiml öğretlilm kurumları açıl
masına asla taraftar değildir. Yenilerine mü
saade etmemekte ve eskiden açılmış olanların) 
da yabancı olarak kabul edilen islim
lerini değiştirmeleri içim gerekli tali
mat verilmiştir. Kurumum baştan beri ef
kârı umumjiyeyi yanıltmayı hedef tutan ilânın
da isimleri misal gösterilen bâzı yabamcı okul
lar Lozam AmdlaşmaJsı ile ayrı bir statü dâhi
limde kurulmuş bulunmaktadır. Bunum dışmdia 
yabamcı ismi taşıyan, kursların, faaliyete geçme
sine izim verilmeıdiği gibi, verilmiş olanlarım da 
isimlerini değiştirmeleri için işlem yapılmakta
dır. Bu cümleden olarak, Berliç Dershamleslimiın 
isminin Bağır olarak değişstiriilmjek istenanesîi 
karşısında ne Berliç ve me de Hagır ilsımiinii ta-
şıyamıyacağı hususu Bıakanllğımızca belirtilmiş 
bulunmaktadır. Adı geçen kurum, sekreterlik 
ve tiyatro kursları içim Bıakamllğımızdiaim 
4 . 5 . 1966 tarihimde kurum açma izni almış
tır. Fakat öğretime başlama izmi veriMem&ştir. 
Mankenlik, zeraf et, resim, dekorasyon ve po
püler müzik kursları için her hangi bir müra
caatı yoktur. Dolayısiyle bu kurslar için ku
rum açma izmi verilmemiştir. Yönetmelik ve 
programları Talim ve Terbiye Dairesince ha
len incelenmekte bulunduğundan tiyatro ve 
sekreterlik bölümlerine de öğretime başlama 
izni verilmiş değildir. Gerek kurum açma izmi, 
gerekse öğretime başlama izni lalmamış olam 
kurslarım kaçak faaliyet yaptığıma kurumun! 
ilâmından ıttıla kesbediilmiş. Bu kursların faa-
liyetlierine som verilmesi hususu 23 . 1 . 1968, 
22 . 7 . 1968 ve 16 . 10 . 1968 tarihi yazıları
mızla istanbul Valiliğine foiîdMlmiştir. Buma 
rağmen, tiyatro kursumun faaliyette olduğu ve 
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kurucumun bu f aalyeti dememe adı altında yap
tığının öğrenilmesi üzenine izin almamış hiçbir 
kursun, hiçbir surette açılmıyacağı ve bunların 
f aalyetlenine son verilmesi ve ilgililerin kayıt-
sızlığı tesbit olunduğu takdirde gerekli karni
ni işlemin yapılması bir kere daha 26.12.1968 
tianih ve 9108 sayılı yazımızla istanbul Valisi 
Sayın Vefa Poyrazca bildinilmiştir. Ayrıca, LCC 
özel dershanesi 2 bakanlık müfettişi tarafımdan 
teftiş ve tahkike tabi tutulmuştur. Bakanlık 
müfettişlerinin bu konuda düzenlediği fezleke 
üzerine LCO dershanelerinin kurucusu Mesut 
Üstüne! hakkında, Bakanlığın mütaaddit emir
lerime rağmen ve müdürlük vasıflarını haiz ol
madığı halde fiilen dershanenin müdürlüğünü 
yaptığı ve ruhsatsız bâzı derişler açtığı ve hila
fı hakikat ilân ve reklâmlar verdiği anlaşıldı
ğımdan, Türk Ceza Kanununun 261, 503 ve 526 
nlci maddeleri gereğince dâva açılmak üzere 
Cumhuriyet Savcılığıma yazılması için istanbul 
Valiliğime 19 Eylül 1969 tarih ve 12574 sayılı 
yazımızla bildirilmiştir. Sözü edilen fezleke is
tanbul il idare Heyetine gönderilmiş ve istan
bul İl idare Kurulunun 24 . 9 . 1969 tarih ve 
332 sayılı Kanarı ile kurucu Mesut Üstümel ile 
bale müẑ ik bölümü müdürü Sami Engüden ve 
Stenografi, tezyini resim müdürü Erol üstüne! 
hakkımda, umjumi hükümler dairesinde, işlem 
yapılmak üzere dosyanın Cumihuriyet Savcılı
ğıma tevdi edilmesi uygun görülmüştür. LCC 
derisihanie ve kurslarının tesbit edilen eksiklik
leri sebebiyle 625 sayılı Kanunun 15 nci mad-
desime göre geçici olanak kapatılması 21 Ekim 
1969 tarih ve 14172 sayılı yazımızla istanbul 
Valiliğin© yazılmıştır. Bu kapatma kararı üze
rime kurucu, Bakanlığımız aleyhime Daınıştay-
da idari dâva açmış ve Danıştay 12 moi daire
limden 12 . 11 . 1969 tarih ve 1969/3694 sayılı 
yiinütmeniin dundurullması kararını almıştır. 
Yürütımıenin durdurulması karan, istanbul Va
liliğime 25 Kasım 1969 gün ve 16116 sayılı yazl
ımızla duyurultmuştur. 

Durumu saygı ile arz edenim. 

BAŞKAN — Sayın özgümieş; 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî üye) — Sayın 
Baişkan, Cumihuriyet Senatosunun sayın üyele
ri, Millî Eğitim Bakanı Sayın Oğuz, gerçekleri 

salklamlayıp, kaypak ifade kullanamayı marifet 
Saymayı teniezzül eitmıeden, hakikatleri. olduğu 
gibi buradan ifade ettiler. Ben teferruatla gi
rerek vaktimizi aimialk istemem. Kendilerime te
şekkür ederim. (Alkışlar).. 

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür. Birlaiz ev
velki kamun tasarısının görüşülJmiesiiinje devam 
ediyorum. 

HİLMİ SOYDAN (Manas) — Sayın Baş
kan, Bakan burada, bizim de bin sonumuz var
dır. İki seneden beri beklyor. 

BAŞKAN — Sayın Soydan, biraz önce bir 
önerge verilmişti. Ben de arzu ederim, muraka
bemin işlemesinle gönülden bağlı bir imısanoım 
'atma... 

HİLMİ SOYDAN (Manas) — Sayın Baş
kan, madem başladınız, sonulanı bitirelim. 

BAŞKAN — izin verin arz edeyim. Biraz 
önce bir önerge ile gündemde değişiklik yapıl
dı. Bâza aktarmaların gündeme (ataması içimi 
verilen önergeleri isleme taibi tutamak meobu-
riyetindeydim. Burnum için verilmiş önerge oy
landı, kabul edildi, omun işlemi yapılacağı sı
rada Karma Bütçe Komisyonumun sözcü veya 
Başkalnı burada bulunmadığı içim, vakit kaybe
dilmesin diye, sınada buluman sonuyu görüştük. 
Ancak, şimdi komisyon sözcüsü gelince, biraz 
önce Umumi Heyetin almış olduğu karar gere
ğince, o işlemi yapmak zorundayız. Bu sebepDe 
elbette ki, beni mazur gönünsünüz. Devam edi
yoruz efendim. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, bu şekilde hükümetleri murakabe etmek 
imkânı ortadan kalkmıştır. Her meselede, mü
him olsun olmasın bir önıenge verülenek bu mu
rakabe hakkımız refedilımekbedir. Rica ediyo
rum, Başkanlıktan istirham ediyorum, bir güm 
tâyin edilsin hiçbir önerge sökmesin, o günde, 
Hükümeti murakabe edelim. Hükümet zaıtem 
murakabeden kaçmıyor, kaçmıyorum diyor. Bi
naenaleyh, niçin iktidar Partisi munalkabenüm 
önüne geçan önengeler veniyon. Biz de üzülüyo
ruz. 

BAŞKAN — Peki, Sayın özden bu konuş
manızı biraz önce gündemle ilişkin olanı öner
ge üzerinde yapsaydınız daha isabetli ölür idi. 
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6. — GÖRÜŞÜLEN : 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 I 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/137; Cumhuriyet Senatosu 1/1030) (S. Sa- I 
yısı : 1305) 

BAŞKAN — Şimdi kanun tasarısının görü- ı 
şüknesine devam ediyoruz. Maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Elmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlü- I 
ğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin 23.000 nci (Makin», teçhizat ve 
taşıt alımları ve onarımları) bölümünün 25.561 
nci (Maıkina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları) maddesinden (1 897 650) lira düşüle
rek, aynı genel müdürlük bütçesinin (A/3) 
işaretli cetvelinim 36.000 nci (Borç ödemeleri) 
bölümünde yeniden açılan 36.350 nci (Geçen 
ve eski yıllar karşılıksız borçları «Bu ödenek
ten harcanmıyan kısmını ertesi yıla devren 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.») 
maddesine olağanüstü ödenek olarak aktarıl
mıştır. 

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

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakarları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Kanun 
tasarısının tümü üzerinde leh ve aleyhte söz is
tiyen? Yok. Kanun tasarısı açık oylarınıza arz 
edilecektir. j 
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İŞLER (Devam) 

2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa oağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/22; Cumhuriyet Senatosu 1/1027) (S. 
Sayısı : 1306) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanının bir başka teklifi vardır, okutup oyla
rınıza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 

İlişik 1306 sıra sayılı Kanun tasarısı tabe-
diilip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdi-
men gelen kâğıtlardan gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Önerge aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Okunan önergede 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu basılmış, dağılmış ve fa
kat aradan İçtüzüğün emrettiği müddet geçme
diği için gelen kâğıtlardan, gündeme alınması ve 
diğer islerden önce görüşülmesi istenmektedir. 
Önerge aleyhinde Sayın Özden, Buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlarım, gündem tesbit edil
miş ve gündemin muayyen kısımlarına taallûk 
eden meseleler, bakan ve diğer arkadaşlar ta
rafından nazara alınarak müzakereye başlan
mıştı, Şimdi arada her zaman olduğu gibi mese
leler kesilerek bir kanun teklifi müzakeresi şu 
veya bu kanattan veya su komisyondan, bu ko
misyondan getirilmekte ve murakabeye taallûk 
eden sözlü sorular itilmektedir. Ben öteden beri 
bur-a muarızım. Zaten bu kanunların üzerinde 
uzun uzun müzakere yapmıyoruz., Bir formül 
itibariyle geliyor, eller kalkıyor geçip gidiyor. 
Bu da doğru değil. Her Hükümet böyle yapmış-

(1) 1306 S. S ay ıh basmayazı tutanağın 
sonuna eklidir. 
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tır. Mademki aktarmalar olacak, bunu zamanın
da getirsenize. Mademki görüşme, olmuyor, bos 
zamanlarımız oldu, gündemde bir şey yoktur 
diye tatili yaptık. E., o zamanlar bunlar görüşü
lürdü, Şimdi bu hatalarm cezasını bu mühim 
meselelerde mi çekeceğiz. Ben rica ediyorum, 
gündeme sadık kalalım, sözlü soruların müzake
resi başlamıştı, bu müzakereye devam edelim.. 
Bakanlar var, burada onlar da noktai nazarları
nı söylesinler. Ciddî bir müzakere olsun. Şimdi 
okunan önergeye göre arkadaşlarım, rey vere
cek. Bu kanun da çıkacak, o kanun da çıkacak, 
nihayet ekseriyet olmıyacak,. Bakanlar gidecek 
yine murakabe hakkı suya düşecek. Ben o ka
naatteyim ki, gündem tadil ve tebdil edilmesin. 
Bunlar devam etsin ve herkes istediğini bu kür
süde beyan etsin. Bu olmadıkça hiçbir şey yo
lunda yürüyor denemez. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan gündeme 
alınması önergesi aleyhinde Sayın özden konuk
tu. Lehinde söz istiyen? Yok. Gündeme alınması 
hususunu oytlanmza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.., Gündeme alınması kabul edil
miştir. 

Sözü geçen kanun tasarısının gündemde bu
lunan diğer işlerden önce görüşülmesi hr.susımu 
•da okunan Önerge kapsamaktadır, Öncelikle gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ekseriyet 
yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Özden, ekseriyet yoktur 
sözünüz, beş sayın üye ile ayağa kalktığınız tak
dirde derhal geçerli olur, 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) —• Öyle değil, 
Sayın Başkan bu bir haktır, Ama sizin de bir 
hakkınız vardjr. Siz de böyle baktığınız zaman 
yalnız karşınızda sıraları görüyorsanız, o manian 
yoklama yapmaya sizin de hakkınız vardır, hat
tâ Başkanın vazifesidir. 

BAŞKAN — Benim takdir hakkımdır. Tak
dir ölçülerimi şüphesiz ki, lütuf buyurun ben ge
rektiği zaman kullanayım. Diğer işlerden önce 
görüşülmesi hususu kabul edildiğine göre, ra
por dağılmış bulunmaktadır. Raporun okunup 
okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. Okun
masını kabul edenler... Okunmamasını kabul 
edenler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

I Rapor üzerinde söz istiyen? Buyurun Sayın 
Melen. 

FERÎD MELEN (Van) — Sayın Başkan, bu 
tasarı ile istenen ödeneğin 5 milyon lirası Sağ
lık Bakanlığı tarafından AİD yardımları ile 
getirilmiş bulunan jceplerin montaj masrafı kar
şılığı olarak istenmektedir. Gerekçede beher 
jeep için 20 000 liralık bir masrafa ihtiyacoldu-
ğu ileri sürülüyor. Bir ufak hesap yaptım be
her jeep için 20 000 lira montaj masrafı gere
kiyorsa, o takdirde 1 000 jeep için 20 000 000 
liraya ihtiyaç var. Halen bütçede 5 milyon lira 

j ödenek mevcutmuş. Yine gerekçeden verilen 
izahattan anladığımıza göre. Bu durumda 10 
milyon liralık tahsisat almıyor, 20 milyon lira
lık bir ihtiyaç için. Burada beni tereddüde dü
şüren bir nokta var, bu sebeple söz almış ol
dum. 

Hakikaten bir jeepin montaj masrafı 20 bin 
lira mıdır? 20 bin lira ise bu emsali hâdiselerde 
nasıl olmuştur? Bir pazarlık yapılıyor mu, bir 
ihale yapılıyor mu bu montaj işleri için? Ve bu 
20 bin liralık montaj masrafı uygun bir rakam 
mıdır? Bu hususta Hükümetten veyahut eğer 
mevcut ise komisyondan bilgi istirham ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Melen'in istenen meblâğ 
ile kendilerine göre yaptığı hesaba göre büyük 
farklar meydana gelmektedir. Bu sebeple Ko
misyondan ve Hükümetten haklı olarak açıkla
ma istiyorlar. Sayın Maliye Bakanı? , 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Sayın Komisyondan son-

î *"?-
BAŞKAN — Komisyondan. Sayın Komisyon 

buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
! Sayın Başkan, Sağlık Bakanlığının vermiş oldu

ğu rapor ve Komisyonumuz huzurunda vermiş 
olduğu izahattan 5 milyon liranın yeter olduğu 
ifade edilmiştir ve Komisyonumuzda da 5 mil
yon lira kabul edilmiştir, arz ederim, 

BAŞKAN — Sayın Melen montajla ilgili ta
sarrufa, riayet edilip, edilmediği hususlarında da 

I sorular sordular, o hususta da lütfeder cevap 
verir misiniz? 

j BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
i M, KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
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Sayın Başkan, zaten bakanlığın vermiş olduğu 
izahatta tasarrufa riayet edileceği ve bu 5 mil
yon lira ile bunu yaptırabileceklerini, mevcut 
tahsisatın kâfi geleceğini ifade ettiği için Ko
misyonda bu 5 milyon lirayı kabul etmiş durum
dadır. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bir so
rum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Acaba 

Komisyon bir jeepin maliyetinin kaça olduğu 
hakkında bir fikir verebilir mi? Çünkü 20 bin 
lira dış piyasada bir jeepin fiyatıdır. 

İkincisi, bir jeepin parçalarının monte edil
mesinden başka bir şey olmıyan, sadece montaj
ını, yoksa imalât da var mıdır? 20 bin lira bana 
son derece fazla bir meMâğ olarak geldi Bu hu
susun komisyonda açıklanmasını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M, KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Bugünkü rayiçlere göre bir jeepin bedeli 36 500 
liradır. Parça olarak gelmiştir bu makinalar, 
Türkiye'de monte edilecektir. Bu bakımdan 20 
bin lira tahmini bir rakam olarak verilmiştir ve 
5 milyon lira da yapılacak tasarruflarla karşılı-
yacaklarmı ifade ettikleri için komisyonumuzda 
kabul edilmiştir, arz ederim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Devlet kesesinin bol elle kullanılmasının bir şa-
haser örneği önümüze gelmiş bulunuyor. Bir 
jeepin fiyatı 36 bin lira, bunun içinde işçilik 
var, bunun içerisinde hammadde var, bunun içe
risinde nakliyat var, fakat bize geliyor parça
ları birbirine ekleyip jeepi ayaklandırmak için 
biz sadece 20 bin lira sarf ediyoruz. Arkadaşla
rım, ben Türkiye içinde ve dışında motor eğiti
mi görmüş bir arkadaşınızım. Bir jeepi başın
dan sonuna kadar parçalarına ayırmış, ve yeni
den monte etmiş bir kimseyim. Çünkü böyle ol
mazsa zaten İzmir Motor Hizmet Okulundan 
mezun etmezler. Bir jeepin bu şekilde monte 
edilmesi sureti katiyede 20 bin lira tutamaz, Bu 
mümkün değil. Silâhlı Kuvvetler 5 nci kademe
si vardır, sorulabilir. Memlekette motorla ilgili 
diğer bölgelerden sorulabilir. Bir jeepin monte 

edilmesi, eğer ilâve imalât yok ise, 20 bin lira 
mümkün değildir arkadaşlar. Eğer bunun içeri
sinden başka yerlere bâzı sarfiyat varsa bir şey 
demem. Ama, sadece bu 20 bin lira montaja sarf 
edilecekse günahtır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Müsaade eder misiniz Sayın Başkan. Sayın Baş
kanım, bu malûmuâliniz montaj sanayii hüküm
lerine girmektedir. Her yıl montaj sanayii itha
lât kısmını yüzde bir miktar düşürmektedir. Bu 
20 bin lira olarak hesabedilen husus da çoğunun 
Türkiye'de imal edilip, montede kullanılan mik
tardır, bu bakımdan bu hesap esas alınmıştır. 
Yoksa tamamen jeepin bütün parçaları gelip de 
yalnız bir monte esası alınmamıştır. Yüzde 70 -
75 i Türkiye'de imal edilen parçalardır. O ba
kımdan bu hesap esas tutulmuştur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Sayın Me
len buyurun. 

FERÎD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, bu konuyu, komisyonlarımızın bu türlü 
meselelere Mecflis adına ciddî şekilde eğilmesini 
bir nevi sağlamak için, teşvik için soruyorum 
ve görüyoruz ki, komisyonlarımızda hakikaten 
bu meseleler üzerine gereği gibi eğilinıniyor ye 
meselenin mahiyeti hakkında Sayın Komisyon 
Sözcüsünün verdiği izahat da gösteriyor ki, bir 
ciddî fikir mevcut değildir. 

Bakın, Hükümet gerekçesinde ne diyor : 
«Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının AÎD 
Teşkilâtı arasında yapılan uzun vadeli kredi 
anlaşmasına göre verilecek (1 199 000) dolar ile 
Amerika'dan getirtilecek 1 000 aded jeep». 1 000 
aded jeep için ortalama diyor, montaj masrafı 
20 bin liradır. Ortalama montaj masrafı 20 bin 
liradır dedikten sonra, 5 milyon tahsisat isti
yor. Halbuki 20 bin lira olunca, 1 000 aded 
jeapin basit bir hesap ameliyesi, 20 milyon lira
lık montaj masrafına ihtiyaç gösterdiği görülür. 
Halbuki buna mukabil 5 milyon istiyor. Yine 
görüyoruz ki, 5 milyon da ödenek varmış. Şu 
halde 10 milyon istiyor. Eğer 10 milyon istiyor
sa demek ki, montaj masrafı 20 bin değil. Bun
da fahiş bir hata var, 10 bin olmak lâzım. Ya 
bunda bir hata vardır. Veyahutta şu vardır : 
Ben komisyonun aklına getireyim bari. Bu 1 000 
jeepin tamamı bu sene monte edümiyecektir. 
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Veyahut böyle bir ihtimal vardır. Eğer böyle ise 
bu husus hakkında bilgi verse idi beyhude bu 
münakaşa açılmazdı. Bu birinci nokta. 

İkincisi, montaj masrafı için ben bir sual 
sordum. Bundan evveli Millî Savunma da jeep-
ler getirmiştir, getirmektedir. Ve bu marka jee-
pin montajını Türkiye'de bir tek müessese yap
maktadır. Başkası yapamaz. Zaten sanıyorum ki 
AID nin anlaşması da böyle bir başka yere de
ğil, bu müesseseye yaptırmak kaydiyle vermek
tedirler. Bunlar zaten aslında biraz bağlı kredi
lerdir. Mahzurları da o noktadandır. Buraya 
yaptırmaya mecburdur. Ama, buraya yaptırma
ya mecbur olabilir anlaşmaya göre. Fakat, emsal 
var ise, bu emsal ya bundan, bu rakamın üstün
dedir veya altındadır. Bu husus hakkında ko
misyon veyahut Hükümet bilgi verirse memnun 
olurum. Ben muhakkak fahiştir, diye bir iddia
da bulunmuyorum. Ama, bilgi istiyorum. Tat
min edici bilgi istiyorum. Ve bunu arz ettiğim 
gibi, bilgi istememde de maksat, komisyonların 
bu meseleler üzerinde ciddî şekilde eğilmesini 
sağlamaktır. Aksi halde bir ciddî murakabe 
Mecliste mümkün olmaz ve bunlar şekilden iba
ret kalır. Biraz evvel arkadaşımın dediği gibi 
gelir ve geçer. 

BAŞKAN — Komisyon buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, biraz önce arz ettiğim fiyat üze
rindeki hususlardır. Sağlık Bakanlığının aidol-
duğu fasılda 5 milyon lirası mevcuttur. Ek ola
rak istenen 5 milyon lirası ise 10 milyon liraya 
ikmal etmek için istenen tahsisattır. Binaen
aleyh, Sayın Melen'le aramızda bir ihtilâf yok
tur. Noksan kalan 5 milyon liranın ikmali için 
bu tahsisat istenmektedir ve bu maksatla aktar
ma talebedilmektedir. Bu bakımdan Sayın Me-
len'le aramızda bir ihtilâf olduğunu sanmıyo
rum. 

FERlD MELEN (Van) — 10 milyon liralık 
bir ihtilâf var. 

BAŞKAN — İhtilâf hem milyonda var, hem 
miktarda var. Hükümetin gerekçesini Sayın 
Melen tamam okumadılar. Sayın Bakan buyu
run. Sayın Bakandan ricam, Hükümet gerekçe
sinin 1 nci maddesini Sayın Melen tam .okumadı. 
1 nci madde tam okunursa ihtilâf olup olmadığı 
çıkacaktır. Geniş bir ihtilâf konusu olduğu mey
danda. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler, Sayın Melen'in, eğer iyi anliyabil-
mişsem tereddüdü şurada, 1 000 aded jeep 20 
bin lira da masrafı var bunun, montaj masrafı. 
1 000 le 20 000 çarptığınız zaman 20 milyon 
eder. Halbuki istenilen ödenek 5 milyondur. 5 
milyon da kendi tertibinde mevcuttur, 10 mil
yondur. Şu halde 10 milyon ödenek noksandır. 
Ya hesaplarda bir hata vardır, veyahut da bu
nun başka bir sebebi olmak icabeder. 

Muhterem senatörler, şu elimizdeki tasarı ile 
ilâve edilmek istenilen ödenek 5, milyon, 5 mil
yon da kendi tertibindeki ödenek. Yıl sonuna 
kadar sarf edilecek olan ödenektir. Filhakika bu 
hesap doğrudur, 20 000 ni 1 000 ile çarptığımız 
zaman 20 milyon eder. Ancak bu jeeplerin 1 000 
nin birden önümüzdeki zaman içinde monte edi
lip teslim edilmesi mümkün olan bir keyfiyet 
değildir. 

