
D O N E M C Î L T : 4 TOPLANTI : 1 

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

Yetmişdokuzuncu Birleşim 

4.9. 1962 Sah 

İçindekiler 
Sayfa 

282:284 
284 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 285 
1. —• Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 

Erkin'in, Irak konusunda Millet Meclisin
de vâki beyanatının Cumhuriyet Senato
sunda tekrarına lüzum olup olmadığına 
dair 285 

2. — Tabiî Üyelerden Sıtkı Ulay'm, 
Irak'ın 14 Temmuz millî bayramına katı
lan Türk Heyetinin Başkanı sıfatiyle be
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3. —' Cumhurbaşkanınca seçilen üyeler
den Burhanettin Uluç'un, memleketin için
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4. — İran'ın uğradığı yer sarsıntısı fe
lâketi dolayısiyle Cumhuriyet Senatosu
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muzu aşarak şehidettikleri iki erin ailele
rine Cumhuriyet Senatosunun teessür ve 

taziyelerinin bildirilmesi hakkında önerge 
6. — Vazife ile yurt dışına gitmiş olan 

Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlu'nun vekillik edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/106) 

7. — Vefat etmiş olan Enver Akoğ-
lu'ndan boşalan Cumhuriyet Senatosu üye
liğine, Cumhurbaşkanlığı kontenjanından 
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Üyesi Rifat özdeş'e izin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
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9. — Hastalığı dolayısiyle iki aydan 
fazla izin alan Cumhuriyet Senatosu Ko
caeli Üyesi Eifat özdeş'in tahsisatının veri
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rahisar Üyesi Rasim Hancıoğlu'nun, Af-



Sayfa 
yon sakızının satışından no miktar döviz 
temin edilmekte olduğuna dair . Ticaret 
Bakanındru sözlü sorusu (0/71) 21)1 

2. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Ka
nı lma r üyesi lifi si m Hancıoğlu 'nun, Vakıf
lara. dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(fi/72) 21)1 

:>. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi \ u s r e t Tuna 'nm, köy mahalle muh
tar ve ih t iyar heyeti, belediye, mimini 
meclis seçimlerinin geciktirilmesi sebebine 
dair, fcişleri Bakanından sözlü sorasu 
(.(i/7:'-î) 291 

4. - - Cumhuriyet Senatosu Kas tamonu 
(iyesi . \usret Tuna 'nm, orman bölgesinde 
yaşıyan halkın geçini v> çalışma imkânla
rını sağlamak hususunda ne gibi tedbir ler 
alındığına dair sözlü sorusu ve Tarım Ba
kanı .Mehmet îzmen' in cevabı ((i/74) 291 :295 

5. —- Cumhuriyet Senatosu Istenlml 
Üyesi Iîit'at Öztürkçine 'nin , Ö. Al tay Ege-
sel hakkında Adliye Bakanlığınca bir tah
kikat açılıp açılmadığına dai r sözlü sorusu 
ve Adalet Bakanı Abdülhak Kemal Yö
rük.'ün cevabı (6/70) 295:290 

(i. -— Cumhuriyet Senatosu M araş Üye
si .Vedim Evliya 'nın, 27 Mayıs İnkılâbını 
mütaak ıp Hazineye yapılan bağışlara da i r 
sözlü sorusu ve Maliye Bakanı Ferit "Me
len "m cevabı (fi/77) 29fi :50:Î 

7. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Kara-
hisar tTyesi Mustafa Yılmaz îneeoğlu 'nun, 

Sayfa 
imam - H a t i p okullarının orta kısmının ne
den lâğvedildiğine dair sözlü sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Şevket liaşit Hat ipoğ-
lıı/nıın cevabı (fi/78) 50:1:504 

8. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
üyesi Hüsnü Dikeçligil ' in, vilâyetler ve 
çevrelerinde hakkaniye t esaslarına daya
nan biı- idarenin i h d ulu yolunda yapılan 
çalışmaların neler olduğuna da i r içişleri 
Bakanından sözlü sorusu (G/79) 504 

/* - - Yazılı- sorular re cevapları Î>0İ 

1. — Cumhuriyet .Senatosu Kayseri 
Üyesi Hüsnü Dikeçligil ' in, Kayseri mer
kezine bağlı Hac ı la r nahiyesine yardım 
fonuna ait buğdaydan verilmemesi sebebi
ne dai r yazılı soru önergesi ve Ticaret Ba
kanı Muhlis Kte'nin cevabı (7/41) 504:505 

2. - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si NV-vzat Özerdemli 'nin Devlet hizmetle 
rindi1 çalışanlara ödenen aylık, ücret ve 
yevmiyelerin her devre ait asgari ve âzami 
miklarkın ım dair, yazılı soru önergesi ve. 
Başbakan adına Devlet 'Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hasan Dinçer ' in cevabı 
(7/4fi) 505:508 

n. - - Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Mehmet Ünaldı 'nın, MaUrif Şûrasının 
imanı - Ha t ip okulları için aldığı kara ra 
da i r yazılı soru önergesi ve Millî Eği t im 
Bakanı Şevket Raşit rFatipoğhfnun ceva
bı (7/48) 508 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Enver 
Akoğlu'nıın vefat ett iğine dair Başbakanlık 
tezkeresi okundu ve hâtırasını taziz için üç da
kika saygı duruşu yapıldı . 

Türkiye Cumhuriyet i Hükümet i ile Birleşik 
Arap Cumhuriyet i Hükümet i arasında imza edi
len «Türkiye Cumhuriyet i ile Birleşik Arap 
Cumhuriyet i (Mısır Kvaleti) arasındaki 15 . 8 . 

Ad ve soyadlariiiın değişikliğine ilişkin ; 195:> tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek 
4 Uy I ili 1958 ve 

Ahvali şahsiye konusunda Milletlerarası ma
lûmat teatisi hakkındaki 4 Kylül 1958 tarihli 
Sözleşmelerle 

Protokol» ile eklerinin onaylanmasının uygun 
bulunduğu ve 

fi:>fi8 sayılı Kanunla onaylanan Milletlerarası 
Sağlık Tüzüuiinün, IV-ak Cenel Beyanname-
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sinin sağlıkla ilgili kısmını değişt iren .11) .Mayıs 
1900 tarihl i E k Tüzüğün onaylanması hakkında 
Millet Meclisince kabul olunan kanun tasar ı lar ı 
ikinci defa açık oya sunuldu ve tasar ı lar ın ka-
nun luğu kabul olundu. 

Başbakan ve Hakanlar ın temsil ödenekleri 
hakk ındak i 2^ sayılı Kanuna ek ve 

Ankara Şap Enst i tüsü ve müştemilât ı inşası 
için gelecek yıl lara sâri t aahhüt le re girişilmesi 
hakkında Millet .Meclisince kabul olunan ka
nun tasarı lar ı görüşüldü ve kanun la r kabul 
edildi. 

1078 sayılı Yedek subay ve yedek askerî me
mur la r Kanununun .'! ncü maddesinin değişti
rilmesine ve bu kanuna geçiei maddeler ilâvesi 
hakkında 97 sayılı Kanunun geçiei ikinci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında Millet 
.Meclisince kabul olunan kanun teklifinin reddi
ni tazammun eden Bütçe Komisyonu raporu 
kabul olundu. 

1901 tarihli ve 222 savıl İ lköğretim 
ve Eğitim Kanununun. 29 . 5 . 1901 tar ihl i ve 
:!08 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 5 nci mad

desinin tadil i hakkında .Millet .Meclisince kabul 
edilen kanun tasarısı ile 

.Millî Eğitim Bakanl ığ ına bağlı Er t ik okul
ları mütedavil sermayesi hakkındaki ;>42o sayı
lı. Kanunun •'> ncü maddesinin değiştiri lmesine 
dai r .Millet Meclisince kabul edilen kanun tek
lifi görüşüldü ve kanun luk la r ı kabul edildi. 

Üyelerin seçmenleriyle temas ve l lükümel 
Programı üzerinde görüşlerini aksett irebilme-
1 erini sağlamak maksadiyle, Anayasanın 8'» 
ncü maddesine göre, Cumhuriyet Senatosunun 
•> Eylüle k a d a r tat i le ka ra r vermesine .dair 
önerge okundu ve yapılan görüşmeler sonunda 
kabul olundu. 

4 Eylül .1962 Salı günü saat İT) te toplanıl
mak üzere üzere .Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 
Sırrı A tul a i) 

Kâtip 
Zonguldak 

Tarih liemzi Ballan 

Kâtip 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

-Melımel Ali Demir in , korunmaya muhtaç; ço
cuklar ın yur t ve tahsisat lar ına dai r sözlü so
ru önergesi, .Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanl ık la r ın ı gönderilmiştir . ((î/80) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
.Mehmet Ali Demir'in, 1950 - 1902 yılları ara
sında öğretmenl ikten ayr ı lanlara ve öğretmen
lik' meslekinin cazip hale getirilmesi için ne
ler düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir . (0/81) 

•'!. — Cumhuriyet Senatosu Maras Üyesi 
Nedim Evl iya inn , geçen yıl üniversite ve yük
sek okullara devam imkânı bulamıyanlarla bu 
yıl liselerden mezun olacak öğrencilerin üni
versitelere devamı için ne gibi tedbir ler alındı
ğına dai r sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Ba
kanlığına gönderilmiştir . (0/82) 

4. — Cumhuriyet Senatosu .Maras Üyesi 
Nedim Evliya'nııı, İzmir Senatörü Ömer L fit fi 
Bozcah'nm Kayseri 'de yapt ığı konuşmaya dair 
sözlü soru önergesi. Millî Eğitim 'Bakanlığına 
gönderilmiştir . ((İ/8.'») 

5. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut 'un , Cumhurbaşkanın ın 21 i lazira. ı 
1902 tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan be
yanat ına dai r sözlü soru önergesi. Başbakanlı
ğa gönderilmiştir . (0/84) 

0. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Kifat Öztürkçine 'nin, İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Sıddık Sami Onar ' a dair sözlü soru 
önergesi. Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (0/85) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
lıil'at Öztürkçine 'nin, ikinci Koalisyon Hükü
metinin affa ait protokolünde niçin yalnız 
siyasi suçluların nazarı i t ibara alındığına dair 
sözlü soru önergesi. Adalet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (0 /80) 

8. — Cumhuriyet Senatosu İs tanbul üyes i 
Ivil'at Öztürkçine 'nin, yü rü r lük t e olmıyan bir 
ta l imatname ile hareket eden federasyon hak
kında bir takibat açılıp açılmadığına dair söz
lü soru önergesi. Başbakanlığa gönderilmiştir . 
(0/87) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Kah
ini Arıkan' ın, part izanca hareket eden idare 
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âmiri ve memur la r mevcudoJup olmadığına 
dair sözlü soru önergesi, Başbakanlığa gönde
rilmiştir. (G/88) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi lialı-
ıni Arıkan ' ın , t ü tün istihsaline dair sözlü soru 
önergesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığına gönde 
riliniştir. (G/89) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Neşet Çetintaş ' ın, Çiftçilerin Ziraat Bankasına 
olan borçlarına da i r sözlü soru önergesi, Tica
ret ve Tarım 'Bakanlıklarına gönderilmiştir . 
(G/90) 

12. - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Ömer Lüti'i Bozcalı 'mn. 222 sayılı İ lköğretim 
ve Eğitim Kanununa dai r sözlü soru önergesi, 
Millî Eğitim .Bakanlığına gönderilmiştir . (G/91) 

\'-\. —-- Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçliğil'i n, Hükümet programında 
aydın din adamlar ın ın yetişt ir i leceğine dai r 
sözlü soru önergesi. Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir . (G/92) 

14. Cumhuriyet Senatosu Adana İyes i 
Mehmet Ünaldı'ııın, T. C. "Ziraa t Bankasının 
zirai kredi politikasında önemli tu t tuğu esasla
ra dair sözlü soru önergesi. Ticaret Bakanlığı
na gönderilmişin-. (ö/9o) 

Vazıh, sondur 
I. Cumhuriyet Senatosu Adamı Üyesi 

Mehmet üna ld ı 'n ın , Maarif Şurasının İmam 
Hatip okulları için aldığı karara dai r yazılı so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir . (.7/48) 

'2. -•-• Cumhuriyet. Senatosu M.araş Üyesi Ne
dim Evliya/nın, Doğu ve Cüney - Anadolu böl
gelerindeki asayiş du rumuna dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri ve Adalet Bakanlıklar ına gön 
deıi I mistir. (7/49) 

o. Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu'nun, Doğu ve Cüney - Anadolu bölge-
leı indeki asayiş durumuna, dair yazılı soru 
önergesi, İrişleri ve Adalet Bakanlıklar ına gön
derilmişin*. (7/f>0) 

KÂĞITLAR 

4. Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ' ın, yasama dokunulmazlığı hak 
kında Başbakanlık tezkeresi ('.]/\\0) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna ) 

."). Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
('ahit Tokgöz'ün. yasama dokunulmazlığı hak 
kında: 'Başbakanlık teskeresi Cî/I M ) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna ) 

(i. Cumhuriyel Senatosu Bursa Üyesi İli 
san Sabri Çağl ıyangir in , yasama dokunulmazlı
ğı hakk ında Başbakanlık tezkeresi (•'!/l 12) »Ana
yasa, ve Adalet Komisyonlarına) 

2. — GELEN 

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu .Adana Üyesi 

T u r h a n Kapanl ı 'n ın , yasama dokunulmazl ığı 
hakk ında Başbakanl ık tezkeresi ('•)/']07) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu A d a n a Üyesi Tur
han Kapanlı 'nın, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanl ık tezkeresi (.'>/108) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

•î. —- Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Ca
hit A k y a r î n , yasama dokunulmazl ığı hakkında 
Başbakanl ık tezkeresi (.'V'K)9) (Anayasa ve Ada
let Komisyonuna) j 



B Î R Î N C Î O T U & U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER Tarık Remzi Baltan (Zonguldak), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN Birleşimi acıyorum. 

3, — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

L — Dışişleri Hakanı Feridun Cemal Er
kin'in, frak konusunda Millet Meclisinde vâki 
beyanatının Cumhuriyet Senatosunda tekrarına 
lüzum olup olmadığına dair 

»Sayın arkadaşlarım ; gündeme, geçmeden ev
vel Başkanlığın mâruzâtı olarak bir hususu 
arz edeceğim. 

Sayın Hariciye Vekilimiz Irak mevzuu üze
rinde dün Millet Meclisinde maruzatla bu
lunmuşlardı. Bu mâruzâtı gerek radyo, gerek 
gazetelerde t af si lâ tiyle neşredilmiş bulunmakta
dır. Kendileriyle temasa geçtim, ileride Se
natoya umumi siyasetimiz üzerinde malûmat 
vermeye, -mâruzâtta bulunmaya her zaman 
memnuniyetle hazır olduklarını, fakat dün 
Millet M'eclisindeki mâruzâtından geniş ölçü
de intişar etmesi sebebiyle Senatomuzun mü
talâasını öğrenmek istediğini ifade etmişlerdir. 
Bendeniz, Millet Meclisinde ve'-üen malûmat 
geniş ölçüde intişar ettiği için, bugün eğer 
tensibederseniz burada tekrarına lüzum olma
dığı mütalâasındayını. Hariciye Bakanı bura
da ama, eğer lüzum görülmezse tekrar edil
mesin. (Lüzum yok sesleri) 

.•„-'. — Tabiî üyelerden Sıtkı Clay\u, Irak'
ın. İt Temmuz Milli Bayramına katılan Türk 
Heyetinin Başkanı sıfat iyi e beyanatı 

BALKAN Buyuıun Sıtkı Trlav ne mev
zu üzerinde konuşacaksınız? 

SİTKİ ULAY (Tabii üye) - İrak a giden 
heyet münasebetiyle 5 dakikalık mâruzâtta bu
lun aoağn a. 

BAŞKAN -- Buyurun. 
SITKI ULAY (Tabiî üye i - Muhterem ar

kadaşlarım, 

.1. Sayın. Hariciye Vekilimizin kıymetli iza
hatını fırsat bilerek, Meclisimizin tatili mü
nasebetiyle bugüne kadar huzurlarınıza geti
remediğim Türk heyetinin Bağdad ziyareti 
hakkında notumda 'bulunan bir kaç sahifeyi 
bir hususta tenevvürleri bakımından, arzını 
lüzumlu gördüm. 

'2. İrak Hükümeti 14 Temmuz Millî Bay
ramları münasebetiyle 18 - 20 Devlet meya-
ııında, Türkiye'mizden de bir temsilî heyetin 
gönderilmesi için Hükümetimizden ricada bu
lunmuş. 

Bu arada evvelce bâzı Arap memleketleri 
ile olan eski ve 'hususi dostluğumuzu nazarı iti
bara alan İrak Hükümetinden bu merasimde 
bulunmam yolunda bendeniz de özel bir da
vet almıştım. 

Durumu Sayın Senato Başkanımıza ve Hü
kümetimize intikal ettirerek müsaadelerini ali)) 
icabeti tercih eyledim. Tabiatiyle yaşım ve 
vazifem dolayısiyle heyetimizin başkanlığını da 
deruhte ettim. 

• >. Bağdad'ta diğer devletlerin bâzı ba
kanları da bulunan heyetler misillû karşılan
dık. İkâmet mahallimize muvasalatta Riyasete 
takdim edeceğim 8 günlük bayram ve geziler 
programını tetkik ettim. Bu programda he
yetlerin İrak Hariciye Veziri ve Irak Devlet 
Reisi tarafından kabullerine ait bir kısım yok 
idi. Mihmandarım subaya benim Hariciye Veziri
ni ve Devlet Reisini ziyaret edeceğimi bu husus
ta 14 Temmuz ile 18 Temmuz arasında gün ve sa
at tâyininin serbest ve kendilerine aidelduğunu ve 
neticenin bana bildirilmesini rica ettim. 16 
Temmuz günü 'bilâhara diğer heyetlere de teş
mil edildiğini öğrendiğim Irak Hariciye Ve
zirinin ziyaretini bütün heyetimizin iştirakiy-
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C. Senatosu B : 79 4 . 9 . 1962 Ö : İ 
lc yapt ık ve bir saat müeldelle e;ok elnstaııe gö
rüşmelerde bulunduk. 

