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İçindekiler 

1. — Geçen tutanak özeti 

2. — Görüşülen işler 

1. —- Devlet Su îşleri Genel Müdürlü
ğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde 
kullanılmak üzere bono ihracına yetki 
verilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye Komisyonu ile Kurucu' Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporu (1/65) 
(S. S. 41) 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Temsilciler Meclisi Başkanlığının; 1960 Ma
lî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvel ile Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkın
daki Kanunun Temsilciler Meclisince kabul 
edildiğini ifade eden tezkeresi okundu ve bilgi 
edinildi. 

1960 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu*. 
nuna bağlı (D) işaretli cetvel ile Devlet me-

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Muhterem arkadaşlarım; Temsilciler Meeli-

2. — GÖRÜŞ! 

1. — Devlet Su İğleri Genel Müdürlüğünce 
girişilecek sâri taahhüt iğlerinde kullanılmak 
üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon raporu (i/65) 
(S. 8. 41) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifi üzerinde sözü 
Kâmil Karay elioğlu'na veriyorum. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, es
kiden hususi bir kanunla Devlet Su İşlerine bo
no çıkarma yetkisi verilmiş. Bu bono çıkarma 
yetkisi bu sene sona ermiştir. Şimdi yeni bir 
yetki istiyorlar. Bu kanun, üç maddeliktir. Ka
nun, Temsilciler Meclisinden geçmiştir. Birinci 
maddede küçük bir değişiklik var. Bilmiyorum, 

(1) 41 S. sayılı basmayazı Temsilciler Mec
lisinin 43 ncü Birleğim tutanağının sonundadır. 

murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (J.) sayılı cet
velin Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve 
kabul olundu. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Madanoğlu öemal Tunçkanat Haydar 

Divan Kâtibi 
özgür Selâhattin 

sinden bir kanun teklifi gelmiştir. 

alâkalı komisyon arkadaşlarım bu mevzuda ko
nuşacaklar mı? Fakat önemli olmasına rağmen 
basit bir kanundur. Tasvibinde fayda vardır. 
Verilecek olan bu yetki ile Devlet Su İşleri, za
manında sâri taahhütlerini yapabilecek, yeni
den bono çıkarabilecek v. s. Senelere ayırarak 
tahdidedilmiş bir durumdadır. 

Tümü hakkında bu kadar konuştuktan 
sonra müsaade ederseniz tasarıyı bir kere oku
yalım. 

BAŞKAN — Tasarının tümünün okunma
sının kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(Tasarının tümü okundu.) 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde ko

nuşmak istiyen arkadaşımız var mı? 
KAPLAN KADRİ — İlgili komisyondan 

geçmiş midir? Mütalâası var mı? 
KARAVELİOĞLU KÂMİL — Hazırlanmış 

geldi, ilgili Komisyondan geçip geçmediğini bil-

BIEÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 15,40 

BAŞKAN — Tunçkanat Haydar 

KÂTİPLER : Özgür Selâhattin, Karavelioğlu Kâmil 
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miyorum. Başlığı okudum, Bütçe ve Maliye Ko
misyonu ile ilgili bir mevzudur. Komisyona ha
vale edilmiş olan tasarının başlığı dikkatimi 
çekmedi. Hazırlığımı yaptım, çalışmaları yap
tım ve ilgili mütehassıs arkadaşlara tetkik et
tirdim. Bu sırada zuhulen havale edildiğinden 
yemden sistemi değiştirmek suretiyle iktisat 
Komisyonuna devrettik. Fakat hazırlık, Ko
misyonumuzca yapılmış, iktisat Komisyonu da 
gözden geçirmiştir. Mutaıbakat olmuştur ki, bu
raya getirilmiştir. 

KAPLAN KADRİ — Bono çıkartmak yet
kisi kime aidolacaktır? 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Yetki, daha 
ziyade, Maliye Bakanına veriliyor. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; kanu
nun tümünün kabulü ile maddelere geçilmesini 
oyunuza sunuyorum, kaibul edenler... Etmiyen-
ler... Kaibul edilmiştir. 

Kanunu madde madde okuyoruz. 

Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünce girişile
cek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere 
bono ihracına yetki verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 6200 
sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince giri
şilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak ve 
yıllık miktarı faizleriyle birlikte 110 milyon li
rayı geçmemek üzere yeniden 400 milyon lira
ya kadar bono ihracına Maliye Bakanı mezun
dur. 

iç taahhütler dolayısiyle ihraeedilecek bono
ların miktarı yılda 60 milyon lirayı geçemez. 

Çılkarılacak bonolar her sene Devlet Su İş
leri Umum Müdürlüğü bütçesine konulacak tah
sisattan itfa olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Umum Müdür
lüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kul
lanılmak üzere 7030 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi ile verilmiş olan- 600 milyon liraya kadar 
bono ihraç yetkisinin kullanılmryan kısmı ip
tal edilmiştir. 

BALKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde — Birinci maddede yazılı bo
no ihracı yetkisinin 1961 malî yılı içinde kul
lanabilecek miktarı, bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihe kadar 7030 sayılı Kanunun ikinci 
maddesine istinaden aynı yıl içinde çıkarılmış 
bulunan bono miktarı tenzil edilmek suretiyle 
tesibit olunur. 

İç bonolara ait 60 milyon liralık takyitte de 
aynı esas tatbik edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil- . 
mistir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve ta
sarı konunlaşmıştır. 

Kapanma saati: 16,10 