Ayrıca komisyon raporunda bir cihet daha 
var, Hükümet gerekçesinden zannediyorum bu 
farklı. Anlaşılan bu komisyonda cereyan eden 
müzakereler neticesinde yazılmıştır. Verilecek 
olan, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına veri
lecek olan ve beherinin montaj ve sair tutarı 
20 000 demektedir ki, bunun içerisinde montaj
dan başka masrafların da olduğuna bu suretle 
işaret edilmiş bulunulmaktadır. Bir montaj ta
limatnamesi vardır, muhterem senatörlerin ma
lûmlarıdır. Bu montaj talimatnamesine göre 
«montajı yapılacak olan vasıtaların ve montajı 
yapılacak olan şeylerin muayyen bir kısmının 
dâhilde imal edilmesi icabetmektedir ve bu mü
terakki bir niâbet dâhilinde de yükselerek gide
cektir» diye de bu montaj talimatnamesinde hü
kümler vardır, Zannediyorum bu 20 000 nin içe
risinde o da dâhil olmak iktiza eder. 

Tereddütlerinizi izale etmek için şunu arz et
mek istiyorum. Bütçe yılının halen bu kanunlaş
tıktan sonra iki ayı kalmış olacaktır. Bu iki ay 
içerisinde de verilecek 5 milyon ile kendi ter
tibinde mevcudoîan 5 milyon bu iki ay içerisin
de monte edilecek ve teslim edilecek olan jeep
lerin parasını karşılamaya kâfi gelecektir. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum, Kabul edenler... Kabul etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

Madde 1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı tertipleri arasında (5 000 000) liralık ak
tarına yapılmıştır, 

BAŞKAN 
yorum. 

Bölüm 

22.000 

(A/2) işaretli cetveli okutu-

(A/2) 

Bayındırlık Bakanlığı 
Düşülen 

Lira 

Yapı tesis ve büyük onarım 
giderleri 

Bölüm toplamı 5 000 000 

BÜTÇE KAEMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Mil
letvekili) — Sayın Başkan, bir terüp hatası 
var, bunun Karayolları olarak geçmesi lasını. 

BAŞKAN — (A/2) Bayındırlık Bakanlığı 
yerine Karayolları Genel Müdürlüğü olacak. 
6 ncı sayfada Bayındırlık Bakanlığı yerine 
Karayolları Genel Müdürlüğü olacak. Efen
dim bu basını hatası değil, Hükümetten ge
len de böyle, komisyondan gelen de öyle. Bunu 
şimdi düzeltiyorsunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara Mil
letvekili) — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Tamam, basım hatası değil
dir. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak dü
zeltilecek. 

22.000 nci bölüm : Yapı, tesis ve büyük 
onarım giderleri. 

Düşülen 5 000 000 lira. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığı 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 

BAŞKAN — Kabul edenler, 
Kabul edilmiştir. 

5 000 000 

itraiy enler..,. 

Şimdi 1 nci maddeyi biraz önce okuduğum 
(A/2) işaıetli cetveliyle beraber oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

. İkinci madde için komisyon bir metin ver
miştir, gerekçesi ile beraber okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanım tasarısının 2 nci 
maddesi, İçişleri Bakanlığı mülki idare âmirle
rine tazminat verilmesi için adı geçen Bakan
lığın 1969 yılı bütçesinin 12.590 ncı maddesine 
9 794 199 liralık ek ödenek verilmesiyle il
gili mezkûr kanun tasarısı T. B. M. M. nin ta
til devresine girmesine pek az bir müddet 
kala sevk olunduğundan kanunlaşamamıştır. 
Bilâhara T. B. M. M. nin tatil devresine gir
mesi üzerine 12.590 ncı tertibe ek ödenek 
sağlanamadığından gerekli ihtiyacın karşılan
ması için bu tertibe 12.110 ncu aylıklar mad
desinden üç milyon lira aktarılmıştır. 

Aylıkların fiilî kadrolara göre hesaplana
rak konulmuş bulunan ödeneğin tamamlanması 
gerekmektedir. Bu itibarla kanun tasarısının 
ikinci maddesinin aşağıda yazılı şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

Madde 2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin İçişleri Bakan
lığı kısmının 12,000 nci (Personel giderleri) 
bölümünün 12.110 ncu (Aylıklar) maddesine 
(3 000 000) lira, 12.590 ncı (Mülki idare amir
liği tazminatı) maddesine de (5 945 000) lira 
olmak üzere cem'an (8 945 000) liralık ek 
ödenek verilmiştir. 

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

Madde 3. — Millî Savunma Bakanlığı 1969 
yılı Bütçesinin 12.000 nci (Personel giderleri) 
bölümünde mevcut 12.590 ncı madde unvanı 
(5688, 144, 4335, 1128, 4688, 233, 336, 223, 
6998, 6245, 645 sayılı kanunlar ve 926 sayılı 
Kanunun 49 ve 166 ncı maddelerine göre ve
rilen diğer tazminatlar) şeklinde değiştiril
miştir. 

BAŞKAM - Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz edi-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte söz istiyen?.. Yok. Tasarı açık oyları
nıza arz edilecektir. 

3. _ Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi 
hakkında kamın tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (Milet Meclisi 1/32; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1028) (S. Sayısı : 1307) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlığının diğer bir önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 1307 sıra sayılı kanun tasarısı tabedi

lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Dr. Nuri Bayar 
BAŞKAN — Sözü geçen kanun tasarısının 

gelen kâğıtlardan gündeme alınması istenmek
tedir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun aleyhinde. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, bir evvelki önerge 
hakkındaki söylediğim sözleri aynen tekrar 
ediyorum, önergenin reddini rica ederim. 

BAŞKAN — Gündeme alınması önergesi 
aleyhinde konuşulmuştur. 

(1) 1307 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

I Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Tereddüt vardır, yeni
den sayacağım, önergeyi kabul edenler bir da
ha lütfen... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Gündemde bulunan diğer işlerden önce gö
rüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gerekçenin okunup okunmamasını oylarınıza 
arz edeceğim. Gerekçenin okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan ekseriyet yok. 

BAŞKAN — Görüşümü biraz önce arz etmiş
tim. 

Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi 

hakkında Kanun 
Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge

nel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ilişik cet
velde yazılı tertiplerine (197 500) liralık ek 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/ l ) ve (A/3) işaretli cet
velleri okutuyorum : 

(A/ l ) 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
12.000 Personel giderleri 

Bölüm toplamı 50 000 

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

(A/3) 
35.000 Sosyal transferler 

Bölüm toplamı 147 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okunan (A/ l ) ve (A/3) 
işaretli cetvelleriyle beraber oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelin 61.000 nci (Devletçe yö
netilen kurumlar hasılatı) bölümünün 61.110 
ncu (Döner sermaye gelirleri) maddesine 

I (197 500) lira eklenmiştir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz edeceğim. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz edeceğim, Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Leh ve aleyhinde söz istiyen yok. Açık oy
larınıza arz edilecektir. 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu {Millet Meclisi 1/36; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1029) (S. Sayısı : 1308) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanının diğer bir önergesi vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İlişik 1308 sıra sayılı kanun tasarısı tabedi

lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Konu hak
kındaki görüşümü aynen tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Daha önce ifade ettiğiniz şe
kilde gündeme alınmamasını Sayın özden ke
sin olarak ifade etmektedir. Aleyhte konuşul
muştur. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, ön
celikle görüşülmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Gerekçenin okunup okunmamasını 
oylarınıza arz edeceğim. Gerekçenin okunmasını 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

(1) 1308 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza arz edeceğim. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında Kanun 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/3) 
işaretli cetvellerin, ilişik (1) sayılı cetvelde ya
zılı tertiplerine (6 169 163) lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü 
(A/l) 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri Bölüm 
toplamı 6 163 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A/3) 
34.000 Malî transferler bölüm 

toplamı 6 163 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi okunan cet
velle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetve
lin 12.520 nci ka,sa tazminatına ait formül çıka
rılmış, bunun yerine ilişik (2) sayılı cetvelde 
yazılı formül eklenmiştir. 

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

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüp 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 52.000 nci (Tekel gelirleri) bölümünün 
52.420 nci (Tekel safi hasılatı) maddesine 
6 169 163 lira eklenmiştir. 

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

Madde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanları yürütür. 

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte söz istiyen yok. Açık oylarınıza arz edi
lecektir. 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/138; Cumhuriyet Senatosu 1/1031) 
(S. Sayısı : 1309) (1) 

BAŞKAN — Bir başka tezkere vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

ilişik 1309 sıra sayılı kanun tasarısı tabedi
lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, görüşümü tekrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın özden önerge aleyhinde
ki görüşünü tekrar etmektedir, önergeyi oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Öncelik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gerekçenin okunup okunmamasını oylarınıza 
arz edeceğim. Gerekçenin okunmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

(1) 1309 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddele
re geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında Kanun 
Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetve
lin 35.000 nci (Sosyal transferler) bölümünün 
35.220 nci (Emekli ikramiyesi) maddesine 
600 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

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

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
61.000 nci (Kurumlar hasılatı) bölümünün 
61.110 ncu (Döner sermayeden yardım olarak) 
maddesine 600 000 lira eklenmiştir. 

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

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

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

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

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

Tümü üzerinde leh ve aleyhte söz istiyen? 
Yok. Açık oylarınıza arz edilecektir. 

6. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/136; Cumhuriyet Senatosu 1/1032) 
(S. Sayısı : 1310) (1) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ilişik 1310 sıra sayılı kanun tasarısı tabedi

lip sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 

(1) 1310 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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gelen kâğıtlardan gündeme alınarak gübiişülme-
sini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 
Sakarya 

Nuri Bayar 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Daha kaç 
tane var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bundan gayrı bir tane vardır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Tekrar edi
yorum. 

BAŞKAN — Bayın ösden gündeme almma 
hakkındaki Önergenin aleyhindeki g-onrdcrini 
tekrar etmişlerdir. Cründeme alınması hususur-u 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmietir. Gerekçenin 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza ars 
edeceğim. Gerekçenin okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler.,. Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesi hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1969 yılı Bütçe Zanununa bağ
lı (A 2) işaretli cetvelin imar ve İbkân Bakan
lığı kısmının 23.000 noi (Idakina, teçhizat alım
ları ve onarımları) bölümünün 23,711 nci (Ma-
kina, teçhizat alımları ve büyük onarımları} 
maddesinden 627 000 lira dümlerek, 22.000 mi 
(yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümü
nün, 22.711 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) maddesine aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde tinerinde mz irJyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza ar;? ediyo
rum.. Kabul edenler,,. Kabul etmiyemer.,, Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 19S9 ydı Bütçe Kanununa bağ--
lı (Â/ i ) işaretli cetvelin Başbakanlık kısmının 
11.000 nci (ödenekler) bölümünün İI.43C nmı 
(Devlet Bakanları ve Köy İşleri Bakam öde
nekleri) madde unvana (Devlet Bakanlar: K:j 
İşleri Bakanı, Orman Bakanı ve Gençlik ve 
Spor Bakanı ödenekleri) şeklinde değiştirilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum.- Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — 1963 yılı Büiıçe Kanununa bağlı 
( A S ) işaretli cetvelin Devlet Plânlama Teşki
lâtı kvimmm 34,110 nen (İhracatı geliştirme 
program ve projeleri için genel ve katma büt
çeli idareler ile kamu teşebbüslerine yapılacak 
aktarma ve' ödemeler) madde unvanı, (ihraca
tı ve turizmi fe'igtirme program ve projeleri 
için e'enel ve katma bütçeli idareler ile kamu 
tekebbürlerine yapdaeak aktarma ve ödemeler) 
peklinde değiştirilmiştir. 

3/:ŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok, Haddeyi oylarınım ars ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.-

Madde 4. — 1969 yık Bütçe Kanununa bağlı 
(A-'3) icazetli cetvelin BTaliye Bakanlığı kıs-
mnun 36.000 ııei (Borç ödemeleri) bölümünün 
SG.böO nci (G-eeen ve eeki 3;ıîlar karşılıksız borç
lar:!) madde unvanının sonuna, «Bu ödenekten 
haroammyan kısmını ertesi yıla devren ödenek 
kaydetmeye ye îalîve Bakanı yetkilidir» ibaresi 
eklenmişti: 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz edece
ğim. Kabul edenler.,. Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(513 643 812) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAM — Cetvelleri okutuyorum. 

(1) SAYILI CETVEL 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

j (A/l) 
î 
s Başbakanlık 
| 11,000 ödenekler 
! BAŞKAN — Kabul eden-
ı 
î 1er... Etmiyenler... Kabul 
i edilmiştir. 

Danıştay 
13.000 Yönetim giderleri 
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Bölüm 

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

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

Millî Eğitim Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 

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

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Eklenen 
Lira 

50 000 000 

206 000 000 

22 000 000 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 3 375 000 

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

Tarım Bakanlığı 
12.000 Personel giderleri 2 900 000 

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

13.000 Yönetim giderleri 11 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) 
Maliye Bakanlığı 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 
22.000 Yapı, tesis ve büyük ona

rım giderleri 30 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

tmar ve iskân Bakanlığı 
22.000 Yapı, tesis ve büyük ona-

rîm giderleri 164 184 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 2 925 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeler 19 123 812 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. 5 nci maddeyi okunan cetvelleriy-
le birlikte 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Söz isti
yorum. 

PERİD MELEN (Van) — Sez istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, Sayın Melen söz 
istiyorsunuz. Sayın Atmaca bin/urun. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Vaz geç-

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Sayın Melen, 
buyurun. 

FEIÎİD MELEN (Van) — Bayın Başkan, 
muhterem arka daşlar, okunmuş olan bu maddey
le Hükümet, 500 küsur milyonluk h-ir ek ödenek 
istemektedir ve bunun, tetkik buyurduğunuz 
gibi mühim bir kısmı da personel giderlerini kar
şılamak için istenmiştir. Bizim mevzuatımızda, 
personel giderlerinin, bilhassa kadrolu personele 
ait giderlerin maaş tutarlarının büteoye tam 
olarak konması ica.beden hüküm vardır, Muha
sebe! Umumiye Kanunumuzun buna dair âmir 
hükmü vardır. Sene içersinde kadrolarda bir 
değişklik olmadığına göre, bu ek ödenek isten
mesinden anlaşılan in âna şudur: Hükümet ge
çen yıl başında teklif ettiği bütçeye, personel 
giderleri karşılığını tam. olarak koymamıştır. 
Halbuki Hükümet, geçen yıl bütçesini burada 
müdafaa ederken personel giderlerinden, daha 
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doğrusu bütçe tasarruflarından bütçe açığının 
690 milyon liralık kısmının bütçe tasarrufların
dan karşılanacağını beyan etmişti ve bu tasar
rufların büyük bir kısmının da personel gider
lerinden tahakkuk edeceğini ilâve etmişti. Şim
di görüyoruz ki ; personel giderleri kifayet et
mek şöyle dursun, personel giderleri için Hükü
met bizden yeniden 500 küsur milyona yalan bir 
ek ödenek istemektedir. 

Muhterem arkadaşlar bu, bütçelerimizin sa
mimiyetsizliğini ve bütçelerin hazırlanmasında 
bâzı şeylerin Meclislerin gözünden kaçırıldığım 
ortaya koyan bir ibret verici misaldir, Belki 
yasılıyorum, isin başka yönü vardır. Eğer böy
le ise, şüphesiz sözlerimi geri alacağım. Ama 
böyle değilse, bizim bundan sonra hassasiyetle 
üzerinde duracağımız noktalardan birki olmak 
lâzımdır; her bakanlık bütçesine c bakanlığın 
kanunen istihdam ettiği, istihdam etmeye mec
bur olduğu personelin aylıklarının karşılığı tam 
olarak konmuş mudur, konmamış mıdır? Çün
kü bu masraf, diğer giderlere benzemez. Diğer 
giderlerden sene içinde ihtiyacolsa dahi nihayet 
sarfınazar edilebilir, o hizmet yapılmaz, kulla
nılmaz ve ek ödenek verilmesine ihtiyacolmaz, 
Ama br. gider öyle bir giderdir ki ; memurları 
kapı dışarı edemezsiniz. Binaenaleyh tahsisat 
noksan olduğu takdirde, bekomahal Meclis ola
rak bunu vermeye mecbursunuz, İste Hükümet
ler bundan faydalanıl" ve ilerde başka hizmetlere 
fada tahsisa"; koparabilmek için personel gider
lerini nok~an olarak koyarlar, koymaları. 
muhtemeldir. Böyle bir yola gitmeleri muhte
meldir. Bır-ıu düşünen krrıun vâzıları; ki her 
memlekette vardır, kanunlarına hüküm koymuş
lardır. Personel giderlerinin karşılığı bütçeye 
tam olarak konulur, konması mecburidir, Gö
rüyoruz çok olmamış, bizden yeniden 500 milyo
na yakın bir tahsisat isteniyor, belki de daha 
ela istenecektir. Sayın Maliye Bakanımız bu
rada, Dediğim gibi işin bir başka ciheti, benim 
nüfuz edemediğim bir tarafı varsa, lütfen izah 
buyursunlar. Eğer yok ise Hükümetin, hin ol
mazsa maliyeden yetişme bir arkadaşımız olan 
Sayın Mesut Erez zamanında, bir daha bu yol
lara gitmiyeceği hususunda bize teminat versin
ler. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan daha konuşma!: 
istiyen üyeler vardır, onlardan sonra size söz 
vereyim. 
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Saym Atmaca, buyurun. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu aktarma ve 
ek ödenek kanunlariyle demek ki Sayın Me
len'in de işaret ettikleri gibi Hükümetin bütün 
iddialarına rağmen bütçenin gerçekten samimi 
olmadığının ve iyi hesaplanarak Meclisler huzu
runa getirilmediğinin delilini vermektedir. Bir 
taraftan bütçede, 1989 bütçesine yeni ek ödenek
ler, milyonlarca lira ek ödenek ilâvesi istenir
ken diğer taraftan Hükümet bir presip kararı ve 
l i r kararname ile her daireden, bakanlığın büt
çesinden yüzde muayyen miktarını tasarruf ve 
bütçe açığını kapatmak maksadiyle dondurmuş, 
barcatmamaktadır. 

Meselâ bunun bir misâlini arz edeyim. Orta -
| Doğu Teknik üniversitesine 1969 yılı bütçesiyle 

49 milyon lira ödenek verilmiş idi. Meclislerce. 
Hükümetin bir kararı ile cari masraflardan 
7 milyon, yatırım giderlerinden de 4 milyon lira 
bu üniversitenin ödeneği kesilmiştir. Orta - Do
ğu öğrencilerinin barınması için yurt bmalannı 
yaptırmış, her şeyi tamam olan bu binaların 
Hükümetin bu, 7 milyon cari giderlerden kısıntı 
yapmış elması dolayısiyle karyola, yatak gibi 
bu yurdun ihtiyacı olan eşyayı alamama duru
mu:? a dihmüs, hin küsur öğrenci Orta - Doğuda 
yurda girmek için bugün sıra beklemekte, çok 
müşkül şartlar altında bu öğrenciler dışta ba-
rınma güçlükleriyle mücadele etmektedirler. 

I Bir taraf i;an şu veya bu daireye, maaşlara bir 
şey demiyorum, yeni ek ödenekler verilirken bin 
kü?ı:r öğrencinin barınması için lüzumlu olan 
yatak, karyola gibi, mutfak oryaları gibi birta
kım zaruri ihtiyaçların kısılmasını bu gelen 
kanunlar karşısında bağdaştırmaya imkân bu-

I lam adım. 
Bir taraftan üniversiteli gençlerimize uslu 

oturun, her türlü ihtiyacınız-* Hükümet düşünü
yoruz der, bir taraftan verdiği bütçeden kısıntı 

| yapmak suretiyle onların sokakta kalmasını 
I .-ağlar. 

Sayın Maliye Bakanımızdan bu kısıntının, 
Hükümetin bu tasarruf maksadiyle yaptığı ta-

j farruftan vaz geçmek suretiyle Orta - Doğu 
j Teknik Üniversitesinin açıkta kalan bu öğrenci-
j lerinin bu ihtiyaçlarının giderilmesi için Meclis-
I ü.erce verilen ödeneğin harcanmasına imkân ver-
i meşini rica edeceğim. 
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Buradan bir mühim nokta daha çıkıyor muh
terem arkadaşlarım. Yüce Meclisler Hükümete 
bütçe ile muayyen miktar ödenekler vermek su
retiyle bu ödenekleri harcayın, yerine sarf edin 
diyor. Ama Hükümet Meclisten çıkan bu kanu
nu çeşitli mülâhazalarla, bütçe açığıdır, tasarruf 
bahaneleriyle kısıyor. 0 zaman Yüce Heyeti
nizin Bütçe Kanununa verdiği oyların, kabul 
ettiği ödeneklerin mâna ve değeri kalmamış olu
yor. Yani Yüce Meclis ne kadar verirse versin 
ben bildiğimi uygularım, ben istediğim gibi 
bütçe üzerinde tasarruf yaparım diyor. Bu doğ
ru bir şey değildir. Bu konuyu tescil etmek 
isterim. 

Bütçenin Meclislerin kararma uygun olarak, 
Meclislerin bu çıkardığı kanunlara Hükümetin 
itibar etmesini, aynen uygulamasını hatırlatma
yı bir vazife sayarım. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, buyurun, 
Oylarını kullanmıyan sayın üyeler?.,. Yok. 

6 açık oylamanın işlemi bitmiştir. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 1310 Sıra Sayılı ka
nım tasarısının 5 nci maddesinde benden evvel 
söz alıp konuşan değerli arkadaşlarım ellerinde 
bulunan tasarıyı biraz daha dikkatlice tetkik 
buyursalard? zannederim bu kürsüye gelip ko
nuşmalarını bu istikamette yapmazlardı. 

Elimizdeki tasarı tetkik buyurulduğunda 
görülüyor ki 1969 yılı bütçesiyle şu veya bu 
şekilde birtakım, oyunlar taşıyan hareketleri ne
ticesinde huzurunuza gelmiş bir tasarı değil. 
1969 yılı içeririnde çıkardığınız bir kısım kanun
ların getirdiği hükümlerden doğan bütçenin yü
künü ortadan kaldırmak için gelen tasarı oldu
ğu gibi, 1969 yılı içersisinde bütçe yapıldıktan 
sonra meydana gelen âfetler sebebiyle ödenmesi 
lâzımgelen birtakım paralar? karşılamak üzere 
getirilmiş bir kanun tasarısıdır. 

Burda 40 milyon lira Millî Eğitim Bakanlı
ğına ilkokul öğretmenleri için ödenmesi lâzım
gelen, 285 sayılı Kanıma göre, tekrar 40 küsur 
milyon liralık okul yaptırma ihtiyacmı karşıla
mak için bütçenin yapılmasından sonra yapılan 
bir ödemeyi karşılamak üzere bir miktar para; 
30 milyon lira yine Maliye Bakanlığınca Beden 
Terbiyesi spor tesisleri için bütçenin yapılma
sından sonra harcanması gereken, gerekli hale 
gelen para; 164 milyon küsur bin lira da âfet

lere ödenmesi lâzımgelen para. 513 milyon lira
nın ancak 1969 bütçesinde 50 milyon bir tasar
ruf yapılmış % 10 -15 avans karşılığı çıkarılan 
Emeklilik Kanunu nazarı itibara alınarak, emek
li olacak kimselere ödenmemesi icabeden bir 
50 milyon lira 470 milyon liradan düşülmüş fa
kat beklenilen emeklilik müracaatları yapılma
dığı için mecbur olunmuş, yeniden bütçeye 50 
milyon lira personel ücretini karşılamak için 
konulmuş bir miktar var. 

Ayrıca yine tasarıda görüyoruz ki birtakım 
yeni vekâletler teşekkül etmiş. Tâbi 1969 büt
çesi hazırlanırken de, kabul edilirken de bu ba
kanlıklar mevcut değildi. Aslında bütçede ye
niden 513 milyon lira bir açık varmış gibi hava 
vermeye lüzum yok. 