17 Temmuz 'günü Irak Devlet ilcisi tarafın-
<Ian yalnız bendeniz, heyetten Hariciye mümes
silimiz ve Büyükelçimiz davet olunarak protokol 
ve mûtat harici kendi samimî İsrarları üzerin*1 

'2 saat kadar çok dostane bir görüşme cereyan 
etti. Ve ertesi «'ünü de aynı protokol ve merasim
le uğuriandık. 

Buraya, avdetimizde; nereden, nasıl ve ne 
maksatla sızdırılacağı sizlerce malûm bir havadis 
de heyetimizin randevu için •;"> •gün şurada bura
da dolaştığı balonu uçuruldu ve cidden hayreti
mi mueibolarak .beni düşündürdü . Sebeplerini 
buldum," fakat takdir edersiniz ki, millî menfaat
lere uygun io'clmiyen bazı hususları, boğaza ka
dar gelmiş iken, çıkarmadan yutmakta fayda Nar
dır dedik. 

Bereket bu arada Hariciye Vekaletimiz im
dada yetişerek böyle bir durumun ademi mevcu
diyetini efkârı ıımumiyeye tebliğ eyledi. 

Belki lüzumsuz ama bu arada bir küçük gaze
tede senatör arkadaşınızın orada, gün doldurup 
taksinin işlemesini hedef tutan bir imasını göre
rek müteessir olduğum için arz mecburiyetinde 
yiın. .Senatör arkadaşınız ne senatosundan, ne de 
hazinesinden 10 paralık harcırah ve yevmiye al
maksızın lüzumlu ve şerefli gördüğü bu vazifeyi 
5 defa. gördüğü Bağdad'ı , 50 derecedeki sıcaklığı 
ihtiyar ile iktifa eylemiştir. 

Bu mevzuda daha fazla bir şey söylemek iste
miyorum. Ancak gerek basın haberleri ve gerek
se Hükümet tebliğleri dolayısiyle açıklık rejimi 
içinde her mevzuun efkârı umnıniycnin doğru 
haberlerle iyi tenviri yolunda basın ile Hüküme
tin karşılıklı vazife ve vecibeleri şayanı arzudur. 

Bu sebeple basından ziyade hükümetlerimize 
ufak bir tarizde bulunmak isterim. Maalesef biz
de basın 'memleket haberleri yönünden lâyikı veç
hile duyurulanla maktadır. 

Mademki ideal bir demokrasiye1 doğru yönel
mek arzusundayız. Mademki (Bâzı millî menfaat
ler hariç.) bir açıklık düzeni içinde çalışmayı fay
dalı görüyoruz. 

O halde demokrasiyi onu aldığımız ideal 
memleketlerdeki basın - hükümet münasebetleri
ni de bir tetkikten geçirelim. Onların her teşek
kül de her müessesede, 'önemle üzerinde; durduk
ları publiç information eledikleri bizde' esmi olup 
cismanivelini, kendini göstereni ivem bürolar mı 

olur veya basın duyurma büroları mı olur. Hü
kümetçe basma, hakikatleri mütemadiyen intikal 
elfiremilir ve onları da sağa sola koşturmaktan, 
ıiKH-buren kulaktan duyduklar ını tahkik etmedim 
yazmaktan kurtaral im. 

Bğer kimse gücenmezse1 bir hakikati arz ede
yim. Hisarda Türkiye hakkındaki haberleri alan 
bir dostum Türkiye 'nin iktisaden, moralman, her 
bakundan ve her an yıkılmak ve batmak üzere' 
olduğunu bana üzülerek-hattâ, ağlıyarak anlat t ı . 
(ieçen hafta buraya gelmişti, gördüm. Yahu si/de 
eledikleri durum yok, çok şükür Allaha her im 
kânlarınız bizden daha kuvvetli ve daha iyi eli-
yerek teselli bulmuş. Sayın Hariciye Vekilimi
zin izah buyurduğu üzücü Irak olaylarına orada, 
i'dindiğim bâzı intihalara rağmen temas edecek 
e [eğil i m. 