Ben daha fazla zamanınızı almak istemiyo
rum, Tasarı ihtiyaçlara, 1969 bütçesinin yapıl
masından sonra meydana gelen ihtiyaçları kar
şılamak üzere huzurunuza getirilmiştir. Kabul 
edilmesini istirham, ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler; benden önce konuşan Sayın Ucuzal 
arkadaşım meselenin mahiyetini işaret etti. 
Benim sözlerim onun sözlerine nazaran ilâ
ve ve tavzih makamında olacaktır. Bu 500 kü
sur milyon liranın hepsi, bir tek global ra
kam halinde aylık tertibine ilâve edilen bir 
para değildir. Bunun sebepleri de gerekçede1 

yazıyor ve teker teker gösteriliyor. Bu 500 kü
sur milyon bunların yekûnudur. 

Şimdi bunun içerisinle Millî Eğitim Bakan
lığına verilen 122 milyon lira gibi bir para mev
cut. Onun hizasında yazılan izahat şu: «Mil
lî Eğitim Bakanlığına ilk, orta ve yüksek de
receli okullar için 1057 sayılı Kanunla 15 962 
aded yeni kadro verilmiştir. Bu kadrolarada 
atanmalar yapılmış bulunmaktadır. Diğer ta
raftan 1101 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
siyle emekliye ayrılacakların sayısı, tahmis 
edilen miktarda olmadığından 242 sayılı Ka
nım gereğince işgal edilen kadrolarda üst de
receye yapılacak terfiler dolayısiyle terfi 
farkı.» 

Bir diğer konu: İmar İskân Bakanlığına ve
rilen 164 mü yon 184 bin lira halikında. Bu da 
tabiî âfetler fonuna ilâve edilen ve tabiî âfet-
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ler dolayısiyle imar ve İskân Bakanlığı tarafın
dan girişilmiş bulunan ve âfete mâruz kalmış 
vatandaşların durumunu hafifletmek için gi
rişilmiş bulunan faaliyetler dolayısiyle bura
ya konulmaktadır. Bunlar personeli gideri de
ğildir. 

Sayın Ucusal arkadaşımın işaret ettiği gibi 
geçen sene Bütçe Komisyonunda yapılan bir 
operasyonla 470 milyon lira tutarındaki me
mur avanslarından 50 milyon lira bir indirme 
yapılmıştı. Bunu esbabı mucibesi de % 70 riis-
betinde emek'iye sevk Kanunu dolayısiyle, 
% 70 nisbeti üzerinden emekliye şevke im
kân veren Kanun dolayısiyle ve bu kanunun 
bilâhara memurların maaşında yapılacak yük' 
seltmelerin emeklilere de teşmilini öngören 
hükmü dolayısiyle, kendiliğinden emekliliğini 
istiyecek olan memur adedinin tahmininde ya
pılmış olan bir yanılmadır. Tahminler kadar 
kendiliğinden emekliye şevkini istiyen memur 
olmamıştır. Bu sebeple bütçede Hükümet da
ha isabetli, yani 470 milyon lira olarak getir
diği halde Bütçe Komisyonunda yapılan bu 
operasyonun dayandığı ihtimalin gerçekleşme
mesi üzerine bu paranın buraya ilâve edilmesi 
icabetmiştir. Binaenaleyh, böyle bütçe hazır
lanırken maaşlara kanunların icahettirdiği 
ödenek noksan konuluyor» tarzında bir ope
rasyon, bir muamele yapılmış değildir. Sayın 
Ferid Melen müsterih olsunlar. Kendileri Ma
liye Bakanı iken nasıl bütçelere ödenek konu-
luyorsa yine öyle ödenek konulmuştur veya 
bundan sonrada öyle konulmaya devam edile
cektir. 

Bunun haricinde Sayın Atmaca arkadaşım 
genel olarak birkaç cümle söyledikten sonra 
tahsisen Orta Doğu Teknik Üniversitesinin öde
neklerinin kesilmesinden bahsettiler. Genel ola
rak söylediği mütalâaya evvelâ cevap vermek 
isterim. Kendileri dediler İd «bir taraftan t?4 
sarraf tedbirlerine gidilip meclislerin verdiği 
ödenekler kesilirken, diğer taraftan ek ödenek
ler getiriliyor. Evvelâ meclislerin müsaade et
tiği ödenekler verilsin sarf edilsin dediler. 

Muhterem senatörler, bütçe bir tahmindir. 
Bir taraftan masraf tahminlerini, diğer taraf
tan gelir tahminlerini ihtiva eden bir cetvel
dir bütçe. Adı üstünde tahmin. Bu tahminlerde 
gerek yıl içerisinde meclisler tarafından çı-

j karılmış olan kanunların yüklediği külfet, ge
rek tabiî âfetler gibi bâzı zaruretler dolayısiy^ 
İs tekrar ihtiyacolması halinde bu bütçelerin 
masraf tahminlerine ayrıca yıl içerisinde ek 
ödenek ilâve edilmesi normal bir usuldür. Ve 
Türkiye'nin bütçelerine bakacak olursanız bu 
bütçeler daima yıl içerisinde ek ödenek ala gel
mişlerdir. Bütçe Komisyonunda sorulan bir soru 
üslerine ben beyan ettim, 1961 yılından 1969 
yılına kadar Türkiye bütçeleri her sene orta
lama olarak 1,5 milyar civarında ek ödenek al
mışlardır. Demek ki ek ödenek muamelesi novi 
mal bir muameledir, yıl içinde hâsılolan zaru
ret ve ihtiyaçlara göre Hükümet ek ödenek sevk 
etmektedir. Fakat tasarruf da yapılıyor, «Ma
dem ki tasarruf yapılıyor, o halde ek ödenek 
sevk edilmesin» tarzındaki mütalâaya arz ede
ceğim cevap şudur. Bu ek ödeneklerin matuf 
oldukları hizmet başka, tasarrufların yapıldığı 
hizmetler başkadır. Ve bölümler başkadır. Bi
naenaleyh tasarruf zaten bir nisbet dâhilinde 
yapıldığından yıl içerisinde ek ödenek ^zarureti 
olan her hangi bir hizmetten de bu tasarru
fun yapılmayıp, ek ödenek de verilmemesi şek
linde bir mütalâa, tasarruf miktariyle ek öde
nek miktarı birbirine uygun düşemiyeceğin-
den böyle bir iddia da ortaya atmak mümkün 
olmadığından pek o kadar doğru bulunuyor. 
Binaenaleyh ek ödenek kanunlarının matuf 
olduğu hizmet başka ve o hizmetin icapları, 
o paraların alınmasını gerektiriyor. 

Tasarruflara gelince; tasarrufların yapıl
masını gerektiren sebep de başkadır. Biliyor-̂ ) 
sunuş bizim gerek 1 nci Beş Yıllık Plânımızın, 
gerek 2 nci Beş Yıllık Plânımızın ilkelerinden 
bir tanesi «ekonominin istikrar içerisinde kaL 
kın ması» hususudur. Bu ilkeye uygun olarak 
keza 1961 yılından itibaren Türkiye bütçele-
line bakacak olursak daima tasarruflara gidil-
miştir.Gelir ile masraf arasında bir denge mev-ı 
cut olmadığı zaman, açık finansmanına git
memek ve ekonomik istikran muhafaza etmek 
bakımından Türkiye bütçelerinde mecburi ta
sarruflara gidilmssi bir zaruret halini almışa 
fer 1961 yılından itibaren, daha doğrusu plânlı 
ve programlı devreye girdiğimiz yıllardan iti
baren. Binaenaleyh her iki muameleyi de nor
mal karşılamak icabeder. 

Bu sözlerimle Türkiye bütçelerinin gayet 
j mükemmel bir şekle, mümkün olan mükemmel 
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şekle getirildiğini, bu bütçeler üzerinde yapı
lacak hiçbir şey olmadığını söylemek istemi-^ 
yorum. Elbette ki daha iyisini yapmak müm
kündür ve daha iyisini yapmaya gayret sarf 
edeceğiz. 

Sayın Atmaca «Orta Doğu Teknik üniver-/ 
sitesinin yurtlariyle ilgili olan ödeneklerin ser
best bırakılması» hususunda bir temennide bu
lundular. Orta Doğu'nun ilgilileri bu meseley
le alâkalı olarak Maliye Vekâletine geldiler. 
Kendileriyle görüştüm. Kendileriyle yaptığı-

,; mız görüşmenin sonunda işin Şubat ayına ka
dar tahammülü olduğu anlaşıldı. Şubat ayına 
geldiğimiz zaman bu konu imkânlar nisbetin-
de halledilecektir. Bu suretle o problem kal
mamış olacaktır. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Melen soru mu soracak
sınız? 

FEEİD MELEN (Van) — Konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Melen. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, vaktiyle beraber çalıştığımız ve Gelirler 
Umum Müdürü iken çalışmalariyle sahasında 
hakikaten şöhret yapmış, isim yapmış olan Sa
yın Mesut Erez'in yanaşmıyacağını ben de bili
yorum ve bundan sonra bu türlü bir muamele 
ile karşı karşıya kalmıyacağımızı Mesut Erez 
devresinde eminim. Hattâ bu sene bütçesinin 
açıklarına bütçe tasarruflarını karşılık göster
memesi de bunun bir delilidir, bu bidati birkaç 
seneden beri önümüze gelen bu yanlış muamele
yi, bu bid'atı Sayın Mesut Erez bu yıl bütçe 
teklifi ile ortadan kaldırmıştır, bu muamele de 
onun bütçede hakikaten samimiyet kaidesine 
riayet etmek azminde olduğunu ortaya koy
maktadır, 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bir şeye dikka
tinizi çekmek isterim; filvaki Sayın Bakanın da 
söylediği gibi o sene içerisinde çıkan kanunla
rın karşılığını teşkil etmektedir, şekle göre bu 
ödenekler, ama bunlar programlaştırılmış işler
dir. Her yıl Millî Eğitim Bakanlığının yapmış 
olduğu 10 yıllık programa göre kaç öğretmen 
hizmete girecektir ve bunların maaş tutarı ne
dir, bellidir, bütçeden evvel malûmdur. Binaen
aleyh bütçe yaparken 1969 bütçesini yaparken 
1969 senesi içinde kaç öğretmen mezun olacak 
ve hizmete girecek ve alınacaktır, bunlar belli
dir, bu sebeple bunların kanununu beklemeden 

esasen tahsisatları karşılığını bütçeye koymak 
lâzımdır. Aksi halde bütçeye koyduğumuz tah
sisat şeklen mevcut kanunlara uygun olur ama 
aslında noksan olur. Çünkü bir iki ay sonra bu 
kanun behemahal gelecektir ve behemahal ka
bul etmeye mecburuz, çünkü programlaştırılmış 
işlerdir, vazgeçemeyiz. Okutmuşuz, mecburi 
tahsil yaptırmışız, çıkıp gelecek istihdam edece
ğiz, memuriyet yeri vardır göndereceğiz ve bu
nun karşılığını koyacağız. Bu sebeple kanun bir 
iki ay geç kalmış olması bence bütçe samimi
yeti bakımından vaziyeti değiştirmez. Program
laştırılmış işlerde kanunu çıkmamış olsa dahi 
çıkacağı muhakkaktır çünkü, buna ait tahsisat 
karşılığını daha evvel derpiş edip bütçeye koy
mak lâzımdır. Bu balamdan yine bir ihmal var
dır, bunun tekerrür etmemesi lâzımdır. Bu me
sele ile Saym Bakan hatırlatmış oldu, belki büt
çenin tümü üzerinde de konuşacağız, bunun 
karşılığı ne olacaktır? Bu mevzu üzerinde de 
bir nebze durmak istiyorum; 1969 bütçesi bura
da konuşulurken bâzı rakamlar söylendi dört 
milyara baliğ olduğu söylendi açığın, ben şah
san iki, ikibuçuk milyar civarında tahmin etmiş
tim, 2 milyar 700 milyon tahmin etmiştim açığı. 
Bütçe uygulaması gösteriyor ki, bu miktarda 
bir açık var, hattâ 1970 yılma ait Yüksek Plân
lamanın hazırladığı plânda rakam olarak da tes-
bit edilmiştir. Bu yıl açık 1 milyar 700 milyon 
açık finansmanı ile karşılanacak açıktır, istik
rar ile karşılanacak miktar bunun dışındadır. 
Bu gösteriyor ki, iki milyarın üstünde ikibuçuk 
milyar civarında bir açık ile karşı karşıyayız. 

Şimdi ikibuçuk milyarlık açık bütçeye ye
niden, biz bugüne kadar sanıyorum 600 milyo
nun üstünde ek ödenek almış Hükümet, bu ka
nunlarla da bir o kadar da 600 - 700 milyonluk 
bir ek ödenek getiriyoruz. Sene sonuna kadar 
sanıyorum ki, belki bir milyar daha ek ödenek 
gelecektir. Hükümetin ciddî tasarruf tedbirle
rini aldığını biliyoruz. İkibuçuk ilâ üç milyar 
lira civarında bir ödeneği dondurmuştur, sarf 
ettirmiyoruz. Karar almıştır, bütçe kanununda 
verilen yetkiye dayanarak almıştır, ve yerinde
dir şüphesiz. Açık ve finansmana gitmektense, 
enfilâsyona gitmektense bâzı hizmetlerde kısın
tı yapmak zarureti hâsıl oluyor. Sene başında 
iyi bir bütçe yapsaydık belki buna lüzum ol
mazdı. Ama bugün birkaç yıldan beri, hattâ bir 
kısmı da benim zamanıma taallûk eder, biz büt-
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çelerimizi plâna uydurmaya çalışıyoruz. Plân 
tavanlarına yetişemiyoruz. Nazari olarak yeti
şiyoruz, plânın tesbit ettiği rakamlara, nazari 
olarak yetişiyoruz, gider ve gelir bakımından 
ama bütçemizi ona göre yapıyoruz, fakat sene 
sonunda elde ettiğimiz gelir bu miktara ulaşa
madığı için çaresiz bütçelerde kısıntı yapmaya 
mecbur kalıyoruz ve bu sene de çok büyük bir 
kısıntı yapmaya mecbur kalmıştır, Hükümet. 
tkibuçuk milyar civarında bunu tutabilecek 
mi, bu kararını yürütebilecek mi, yürütemiye-
cek mi, oda malûm değildir. Çünkü benini aldı
ğım bâzı bilgilere göre en saruri masrafları 
kısmış, onlar kabili içtinap değil, sarfedecek-
siniz, aksi halde boş devredersiniz, binaenaleyh 
onları aşmaya mecburdur, iki'bueuk milyarlık 
bir ödenek kısıntısını sonuna kadar yürütebi
lecek mi yürütemiyecek mi bilmiyor um, ama 
yürütebileceğini farz etmek dahi bir buçuk mil
yar civarında bugüne kadar yeni ek ödenek
ler almıştır, almaktadır ve bundan sonrada bel
ki bir milyar, belki beşyüz milyon ama daha 
senenin sonlarında değiliz, sene sonlarında bun
lar bilirsiniz daire ihtiyaçları vaktiyle görül
mediği halde birdenbire ortaya çıkar, bakarsı
nız çok zaruridir, Hükümet de mecburen geti
rir, böyle bir şey gelecektir. 

Şimdi bunu nasıl karşılıyacağız? Bunun üze
rinde bu vesile ile durmak ve Bayın Bakan eğer 
bu anda mmnkim görüyorsa, faydalı görüyor
sa, bizi tenvir ederse hakikaten memnun olu
ruz. Bir müddet sonra beiM bütçenin, gelecek 
bütçenin tümü üzerinde de bunlar konuşula
cak ama bir ek ödenek isteniyor, oylarımızı kul
lanacağız, biraz daha muzdariboluruz. Vaziyet 
benıim tahmin ettiğim gibi vahim değilse, bir 
aydınlık, bir ümit görünüyorsa o vakit oyları
mızı daha rabat kullanmak imkânını buluruz. 

Bu sene Merkez Bankasından Hükümet büt
çe için bir milyarın üstünde avans almıştır. 
Yani emisyonun, artan emisyonun bir milyarı 
bütçe ihtiyaçları için yapılmıştır, acaba başka 
bir kaynakda olmadığına ,göre bütün bu ek öde
nekleri Sayın Bakanın biraz evvel söylediği 
gibi, yeni terimi ile ifade edeyim; açık finans
manı yolu ile mi finanse edeceğiz, eğer bunu 
yaparsak bir galopal enfilasyona korkarım ki 
sürükleniriz. Bu hususta bilgi rica edeceğim. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Ba.kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanın 
buyurdukları gibi elbet bütçe bir tahminden 
ibarettir, bunda ek ödenek ve aktarmalar söz 
konusudur, daima olmuştur. Benim üzerinde 
.asıl durduğum, MeciMerin verdiği ödeneklerin 
bütün fasıl ve maddelerde aynen muayyen bir 
nisbet dâhilinde kısılmış, olmasının yarattığı 
birtakım hizmet aksaklıklarıdır ve bu hizmet 
aksaklıkları idin sadece bir Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesini misal olarak vermiştim. Elbet 
ödenek verilmezse Şubat'a kadar da, mart'a ka
dar da, belki iki sene ödenek verilmezse iki 
sene sonraya kadar da çocuklar mecburen ka
lacaktır. Ama çocukların biran evv'el huzura 
kavuşması, yurtlara alınması; bir Senatör ola
rak,, bir baba olarak, bir veli olarak en içten 
bir veli olarak en içten bir temennimdir. Ek 
ödenek konusunda ki bu sözlerimden sonra ta
sarrufun her fasıl maddeden nisbetler halinde 
ayrılmasını, dondurulmasını, a^lâ tasvibetmi-
yorum, her Bakanlığa sorulmalıdır, hangi fasıl 
ve maddelerden ne miktar tasarruf yapılabilir. 
Meselâ bir daire müdürünün mefruşatı için, 
halısı için, koltuğu için değiştireceği masa için 
tasarruf mümkündür ama, bir okulun lâbora-
tuvarı için alınacak, lâboratuvar malzemeleri 
ve ders araçları için tasarruf hele bu mevsim
de a.î!â faydalı olmaz zararlı olur. Ve görü-
joruz ki, bu da bir gerçektir. Millî Eğitim Ba
kanlığı Bütçesinin her fasıl maddesinden - maaş
lar hariç - aynı oranda tasarruf yapılmış olması 
aers araçları alımını yapımını ve okullara gön
derilmesini büyük mikyasta aksatmıştır. İlk 
okullar, orta okullar yapımlarını geciktirmiş
tir. Hele birkaç yıldır uygulanan bütçeye ko
nan ödeneklerin bölüm bölüm serbest bırakıl
ması da yatırımları aksatmakta hele ders yılı 
başına yetişmesi lâzımgelen okulların zamanın
da bitirilememesi gibi bir mahzur doğurmakta
dır. Bunun için yapılacak tasarrufu elbet tas
vir ediyoruz ,ancak bu tasarrufların yerinden 
yapılması, yine Büyük Meclislerin tasvibinden 
çıkan plânı aksatacak, âmme hizmetini sekte
ye uğratacak mahiyette olmamasına dikkat 
edilmesini rica ediyorum. Bu biraz uzun ince
leme ve tetkik isiiyen bir iştir. Ama her fasıl 
maddeden muayyen oranda tasarruf yapılacak
tır, diye verilen bir emir gayet kolaydır. Bu 
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kolay yerine öbürünü tetkik ederek yapmak 
suretiyle hareket edersek vatandaş hizmeti, ka
mu hizmeıti aksamamış olur. Bu yanilış yoldan 
dönülmesini bilhassa Sayın Bakandan rica eda-
eeğim. Elbettelki bu tasarruf henüz bu işe yeni 
başlamış olan Sayın Bakanın hatası olarak ken
dilerini terkid elini} değiliz. Bunu umumi bir 
prensip ve bir Hükümet politikası olarak arz 
ediyorum. Bu gibi plân hedeflerine, plân tava
nına bizi ulaşîtırıcı uygulamaları güçleştirici in
celemeden verilecek kararlarla yapılacak kolay 
tasarruflar yerine, inceliyerek, tetkik ederek, 
yerinde tasarruf etmek, yerinda icabederse ek 
ödenek vermek suretiyle kamu hizmetlerinin 
yürütülmesi gerektiği inanciyle hepinizi saygiy-
le selâmlarım. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü Sayın Yıl
maz, demin bir şey ifade etmek istediniz. Ba
kandan sonra artık lüzum kalmadı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kâfi derscade 
görüşüldü tekrar söz istiyorsunuz. Buyurun. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem 
senatörler; evvelâ şunu beyan edeyim ki, Sa
yın Başkanın fikrine uygun olarak kâfi de
recede görüşülmüştür. Onun için ben kısaca 
bir iki noktaya temas edip hemen huzurunuz
dan ayrılacağım. 

Sayın, Melen, bu ek ödeneklerin bu bütçe 
açığını artıracağı hususunda haklı olarak en
dişe izhar buyurdular. Bu ek ödeneklerin ve
rileceği bütçenin ne kadar açığı olacağı, ne 
kadar masrafı olacağı, ne kadar geliri ola
cağı tarzındaki yapılacak hesaplar sırasında belli 
idi ve bunlar nazarı itibara alınmıştı. Bu ek 
ödenekler dahil edilmiştir, bütçe açığı ko
nuşulurken ve program hazırlanırken, prog
ramın ifadeleri sırasında. Şimdi konuşulan ek 
ödenekler ve bundan sonra gelecek olan da
hilî hesabedilmiştir. Binaenaleyh bunların büt
çe açlıklarını artırmaması gerekir. 

Sayın Atmaca'nm 'bir fikrine' değinmeden 
edemiyeceğim. «Seyyanen tasarrufta bulunmak 
bizi yanlış neticelere götürür.» dediler. Doğ
rudur. Ancak bu bütçe strüktüründen doğ
maktadır. Bizim bütçemizde konulan öde
neklerle, hizmetler arasında kâfi derecede 
bir ilişki mevcut değildir. Program - bütçe, 

fonksiyonel bütçe çalışmaları neticelendikten 
ve o sisteme geçildikten sonra hu ilişki daha 
sıkı bir rabıta dâhilinde sayın milletvekili ve 
senatörler tarafından da görülebilecektir. Bu 
takdirde yapılacak tasarruflar daha bilinçli 
olacaktır. Ancak, bu sene bir muhtelif sistem 
tatbik edilmiştir. Bâzı ödeneklerden seyya
nen bir müddet dâhilinde indirme yakılırken, 
bâzı ödeneklerden da yapılan etütler neticesin
de global olarak şu kadar milyon, bu kadar 
milyon indirme suretiyle bir tasarrufa gi
dilmiştir. Demek ki, Sayın Atmaca'nın temen
nileri kısmen bu sene tahakkuk ettirilmiş ol
maktadır. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yek. 

5 nci maddeyi okunan cetvelleri ile beraber 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 1969 yılı Bütçe' Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelde : 

a) Bölüm : 17.000 (Savunma enfrasltrük-
tür hizmetleri giderleri) başlığı altına ilişik 
(2) sayılı cetvelde yazılı formül eklenmek, 

b) Bölüm : 21.000 (Etüt ve proje giderle
ri) başlığı altındaki ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı formül çıkarılarak, yerine ilişik (4) sa
yılı cetvelde yazılı formül eklenmek; 

c) (237 sayılı Kanun gereğince alınacak 
taşıtlar) başlığı altına ilişik (5) sayılı cet
velde yazılı taşıt eklenmek; 

d) (237 sayılı Kanun gereğince alınacak 
taşıtlar) başlığı altında bulunan Tarım Ba
kanlığı kısmından ilişik (6) sayılı cetvelde ya
zılı taşıtlar çıkarılarak, yerine ilişik (7) sa
yılı cetvelde yazılı taşıtlar eklenmek, 

e) Bölüm : 34.000 (Malî transferler) baş
lığı altında bulunan ilişik (8) sayılı cetvelde 
yazılı formül çıkarılarak, yerine ilişik (9) sa
yılı cetvelde yazılı formül eklenmek, 
suretiyle değişiklik yapılmıştır. 

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

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde' 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 8. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

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

Kanun tasarısının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte söz istiyen? Yok. Açık oylarınıza arz 
ediyorum. 

2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/22; Cumhuriyet Senatosu 
1/1027) (S. Sayısı : 1306) (Devam) 

BAŞKAN — Bu arada 1306 sıra sayılı ve 
Bayındırlık Bakanlığı ile ilişkin ve görüşülme
si yapılan fakat kesin oylaması henüz tebliğ 
edilmiyen tasarının bir ibare ve tertibinde yap
tığımız tashihat, komisyonun ifadesi üzerine 
yapılan ve fakat aslında doğru olan, tashihatı 
yanlış olan hususun tekrar eski şekline ircaı 
suretiyle komisyon tarafından verilmiş bir 
önerge vardır, okutup gerekli işlemi yapacağız. 

Yüksek Başkanlığa 

1306 sıra sayılı kanun tasarısının kesin oy
lama sonuçları alınmadan önce içtüzüğün 76 ncı 
maddesi gereğince Karayolları G-enel Müdür
lüğü olarak değiştirilen ibarenin Bayındırlık 
Bakanlığı olarak düzeltilmesini arz ve rica 
ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — 76 ncı madde gereğince konu
nun komisyonun ifade ettiği şekilde metinde 
Bayındırlık Bakanlığı yazılmış olduğu halde, 
komisyon yanlış olduğunu ifade ile Başkanlığa 
Karayolları şeklinde düzeltilmesi ifadesi üze
rine böyle bir işlem yapılmıştı. Ve fakat ba
sımın ve maddenin doğruluğu, yapılan tashihin 
«Karayolları» olarak geçiş şeklinin yanlışlığı 
anlaşılmıştır. Bu şekilde düzeltilmesi istenmek
tedir. Oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkın-
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da kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 2/1; Cumhuriyet Sena
tosu 2/272) (S. Sayısı : 1311) (1) 

BAŞKAN — Diğer bir önerge vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

ilişik 1311 sıra sayılı kanun teklifi tabedi
lip, sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 
Müstaceliyeti sebebiyle bütün işlere takdimen 
gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — önerge
nin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde mi? Gün
deme alınmasının aleyhinde. Buyurun Sayın 
Atmaca. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım. Elbette bu gibi 
aktarma ve ek ödenek kanunları Devlet hizme
tinin yürümesi halamından lüzumludur. Ancak 
görüyoruz ki, şu 7 - 8 kanun bir tasarı içinde 
gelir ve 1 kanunun görüşülmesi zamanı içinde 
halledilebilirdi. Bu da gösteriyor ki henüz olay
ları ve ihtiyaçları iyice tetkik edip, süzgeçten 
geçirip, hepsini birleştirip topyekûn Parlâmen
to huzuruna getirme alışkanlığına ulaşamadık. 
Parlâmentonun bir yasama görevi yanında bir 
de murakabe görevi vardır, tşte bu gibi zaman 
alıcı olaylar, murakabe görevimizi daima aksat-
rno.ktadır. Gündem tetkik bııyurulursa içinde 2 
senelik sözlü sorular 1 -1,5 yıllık araştırma öner
geleri mevcuttur. Benim 7 nci sıradaki sözlü 
sorum, biraz evvel hesap ettim, 1 sene, 8 ay, 
5 gün evvel verilmiş. Aktüalitesini kaybetmiş. 
Demek ki, murakabe imkânı hâsıl olmamaktadır, 
bu gibi teferruatla ve kırtasi işlerle uğraşmamız 
dolayısiyle. Kanunun görüşülmesine ihtiyaç ol-

(1) 1311 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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duğuna, inanmakla beraber murakabe görevini 
aksatmamak için gerekli tedbiri almanın zaru
retine de inanarak, gündeme riayet edilmesini 
rica edeceğim. Bu kanun teklifleri daha dün 
saat 17,00 de Meclisten ayrılırken dolabıma atıl
mamıştı. Ne zaman tetkik edilir, ne zaman 
üzerinde bir fikir yürütebilir. Görülüyor ki Sa
yın Bakanlar dahi, sözlü soru ile ilgili sayın ba
kanlar dahi bu gibi kanunlardan sıra gelmez de
yip, hepsi çektiler gittiler. Belki su kanun gö
rüşüldükten sonra, sayın bakanların bulunma
ması dolayısiyls gene murakabe vazifesi yapıla
mayacaktır ve Senato tâyin ettiği saatten evvel 
dağılma durumuna, toplantıyı kapama durumu
na düşecektir. Sayın Bankan, bunlara meydan 
verilmemesi için gündeme riayet edilmesini isti
yorum. Saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Gündeme alınma önergesi aley
hine Sayın Atmaca konuştu, önergeyi oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Öncelik hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Gerekçenin oku
nup okunmamasını oylarınıza arz edeceğim. Ge
rekçenin okunmasını kabul edenler...... Kabul et
miyenler Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen. Sayın Melen bu
yurun. 

FERİD MELEN (Van) — Muhterem arka
daşlar, birazdan oto - kritik yapalım. Bu mad
de Meclis ödeneğine taallûk eden bir tasarıdır. 
Avrupa Konseyi üyelerinin mevcut ödeneği kâfi 
gelmemiş, 100 000 liralık ödenek daha istenmek
tedir bu tasarı ile. Yalnız Senato için, sanı
yorum ki Meclis üyeleri için ayrıca istenecektir. 
Avrupa Kanseyine biz 20 küsur yıldan beri üye
yiz. Ve oraya gidecek üyelerimizin sayısı da 
bellidir. Ve yılda kaç toplantı yapacağı da 
malûmdur. Buna göre bunların, karşılığının 
bütçeye tam olarak konması lâzım. Veyahutta, 
konmuş olan ödenekle iktifa edilmesi lâzım. 
Anlaşılyor ki, bâzı arkadaşlarımız, hiç lüzumu 
olmadığı halde, tali komisyon toplantılarına da
hi gitmek suretiyle, seyahatlann sayısını artırı
yorlar ve bu yüzden ödenek kifayet etmiyor. 
Yeniden ödenek isteniyor. Buna hakikaten lü
zum ve zaruret var mıdır? Lütfen bunu komis
yon izah etsin. Ve biraz iyimserce davranmaz-
sak bu mütemadiyen 1 ay sonra 1 sefer daha ya

parlar, gelirler yine kâfi değil diyebilirler. Bu
nun bir önünü kesmek lâzımdır. Teşekkür ede
rim. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Başkan
lık Divanından bir sorum var. Bu turistik seya-
hatlar için istenen 100 000 lirayı da Senato Baş
kanlık Divanı da zannediyorum kabul etmemiş-
tü*. Bu durumun arkadaşlar tarafından bilin
mesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Hangi turistik seyahat?.. Av
rupa Konseyi Assamble ve Daimî Komisyonları
na iştirak edeceklerin yollukları. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Avrupa 
Konseyi. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, turistik değilde, 
Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî Komisyon
larına iştirak edecekleri. Sorunuzda ısrar edi
yor musunuz? Başkanlık Divanı adına mutlaka 
cevaplandırılmasını istiyor musunuz 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ben arka
daşlarımın bilmesinde fayda vardır diye arz et
tim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı adına cevap
landırılacak. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Cevaplandırılmasın demiyor Sayın Başkan. Böy
le bir karar alındı mı, alınmadı mı diyor. 

BAŞKAN — işte soru soruyor. Başkanlık 
Divanı adına bu hususun cevaplandırılmasını 
istiyor. Sayın Meclis Hesapları İnceleme Ko
misyonunun murakabe olarak -tabiî siz de 
meseleleri biliyorsunuz - sayın arkadaşımız di
yor ki, bu hususta Başkanlık Divanı bizi ten
vir etsin. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Daha bana gelmedi efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Ret kararı verilmişti. Kabul etmemişti Divan. 

BAŞKAN — Evet. Başkanlık Divanımda 
reddedilen bir husus var idi, bu dâhil inidir, 
değil midir deme|k istiyorsunuz. Sayın Tok-
oğlu Başkanlık Divanı adına acaba bir açıkla
mada bulunabilecek misiniz? 

LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan. zatıâlinizin izah etmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Şu anda hazır değilseniz tehir 
edelim. Şüphesiz tetkike muhtaç da o bakım
dan. 
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LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, bunun zatıâlinizce tetkik edilmesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — TetMke muMacolduğu için, Sa
yın Atmaca'nın ifade ettiği husus Başkanlık Di

vanını da ilgilendirdiği ve görüşmeler orada da 
yapıldığı için ve bu yönden sayın üyelere sıh
hatli bilgiler verebilmek ve Başkanlık Divanı 
adına açıklama yapabilmek için, bu hususun gö
rüşülmesini gelecek Birleşime bırakıyoruz. 

7. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
.1 — SÖZLÜ SORVLAR YE CEVAPLARİ 

BAŞKAN — Sözlü sorulara devam ediyoruz. 
2. •— Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'ın, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Burada. Sayın 
Bakan yok. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altınova, Devlet Üret
in?, Çiftliğinden tahumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanındeın sözlü sorusu 
(6/516) 

BAŞKAN — Sayın Özmen ve Sayın Bakan?.. 
Yoklar. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Ak pınar buca
ğına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köylere 
dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair Tanın 
Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

BAŞKAN — Sayın Özmen ve Saym Bakan 
olmadığından bu soru da gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman AlihoeagiVin, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil?.. Yok. Sayın 
Bakan yok. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Hil
mi Soydan'ın, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yolun 
asfalt yapımına dair 
sözlü sorusu (6/529) 

Ba yındırlı k Bakan ı n dan 

BAŞKAN — Sayın Soydan?.. Yok. Sayın 
Bayındırlık Bakanı?.. Burada, Gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

~. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/495) 

BAŞKAN — Saym Atmaca?.. Burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı?.. Yoklar. Gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

(S. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagü'in, İktisadi Devlet Teşekkül
leri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

BAŞKAN — Saym Alihocagil?.. Yok. Sayın 
Maliye Bakam burada, Gelecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

,9. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Vujat Sarhcah'nrn, Ayvalık'ta Sarımsaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/534) 

lî 
BAŞKAN — Saym Sarlıcaîı?.. Burada. Dev-
bakanları Sayın Sarhcalı'nm sorusuna cevap 

voreasklsr mi efendim? Saym Sarlıcalı'nın söz
lü sorusunu okuyorum Saym Devlet Bakanı. 

Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Nejat 
Sarlıcalı'nın; Ayvalık'ta Sarımsaklı mevkiinde
ki Hazineye ait arazinin tevziine dair Başbakan
dan sözlü sorusu. 

DEVLET BAKANI TURHAN BİLGİN (Er
zurum Milletvekili) — Hazır değilim. 

BAŞKAN — Hasır değilsiniz. Gelecek bir
leşime bırakılmasını istiyorsunuz. Gelecek birle
şime bırakılacaktır, 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

BAŞKAN — Saym Özden burada, Spor Ba
kam yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, benim sorum mevzuubahsolduğu zaman 
Sayın Bakan 15 gün mühlet talebettiler. Bu 
mühletten sonra cevap vereceklerini buyurdu
lar. Bu mühlet çoktan geçti. Nazarı dikkatinizi 
rica ediyorum. Lütfen Senato namına hatırlat
manızı rica ederim. 

BAŞKAN — Bu şekildeki ifadeniz, bu hatır
latmadır. İçtüzükte başkaca bir hatırlatma yok
tur. Bu ifadenizi bizim yerimize yapılan bir ha
tırlama olarak zabıtlara geçiyor. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, TRT nin malî sıkıntılarına dair 
Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/536) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk'ün Turizm ve Ta
nıtma Bakanından sözlü sorusu. Sayın Öztürk?.. 
Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, Sivas ili köy yolları ve içme 
sularına dair Köy İsleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/537) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk?.. Yok. Sayın 
Köy İsleri Bakanı?.. Yok. Gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, Kastamonu'mm yol, 
su ihtiyacını karşıhyacak YSE bölge teşkilâtının 
kurulmasına dair Köy İşleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/541) 

BAŞKAN — Sayın Nusret Tuna burada. 
Sayın Köy İşleri Bakanı?.. Yok. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli gazlara dair Başbakandan sözlü soru
su (6/542) 

BAŞKAN — Sayın Başbakan adına cevap 
verecek?.. Yok. Gelecek birleşime bırakılmıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 

I I "W< 

dair Ticaret ve Maliye bakanlarından sözlü so
rusu (6/543) 

BAŞKAN — Sayın Deliveli?.. Yok. Gelecek 
birleşime bırakılmıştır. Böylelikle sözlü sorula
ra aidolan işlem bitmiştir. Yapılan oylamaların 
sonuçlarını okuyorum : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı büt
çe Kanununa bağlı cetvelin değişiklik yapılma
sına dair kanun tasarısı üzerinde 97 sayın üye 
oy kullanmış. 92 kabul, 1 ret oy tesbit edilmiş
tir. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
üzerinde 93 sayın üye oy kullanmış. 88 kabul, 5 
ret oy tesbit edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkın
daki kanun tasarısı üzerinde 93 sayın üye oy 
kullanmış, 90 kabul, 3 ret, oy tesbit edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısı üzerinde 92 sayın 
üye oy kullanmış, 88 kabul, 3 ret, 1 çekinser oy 
tesbit edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetveller
de değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı üzerinde 93 sayın üye oy kullanmış, 89 
kabul, 4 ret oy tesbit edilmiştir. 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı 
üzerinde 93 sayın üye oy kullanmış, 89 kabul, 
4 ret oy tesbit edilmiştir. 

Gündemimizde yasama denetimi ile ilgili gö
rüşülecek hususlar yarınki birleşimde görüşüle
cektir. 

Vakit geç, ilgililer bulunmadığı ve Hüküme
tin bu hususta ilgili yetkilileri de bulunmadı
ğından 24 Aralık Çarşamba günü saat 15,00 te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 

«-»» • • 
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B — YAZILI SORULA 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Vyesi 
Hamdi özer'in, Malatya il, üçe, bucak ve köyle
rinde meydana gelen âfetlere dair yazılı soru 
önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Hayrettin 
Nakiboğlu'nun cevabı (7/618) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanlı
ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

2 . 12 . 1969 
Malatya Senatörü 

Hamdi Özer 

Malatya il, ilçe, bucak ve köylerinde toprak 
kayması, sel baskını, deprem ve yangın gibi 
âfetlerde ne gibi işlem yapılmıştır? 

Âfete uğrıyan yerin ismi, âfetin oluş tarihi, 
afetzede evlerin miktarı, onarım veya iskâna 
tabi tutulanların bu onarım ve iskânları tamam
lanmış mıdır? Bunlar hakkında daha ne gibi iş
lem yapılacağı ve ne zaman yapılacağının tes-
biti cihetine gidilmiş midir? Kış mevsimi gel
miştir açıkta kalan aile var mıdır? 

22 . 12 . 1969 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü 4 . 12 . 1969 gün ve 
10106/5078 - (71618) sayılı yazı. 

Malatya Senatörü Sayın Hamdi özer'in Ma
latya il, ilçe, bucak ve köylerinde meydana ge
len âfetlere dair yazılı olarak cevaplandırılma
sını istediği soruları kısımlara ayrılarak aşağı
da ceva.plandırılmıştır. 

— 624 

H VE CEVAPLARI 

— Malatya il, ilçe, bucak ve köylerinde top
rak kayması, sel baskını, deprem ve yangın gibi 
âfetlerde ne gibi işlem yapılmıştır? 

Malatya il hudutları içerisindeki mnMemel 
ve olmuş âfetlerde yapılan işlemler ekte takdim 
edilen cetvelde açılan muhtelif kolonlar içerisin
de tafsilâtı ile gösterilmiştir. 

— Âfete uğrıyan yerin ismi, âfetini oluş ta
rihi, afetzedelerin miktarı, onarım veya iskâna 
tabi tutulanların bu onarım ve iskânları tamam
lanmış mıdır? Bunlar hakkında daha ne gibi iş
lem yapılacağı ve ne zaman yapılacağının tes-
biti cihetine gidilmiş midir?.. 

Âfete uğrıyan mahallerin ismi ve âfetin vu
kuu tarihi keza yazımız eki listede belirtilmiştir. 
Bugüne kadar Malatya Vilâyeti dâhilinde âfet
lerden 380 konut hasara uğramış bulunmakta
dır. Muhtemel âfete mâruz olarak da 2 086 ko
nut tesîbit edilmiştir. 

Konutu hasara uğrıyan 380 âfetzedenan 201 
tanesinin yeniden inşaatı bitirilmiş, 20 konutta 
çalışılmakta, 40 konuta da başlanılmak üzeredir. 
Bakiyesi 1970 yılında ele alınacaktır. 

Muhtemel âfet ihtiyacının 382 si karşılan
mıştır. 83 üne devam edilmektedir. Bakiyesi ile
ri yılların bütçe imkânları içerisinde öncelikle
rine göre ele alınabilecektir. 

— Kış mevsimi gelmiştir. Açıkta kalan aile 
var mıdır? 

Açıkta kalan aile yoktur. 
imar ve iskân Bakanı Y. 



Malatya ilinde 15 . 12 . 1969 tarihine kadar 

9» 
öt 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

İlçesi ve köyü Türü 

Merkez (Alişar) 
Merkez (Hatunsuyu) 
Merkez (Merkez) 
Merkez (Dilek) 
Yeşilyurt (Merkez) 
Yeşilyurt (IBostancıbaşı) 
Akçadağ (Tataruşağı) 

Merkez (Eski Malatya Be.) 
Merkez (Halikan) 
Arguvan (Merkez) 

Doğanşehir (Erkenek) 
Pötürge (Tekedere) 

Yer 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

Yer 

sarsıntısı 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

kayması 

Şiddetli yağış 
Yer sarsıntısı 

Etüt tarihi 

14.6.1964 
14.6.1964 
14.6.1964 
14.6.1964 
14.6.1964 
14.6.1964 
14.6.1964 

14.6.1964 
1964 
1966 

1966 
20.10.1968 

13 Arapkir (Merkez) Yangın 28.7.1969 

tabii âfetlerle ilgili bilgile 

Konut 
sayısı İza 

6 1966 yılında 6 konut bitiri 
15 1967 yılında 15 konut bitiri 
26 1938 yılında 26 konut bitiri 
63 1968 yılında 63 konut bitiri 
24 1968 yılında 24 konut bitiri 
9 1967 yılında 9 konut bitiril 
9 8 aile feragat etmiş 1 aile 

tirmiştir. 
13 1967 yılında 13 konut bitir 
6 1970 program tasarısına alı 

56 1967 - 1968 - 1969 program 
feragat etmiş 31 konut bit 
devam etmektedir. 

17 1970 program tasarısına alı 
14 Talep ve taahhütname vere 

atlarına yer seçimi ile ilg 
ğından, başlanamamıştır. 

26 4 konut ve 22 dükkân 196 
inşaata başlanması için, m 
30 000 Tl. âcil yardım ve 
için de 25 000 Tl. nakdî y 



İlçesi ve köyü 

Darende (Ulupınar) 

Darende (Balaban) 
Merkez (Kski Malatya) 

Türü 

Şiddetli 

» 
» 

yağış 

» 
» 

Etüt tarihi 

1969 

1969 
1969 

Konut 
sayısı 

12 

61 
23 

İz 

12 Bütçe imkânlarına göre p 
Açıkta kalan aile yoktur. 

NOT : 1) Yuknnda belirtilen âfetlerin icmali şöyledir : 

Talep Devam Halen programda olup inşaata 
sayısı Karşılanan eden başlamıyan 

380 201 20 40 

Ayrıca 23 talep yeni iş olarak 1970 program tasarısına alınmıştır. 

2) Açtkta halan aile yoktur. 



Malatya ilindeki muhtemel 

Sıra 
No. İlçesi ve köyü 

1 Darende (Ayvalı) 
2 Akçadağ (Darıca) 
3 Darende (Hisarcık) 

4 Doğanşehir (Erkenek) 
5 Merkez (Yenidamlar) 

Türü 

Yer kayması 
Su baskını 
Kaya düşmesi 

Yer kayması 
Su baskını - yer kayması 

Etüt tarihi 

1958 
1958 
1958 

1958 
1953 

6 Darende (Sultanlı) 
7 Hekimhan (Kocaözü) 

Yer kayması 
» » 

1958 
1961 

8 
9 

10 

11 
12 

13 

14 
15 
16 

Hekimhan (Zilali) 
Hekimhan (A. Girman) 
Yeşilyurt (Zeydanlı) 

Darende (Merkez) 
Doğanşehir (Kurucuova I) 

Doğanşehir (Kurucuova II) 

Hekimhan (Başkavak) 
Arguvan (B. Bağ) 
Merkez (Mısırdere) 

» » 
» » 

S u baskını 

Su baskını - kaya düşmesi 
Su baskını 

Çığ düşmesi 

Yer kayması 
Su baskını - yer kayması 
Su baskını 

1962 
1964 
1964 

1964 
1964 

1964 

1965 
1965 
1965 

ait bilgiler 

Konut 
sayısı İzah 

32 E.Y.Y. metoduna göre 1966 
30 E Y.Y. metoduna göre 30 k 
19 E.Y.Y. metoduna göre 19 k 

miştir. 
200 İhale yoliyie 1959 yılında 2 
63 Kendi köy hudutları dâhilin 

ğından programlara alınam 
yerleştirilmeleri hususunda 
tedir. 

61 » » 
89 Adı geçen yer 1968 - 1969 

yeni yerleşme yeri ihtilaflı 
başlanılmamıştır. Yeniden te 
işlemlerinin tamamlanmasını 
nacaktır. 

167 Bütçe imkânlarına göre pro 
36 » » 

5 1969 programına alman 5 a 
vam etmektedir. 

16 1968 yılında 16 konut bitirilm 
21 E.Y.Y. metoduna göre 21 ko 

mektedir. 
41 41 aile 1968 - 1969 programın 

4 ü feragat etmiş 37 konut 
mektedir. 

10 Bütçe imkânlarına göre pro 
13 » » 
10 Bütçe imkânlarına göre pro 



İlçesi ve köyü Türü Etüt tarihi 

Merkez (Akuşağı) Yer kayması 1966 

Pötürge (Şimil (Belen) 

Akçadağ (Bayramuşağı) 

Akçadağ (Darıca) 
Akçadağ (Dumuklu) 

Doğanşehir (Karanhkdere) 
Akçadağ (Kozluca) 
Pötürge (Halleberik) 
Pötürge (Tatlıca) 
Pötürge (Bölükkaya) 
Hekimhan (Akmağara) 
Hekimhan (Köyü) 
Hekimhan (Ağılbaşı II) 
Hekimhan (Gelengeç) 
Akçadağ (Keklikpmar) 
Akçadağ (Bekiruşağı) 
Akçadağ (Tataruşağı) 
Akçadağ (Bağ) 
Akçadağ (Kiluşağı) 
Arapkir (iSipahiuşağı) 
Darende (Ayvalı) 
Hekimhan (Çanakpınar) 
Hekimhan (Bayındır) 
Hekimhan (Çukur Mah.) 
Akçadağ (Yalınkaya) 
Darende (Karabayır) 
Arapkir (Suçayır) 
Hekimhan (Akpınar) 

Yer kayması 

Su baskını 

Yer 
» 

» 

kayması 
» 

» 
Kaya düşmesi - yer kayması 
Yer 

>'t 

»1 

M 
X 

>:< 
»I 

% 
>:« 
>:> 
>» 
>:t 

>;, 
>* 

Yer 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kayması 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kayması 
» 
>•> 

» 
» 
» 
» 

1966 

1967 

1967 
1967 

1967 
1967 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 

Konut 
sayısı İza 

9 9 aile 1969 programına alın 
tına devam edilmektedir. 
başlamamıştır. 

56 1968 - 1969 programına al 
etmiş 51 konut inşaatı ise 

18 1968 - 1969 programına al 
tirilmiş 2 konutun inşaatın 

9 1969 yılında 9 konut bitirilm 
11 1968 - 1969 programına alı 

devam etmektedir. 
10 Bütçe imkânlarına göre pr 

361 Bütçe imkânlarına göre pr 
11 » » 
15 » » 
15 » » 
20 » » 
19 » » 
200 » » 
14 » » 
3 » » 
60 » » 
14 » » 
30 » » 
23 » » 
18 » » 
10 1970 program tasarısına alı 
30 Bütçe imkânlarına göre pr 
15 » » 
3 0 •» » 
24 » » 
40 »ı » 

113 » » 
7 », » 



Sıra 
No. 