Yalnız şunu arz edeyim ki, İrak milleti ve> 
lıalkiyle geçmiş uzun ve tarihî rabıtamız dolayı
siyle dışardan ve herden kim ne kaelar müessir 
olursa olsun, ırak ve Türk ınilleth'riııi kolay ko
lay birbirine düşman etmenin mümkün olanuya-
e-ağını anlamış bulunmaktayım. Her iki Hükü
metin karşılıklı büyük basiretinin ele İm yöneh'iı 
müllmm e>lacağıııa inanarak mâruzâtıma son ve
rir, hürmellerimi takdim ederim. (Alkışlar) 

H. ----- (<umhıtrbaşkanınc<ı seçilen üyelerden 
liıtrlıa nettin. Vluç'un, memleketin içinde bulun 
ıhıf/ıı durum hakkındaki izahatı re İçişleri Ha
kten ı Salıir Kurutlııof/lıı'nun eertıbı. 

Bl 'RHANRTTİN- VlArÇ 
rica enliyorum. 

B A Ş K A N Xe hakkında: 
Bl 'RHAN'KTTİN V\A'(\ 

hakkında. 

fiündiMiı dışı söz 

Memleket a liva I i 

BAŞKAN Buyurun. 
B m H I A : \ r : T T İ . \ V\A( 

lanın, elli günli 
birçok verlerini. 

• Aziz arkaelaş-
1 iitîl esnasında memleketin 

ge'zelinı, "'ördüm memleket 
dâvalar ını vatatıela.şlarımızla. görüştüm. Bun
ların hepsi hie-bir zaman gönül ferahlatıeu ve 
iç jıçıcı değildir. Bunlardan sizlere özetler arz 
edce-eğim. 

.MCmleketiınizdeki lıeu' sınıf halk üzüntülü 
ve- endişelidir. Zemgin düşünüyor , orta halli 
hayat, mücadele'sinele, fakir ve> bir kısım işe;i 
sınıl'ı aç değil ama tok da eleğil, memur sınıfı 
»•ecinı zorluğu içinde olduğunelan vazifesine 
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I Yine gün geçmiyor ki, j anda rma karakolu 

basılmasın ve j andarmanın vazifesine -müda
hale edilmesin. İzmir 'd i ' bir hoca Hükümet 

J aleyhine konuşuyor, karakola götürülüyor , 
I halk Hükümet konağı önünde nümayiş yapı

yor. İ ş t e ! Bu ve bu gibi hallerin hepsi Hü
kümet otoritesinin kifayetsizliğine acı bi
re i1 misaldir. 

Ayrıca Şarkta. 'ki eşkiya hareket i düşünü
lecek ve üzerinde ehmenıiyetle durulacak bir 

I mevzudur. Bu hareket ler hakikaten âdi bir 
soygunculuk mu? Yoksa bir fikir mahsûlü ha
reket midir? Hükümet in bu hususa nazarı dik-

I katini çekerim. Şekavet olan -mıntakalarda ne 
olursa olsun tanı mânasiyle Devlet, kuvvet ve 
kudret ini her hususta göstermeli ve asayişi 

I mut lak teinin etmelidir. 

C. Senatosu B : 
lâyjki veçhile bakamamakta , ist ikbal endişe
sinde olduğundan vazife salâhiyetini kullana
mamakta ve bu yüzden de bütün Devlet daire
lerinde bir «adanı sendelik» hüküm sürmekte
dir, .Memurların hiçbir zaman yüzlerinin gül
düğünü. görmedim. Bin bir düşünce içinde olan 
bir insanın pek tabii olarak yüzü gülmez. 
Bundan dolayı da işlerimiz bozuk gidiyor. 

Şehir ler ; bakımsız, başıboş belediye hizmet
leri noksan kontrol iar kifayetsizdir, 

Meselâ; i s tanbul 'dan : Restore edilen Top
hanedeki binanın yeni açılan cadde kısmının 
önüne gecekondu yapılmış. Vatandaşın mesken 
ihtiyacını t akd i r etmekle beraber, hiç kimse
nin şehirlerimizi berbat ve perişan etmeye 
hakkı yoktur . 

İhı gibi olayları a l âkadar l a r ya, görmüyor
lar, veya, görüp aldırmıyorlar . Belediye za
bıtası halk ile senli benli ve laubalidir. 

Asayiş ise; şehirlerimizde iyi değil. Taş
rada çok üzücüdür. Zabıta ile halk arasında 
yine lâubalilik mevcuttur . Polisin yeni bir 
ismi de «abey» dir. P>ir va tandaş bir suç veya 
kabahat işlediği zaman polisin müdahalesine 
mâruz kalırsa derhal (abey boş ver yahu) gibi 
sözelrle mukabele etmekte ve işi idarei masla
hat yoluna, koymaya çal ışmaktadır . 

Bu haller Devlet otoritesini or tadan ka ld ı r 
anıkta, ve asayiş muhtel olmaktadır . 