45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

İlçesi ve köyü 

Kurşunlu Be. (Güçlü) 
Kurşunlu Be. (Halavur) 
Kurşunlu Be. (Gelağaç) 
Kurşunlu Be. (İriağaç) 
Akçadağ (Durova) 
Fötürge (Şerekhan) 
Pötürge (Akkent) 
Pötürge (Halleberik) 
Hekimhan (Ağılbaşı) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>:» 

Türü 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Etüt tarihi 

1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1968 

Konut 
sayısı 

31 » 
11 », 
22 » 
21 » 

9 » 
16 » 

5 » 
25 » 
50 Adı geçen yer 

» 
» 
» 
» 
»; 
» 
» 
» 

1969 progT 
leşme yeri ile ilgili harit 
bitmiş, tasdik ve kamulaş 
masını mütaakıp inşaata 

NOT : 1) Yukarda belirtilen, âfetlerin icmali şöyledir : 

Talep Devam Halen programda olup inşaata 
sayısı Karşılanan eden başlamıyan 

2 086 382 83 141 

Ayrıca 10 talep yeni iş olarak 1970 program tasarısına alınmıştır. 

2) Açıkta kalan aile yoktur. 
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8. — DÜZELTİŞLER 

1307 S. Sayılı basmayazmın : 

Sayfa Sütun Satır Yanlış Doğru 

4 1 4 Madde 4. — Bu kanunu Maliye Madde 4. — Bu kanunu Maliye 
Bakanı ve Tarım Bakanları 

4,. 12 . 1969 tarihli 13 ncü Birleşim Tutanak dergisinin 504 ncü sayfasının 2 nci sütun 17 nci 
satırında : «O. Nuri Canpolat 34» ibaresi «O. Nuri Canpolat 74» olacaktır. 

— 630 — 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin 

.OTON KARAIIİSAR 
M. Kâzım Karaağaeh-
oğlu 
Ahmet Karayiğiı 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıeah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nakit Al tan 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 97 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlac : 85 

Acık üyelikler -. 1 

[Kabul 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Valçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Erggneli 

ELÂZIĞ " " 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somun oğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M ebru re Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıbunın 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

edenler] 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligü 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
tlyas Kara öz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RÎZE 
0. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver İşıklar 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevctoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Ffiîk Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Kasım Gülek 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Zerin Tüztün 
Suad Hayri Ürgüplü 

— 631 
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TABİÎ ÜYE 
Mehmet Öz güneş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Fahri Özdilek (î.) 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Akif Tekin (î. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

[Reddedenler] 
AĞRI I GAZİANTEP 

Salih Türkmen j Salih Tanyeri 

[ÇeMnserJ 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

[Oya hatılmıy anlar] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 
Alâettin Yılnnaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar (!.) 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan (î.) 
Rifat Öztürkçine (I.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 

Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğiu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça (I.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karakucak 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(i.) 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu (B.' 

NEVŞEHİR 
î. Şevki At a sağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

Şevket Koksal 
SİVAS 

Âdil Altay 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Munıcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ü. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Mel em 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet Tzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (İ.) 
Raşrıp Ün er 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 

Yekûn 
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1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir.) 

_ Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 5 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 89 

Açık üyelikler : 1 

TABİİ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUıM 

M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

[Kabul edenler] 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Soımunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Sedat Çumralı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğat Barutçuoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
AMurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

StVAS 
Nurettin Eırtürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demiryüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Kasıım Gülek 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

[Suad Hayri Ürgüplü 
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[Reddedenler] 
TABİÎ ÜYE 

Mehmet Öz güneş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmü Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek (î.) 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulu soy 

ANTALYA 
Akif Tekin (I. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

AĞRI 

Salih Türkmen 

DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

[Oya kat ılmty anlar] 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 
Alâettin. Yılnuaztürk 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar (I.) 
Saffet Ura1 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Ha tun oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY, 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan (î N 

Rifat öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı At alay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet. îşmrn 
Lütfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça (1.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MAN ISA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(D 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NÎĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lııtfi Akadk 
Hidayet Aydıner 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Ma dan oğlu 
Nadir Nadi (I.) 
Zerin T üzün 
Ragıp ün er 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında 
kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kamınlaşması kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
îsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİLECİK 
Mehmet Örhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
93 
90 

3 
0 

89 
1 

[Kabul edenler] 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

IZMlR 
Mustafa Bozoklar 

— & 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NÎĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

55 — 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Aituntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülek 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek (1) 
Mehmet özgüneg 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (T. Â.) (I.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

[Oya katılmıyarilar] 
BOLU 

Turgut Yaşar Güleız 
(B.) 
Alâettin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil (B.) 
Şeref Kayalar (İ.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan T opal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan (İ.) 
Rifat öztürkeine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

ÎZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

Necip Mirkelâmoğlu 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 
KONYA 

Fakih özlen 
KÜTAHYA 

A. Orhan Aikça (İ.) 
MALATYA 

Nurettin Akyurt (İ.) 
MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
A bdülkerim Sar a co ğlu 
(D 

MU İLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurraîıman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (İ.) 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzıııen 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi (İ.) 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 

Âdil Ünlü 

» ® - ; < 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 3 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 90 

Açık üyelikler : 1 
[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
rhan Kapanlı 

Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDTN 
Ali Celâlettin Coşkun 
takenrler Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMlR 
Mustafa Bozoklar 

Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etern Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
O rai Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
iîcfet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım înebeyld 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali AUuntaş 

TRABZON 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülelk 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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TABİÎ ÜYE 
Mehmet Öz güneş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refct Akscyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek (İ.) 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Y'lraaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Akif Tekin (I. Â.) (I.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDLN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıealı 

[Reddedenler] 
AĞRI 

Salih Türkmen 

[Çekinser] 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

[Oya katilmıy anlar] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BOLU 

Turgut Yaşar G-ülez 
BURSA 

İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar (İ.) 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip S om un oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine (î.) 
Cemal Yıldırım 

IZMÎB 
Beliğ Beler 

Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt (İ.) 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(D 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu (B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (İ.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadh 
Hidayet Ay diner 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 
Rasnp Ün er 
Âdi] Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
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Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 4 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 89 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELEE 

Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümuoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

G-ürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZİĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Edip Sonıunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lâtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Mustafa Bozuklar 

Orhan Kor 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canbolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
O rai Karaosmanoğlu 
A. Orhaa Süersan 

MAKAS 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

. NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevctoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yrüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülek 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayri Ürgüplü 
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AĞRI 

Salih Türkmen 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

>*ejat Sarlıcalı 

[Oya katılnııyanlar] 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara veli oğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek (I.) 
Mehmet Özgün eş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ün aldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin (İ. Â.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
î. Sabri Cağlayangil B.) 
Şeref Kayalar (İ.) 
Saffet Ura! 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
İhsan Topaioğlu 

HAKKÂRİ 
I?ecip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan (İ.) 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 

Necip Mirkelâmoğlu 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
LûtfiTokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça (İ.) 

MALATYA. 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tuınakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdiilkerim Saraçoğlu 
fi.) 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) (î.) 

NİĞDE 
Kudret Baykan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Kökea! 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri },fumc uoğlıı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
İ. Etem Kara kapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
Nadir Nadi (İ.) 
Raa'i]> Ün er 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 

Yekûn 

»»•« 

— 640 — 



C. Senatosu B : 16 23 . 12 . 1969 O l 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısına 

verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir.) 

Üyo sayısı : 183 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 4 

Çekinserlcr : 0 
Oya katılmıyanlar : 90 

Açık üyelikler : 1 
[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Sezai O'Kan 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Melhmet Sırrı Turanlı 
x\FYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen ocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

AYDTN 
Ali Celâlettin Coşkun 
tskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet G-üler 
Cemalettin İnkaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol . 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
Ora! Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Kasım Gülek 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Suad Hayrı Ürgüplü 
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TABİÎ ÜYE 

Mehmet Özgüneş 

[Reddedenler] 
AĞRI 

Salih Türkmen 

[Oya katılmıyanlar] 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Reiet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaımllah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek (İ.) 
Selâhattin özgür 
M. Şükran üzkaya 
Haydar Tunçkan at 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(•Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Man sur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı (İ.) 
Akif Tekin (İ. Â.) (İ. 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BOLÜ 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil (B/ 
Şeref Kayalar (İ.) 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ERZURUM 
Sakıp Ha tun oğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğlu 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan (İ.) 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.Y.) 

KONYA 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A. 'Orhan Akça (İ.) 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 
(Î-) 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Ata sağun 
(Başkan) (İ.) 

NİĞDE 
Kudret Bavhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten (I.) 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

TUNCELİ 
Ar si an Bora 

URFA 
İ. Et em Karakapıc". 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (İ. ) 
Zerin Tüzün 
Raonp Ün er 
Âdil Ünlü 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

16 NCI BİRLEŞİM 

23 . 12 . 1969 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 

seçimi. 
3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üç asıl 

üye seçimi. 
4. — Yüksek Hâkimler Kuruluna bir yedek 

üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine genel bütçe
den ödenen paralara dair Orman Bakanından 
sözlü sorusu (6/500) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kırşehir ve ilçelerinde bulunan 
çiftçilerimize Konya'nın Altmova, Devlet Üret
me Çiftliğinden tohumluk tahsis edilmesinin ne
denlerine dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/516) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, Kaman ilçesinin, Akpın-ar bu
cağına bağlı Himmetuşağı ve civarındaki köy-
llere dikilen kavak ve kayısı fidanlarına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/521) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in İstanbul'da LCC, Langu-
age And Culture Center ismi ile faaliyette 
bulunan özel öğretim kurumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da sağlık ocağı 
ve sağlık evi sayılarına dair Sağlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/528) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Maraş üyesi 
Hilmi Soydan'm, üç ilçeyi Maraş'a bağlıyan yo

lun asfalt yapımına dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/529) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atımaca'nm, Millî Eğitim Şûrası top
lantılarına dair Millî Eğitim Bakanımdan sözlü 
sorusu (6/495) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Osman Alihocagil'in, İktisadi Devlet Teşek
külleri bütçelerinden ücret alan müstahdemlere 
dair Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/531) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'mn, Ayvalık'ta Sarmısaklı mev
kiindeki Hazineye ait arazinin tevziine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/534) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem Özden'in, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ihdasına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/535) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, TRT'nin malî sıkıntılarına 
dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/536) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztii.rk'ün. S'vas ili köv yolları ve içme 
sularına dair, Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/537) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, Kastamonu'nun yol, 
su ihtiyacını karşılıyacak YSE Bölge teşkilâtı
nın kurulmasına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/541) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure Aksoley'in, kalorifer bacalarından çı
kan zehirli cazlara dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/542) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Hastaş Anonim Şirketine 
dair Ticaret ve Maliye Bakanlarından sözlü so
rusu (6/543) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
I RILAN İŞLER 



IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı ve 4 arkadaşının, 16 Şubat 1969 Pa
zar günü İstanbul'da vukubulan olaylara dair 
Senato araştırması istiyen önergesi (10/26) 

2. — Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü 
fıkrası muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Ge
nel Kurul görüşmelerine katılıp katılamıya-
cakları» hakkında Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporları ve Başkanlık Divanı kararı. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Diyanet İşleri Başkanlığın
da görevli Yaşar Tunagür'ün faaliyetleri hak
kında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/28) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, 8 Temmuz 1969 günü 

....y.. 

2 — 

Kayseri'de vukubulan hâdiselere dair Senato 
araştırması istiyen önergesi (10/30) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Şükran Özkaya'mn, İller Bankası ve Banka 
tarafından kurulan Simel Şirketinin sorumlu 
kişilerine dair Senato araştırması istiyen öner
gesi (10/31) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevresinde hüküm süren 
ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine zarar
lar veren kuraklığa dair Senato araştırması is
tiyen önergesi (10/32) 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

..̂ .... 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 1 3 0 5 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/137; Cumhuriyet 

Senatosu 1/1030) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 911/9856 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9 . 12 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

G E E E K Ç E 

AID 277. H. 044 $. 18 100 000 Uk kredi tahtında satıualınması kararlaştırılan ve 65-0801-2, 
65-0801-3, 65-0801-4, 65-0801-5, 65-0801-6 sipariş dosyalan muhtevasına giren çeşitli ItekeıriekM 
araçların temimi ve teslimi hususunda Karayolları Genel Müdürlüğü ile Chrysler İnteırnatilonal 
S.A.P.O. Box 317.68 Knigbtshridge London SAV. I/England arasında 12 şer ay vadeli 5 -ayrı mu
kavele aıktedilımişti. 

Sözü geçen mukavelelere ım-evzu teşkil eden çeşitli vasıtalar CKD (Parça hallinde) İstanbul 
- Denince'ye indirilecek gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra montajları yapılmak üzeıre 
Chrysler Sanayi A.Ş. nün Gebze'deki Antrepolarına devredilecelk Ve montajları (tamamlandıktan 
sonra Kartal - Maltepe'deki Karayolları Mafcina ve İlbmal Grup Şefliğine teslim edilecekti. 

Siparişe bağlanan bu vasıtalar için Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından toplam olarak 
Chrysler International S.A/London'a yabancı para ile $ 2 879 349„24, Chrysler Sanayii A.Ş. ne 
montaj dçin mahaflllî para ille Tl. 18 556 769,92 Citaısad, kamyon ve parça LMD. Şt. ine komisyon 
için Tl. 382 860 ödenmesi ic ab e diyordu. 

Mukavele şartlarına göre Karayolları Genel Müdürlüğü en geç 31 . 12 . 1965 tarihinde 
Chrysler İntlernational S.A. lehine lüzumlu akreditifleri (tesis edecek ve tesis eidilen akreditiflerin 
muhabir baraka, İrving Trust Co, tarafından leh tara tebliğ tarıihi mukavelıena'n başlangıç tarihi 
olacaktı. Mukavelenin başlangıç tarihinin 31 . 12 . 1965 den evvel olmasam tenrin bakımından 
hemeni harekete 'geçilmiş ve Chrysler İntcrnatlional S.A/London lehine aşağıdaki referansları ve
rilen ; 

#* 
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•65-.0810-2/ 
65.0801-3/ 
65.0801-4/ 
65.0801-5/ 
65.0801-6/ 

akreditifler 6 

DLF 52278-4024, FAS. N.Y. $ 520.107,60 
DLF 52277-4023, FAS. N.Y. $ 126.366,64 
DLF 52276-4022, FAS. N.Y. $ 42.733,44 
DLF 52275-4021, FAS. N.Y. $ 1840.041,56 
DLF 32274-4020, FAS. N.Y. $ 350.100,-lık 
11 . 1965 te tesis edilmiş ye ınıııhabir banka tarafından Chrvsler International S.A. 

ya 16 . 11 . 1965 te tebliğ edilmişti. 

Bu duTUiına geme mıukıaveleleıin başlangıç, ta ruhinin 16 . 11 . 1965 ye biüiuu tarihinin ise 
16 . 11 . 1966 olması icabetmekte idi. Ancak, Chrysler İnternataonail S.A. kendisine tebliğ edilen 
akreditif şartlanma karşılık olarak 8 . 12 . 1965 tarihli tel yazılariyle malzeme tarifi, boşaltma 
Umanı, muayene raporu, ıkonşimento ve teminat gibi mevzular üzerinde bâzı 'değişiklikler talc-
betmiş ve Karayolları Genel Müclürlüğüneie bu talepleri tetkik edilerek kabul edıiiımiiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye Öğretmenler Bankası aracılığı ile T. C. Merkez Banka
sına intikal ettirilen 14 . 12 . 1965, 10298 sayılı Akreditif Değişildik Talimatı, 23 . 12 . 1965 te ye 
sonradan yapılan teminatla ilgili değişiklik talimatı ise 11 . 1 . 1966 da muhabir banka tarafından 
Chrysler International S. A./London adresine postalanmıştır. 

Bu suretle; Chrysler International S. A./London lehine tesis olunan bütün akreditifler ıslah 
edilmiş ye kabule şayan bir duruma gelmiş olmakla son tadilâtın lehtara tebliğ edilmek üzere mu-. 
lıabir banka tarafından postalandığı 1 1 . 1 . 1966 nm 7 gün ilerisi olan 18 . 1 . 1966 tarihi mukave
lelerin başlangıç tarihi olarak itibar edilmiştir (AND. 15. Mad.) 

Mukavelelerin başlangıç tarihi bakımından yukarda varılan sonuca göre mukavelelere ekli ida
ri şartnamenin 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına göre Chrysler Internationa] S. A./London'un 
65 - 0801 - 2, 65 - 0801 - 3, 65 - 0801 - 4, 65 - 0801 - 5, 65 - 0801 - 6 sipariş dosyaları muhtevasına 
giren montajı yapılmış vasıtalardan 18 . 1 . 1967 den sonra yaptığı teslimatta geç kaldığı süre ka
dar gecikme cezası ödenmesi icabetmiştir. 

Chrysler International S. A. nm mukavele bitim tarihi olarak alman 18 
limat tablosu aşağıda detavları verilen şekilde idi: 

1 . 1967 ve göre tes-

Sipariş No: 

65 - 0801 - 2 
65 - 0801 - 3 
65 - 0801 - 4 
65 - 0801 - 5 
65 - 0801 - 6 

Toplam 

A' 
mi 

1 

asıta 
ktarı 

402 
52 
24 

796 
144 

418 

Cezasız 
teslimat 

311 
— 
— 

708 
80 

1 099 

Cezalı 
teslimat 

91 
52 
24 
88 
64 

319 

Ceza tutarı 

$.2.278,98 
$.5.352,93 
$.2.849,78 
$.4.213,44 

$.10.699,29 

$.25.904,42 

Ye Chrysler Sanayi A. Ş. ne montajları tamamlandıktan sonra yapılan teslimat için mahallî para 
ile Tl. (15 662 155,40) ödenmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü tesbit edilen gecikme cezası miktarının biran evvel sonuca bağ
lanması maksadiyle hemen harekete geçmiş ve 7 . 12 . 1967 gün 22686 sayılı yazılariyle firma
dan yetkili bir temsilci istemişse de gelen temsilci yetkili olmadığını beyan etmiş 
ve cezai durumda mutabakat sağlamak mümkün olamamıştır. Durum Karayolları 
Genel Müdürlüğünce 27 . 12 . 1967 gün ve 24 - 23834 sayılı yaziyl-e 'tekit edilmiş ve firma yetki, 
lileri ile temas ancak 25 . 1 . 1968 tarihinde mümkün olabilmiştir. Yapılan toplantıda firma yetki, 
lileri mukavelelerin başlangıç tarihinin 3 . 3 . 1966 olması üzerinde ısrar ettiklerinden bir netice, 
ye ulaşılamamıştır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1305) •4 
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Ohrysler International S. A. nın yetkili temsilcileri ile ikin'ci defa temas ancak 21 . 3 . 1968 ta
rihinde sağlan'albilmiştir. Bu tarihte yetkili temsilciler mukavelenin Jba§lamgnç tarihi olarak Karayol
ları Genel Müdürlüğünce evvelce tesfbit edilen ;18 . 1 . I'9i66 tarihi üzerinde mutalbakati arını bil
dirmişlerdir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce mütaaddit pazılarla firmadan, alacaklarının tahakkuka bağla
nabilmesi için, gecikme cezası olarak teslbit edilen ($ 25 904,42) in çek olanak gfönderilm'esini tale-
betmiş ve firma 25 . 3 . 1068 tarihli cevabi yazısında tesbit edilen .cezanın 'kabul edildiğini ve taz
minatın ödenmesi için harekete geçildiğini bildirmiş ve ($ 25 904,42) lık çeki 29 . 3 . 1968 tarihin
de göndermiştir. 

(Karayolları Genel Müdürlüğü firma alacağının biran evvel ödenmesi maksadiyle yaptığı (birçok 
teşebbüslere rağmen, firma ile uzun müddet gerekli temasın sağlanamamış olması; bilahara cezai 
durumun tâyininde mukavelelerin başlangıç tarihi üzerinde firma temsiloilerinin İsrarı ve mıalî yıl 
geçtikten! sonra cezanın kalbulü doiayısiyle iş askıda kalmış, bu suretle Ibalkıye firma alacağı 

(2 894 614,52) lira 1'9'67 malî yılı içinde ödenemiyerek düyuna kalmıştır. 
Mevzuubahis mdblâğm (906 964,I9İ2) lirası hizmetin ifa edildiği malî yılı ilgili tertibinde (Kara

yolları G-enel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçesinin 23.000 miakina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları) 
'bu miktarda bakiye bulunması selbefbiyle 1968 malî yılında 23.541 nei maddeden 36.300 geçen yıllar 
iborçları maddesine sağlaman aktarma ile ödenmiş, (1 897 649,60) lirası ise mezkûr hizmet yılı ter
tibinde bakiye bulurJmadığı için karşılıksız borç durumuna düşmüştür. 

(1 807 649,60) liranın ödenebilmesi için Karayolları Genel Müdürlüğünün Î9'69 malî yılı Büt
çesi 23.000 (Makina, teçhizat v e taşıt alımları ve onarımları) bölümünün 23.561 mci (Makina, teç
hizat alımları ve büyük onarımları) maddesinden (1 89'7 650) lira düşülerek, aynı genel müdürlük 
bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinin 3!6.OO0 nci (Borç ödemeleri bölümünde yeniden açılacak 36.350 
n»ci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları «Bu ödenekten harcanmıyan kısmını ertesi yıla dev
ren ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.») maddesine olağanüstü ödene'k olarak aktarılma
sına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 12 . 1969 

Esas No: 1/137 
Karar No: 7 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale buyur ulan (Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kamun tasarısı), ilgili bakanlık 
temsilcilerinin de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Karayolları Genel Müdürlüğünün çeşitli tekerlekli araç ihtiyacını karşılamak üzere «Ohrys-
ler International» firması arasında akdedilen $ 18 100 000 lık mukavele şartlarına göre slöız klonu-
su Genel Müdürlük en geç 31 . 12 . 1965 tarihinde firma lehine lüzumlu akreditifleri tesis edecek 
ve bu tarih mukavelenin başlangıç tarihi .olacaktı. Ancak bâzı zaruretler nedeni ile bu tarih 
18 . 1 . 1966 olarak teslbit ediKmiş, mukavelelerin başlangıç tarihi bakımından mukavelelere bağlı 
idari şartnamenin ilgili maddeleri uyarınca bir gecikme cezası ödenmesi icabetmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, firma alacağının bir an evvel ödenmesi maksadı ile blir çok te
şebbüslerde bulunmuş ise de, firma temsilci!erinin mukavelelerin başlangıç tarihi üzerindeki ısra
rı ve malî yıl geçtikten sonra cezanın kabulü 'doiayısiyle sonuca varılamamış ıbu nedenle bakiye 
firma alacağı lolan 2 894 '614,52 lira düyuna kalmıştır. Bu meblâğın 996 964,92 lirası 1968 yılın
da 23.541 Maddeden 36.300 geçen yıllar borçları maddesine sağlanan aktarma ile ödenmiş, bakı-
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yesi ise, hizmet yılı tertibimde baikıye bulunmadı ğı için karşılıksız 13-01*5 duffumuna düşmüştür. 
Tasarı, Ibu bakiye 1 897 649,60 liranın ödenebilmesini tcmîiınen Karayolları Genel Müdürlüğü 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetveller arasımda bir aktarma yapılma
sını öngörmektedir. 

Yukarıda mâruz hususlar ımıvacebesinde k-öm rsyonumuz tasarıyı aynen kabul etmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülme'k ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş

kanlığa arz olunur. 
Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Sakarya Aydın Ankara Erzurum 

N. Bay ar î. C. Ege M. K. Yılmaz R. Danışman 

Adana 
M. K. Küeüktepepınar 

İmzada bulunamadı. 
Ankara 

A. Yalcın 
İmzada bulunamadı. 

Bolu 
K. Demir 

İmzada bulunamadı. 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Hatay 
/ / . Özkan 

İzmir 
31. Akan 

Kastamonu 
II. Tosyalı 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Muğla 
31. Akarca 

Tabiî Üye 
S. Özgür 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Afyon K. 
H. Dimçer 

İmzada bulunamadı. 
Ankara 
/. Yetiş 

Burdur 
N". Yavuzkan 

İmzada bulunamadı. 

Edirne 
31. Harmancıoğlu 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Konya 
0. N. Canpolat 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı. 
Ordu 

K. Şensoy 

Tokat 
Z. H. Balcı 

Uşak 
0. Dengiz 

Ankara 
Y. Köker 

Aydın 
31. K. Yılmaz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Ün er 

İmzada bulunamadı. 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

İmzada bulunamadı. 
İzmir 

T. Orhon 
İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
Z. E. Erdinç 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. T. Toker 

Bolu 
H. t. Cop 

Çorum 
A. Topç-ubaşı 

Eskişehir 
31. î. Angı 

İstanbul 
L. Y ur d oğlu 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
N. Akyurt 

İmzada bulunamadı. 
Maraş 

A. Karaküeük 

Sivas 
31. Timisi 

Trabzon 
A. R. Uzuncr 

İmzada bulunamadı. 
Zonguldak 

S. T. Müftüoğlu 
İmzada bulunamadı. 

Cumlhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1805) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin 23.000 nci (Makima, teçhizat ve 
taşıt alımları ve onarımları) bölümünün 23.561 
nci (Mafcina, teçhizat alımllan ve büyük ona
rımları) maddesinden (1 897 650) lira düşüle-
nek, aynı genel müdürlük bütçesinin (A/3) 
işaretli cetvelinin 36.000 njci (Borç ödemeleri) 
bölümünde yeniden açılan 36.350 nci (Geçen 
ve eski yıllar kanşıihlksız borçları «Bu ödenek
ten harcanımıyaın 'kısmını ertesi yılla devren 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.») 
maddesine olağanüstü ödemek olanak aktarıl
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

9 . 12 . 1969 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 

G. Titrek 
Adalet Bakanı 

Y. Z. Önder 
İçişleri Bakanı 

/ / . Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakamı V. 
R. Sezgin 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Balkanı 
A. Dallı 

BÜTÇE KAKMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul ediılmişıtir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kalbul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edillmıiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

Af. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakam 
-v. ( ev nen 

Köy İşleri Bakam 
T. Kapanlı 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakam 
17. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

• n —<M*^» 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/22; Cumhuriyet Senatosu 1/1027) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Saıjı : 71 - 898/9448 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞIMA 

İlgi : 28 . 5 . 1969 tarih ve 71 - 898/3810 sayılı yazımız. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru 

lunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

G-ereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başıbakan 

GEREKÇE 

1 nci madde : 
Sağlık ve Sosyal Yardım. Bakanlığı ile AİD Teşkilâtı arasında yapılan uzun vadeli kredi 

anlaşmasına göre verilecek (1 199 000) dolar ile Amerika'dan getirtilecek (1 000) adecl CJ —6 
taşıtlann Montaj Sanayii Yönetmeliğine gör e parça halinde ithal zorunluğu vardır. Motor 
aksamı parça halinde gelen bu taşıtlar Tuzla "W illys Overland Fabrikasında karasörleri ve bir 
kısmı donatımı imal edilecek ve miotorları m onte edilerek taşıt haline getirilecektir. Bir bi
nek otosu için ortalama masraf (20 000) Tl. civarındadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cari y ı l bütçesinin 23.912 nci (Taşıt alımları) mad
desinde bulunan (7 000 000) liralık ödenekten (2-000 000) lirası (R) evveline giren taşıt
lar karşılığıdır. Bakiye (5 000 000) lira ise ihtiyacı karşılıyamamaktadıı-. 

Gerekli ihtiyacın karşılanabilmesi için adı geçen Bakanlığa ait Bayındırlık Bakanlığı cari 
yıl bütçesinin 22.911 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesinden (5 000 000) 
liranın tasarrufu mümkün görülmektedir. 

Bu itibarla; Bayındırlık Bakanlığı 1969 yı l ı bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin 22.911 nci 
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesinden (5 000 000) liralık ödeneğin düşüle
rek, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı aynı y ı l bütçesinin 23.000 nci bölümünün 23.912 nci 
(Taşıt alımları) maddesine aktarılması zorunlu görülmektedir. 

2 nci madde : 
Mülki İdare Amirliği Tazminatı hakkındaki 1078 sayılı Kanun 17 . 1 . 1969 tarihinde ya

yımlanmış bulunmaktadır. 
Mezkûr kanunun 5 nci maddesi yürürlük t arihini 1969 malî yılı başından itibaren tatbikini 

öngörmüşltür. 
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Bu kanunla İçişleri Bakanlığı teşkilâtında çalışan : 
Vali, vali muavini ve kaymakamlarla kaymakamlık sıfatını kazanmış veya valilik yapmış 

olup, İçişleri Bakanlığı merkez veya iller teşkilâtında bir göreve tâyin ve nakledilen veya kendi 
kadrosuyla çalıştırılanlara her ay maaş derecelerine göre tazminat verilmesi gerekmektedir. 

Bu duruma göre; 
a) 1 nci dereceden 6 ncı dereceye kadar aylık alanlara 1 250 lira tazminat verileceğinden 

bu derecelerde halen 582 personel vardır. 
582 X 1 250 = 727 500 
b) 7 nci dereceden 9 »cu dereceye kadar aylık alanlara 1 000 lira tazminat verileceğinden 

bu derecelerde halen 372 personel vardır. 
732 X 1 000 = 372 000 
c) Bucak müdürlerine de bu kanunla ayda 250 lira tazminat verilecektir. Halen 888 bucak 

müdürü mevcuttur. 
888 X 250 = 222 000 
d) Maiyet memurlarına da aylık 350 lira tazminat verilecektir. Halen 151 aded maiyet me

muru mevcuttur. 
151 X 350 = 52 850 

Personel 
adedi 

Aylık 
verilecek 
tazminat 

İdare âmirleri 
Diğerleri 
Bucak müdürleri 
Maiyet memurları 

582 X 
372 X 
888 X 
151 X 

Aylık 

1 250 = 
1 000 = 
250 = 
350 = 

toplam 1 
X 

727 500 
372 000 
222 000 
52 850 

374 350 
12 

Yıllık toplam 16 492 200 

Yukarıda yapılan hesaba göre bu tazminatın yıllık portesi 16 492 200 liraya baliğ olmaktadır. 
Adı geçen bakanlık cari yıl bütçesinin ilgili tertibinde 6 698 001 liralık ödenek mevcudolup, 

bu ödenek yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşı hyamıyacağmdan daha bu tertibe 9 974 199 lira
lık ödeneğin eklenmesi zaruridir. 

Mezkûr ek ödenek yılı içinde yapılacak tasarrufla karşılanacaktır. 

3 ııcü madde : 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis subaylara tazminat veril

mesi hakkındaki 1128 sayılı Kanun 26.2.1969 tarihinde yayımlanmış bulunmaktadır. 
Mezkûr kanun 26.2.1969 tarihinde yayımlanmış bulunduğundan Millî Savunma Bakanlığı 

1969 yılı Bütçesinin 12.590 ncı maddesinde nazara alınmamıştır. 
Tazminatın verilebilmesi için Millî Savunma Bakanlığı cari yıl Bütçesinin 12.590 ncı madde 

metnine 1128 sayılı Kanunun numarası eklenmesi lüzumludur. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No : 1/22 
Karar No : 4 

19 . 12 . 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katıldıkları 
oturumda görüşüldü. 

Tasarının 1 nci maddesi, 
AID Teşkilâtından sağlanacak kredi ile Amerika'dan parça halinde getirtilerek yurtta monte 

edilip Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verilecek olan ve beherinin montaj ve sair masraf 
tutarı (20 000) lira civarında olan 1 000 aded(CJ - 6) taşıtının bu masrafı ilgili tertipdeki 
ödenek: karşılıyamadığmdan, söz konusu Bakanlığa aidolup Bayındırlık Bakanlığı cari yıl büt
çesinin 22.911 nci maddesindeki ödenekten tasarrufu mümkün görülen (5 000 000) liranın Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı cari yıl bütçesinin 23.000 nci bölümünün 23.912 nci maddesine 
aktarılmasını, 

İkinci maddesi, 
Mülki İdare Amirliği Tazminatı Kanununa ilişkin olup içişleri Bakanlığı cari yıl bütçesinin 

ilgili tertibindeki ödeneğin ihtiyacı karşılıyama ması dolayısiyle bu tertibe (9 974 199) liralık 
ek ödenek verilmesini, 

"Üçüncü maddesi, 
Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf yüksek mühendis ve mühendis subaylara tazminat ve

rilmesini âmir 1128 sayılı Kanunla ilgili olup cari yıl bütçesi 12.590 ncı madde metnine ithal 
edilemiyen söz (konusu Kanun numarasının metne ithalini öngörmektedir. 

Kanuni zaruretler icabı olan ve madde gerekçeleri özet olarak arz olunan kanun tasarısı 
ve bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sakarya 

-V. Baya) 

Adana 
M. K. Küçüktepepmar 

İmzada bulunamadı. 

Ankara 
A. Yalçın 

İmzada bulunamadı. 

Bolu 
K. Demir 

İmzada bulunamadı. 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Başkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Afyon K. 
H. Dinçer 

İmzada bulunamadı. 

Ankara 
î. Yetiş 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İmzada bulunamadı. 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
Y. Köker 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

İmzada bulunamadı. 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç-

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
H. T. Toker 

Bolu 
/ / . /. Cop 

(Jorum 
A. Topçubaşı 

Eskişehir 
M. 1. Angı 
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Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
M. Akan 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Muğla 
M. Akarca 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Uşak 
M. F. Atayurt 

içel 
C. Okyayuz 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Konya 
0. N. Canpolat 

Manisa 
H. Okçu 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

İmzada bulunamadı. 
İzmir 

T. Orhon 
İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
I. E. Erdinç 

Maraş 
A. İmamoğlu 

imzada bulunamadı. 
Ordu 

K. Şensoy 

Tokat 
Z. H. Balcı 

Uşak 
0. Dengiz 

Z 
K. 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

longuldak 
Nedimoğlu 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Kars 
K. Oktay 

Malatya 
N. Akyurt 

İmzada bulunamadı. 

Maraş 
A. Karaküçük 

Sivas 
M. Timisi 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı. 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı. 
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HÜKÜMET TASARISI 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 1969 yılı Bütçe Kanunuma 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin ilişik cetvelde ya
zılı tertipleri arasında (5 000 G00) liralık ak
tarma yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin İçişleri Bakanlığı 
kısmının 12.000 nci (Personel giderleri) bölü
mümün 12.590 ncı (Mülki İdare Amirliği tazmi
natı) maddesine (9 794 199) liralık ek ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 3. — Millî Savunma Bakanlığı 1969 
yılı Bütçesinin 12.000 nci (Personel giderleri) 
bölümünde mevcut 12.590 ncı madde unvanı 
(5686, 144, 4335, 1128, 4688, 233, 336, 223, 6996, 
6245, 645 sayılı kanunlar ve 926 sayılı Kanunun 
49 ve 166 ncı maddelerine göre verilen diğer taz
minatlar) şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDS 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

29 . 11 . 1969 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

CETVEL 
Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N, Cevheri 
Köy işleri Bakanı 

T. Kapanlı 

Tarım Bakanı 
t. Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

İmar ve iskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

t. Sezgin 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1306) 



_ 6 — 

(Tasarıya bağh cetvel) 

Düşülen Eklenen 
Bölüm Madde Ödeneğim çeşidi Lira Lira 

(A/2) 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

22.000 YAPI, TESJS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
Bölüm toplamı 5 000 000 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

22.911 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 5 000 000 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

23.000 ıMAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE 
ONARIMLARI 

Bölüm toplamı 5 000 000 

SAĞLIK SEKTÖRÜ 
Halk sağlığı, yataklı tedavi kurumları depo ve tamir
haneler 

23.912 Taşıt alımları 5 000 000 

Toplam 5 000 000 5 000 000 

öunlhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1306) 



Toplantı : 9 l H A T 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | ö U l 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesine ek 
ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

raporu (Millet Meclisi 1/32; Cumhuriyet Senatosu 1/1028) 

T. C. 
Başbakanlık 1 .12 .1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 914/9394 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hasırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve cetvel ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

OEREKÇE 

Bölüm Madde Eklenen' i z a h a t 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) 
'Birinci madde : 

'12.000 12.340 50 000 Daha önceki yılların sarfiyatı göz önünde tutularak, maaşlı 2*81 
fiilî kadro için Devlet Üretme Çiftlikleri G-enel Müdürlüğü 1'9(09 
yılı Bütçesinin (A/ l ) işaretli cetvelinin '12.340 ncı (Tedavi ve ce
naze giderleri) maddesine ('50 000) lira ödenek konulmuştu. Bilâ-
hara yürürlüğe giren 1'9'69 yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesiy
le; (D) cetvelinde yer alan hizmetlilerin de tedavilerinin bulunduk
ları kurulmlarca yaptırılması kabul edilmiştir. Adı geçen Oenel Mü
dürlük 19*69 yılı Bütçesine ibağlı (D) cetvelinde yer alan hizmetli 
sayısı 449 dur. 
'28İ1 memur için konulan (50 000) lira tedavi ve cenaze giderlerinin, 
ücretlilerle birlikte 730 elemana kifayet etmiyeceği aşikârdır. Nite
kim ; (50 000) liralık ödenekten (40 000) lirası sarf edilmiş olup, 
'hastanelerden ve tedavi müesseselerinden gelmiş faturalar tutarı 
da ('20 000) lira civarındadır. 
Bu itibarla, gelen faturaların bedelini karşılamak ve yıl sonuna ka
dar olan ihtiyacı karşılamak için (50 000) liranın 12.340 ncı mad
deye ek ödenek olarak verilmesi gerekmektedir. 
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Bölüm Madde Eklenen İ -z a h a t 

35.000 35.220 

(A/3) 

147 500 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçesinin 
(A/3) işaretli cetvelinde 35.220 nci ('Emekli ikramiyesi) maddesine 
(77 500) liralık ödenek konulmuş olup, emekliye ayrılmış 5 memu
run emekli ikramiyeleri tutarı (74 830) lira Emekli Sandığına öden
miştir. Bundan .başka bu yıl içinde tekrar emekliye ayrılmıtş 5 me
murun ('94 29;8) lira tutan emekli ikramiyesi, ödenek olmamasın
dan henüz ödenememiştir. Bunların dışında daha 2 personelin de 
'kendi istekleriyle emekliye ayrılacakları anlaşılmaktadır. Bu tak
dirde iki memur için ödenecek emekli ikramiyesi (5'5 687) liradır. 
Bu durum muvacehesinde; emekli ikramiyesi olarak 1969 yılında 
Emekli Sandığına ödenmiş ve ödenecek olan nıeiblâğ (224 815) lira
dır. 35.220 nci maddede mevcut ödemek ise, (77 500) lira olduğun
dan, bu maddeye (147 500) liralık ek ödenek verilmesi ieatoetmek-
tedir. 

İkinci madde 

Yukarda verilmesi taldbolunan ek ödenekler tutarı olan (19T 500) liranın, gelir 'bütçesinde kar
şılığı temin edilmek üzere, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1(969 yılı Bütçesinin (B) işa
retli cetvelinin 61 .'110 ncu (Döner sermaye gelirleri) maddesine eklenmesi gerekmektedir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu. 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/32 
Karar Xo. : 5 

19 . 12 1969 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuru!an (Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1969 yılı bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında kanun tasarısı), ilgili Bakanlık temsilci
lerinin de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

'Bütçe Kanununun 37 nci maddesi gereğince hizmetlilerin tedavilerinin de kurumlarınca ya
pılması, Emeklilik Kanunundaki değişiklik sebebiyle de emekli ikramiye! erindeki artışlar mu
vacehesinde tertiplerindöki ödenek kâfi gelmediğinden ötürü, söz konusu Genel Müdürlüğün 
(Döner sermaye gelirlerinden ) karşılanmak üzere verilmesi istenilen tutarı 197 500 liralık ek 
ödenekle ilgili kanun tasarısı ile bağlı cetvel, -bu kanuni zaruretler dolayısiyle komisyonumuz
ca aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa arz olunur. 

Başkan Başkan V. 
Sakarya Aydın 

N. Bayar 1. C. Ege 
Adana Afyon K. 

M. K. Küçüktepepınar H. Dinçer 
İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Ankara 
Y. Kök er 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 
Ankara 

H. T. Toker 
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Ankara 

A. Yalçın 
İmzada bulunamadı. 

Bolu 
K. Demir 

İmzada bulunamadı. 
Edime 

31. N. Ergeneli 
Hatay 

II. Özkan 

İzmir 
M. Akan 

Kastamonu 
/ / . Tosyalı 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Muğla 
M. Akarca 
Tabiî Üye 
S. Özgür 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Ankara 
î. Yetiş 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İmzada bulunamadı. 
Edirne 

M. Harmancıoğlu 
İçel 

C. Okyayuz 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Konya 
0. N. Canpolat 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı. 
Ordu 

K. Şensoy 
Tokat 

İ. H. Balcı 

Uşak 
0. Dengiz 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

İmzada bulunamadı. 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 
İstanbul 

0. C. Fersoy 
İmzada bulunamadı. 

İzmir 
T. Orhon 

İmzada bulunamadı. 
Kütahya 

İ. E. Erdinç 

Maraş 
A. tmamoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Zonguldak 
K. Ned imoğlu 

Bolu 
H. t. Cop 

Çorum 
A. Topçubası 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
N. Akyurt 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

A. Karaküçük 

Sivas 
M. Timisi 
Trabzon 

A. R. Uzuner 
İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı 

HÜKÜMET TASARISI 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka

nun tasarısı 
MADDE 1. — Devlet tfoetme Çiftlkteai Ge

me] MHMMiğü 1900 jih-fpübge KaaDuanıma bağlı 
(A/l) ve (A/3) üşaaletSli celfcvellieria, iüşfiik cet-
veltde JBML teribipîeıüne (197 500) töiralhik ek 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme ÇiftüMeri 
Genel Müdürliüğ'ü 1909 yılı Bütçe Kajıunuııa 
bağlı (B) âşametOa celtveüin 01.000 nci (Devlet
çe yöneltilen taııimikr hiaisıülato) foöîIiüınüBjiüii 
61.110 nıcu (Dönier ®ermteıve gelirleri) madde
sine (197 500) lüria eklleinımâşibir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
lETTlĞİ METİN 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi hakkında ka

nun tasarısı 
MADDE 1. — Tajsamııuı 1 nei 

nan katbul ediltaiştir. 
«y-

MADDE 2. — Taisanıun 2 nci mojddesi ay
nen fealbul ediflimâştiı*. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 3. 
yürürlüğe gamer. 

MADDE 4. 
yürütür. 

Bu kanun yayımı tarölhiınjde 

Bu kanunu Maliye BaJkana 

29 . 11 . 1069 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
t. 8. Çağlayangü 

Millî Eğirtim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 

Bütee Karma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 noü ımaddfcsi ay-
nlen kabul1 edîiimıi^ttir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

CETVEL 

Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

.V. Menteşe 
Sanayi 'Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kap anlı 

Tarım Bakanı 
İ. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta, Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

t. Sezgin 

Bölüm Madde 

(Tasarıya bağlı cetvel) 

Ödeneğin çeşidi 
Eklenen 

Lira 

(A/ l ) 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

12.000 

35.000 

PERSONEL GİDERLERİ 

SOSYAL YARDIMLAR 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 

-SOSYAL TRANSFERLER 

Bölüm toplamı 50 000 

(A/3) 

50 000 

Bölüm toplamı 147 500 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 

35.220 Emekli ikramiyesi 147 500 

(A/ l ) v-e (A/3) toplamı 197 500 

• ı « ^ « Çı» » ı 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1307 



Toplamtı : 9 f O A O 
CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : | Ü U Ö 

Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1 /36 ; Cumhuriyet Senatosu 1 /1029) 

T. C. 
Başbakanlık 1 - 12 • 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tcikih Dairesi 
Sayı : 71 - 913/9393 

MİLLET MLCLİKİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye liüyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Tekel Gonel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEREKÇE 

Tekel Genel Müdürlüğü 
[Birinci madde : 

İBölüm Madde Eklenen1 I z a h a t 

(A/ l ) 
12.000 Iİ2.340 1 700 000 Tekel Genel Müdürlüğü 1069 yılı Bütçelsinin bu tertibine 3 362 adeti 

memur için yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre ödenek ko
nulmuştu. 19'6'9 yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesiyle tedavi üc
reti daimî hizmetlilere de tanınmış olduğundan, bütçedeki ödenek 
kâfi gelmemektedir. Diğer taraftan 16 . 8 . 1969 tarihli ve 13277 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan tedavi yönetmeliği değişikliğe 
uğramıştır. Bu değişiklikle personele eskiden ödenmiyen plâstik diş-
protezi ile gözlük çerçeve bedellerinin de ödenmesi öngörülmüştür. 
Personel mevcudu daimî hizmetlilerle birlikte 5 523 e yükselmiştir. 
•Bu itibarla, yıl sonuna kadar olan ihtiyacın giderilmesi için bu mik
tarın eklenmesi zaruridir. 

12.370 12.370 4 463 000 '1101 sayılı Kanuna göre emekli keseneği karşılıkları c/c 6 dan 
c/c 14 e çıkarılmıştır. Bütçede bu artışı karşılıyaeak ödenek bulun
madığından, bu (miktarın ilâvesine ihtiyaç vardır. 

(A/3) • 
34.000 34.620 '6 163 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre ek ödenek olarak veri

lecek ımi'ktarm % 1 olan (6 163) liranın sivil savunma fonu karşılığı 
için eklenmesi lüzumludur. 
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Bölüm Madde Ekleneni i z a h a t 

İkinci madde : 
Tekel Genel Müdürlüğü teşkilâtında çalışan personele kanunları gereğince kasa tazminatı veril

mektedir. Mezkûr Genel Müdürlük 1060 yılı Bütçe Kanıınnna bağlı (R) işaretli cetvelin tazminat
lar haslığı altında bulunan açıklamada kıymet muhafızları nazara alınmamıştır. 

Kasa tazminatının ödenmesinde her hangi bir yanlış işleme tevessül olunmaması için, (R) cetve
linde bulunan hükmün kaldırılarak yerine, bu kanun tasarısına bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı iza-
ftıatm konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Üçüncü madde : 
Tekel Genel Müdürlüğüne (1) sayılı cetvelde yazılı, verilecek (6 163 000) ek ödenek; Tekel 

maddeleri fiyatlarına yapılmış ,olan zamdan elde edilecek hâsılat fazlasından karşılanacağından, adı 
geçen Genel Müdürlük cari yıl bütçe kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 52.420 nci (Tekel safi hâsı
latı) maddesine eklenmesi gerekir. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 19 .12 . 1969 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/36 
Karar No: 6 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuru lan (Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı cetveli enle değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgili Bakanlık temsilcile
rinin de katıldıkları birleşimde görüşüldü; 

Söz konusu Genel Müdürlüğün 1969 yılı Bütçesi, tedavi giderleri, emekli keseneği karşılıkları, 
sivil savunma, fonu karşılığı tertiplerine konulan ödeneklerin yıl içerisinde çıkarılan bâzı kanun ve 
yönetmelikler icabı olarak kâfi gelmediği gerekçesiyle, Genel Müdürlüğün 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin, il '-ili tertiplerine karşılığı Tekel maddeleri fiyatla
rına yapılmış olan zamdan elde edilecek h -.sılat fazlasından temin edilmek suretiyle 
cem'an (6 169 163) lira e'k ödenek verilmesini, 

(R) işaretli cetvelin kasa tazminatlarına iü.şlrn formülü yerine1 yeni bir formül ikamesini öngö
ren kanun tasarısı üzerinde vâki görüşmeler sonırıeu yukarda özet olarak arz olunan zaruretler 
muvacehesinde tasarı ve bağlı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerim1 sunulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bay ar 
Adana 

M. K. Kücüktepepmar 
imzada bulunamadı. 

Ankara 
A. Yalçın 

İmzada bulunanı adı. 
Bolu 

K. Demir 
İmzada bulunamad ı. 

Başkan V. 
Aydın 

7. V. Ege 
Afyon K. 

II. Dinçer 
İmzada bulunamadı. 

Ankara 
7. Yetiş 

Burdur 
X. Yavuzkan 

İmzada bulunamadı. 