Anadolu 'da şekavet, yol kesme vakaları güt. 
geçmiyor ki, olmasın. Meşrutiyetten evvel Ma
kedonya 'da çeteler köyleri ve çiftlikleri basar, 
yakar , y ıkar , yağma ederlerdi . Bizde de şimdi 
aynı haller vâki olmakta ve pek tabiî olarak 
va tandaş du rumdan endişe etmektedir . 

Doğu'da. ki, eşkiya faaliyeti sürüp gidiyor 
ve şimdiye kada r işitilmemiş vaka la r oluyor. 
bOO kişilik bir j anda rma kuvveti 4 kişilik bir 
eşkiya. g rubunu sarıyor. İki saat müsademe 
ediliyor bir başçavuş şehit, bir yüzbaşı, bil
er yaral ı veriyoruz, müsademe sonunda eşkiya 
yalnız bir yara l ı b ı rakarak çenberi yar ıyor 
ve kaçıyor. .Bu harekâ ta ne isim vereceğiz ve 
nasıl tefsir edeceğiz. 

Şunu da arz edeyim ki. bu şehit başçavuş 
ailesine Hükümet in fevkalâdeden yardım yap
ması lâzımdır. Yalnız bir eytam maaşı ile 
bu biçare aileyi bjrakmıynlını. 

Muhterem arkadaşlar ını , 
Dahiliye Vekili arkadaşımızın gazetelerde 

Elâzığ 'da verdiği bir beyanatı okudum. Bu 
beyana t ta (Şerirlerin ellerinde silâhları var, 
masum halkın ise silâhları alınmış. Ben bu 
silâhların iadesi için icabeden teşebbüsleri 
yapacağım) buyurmuşlar . Eğer bu sözler haki
ka t ise bu o demekt i r k i ; «Devlet sizleri mü
dafaadan ve korumaktan âcizdir» sizlere si
lâhlarınızı vereceğiz, sizler kendinizi korursu
nuz. Den böyle anladım ve temenni ederim 
ki, yanlış anlamış olayım. 

Muhterem arkakadaş la r ım : 
Kısaca şunu ifade etimde isterim ki. Hükü

met. varl ığını her sahada ispat etmelidir. 
İdaredeki lâubalilik or tadan kalkmalıdır . 

MVnıiır vazifesine bağlanmalı , salâhiyetini 
kullanmalı , zabıta vakur ve tanı mânasiyle 
dürüst , ciddî olmalıdır ki, halle Hükümete , ka
nun la ra karşı saygı duysun. 

Büyük bir kütlenin huzursuzluğunu ve hoş
nutsuzluğunu mucip bir halden de kısaca bahis 
edeceğim. Bmekli maaşları : 

150 lira asli maaşla emekli olan bir vali 
1 000 lira k a d a r emekli maaşı a lmakta , aynı 
maaşla emekli olan, bir albay 1 700 lira maaş 
a lmakta , yine aynı maaşla emekli olan bir tüm-
geenral 1 900 lira maaş a lmaktadı r . 

Orduda, en yüksek k u m a n d a mevkiini işgal 
etmiş. Erkânı Harbiye Reisliği yapmış bir or
general de 150 lira asli maaşla emekli olmuş, 
bugün 1 700 lira maaş a lmaktadır . 
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Misaller çoktur, bu adaletsizliklere bir son I 

vermek de Hükümetin vazifesidir. Ayrıca vergi | 
adaletsizliğinden vatandaş şikâyetçidir. Bu hu- I 
susun da tezelden ayarlanması gerekmektedir. 

Sözlerime son verirken bütçe konuşmaların
da senatör ve milletvekili arkadaşlarımız; bir
çok kıymetli ve yerinde teklif ve temennilerde 
bulunmuş idiler. 

Aradan aylar geçti hakikaten, mâkul ve ye
rinde yapılmış olan bu tekliflerden hangisi ele 
alındı veya yerine getirildi'» Zannedersem hiç
birisi. Şu halde, biz burada nahak yere söz söy
lüyoruz ve temennilerde bulunuyoruz. 

Arkadaşlar : 
Günler ve aylar geçmekte, vatandaş Hükü

metten enerjik karar ve hareketler beklemek 
tedir. 

Milletin yüzünün güldüğünü görmek bizim 
için en büyük bahtiyarlık olacaktır. (Sağdan, 
alkışlar) I 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI SAHİR KÜRUTLU-

OĞLU —• Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun çok değerli üyeleri; hepinizi hürmetle se
lâmlarım. Yeni çalışmaya başladığımız bugünün 
ilk toplantısında, sayın generalin ortaya koy- | 
duğu meseleyi cevapsız bırakmak istemediğim I 
için huzurunuzu birkaç dakika işgal edeceğim 
Bu sebeple affmızı rica ederim. 