Cumhuriyet Senatosu 

Sözcü 
Ankara 

.17. K. Yılmaz 
Ankara 

Y. Köle er 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üncr 

İmzada bulunamadı. 

(S. Sayısı : 1308) 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 
Ankara 

77. T. Toher 

Bolu 
H. İ. Cop 

Çorum 
A. Topçuba.şı 
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Edi rne 

M. X. Ergendi 
H a t a y 

/ / . Özkan 

İzmi ı." 
M. Akan 

Kas tamonu 
II. Tosyalı 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Muğla 
M. Akarca 

Tabiî Üye 
*Sf. Özgür 

Uşak 
M. E. Atayurt 

Edi rne 
M. Harmancıoğlu 

İçel 
C. Ok yay-uz 

İzmir 
C. Karagözoğhı 

Konya 
0. X. Canpolat 

Manisa 
II. <)k<ju 

İmzada bulunamadı . 
Ordu 

K. Şensoy 

Tokat 
/ . / / . Bakı 

Uşak 
0. Dengiz 

Zongu 
K. Xed 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
0 . C. Fcrsoy 

İmzada bulunamadı. 
İzmir 

T. Orlıon 
İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
/ . E. Erdinç 

Maraş 
. 1 . îmtnnoğlu 

Kiz e 
E. Y. Akça! 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu. 

Urfa 
/. E. Karal.apıcı 

İdak 
'moğlu 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
N. Akyur t 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

. 1 . Karakünık 

Sivas 
.1/. T imi si 
Trabzon 

A. l ı . Uzuner 
İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı 

HÜKÜMET TASARISI 

Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Geme! Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve 
(A/3) işaretli cetvellerini, ilişik (1) sayılı cet
velde yazılı teıltipılerinıe (6 169 163) lira ek 
'ödemek verilimıiştir. 

MADDE 2. — Tekel Gemel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kamumuma bağlı (R) işaretli cet
velin 12.520 mci kalsa tazmjinlatıma ait formüll 
eılkarılmış, bumun yerine düşife (2) sayılı cet
velde yazılı formül eklienm5§tir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kıamunuma bağlı (B) işaretli cetve
lin 52.000 nioi (Tekel gelirleri) bölümümün 
52.420 mcii (Tekel safi hasılatı) maddesine 
(6 169 163) lira ekltemnıiişför. 

'BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 mci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 noi maddesi ay
nen kabul e'dil'ımistir. 

MADDE 3. — Tas arının 3 ncü maddesi ay
nan kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1308) 



— 4 — 

(Hükümetin teklifi) 

MADDE 4. — Bu karnın yayımı tarihinde 
yürfürlllüge giner. 

MADDE 5. — Bu taamum Maliye ve Güm
rük ve Tefeel Bateanllıairı yürüifcür. 

11 . 1969 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunana Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Ballı 

29 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Taisarıımn, 4 mcü maddesi ay-
nıen tfeaibtıi •editaiştir. 

MADDE 5. — Taisiaarnıın 5 inci nuakJdesi ay-
rjetn teaîbuü -edllmişltir. 

CETVELLER 
Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller 

aynen kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kap anlı 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

En. ve Ta, Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

•Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

Bölüm Madde 

12.000 

34.000 

(1) SAYILI CETVEL 

(Tasarıya bağlı cetveller) 

Ödeneğin çeşidi 

Tekel Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) 
PERSONEL GİDERLERİ 

SOSYAL YARDIMLAR 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

MALÎ TRANSFERLER 
(AA) 

Bölüm toplamı 

FONLARA KATILMA VE ÖDE MELER 
34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi gereğince sivil sa

vunma fonu karşılığı 

Cu m huri vet 'Senatosu 

Eklenen 
Lira 

Bölüm toplamı 6 163 000 

1 700 000 
4 463 000 

6 163 

6 163 

(A/ l ) ve (A/3) toplamı 6 169 163 

;S. Sayısı : 1308) 



(2) SAYILI CETVEL 

Tazminatlar : 

12.520 Kasa tazminatı : 

Kasa tazminatları, 7244 sayılı Kanunla tes
bit edilen aylık tutarlar üzerinden Tüzüğün-
deki nisbetlere göre hesaplanarak bu maddeden 
ödenir. 

4036 sayılı Kanunun 4896 sayılı Kanunla 

değiştirilen 30 ncu maddesinin (F) fıkrası ge
reğince kıymet muhafızı olarak : 

Tüzük dışında kalan Tekel Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununa bağlı cetveldeki üc
retli memurlarına 7244 sayılı Kanunla tesbit 
edilen aylık tutarlarının % 15 - % 25 nisbeti 
üzerinden verilecek kasa tazminatı da bu mad
deden ödenir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1308) 





Toplantı : 9 i 
CUMHURİYET S E N A T O S U S. Sayısı : | 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılî Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) ve 
( B ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1 /138; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /1031) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 910/9855 

MİLLET MECLİSİ: BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 9 . 12 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ile 
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

Emekli aylıklarının % 70 e çıkarılması sebebiyle emekliliklerini talebedenlerin sayısı gün 
geçtikçe artmakta olduğundan, Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı bütçesinin 35.220 nci (Emekli 
ikramiyesi) tertibine konulan (250 OÔ 'ı liralık ödenek malî yıl sonuna kadar ihtiyacı karşılı-
yamıyacaktır. 

Bu itibarla; mezkûr maddeye (600 000) liralık ödeneğin eklenmesi zorunlu görülmüştür. 
(600 000) liralık ek ödenek, döner sermayeden yardımı olarak verilecek ödenekle karşı

lanacağından, Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelin 
61.000 nci (Kurumlar hâsılatı) bölümünün 61.110 ncu (Döner sermayeden yardım olarak) mad
desine (600 000) liranın ilâvesi gerekmektedir. 

309 



Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 12 . 1969 

Esas No. : 1/138 
Karar No. : 8 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan (Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), 
ilgili bakanlık temsilcilerinin de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Emekli aylıklarının % 70 e iblâğı ve dolayısiyle emekliliklerini talebeden]erin sayılarının artmış 
olması muvacehesinde söz konusu Genel Müdürlüğün 1969 yılı Bütçesinin 35.220 nci (Emekli ikra
miyesi) tertibine konulan (250 000) liralık ödeneğin yıl sonuna kadarki ihtiyacı karşılıyamıyacağın-
dan, döner sermayeden verilecek yardımla karşılanmak üzere ilgili tertibe (600 000) liralık bir ek 
ödenek verilmesini öngören tasarı, bu gerekçe muvacehesinde komisyonca aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Sakarya Aydın Ankara Erzurum 

N. Bay ar 1. C. Ege M. K. Yılmaz R. Danışman 

Adana 
M. K. Küçüktepepmar 

İmzada bulunamadı. 
Ankara 

A. Yalçın 
İmzada bulunamadı. 

Bolu 
K. Demir 

İmzada bulunamadı. 

Edirne 
M. N. Ergendi 

Hatay 
/ / . Özkan 

İzmir 
M. Akan 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Manisa 
O. Karaosvıanoğlu 

Afyon K. 
H. Dinçer 

İmzada bulunamadı. 
Ankara 
/. Yetiş 

Burdur 
X. Yavuzkaıı 

İmzada bulunamadı. 

Edirne 
M. Ilarmaneıoğlu 

İçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Konya 
O. N. Canpolat 

Manisa 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı. 

Ankara 
Y. Köker 

Aydın 
31. K. Yılmaz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üııer 

İmzada bulunamadı. 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

İmzada bulunamadı. 
İzmir 

T. Orhon 
İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Ankara 
H. T. Toker 

Bolu 
H. 1. Cop 

Çorum 
A. Topçuoaşı 

Eskişehir 
M. İ. Angı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
N. Akyurt 

İmzada bulunamadı. 
Maraş 

A. Karakügiik 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1309) 
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Muğla Ordu Rize Sivas 
M. Akarca K. Şensoy E. Y. Akçal M. Timisi 

Tabiî Üye Tokat Trabzon Trabzon 
S. Özgür İ. H. Balcı A. §. Ağanoğlu A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı. 

Uşak Uşak Urfa Zonguldak 
M. F. Atayurt O. Dengiz 1. E. Karakapıcı S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Oumlhuıriyet Senatosu (S. Sayısı : 1309) 
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HÜKÜMET TASARISI 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelin 35.000 nci (Sosyal transferler) bölü
münün 35.220 nci (Emekli ikramiyesi) madde
sine (600 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 
1969 yıllı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velin 61.000 nci (Kurumlar hasılatı) bölümü
nün 61.110 ncu (Döner sermayeden yardım ola
rak) maddesine (600 000) lira eklenmiştir. 

MADDE 3. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Orman 
bakanları yürütür. 

9 . 12 . 1969 
Devlet Bakanı 

R. Sezgin 
Devlet Bakanı 

G. Titrek 
Adalet Bakanı 

T. Z. Önder 
İçişleri Bakanı 

H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

/. Ertem 
Çalışma Bakanı 

S. Öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

S. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Başbakan 
8. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
it*. Sezgin 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. İ. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

S* Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakam 

N. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 
Gençlik ve Spor Bakanı 

1. Sezgin 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Orman Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/3) ve (B) işaretli cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

i » » 
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Toplantı : 9 i 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 

Meclisi 1/136; Cumhuriyet Senatosu 1/1032) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 912/9857 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
9 . 12 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci madde : 

Bölüm Madde Düşülen Eklenen 

22.000 22.711 627 000) imar ve İskân Bakanlığı 22.711 nci tertibine konulan 
23.000 23.711 627 000 ) ödenekle Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü lâboratu-

varı inşaatının tamamlanmasına kifayet etmiyeceğinden. 
mukavele gereğince mütaaihhidin alacağının ödenebilme
si için 23:711 nci maddeden tasarrufu mümkün görülen 
627 000 liranın adı geçen maddeye aktarılması zorun
lu görülmüştür. 

İkinci madde : 
Malûmları olduğu üzere; Devlet, Orman ve Gençlik ve Spor bakanlıkları teşekkül etmiş bu

lunmaktadır. Bu bakanlıklara ait teşkilât kanunları henüz çıkmamış bulunduğundan, Bakan 
ödenekleri, Başbakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenmesi gerekmektedir. -

Gereken ödemeyi sağlamak üzere, Başbakanlık 1969 yılı Bütçesinin 11.430 ncu madide unvanın
da değişiklik yapılmasına ihtiyaç görülmüştür. 

Üçüncü mad'de : 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 1969 yılı Bütçesinin 34.110 ncu madde unvanının; memleketimiz 

döviz kaynak ve imkânlarının getiştirilmesi maksadiyle 18 . 9 .1969 gün ve 13.304 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan 6/12209 sayılı Turistik gelişme politikası esasları hakkındaki Kararname 
gereğince yapılacak giderleri de kapsamak maksadiyle, madde unvanına «Turizm» kelimesinin 
eklenmesi zorunlu görülmüştür; 

3 0 
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Dördüncü madde : 
Maliye Bakanlığı 1968 yılı Bütçesinin (A/3) işaretli cetvelinin 36.000 nci (Borç ödemeleri) bö

lümünde yeniden açılan 36.350 nci (Geçen Ve eski yıllar karşılıksız borçları «Bu ödemekten har
canmayan kısmı ertesi yıla devden ödemek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.») maddeye 
(100 000 liralık olağanüstü ödenefe konulmuştu. Mezkûr olağanüstü ödeneğe ait kanun 1968 malî 
yılının sonuna doğru yayınlanmış olduğundan, ınatMe unvanının altındaki açıklamaya istina
den 1969 yılına bu ödenek devredilmiştir. Devrine ait açıklamanın bir seneye mahsus olması ve 
bu tertibe 5 nci madde ile (19 123 812) liralık ek ödenek verilmesi öngörüldüğünden, gerekli 
borçlara ait ödemenin cari yılda ödenemeyip, 1970 malî yılında ödenmesini sağlamak üzere, açık
lamanın yeniden konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Beşinci madde : 

B,'51ıüm Madde Eklenen 

(A/ l ) 

Başbakanlık 

11.000 11.430 6 000 Bu kanun tasarınnın 2 nci maddesi ile madde unvanı değiştiril
miş olup, tertibinde yeteri kadar ödenek bulunmadığından, gere
ken ödemeyi sağlamalk üzere, bu miktarın eklenmesi zorunludur. 

Danıştay 

13.000 13.610 30 000 Bilindiği üzere 1969 yılı bütçesinin Karma Bütçe Komisyonunda 
görüşülmesi sonunda (A/l) cari harcamalarından % 5 oranında 
tasarruf yapılmıştı. Kira mııkavelesine göre Danıştay Başkanlığı 
bütçesinin 13.610 ncıı maddesinden gereken ödemeyi sağlamak üze
re, bu miktarın ilâvesi lüzumludur. 

Maliye Bakanlığı 

12.000 12.120 50 000 000 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair 
1101 sayılı Kanunun yürürlüğe geçmesiyle, genel ve katma bütçeli 
idarelerde istihdam edilen personelin büyük bir kısmının emekliye 
ayrılacağı tahmin edilmişti. 
Bu duruma göre; % 10 - 15 oranında verilecek avansın karşılığı 
olan 470 milyondan 1969 yılı Bütçesinin, Karma Bütçe Komisyo
nunda müzakeresi sırasında 70 milyon lirası düşülerek, 400 milvona 
iindirilmişti. Fakat, 1101 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden ve 
1969 malî yılının da 8 nci ayına gelmiş olmamıza rağmen, tahmin 
edilen personel emekliye ayrılmamıştır. 
Bu itibarla; yıl sonuna kadar olan ihltayacm karşılanması için bu 
tertibe 50 000 000 liranın eHenmesd lâzımdır. 

Millî Eğitim Bakanlığı 

12.000 12.111 122 000 000 Millî Eğitim Bakanlığına ilk, orta ve yüksek dereceli okulları için 
1057 sayılı Kanunla 15 962 aded yeni kadro verümiştir. Bu kadro
lara da atanmalar yapılmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, 1101 
sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle, emekliye laynlaoakların sa-
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Bölüm Madde Eklemen I Z A H A T 

12.441 
12.442 
12.444 

40 000 000 
3 000 000 
1 000 000 

yısı tahmin edilen miktarda olmadığından, 242 sayılı Kanun gere
ğince işgal edilen kadrolarda üst dereceye yapılacak terfiler dolayı-
isiyle, terfi farkı olarak ödenecek maaşlarda da artış olacaktır. 
Bu itibarla, malî yıl sonuna kadar olan ihtiyacın karşılanabilmesi 
için bu miktarın eklenmesi zaruridir. 

1969 - 1970 öğretim yılında yeniden hizmete girmiş olan yeni ve 
eski okullarda öğrenci artışına paralel olarak derslik adedi de 
artırılmıştır. Bu sebeple, aylık ders adedi bir yıl öncesine nazaran 
750 000 saat çoğaltılmıştır. 
Malî yıl sonuna kadarla ders ücretinin borca kalmadan ödenmesi 
için tertipleri hizalarında gösterilen miktarların eklenmesi zo
runludur. 

12.731 40 000 000 443 sayılı Kanun gereğince asil ve stajiyer ilkokul öğretmenleriyle, 
291 sayılı Kanuna göre er öğrelmcn olarak çalışanlara eğitim öde
neği verilmektedir. Lise ve dengi okullardan mezun olun, yedek 
subay aday öğretmen olarak görev ifa edenlerden, 285 savdı Ka
nuna göre ilkokul öğretmeni olarak tâyin edilenlere de eğitim öde
neği verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yeni mezun olup, tâyin edi
len 14 850 aded öğretmenin eğitim ödeneği de 1969 yılı Bütçe
sinde nazara alınmamıştır. 
Bu itibarla, ihtivacm yıl sonuna kadar karşılanabilmesi için bu 
tertibe 40 000 000 liranın ilâvesi gerekmektedir. 

15.000 15.221 4 000 000 Orta dereceli okullarla kolejlerin adedi 1969 - 1970 öğretim yılı 
başında açılanlarla beraber 2 000 e. öğretmen okullarının adedi 
105 e, ortaokul ve lise seviyesindeki meslekî teknik öğretim okul
larının adedi 1 900 e. yüksek öğretim okullarının adedi 15 e 
imam - hatip okullariyle yüksek islâm enstitülerinin adedi 51 e, 
öğretmen okullarının da adedi 84 e yükseltilmiştir. 
Bu okulların yıl sonuna kadar yiyecek, yakacak, diyecek ve sair 
giderlerinin karşılanması için tertinerindeki ödenekler kâfi gel-
miyeceği/nden. maddeleri hizalarında yazılı miktarların eklenme
sine ihtiyaç duyulmuştur. 

15.331 4 245 000 "Devlet Tiva+rosu ile "Devlet Onera ve Balesi Genel müdürlükleri-
15.332 6 255 000 nin iht ivalarına ait ödenek. Millî B^itim Bakanlığı Bütçesinden 

verilmektedir. Bu teşebbüslerin bütçeleri iki yıldan beri ayrı ola
rak tanzim edilmektedir. Ayrıca. İstanbul Kültür Sarayı hizmete 
açılmış olduğundan. 28.7.1969 tarihli ve 6/12301 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararma göre. bu müessesenin giderleri de Devlet Ti
yatrosu ile Devlet Opera ve Balesi G-enel müdürlükleri bütçele
rinden karşılanacaktır. 
Yıl sonuna kadar olan ih+ivaelann karşılanabilmesi için ter+rnle-
rindeki ödenek yetersiz olduğundan, maddeleri hizalarında yazılı 
ödeneklerin eklenmesi zorunludur. 
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12.000 

13.000 
14.000 

12.282 
12.382 
12.911 
13.352 
14.822 
14.823 

2 200 000 
200 000 
500 000 

11 500 000 
300 000 
300 000 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

12.000 12.520 3 375 000 2825 sayılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanununa ek 
6851 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre, yalnız bu bakanlıkta 
görev alan veznedar ve veznedar yardımcıları ile kıymet muhafız
larına kasa tazminatı verilmekte idi. 1969 yılı Bütçesine bağlı (R) 
işaretli cetvele, adı geçen bakanlığın merkez ve taşradaki memur
larına da kasa tazminatı verilmesini öngören hüküm Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde bu cetvelin müzakeresi sırasında konul
muştur. Karşılığı olan ödenekten bir kısmı maddelerarası aktarma 
ile giderilmiştir. Yıl sonuna kadar olan kasa tazminatının karşı
lanması için 12.520 nci tertibe daha 3 375 000 liranın eklenmesi 
lüzumludur. 

Tarım Bakanlığı 

Tarım ürünlerimize arız olan muhtelif hastalık ve haşerelerle ge
rekli mücadelenin zamanında yapılabilmesi için ihtiyaç bulunan 
ve karşılığı bütçe tasarruflarından temin edilmek üzere, 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Tarım Bakanlığı 
kısmının ilgili tertiplerine hizalarında gösterilen miktarların öde
nek kaydedilmesi, 6813 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanıla
rak, 20.8.1969 tarihli ve 6/12293 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile adı geçen bakanlık cari yıl bütçesinin bu cetvelde gösterilen 
tertiplerine ödenek kaydedilmiştir. 
6813 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde; Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ilk toplantısını takibeden 10 gün içinde tetkikine su
nulmak üzere, ödenek kaydedilen 15 000 000 liralık ödeneğin 
kanunlaşabilmesi için bu kanun tasarısına ithali zorunlu görül
müştür. 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 

23.000 23.612 1 000 000 Maliye Bakanlığı ile kamu kuruluşlarımız için Amerikan ihtiyaç 
fazlasından temin edilen malzemelerin iktisap ve tamir masraf
larını karşılamak üzere, yılı bütçesine konulan ödenek kâfi gelme
mektedir. Bu cümleden olarak, Maliye Bakanlığı ve kamu kuru
luşlarının adına yakında gelecek olan malzeme ve teçhizatın, bil
hassa küçük ünitelerin malî durumlarının imkânsızlığı sebebiyle, 
malzeme bedellerini ödiyemediğinden, bu gider Maliye Bütçesin
den karşılanmaktadır. 

Bu itibarla, Maliye Bakanlığı (A/2) işaretli cetvelinin 23.612 
nci maddesine (1 000 000) liralık ödemeğin eklenmesi elzemdir. 
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Bölüm Madde Eklenen İ z a h a t 

Bayındırlık Bakanlığı 

22.000 22.854 30 000 000 Malûmları olduğu üzere, Beden Terbiyesi spor tesislerine ait 
inşaatlarının bir kısmı Bayındırlık Bakanlığına devredilmişti. Dev
redilen inşaatların adedi 21 e baliğ olmaktadır. Bunların arasında 
İzmir Halkapınar Stadı, İstanbul Fenerbahçe Stadı ve Anadolu 
Hisarı Kamp Sitesi gibi yapılar bulunmaktadır. Bu tesisler için 
Beden Terbiyesi Grenci Müdürlüğü cari yıl bütçesine proje tutar
larının eok altında ödenek konulmuştur. Bunun için adı geçen 
Bakanlık Bütçesinde de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüme ait 
bu tertip yer almıştır. Nitekim bu tertibe Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin tatil devresinde tahakkuk eden mütaahhit alacaklarının 
karşılanması maksadiyle, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin tasar
ruf ıı mümkün görülen tertiplerimden (19 000 000) liralık aktar
ma yapılmıştır. Diğer taraftan, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununun 10 ncu maddesi gereğince de (5 600 000) 
liralık ödenek bu tertibe eklenmiştir. Bununla beraber, temin edi
len bu ödeneklerle do ihtiyaç karşılanıamamaktadır. 

Halen tahakkuk eden ve malî yıl sonuna kadar olan ihtiyacın 
giderilmesi için bu tertibe daha 30 000 000 liralık ödemeğin ilâ
vesi gerekmektedir. 

imar ve iskân Bakanlığı 

1969 yılı başından bugüne kadar meydana gelen büyük âfet
lerden zarar gören afetzedelere yapılacak inşaata, bütün yapı ve 
kamu tesislerine ve bunlarla ilgili işlere harcanmak üzere, 7269 sa
yılı Kanunun 33 ncü maddesini değiştiren 1051 sayılı Kanuna gö
re tesis edilmiş bulunan fona devredilmesi için, 23 . 7 . 1969 ta
rih ve 6/12182 sayılı Karara istinaden İmar ve İskân Bakanlığı 
cari yıl bütçesinin 22.770 nci maddesine ödenek kaydedilmişti. 

Bakanlar Kurulu Kararma müsteniden ödenek kaydedilmiş bu
lunan bu miktarın 7269 sayılı Kanunun 35 nci maddesinde Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin açılışını taıkibedem 15 gün içinde 
tetkikine sunulmak şartı yer almış bulunmaktadır. Karşılığı yıl 
içinde yapılacak tasarrufla temin edilmek üzere, ödenek kaydedi
len 164 184 000 liralık ödeneğin kanunlaşabilmesi için bu kanun 
tasarısına ithali lüzumludur. 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

34.000 34 122 2 925 000 Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçesinin muhtelif tertip
lerine verilen ek ödeneğin Hazinle yardımımdan karşılanması için 
bu miktarın 34.122 nci maddeye eklenmesinle ihtiyaç vardır. 

22.000 22.770 164 184 000 
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36.000 36.350 19 123 812 Hazine muameleleri dolayısiyle bankalara ödenecek komisyon, 
faiz ve vergi gibi giderleri karşılamak üzere, 1968 yılı Malliye Ba
kanlığı Bütçesinin 36.810 nen (Faiz, acyo ve para farkları) mad
desine konulan (52.000 000) liralık ödenek tamamen sarf edildiği 
gibi, (19 123 812) lira da ödenek dışı harcama yapılmış ve bu 
miktar Hafine İç Tediyeler Saymanlığifnca bütçeden mahsubedi-
lerek, ödemeler hesabına alınmıştır. 

Hazine muameleleri dolayısiyle zaruri sebeplerle ödenek dışı 
bankalara ödenecek bu miktar için cari yılda 36.300 ncü (Geçen 
yıllar borçları) maddesine aktarma yapılması araştırılmışsa da. 
tertibinde ödenek olmadığından karşılıksız borç mahiyetini almış 
b u lunmak t adır. 

Gereken muamelelerin yapılabilmesi! ve borçların tasfiye edile
bilmesi için bu miktarın Maliye. Bakanlığı Bütçesinin (A/3) işa
retli cetvelinde mevcut 36.350 ııci maddesine eklenmesi zaruridir. 

Ek ödenekler yıl içinde yapılacak tasarrufla karşılanacaktır. 

Altınicı madde : 
a) 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 17.000 nci (Savunma enfrastrüktür 

hizmetleri giderleri) başlığı altında bulunan NATO Enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği heır çe
şit giderler kısmına ait izahatın altına 7 nci bendden sonra, 8 nci bend olarak, «NADGE Projesinin 
tahakkukunda ev sahibi memleket olarak, memleketimize tereddübeden teknik, idari, hukukî ve 
malî hizmetlerin NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığınca aksatılmadan yürütülebilmesi için 
ücretleri NADGEMO tarafından gönderilmek ve gönderildiği sürece istihdam edilmek ve Balkan
lar Kurulundan karar alınmak suretiyle sözleşmeli rjersonel istihdamının sağlanması maksadiyle» 
(2) sayılı cetvelde yazılı formülün konulmasına lüzum hâsıl olmuştur. 

b) 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (E.) işaretli cetvelin 21.000 nci (Etüd ve proje giderleri) 
başlığı ile başlıyan etüd ve proje giderleri kısmına ait izahatın altındaki 9 numaralı bendine açık
lık vermek ve 22.000 nci yapı ve tesis giderleri tertibi bulunmıyan ve kalkınma fonundan yapıla-
lacaık araştırma projeleri ile ilgili yatırım hizmet ve personelinin döşeme ve demirbaş ihtiyacının 
karşılanması için yapı, tesis ve büyük onarını giderleri maddesine ait (E) formülünde esasen mev-
cudolan hükme mütenazır olarak etüd ve proje giderleri maddesine ait formüle de aynı izahatın 
verilmesi maksadiyle (3) sayılı cetvelde yazılı formülün çıkarılmasına yerine (4) sayılı cetvelde 
yazılı formülün konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

e) Devlet Plânlama Teşkilâtının 1969 yılı Bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin 23.612 nci (Ta
şıt alımları) maddesine (100 000) liralık ödenek konulmuştur. Bu ödenekle satmalınması gereken 
taşıta ait kadro (E) cetveline konulmadığından, gereken taşıtın temin edilebilmesi için (5) sayılı 
cetvelde yazılı taşıt formüle eklenmiştir. 

d) Tarım Bakanlığına ait (E) formülünde gösterilen taşıtların yerine hizmetin lâyıkıveçhi-
le ifasını temin maksadı ile ilişik (6) sayılı cetveldeki taşıt kadroları çıkarılmış, yerine (7) sa
yılı cetveldeki kadrolar konulmuştur. 

e) Madde ile ilgili (E) formülüne konulan izahata göre genel ve katma bütçeli idarelere ak
tarma yapılabilmekte ise de bilhassa Devlet Plânlama Teşkilâtınca yürütülmekte olan ihracatı ve 
turizmi teşvik, madencilik ve pazarlama gibi 19 69 programının ağırlık verdiği konulardaki araş
tırma ve projeler için lüzumu halinde Devlet Plânlama Teşkilâtının kendi bütçesinin ilgili madde
lerine aktarma yapılamamaktadır. 

Teşkilâtın madde ile ilgili ve döviz imkânları mızı artırma gayesine matuf hizmetleri lâyıkı veç
hile yapabilmesini temiııen, gerekli aktarmayı yapabilmesi için (8) sayılı cetvelde yazılı formülün 
çıkarılmasına ve (9) sayılı cetvelde yazılı formülün eklenmesine lüzum hâsıl olmuştur. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 19 .12 . 1969 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/136 
Karar No: 9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuru lan (1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değ'işildik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katıldıkları otu
rumda görüşüldü; 

Tasarının 1 nci 'maddesi, 
İmar ve İskân Bakanlığınca inşa ettirilmekte olan Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü lâbora-

tuvarı mütaahhidinin alacağının ödenebilmesini tenıinen 23.711 nci maddeden, tasarrufu mümkün 
görülen (627 000) liralık bir ödeneğin 22.711 nci maddeye aktarılmasını, 

İkinci maddesi, 
Teşekkül eden ve fakat teşkilât kanunları henüz mevcut olmıyan Devlet, Orman, Gençlik ve 

Spor bakanlıkları Bakan ödenekleri Başbakanlık bütçesinin ilgili tertibinden ödenmektedir. Gere
ken bu ödeneği sağlamak üzere Başbakanlık cari bütçesi 11.430 ncu madde unvanında değişiklik 
yapılmasını, 

Üçüncü madde, 
Devlet Plânlama Teşkilâtı cari yıl bütçesinin 34.110 madde unvanına bir kelime ilâvesini, 
Dördüncü madde, 
Cari yıl bütçesine bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının 36.000 nci bölü

münün 36.350 nci maddesine bir ibare ilâvesini, 
Beşinci madde, 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tasarıya bağlı (1) 

sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (513 643 812) liralik ek ödenek verilmesini, 
Altıncı madde, 
(R) işaretli cetvelde yapılan formül ve taşıt cetvellerindeki değişiklikleri öngörmektedir. 
Gerekçesinde nedenleri tafsilen izah edilen tasarı ve bağlı cetvelleri Komisyonumuzca aynen 

kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Baş

kanlığa arz olunur. 

Başkan 
Sakarya 

İV. Bayar 

Adana 
M. K. Küçüktepepmar 

İmzada bulunamadı. 
Ankara 

A. Yalçın 
İmzada bulunamadı. 

Bolu 
K. Demir 

İmzada bulunamadı. 
Edirne 

M. N. Ergendi 

Başkan V. 
Aydın 

İ. C. Ege 

Afyon K. 
H. Dinçer 

İmzada bulunamadı. 
Ankara 
1. Yetiş 

Burdur 
N. Yavuzkan 

İmzada bulunamadı. 
Edirne 

M. Harmancıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
Y. Köker 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Üner 

İmzada bulunamadı. 
Elâzığ 

Ö. F. S anaç 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danı§man 

Ankara 
' H. T. Toker 

Bolu 
H. İ. Cop 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Eskişehir 
M. î. Angı 
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Hatay 
H. Özkan 

İzmir 
M. Akan 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Muğla 
M. Akarca 
Tabiî Üye 
8. Özgür 

Uşak 
M. F. Atayurt 

îçel 
C. Okyayuz 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Konya 
0. N. Canpolat 

Manisa 
H. Okçu 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

İmzada bulunamadı. 
İzmir 

T. Orhon 
İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
t. E. Erdim 

Maraş 
A. İmamoğlu 

İmzada bulunamadı. 
Ordu 

K. Şensoy 
Tokat 

1. H. Balcı 

Uşak 
0. Dengiz 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

Urfa 
İ. E. Karakapıcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
N. Akyurt 

İmzada bulunamadı. 
Maraş 

A. Karaküçük 

Sivas 
M. Timisi 
Trabzon 

A. R. Uzuner 
İmzada bulunamadı. 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı. 
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HÜKÜMET TASARISI 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1969 yık Bütçe Kanunuma 
bağlı (A/2) işaretli cetvelin İmar ve iskân 
Bıakankğı kısmının 23.000 nci (Makina, teçhi
zat ialımları ve onarımları) bölümünün 23.711 
noi (Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları) maddesinden (627 000) lira düşülerek, 
22.000 noi (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümünün, 22.711 nci (Yapı, tesis ve 
büyük onlarım giderleri) maddesine (aktarıl
mıştır. 

MADDE 2. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Başbakanlık kıs
mının 11.000 noi (ödenekler) bölümünün 
11.430 ncu (Davlcc JJcık-anları ve Köy İdleri 
Balkanı ödenekleri) madde unvanı (Devlet Ba
kanları, Köy işleni Bakanı, Orman Bakanı ve 
Gençlik ve Spor Bakamı ödenekleri) şeküm» 
de değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Devlet Plânlama 
teşkilâtı kısmının 34.110 ncu (ihracatı geliştir
me program ve projeleri için genel ve katma 
bütçeli idareler ile kamu teşebbüslerine yapıla
cak aktarma ve ödemeler) madde unvanı, (ihra
catı ve turizmi geliştirme program ve projeleri 
için genel ve katma bütçeli idareler ile, kamu 
teşebbüslerine yapılacak aktarana ve ödemekr) 
şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 4. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işareti cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) bölümü
nün 36.350 nci (Geçen ve eski yıllar karşılıksız 
borçları) madde unvanının sonuna, «Bu öde
nekten haroanmıyan kısmını ertesi yıla devren 
ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir» 
ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 5. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(513 643 812) liralık ek ödenek verilfmiştir. 

MADDE 6. — 1969 yık Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvellde : 

a) Bölüm : 17.000 (Savunma enfrastrük-

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mjaddesd ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nan kalbul ©dlmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kalbul edillmliştıir. 
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(Hükümetin teklifi) 

tür hizmetleri giderileni) başlığı ialtına ilişik (2) 
ısayılı cöfcv&lde yazılı formül eklenmek, 

ıb) Bölüm : 21.000 (Etüt ve proje giderle
ri) başlığı altındaki ilişik (3) sayılı cetvelde 
yazılı formül çıkarılarak, yerine ilişik (4) sayı
lı cetvelde yazılı formül eklenmek; 

c) (237 sayılı Kanun gereğince alınacak 
taşıtlar) başlığı altına ilişik (5) sayılı cetvel
de yazılı taşıt eklenmek; 

d) (237 sayılı Kanun gereğince alınacak 
taşıtlar) başlığı altında bulunan Tarım Bakan
lığı kısmından ilişik (6) sayılı cetvelde yazılı 
taşıtlar çıkarılarak, yerine ilişik (7) sayılı cet
velde yazılı taşıtlar eklenmek, 

e) Bölüm : 34.000 (Malî transferler) baş
lığı altında bulunan ilişik (8) sayılı cetvelde 
yazılı formül çıkarılarak, yerine ilişik (9) sa
yılı cetvelde yazılı formül eklenmek, 

Suretiyle değişiklik yapılmıştır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tariMnde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye Bakam 
yürütür. 

9 . 12 . 1969 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
R. Sezgin 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metin) 

MADDE 7. — Taslarının 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
Ar. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Cevheri 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 
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Tasarıya bağh cetveller 

(1) SAYILI CETVEL 

Ödeneğin çeşiti 

Eklenen 
Lira 

000 

000 

(A/ l ) 

Başbakanlık 
ÖDENEKLER Bölüm toplamı 

Başbakan ve Bakan ödenekleri 
11.430 Devlet bakanları, Köy İşleri Bakanı, Orman Bakanı ve Genç

lik ve Spor Bakanı ödenekleri 

Danıştay 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

Maliye Bakanlığı 
000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

AYLIKLAR 
12.120 Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcamalar (Bu ödene

ğin genel bütçede mevcut veya yeniden açılacak tertiplere aktar
maya ve katma bütçelerin mevcut veya yeniden açılacak tertiple
rine ödenek ve (B) cetvellerine gelir kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir.) 

G 000 

6 000 

30 000 

30 000 

50 000 000 

50 000 000 

000 

Millî Eğitim Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm, toplamı 206 000 000 

AYLIKLAR 
12.111 İlk, orta ve yüksek dereceli okullarla akademiler aylıkları 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Ders ücreti 

12.441 Orta dereceli ve yüksek okulların ders ve asistanları ücreti 
12.442 Her dereceli meslekî ve teknik okullar ile mektupla öğretim mer

kezi öğretmenlerinin, ders, egsersiz, şeflik ve asistanları ücretleri 
12.444 Askerlik ders ücreti 

ÖDENEKLER 
Özel kanunları gereğince verilen diğer ödenekler 

12.731 443 sayılı Kanun gereğince verilecek ilkokul öğretmenleri ödeneği 

122 000 000 

40 000 000 

3 000 000 
1 000 000 

40 000 000 
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Eklenen 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşi] i Lira 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 22 000 000 

OKUL GİDERLERİ 
Ortaokullarla, liseler, kolejler ve imam - hatip okulları giderleri 

15.221 Büro giderleri 4 O00 000 
llköğretmen okulları giderleri 

15.237 Yiyecek alım ve giderleri 4 250 000 
Yüksek öğretmen okulları ile eğitim enstitüleri ve Yüksek İslâm 
enstitüleri giderleri 

15.241 Büro giderleri 500 000 
z Ortaokul ve lise seviyesindeki teknik ve meslekî okullar giderleri 

15.251 Büro giderleri 1 000 000 
Yüksek Teknik ve teknik öğretmen okulları giderleri 

15.281 Büro giderleri 500 000 
15.287 Yiyecek alım ve giderleri 1 250 O00 

EĞİTİM KURUMLARI GİDERLERİ 
Devlet Tiyatrosu, Devlet Opera ve Balesi giderleri 

15.331 Devlet Tiyatrosu giderleri 4 245 000 
15.332 Devlet Opera ve Balesi giderleri 6 255 000 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 3 375 000 

TAZMİNATLAR 
Kasa. tazmiüatı 

Tarım Bakanlığı 

PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 

3 375 000 

2 900 000 12.000 

İşçi ücretleri 
12.282 Tarımsal mücadele işleri, genel idare ve kurumları işçi ücretleri 2 200 000 

Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları / 
12.382 Tarımsal mücadele Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim 

karşılıkları 200 000 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
12.911 Tarımsal mücadele işleri ve kurumları geçici görev yolluğu 500 000 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 11 500 000 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
iSağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri 

13.352 Tarımsal mücadele sağlık, araç, gereç ve ilâç -alımları ve giderleri 11 500 000 
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Ödeneğin çeşidi 

HİZMET GİDERLERİ 

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Tarımsal mücadele giderleri 

14.822 Ulaştırma giderleri 
14.823 Taşıt işletme ve onarma giderleri 

Eklenen 
Lira 

Bölüm toplamı 600 000 

300 000 
300 000 

(A/ l ) Toplamı 296 411 000 

(A/2) 

Maliye Bakanlığı 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI 
Bölüm toplamı 1 000 000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.612 Taşıt alımları ve onanmlariyle ilgili giderler 

Bayındırlık Bakanlığı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

1 000 000 

Bölüm toplamı 30 000 000 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
22.854 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

imar ve iskân Bakanlığı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

30 000 000 

Bölüm toplamı 164 184 000 

22.770 Umumi hayata müessir âfetler hakkında 7269 sayılı Kanunun 
33 ncü maddesi gereğince (T. Emlâk Kredi Bankasına yatırıla
cak paralar) 164 184 000 

(A/2) Toplamı 195 184 000 
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Eklenen 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira 

(A/3) 

Maliye Bakanlığı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölüm toplamı 2 925 000 

KATMA BÜTÇELİ İDARELERE HAZİNE YARDIMLARI 
34.122 Petrol Dairesi Başkanlığına 2 925 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölüm toplamı 19 123 812 

36.350 Geçen ve eski yıllar karşılıksız borçları «Bu ödenekten harcan-
mıyan kısmını ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir» 19 123 812 

(A/3) Toplamı 22 048 812 

Genel toplam 513 643 812 

(2) SAYILI CETVEL 

NATO Enfrastrüktür tesislerinin gerektirdiği her çeşit giderler 
8. — «NADGE projesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığının uygun mütalâasına istinaden 

Bakanlar Kurulu kararı ile tesbit edilecek sayıda ve mukavele ücretleri ile geçici olarak is
tihdam edilecek sözleşmeli teknik personelin ücretleri (Karşılığı NADGEMO'dan geldiği müd
detçe)» 

(3) SAYILI CETVEL 

9. — Devlet Plânlama Teşkilâtının 933 sayılı Kanun hükümleri dâhilinde yaptıracağı araş
tırma, inceleme, proje giderleri ve koordinasyonun zaruri kıldığı giderler. 

(4) SAYILI CETVEL 

9. — Devlet Plânlama teşkilâtının 340 ve 933 sayılı kanunlar hükümleri dâhilinde ve diğer 
yaptıracağı araştırma, inceleme ve proje giderleri ve yatırım hizmetlerinin gerektirdiği döşe
me ve demirbaş ve koordinasyonun zaruri kıldığı giderler. 

(5) SAYILI CETVEL 

237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar 
Devlet Plânlama Teşkilâtı 

Nerede 
Aded Cinsi Diferansiyel kullanılacağı 

1 Arazi kaptıkaçtı 4 X 4 Daire hizmetlerinde 
(Şehir dışı) 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1310) 



— 15 — 

(6) SAYILI CETVEL 

Taşıt alımları 
237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar 

. Tarım Bakanlığı 
Nerede 

Aded Cinsi Diferansiyel kullanılacağı 

6 Kaptıkaçtı (Şehir dışı 4 X 2 Zirai mücadele 
hizmetleri için) hizmetlerinde 

(7) SAYILI CETVEL 

Taşıt alımları 
237 sayılı Kanun gereğince aüınacak taşıtlar 

Tarım Bakanlığı 
Nerede 

Aded Cinsi Diferansiyel kullanılacağı 

6 Arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı) 4 X 4 Zirai mücadele 
hizmetlerinde 

(8) SAYILI CETVEL 

Bölüm : 34.000 Malî transferler 
İhracatı geliştirme program ve projeleri için genel ve katma bütçeli idarelerle kamu teşeb

büslerine yapılacak aktarma ve ödemeler : 
İhracatın geliştirilmesi gayesine matuf program ve projeleri desteklemek ve özellikle pazar

lama ve ihracatı teşvik için ağırlık verilen diğer konularda kamu scktörünce yapılan çalışma
lara yardımcı olmak üzere genel ve katma bütçeli idarelerin mevcut veya yeniden açılacak ter
tiplerine Devlet. Plânlama Teşkilâtının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca aktarılabilir. Aynı 
maksatlarla kamu teşebbüslerinde yapılacak ödemeler de 34.110 ncu maddeden karşılanır. 

(9) SAYILI CETVEL 
Bölüm : 34.000 Malî transferler 

İhracatı ve turizmi geliştirme program ve projeleri için genel ve katma bütçeli idarelerle kamu 
teşebbüslerine yapılacak aktarma ve ödemeler : İhracatın ve turizmin geliştirilmesi gayesine 
matuf program ve projeleri desteklemek ve özellikle pazarlama ve ihracatı teşvik için ağırlık 
verilen diğer konularda kamu sektörünce yapılan ve yaptırılacak çalışmalara yardımcı olmak 
üzere genel - Devlet Plânlama Teşkilâtı dâhil - ve katma bütçeli idarelerin ilgili veya yeniden 
açılacak tertiplerine Devlet Plânlama Teşkilâtının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca aktarıla
bilir. Aynı maksatlarla kamu kuruluş ve teşebbüslerine yapılacak ödemeler de 34.110 ncu mad
deden karşılanır. 

(Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı) 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) ve (9) sayılı Cetveller ayne kabul edil
miştir. 
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"Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1969yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 2 / 1 ; Cumhuriyet Senatosu 2/272) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . 11 . 1969 

Saymanlık Müdürlüğü 
No. : 3794 

Yüksek Başkanlığa 

(A/1) cari harcamalar ıcetvelinin Cumlhuriyet Senatosu 
kamın teklifi gerekçesiyle 'birlikte takdim kılınmıştır. 

idare Âmiri İdare Âmiri! 
Nahit Altan Muzaffer Yurdakuler 

Gr JCJ rv-faj ü (j/ Jii 

Cumhuriyet Senatosu 1969 malî yılı Bütçesinin (A/ l ) cari harcamalar kısmının 12.000 nci per
sonel giderleri bölümünün 12.911 nci (Avrupa Konseyi Asisamble ve Daimî komisyonlarına iştirak ede
ceklerin yollukları) maddesine mevzu (228.000) liralık ödenek tamamen sarf edilmiş olup, Kasım -
Aralık 1969 ve Ocak - Şubat 1970 aylarında vâki olacak komisyon toplantılarına ve Ocak 1970 ayın
da toplanacalk Genel Kurul toplantısına iştirak edecek olan senatörlerin yolluklarını .karşılamak 
için (100 0Ö0) liralık ek bir ödeneğe ihtiyaç hâsıl olduğu Avrupa Konseyi Türk: Heyeti Başkanlı
ğının 22 . 10 . 1969 gün ve 841 - 64177 sayılı yazılariyle bildirilmiştir. 

Aktarmanın temini için bütçemizin diğer bölümlerinden tasarruf imkânı görülmediğinden umu-
Mni bütçenin tasarrufundan karşılamak üzere (100 000) liralık ek ödenek aktarılması zarureti hâsıl 
olmuştur. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 19 . 12 . 1969 

Esas No. : 2/1 
Karar No. : 3 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale SbuyurUİan Cumlhuriyet Senlatosu idare Âmirlerinin 
(1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişkilik yapılması hakkında kanun tek
lifi), ilgililerin de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Cumlhuriyet Senatosu 1969 malî yılı Bütçesinin (A/ l ) işaretli cetvelin personel giderleri bölümü^ 
nün 12.911 (Avrupa Konseyi Asîsanıble ve Daiimî komisyonlarına iştirak edeceklerin yollukları) 
^maddesine konulan (228 000) liralık: ödenek tamamen sarf edilmiş olduğu cihetle malî yıl içerisinde 
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1969 ımalî yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Oereğine 'müsaadelerinizi arz ederiz. 
İdare Âmiri 
Akif Tekin 
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yapılması mukarrer toplantılara katılacak üyelerin yolluklarını karşılamak üzere ilgili tertibe* 
('100 000) liralık Ibir ek ödenek verilmesini öngören teklif, Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine sunulmaJk üzere Yüksek Başkan
lığa arz olunur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayat 

x\dana 
M. K. Küçüktepepınar 

imzada bulunamadı. 

Ankara 
A. Yalçın 

imzada bulunamadı. 

Bolu 
K. Demir 

imzada bulunamadı. 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

Hatay 
İT. Özkan 

İzmir 
M. Akan 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Muğla 
M. Akarca 

Tabiî Üye 
8. Özgür 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Başkan V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Afyon K. 
H. Dinçer 

imzada bulunamadı. 

Ankara 
î. Yetiş 

Burdur 
N. Yavuzkan 

imzada bulunamadı. 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

içel 
C. Okyayuz 

İzmir 
C. Karagözoğlu 

Konya 
0. N. Canpolat 

Manisa 
H. Okçu 

imzada bulunamadı. 

Ordu 
K. Şensoy 

Tokat 
1. H. Balcı 

Uşak 
0. Dengiz 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
Y. Köker 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
R. Üner 

İmzada bulunamadı. 

Elâzığ 
Ö. F. 8anaç 

istanbul 
0. C. Fersoy 

imzada bulunamadı. 

İzmir 
T. Orhon 

İmzada bulunamadı. 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Maraş 
A. hnanıoğlu 

Rize 
E. Y. Akçal 

Trabzon 
A. 8. Ağanoğlu 

Urfa 
1. E. Karakapıcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
H. T. Toker 

Bolu 
H. 1. Cop 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Malatya 
N. Akyurt 

İmzada bulunamadı^. 
Maraş 

A. Karaküçük 

Sivas 
M. Timisi 

Trabzon 
A. R. Uzuner 

İmzada bulunamadı. -
Zonguldak 

S. T. Müftüoğlu 
İmzada bulunamadı.-

Oumlhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1311) 
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CUMHURİYET SENATOSU İDARE 

ÂMİRLERİNİN TEKLİFİ 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Cumhuriyet Sena
tosu kısmının 12.000 nci bölümiiniün 12.911 nci 
(Avrupa Konseyi Assamble ve Daimî Komisyon
larına iştirak edeceklerin yollukları) maddesine 
(100 000) lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı ve Maliye Bakanı yürütür. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretti 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 noi maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

•̂— 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 1311) 