Yeni Anayasa nizamı içerisinde, demokratik 
idarenin yeni ışığı altında, gerek asayiş zaviye
sinden, gerekse memleketin idaresi zaviyesinden 
kat'cdilmesi lâzımgelcn merhalenin çok kısa ol- I 
madiğini takdir buyurursunuz. Bugünkü ida
remin kendi kafamda hututunu çizdiğim yüzü
nü size tarif etmek isterim. İdare, güleryüzle, 
vatandaşın başı sıkıştığı zaman iltica edebile
ceği bir melce, kanunların tam hâkimiyetini 
temin edecek olan bir otorite, içindeki hisler ve 
temayüller hangi istikamette olursa olsun işiyle 
hislerini karıştırmıyaeak bir tatbikat. Çizdiğim 
hutut bunlardan ibarettir. Bu hututun tahak
kukunda hizmetim sebk eder, bunu tahakkuk 
ettirmekteki gayretlerim neticeye ulaşmasa 
bile, bu istikamette muayyen bir merhale kat'-
edebilirsem hayatımın şerefli bir devresini ev
lâtlarıma mânevi miras olarak bırakacağımı te
min ederim. 

Evet, sayın generalim, -bâzı yenlerde birta
kım asayişsizlik mevcut; ama takdir buyurur- | 
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I sunuz ki, bunlar bugünün meselesi değil, 1955 
I senesinden beri devam eden şeylerdir. O gün-
I den beri Koçero ismi mevcut, o günden beri 

Selim Tilki ismi mevcut, o günden beri Agit is
mi mevcuttur. Bunların üzerinde bugünkü an
layış içindeki takip şekliyle, dünkü anlayış için
deki takibi mukayese ettiğiniz zaman, bunun 
bugünkü günahını sadece İçişleri Bakanının 
sırtına yüklemek hakkına sahip değilsiniz, sa
yın generalim. Mesele sadece üç ismin mevcu
diyeti değildir. Mesele, Türkiye'nin az gelişmiş 
mmtakalarmda bir başka politikanın takibedil-
mesi zaruretidir. (Bravo, sesleri) Bu mahiyeti 
arz eden bölgeleri bir menfa telâkki ederek ora 
lara, iş görmek aşkı ile değil, nefyedilmenin ıs 
tırabı ile memur gönderirsek, orada kanun hâ
kimiyetini tatbik edecek elleri seçip gönder-
mezsek oralardaki iktisadi çöküntünün önüne 
geçmek için çarelerini bulup tatbikine geçmez 
sek, (Bravo, sesleri, şiddetli alkışlar) ve orada
ki vatandaşın bizden olduğunu (Alkışlar) biz 
den ayrı bir parça olmadığını kalbimizle tasdik 
edip bağrımıza basabilirsek, kendimizin kendisi 
olduğunu ona hissetirebilirsek, bugün mesele, 
diye ortaya getirdiğiniz şeylerin hiçbirisinin 
kalmıyacağma sizi temin eder ve teminat veri-

I rim, paşam. (Alkışlar). (Sağdan, Hükümet ola 
rak mı?.. Hükümet olarak mı, sesi) 

Hükümet olarak yapmak gayreti içinde ol
duğumuzu takdir edersiniz. Düşüncelerimi tat
bik edemiyecek bir mevkide kaldığım zaman, 
işgal ettiğim mevkii terk edecek kadar vazife 

I mi müdrik olduğuma sizi temin ederim. 
Meselenin ekonomik tarafları vardır, arka

daşlarım. İran'da bugün, bir milyon sekiz yüz 
binden fazla afyon müptelâsı vardır. İran, af
yon ekimini menetmiştir. 

Bu meşum zehrin hudutlarımıza yaklaşlıkça 
artan kıymeti ve hudutlarımızı aştıktan sonra da 
tasavvur edilemiyecek pahası birtakım insanları 
badireli işlere, tehlikelere ve sergüzeştlere atmak
ta bizatihi meselenin mahiyeti kolaylık gösteri
yor. Külliyen menedilmiş olan afyon ekimi hu
dudunda bulunan Türkiye'de birtakım eşhas bu 
halden menfaat temin etmekte, bu işler için çar
pışmakta, zaman zaman Devletle karşı karşıya 
kalmaktadır. Bunun büyük ölçüde dahlü tesiri 
vardır. Şark seyahatine gitmeden, evvel alman 
tedbirler ile, jandarma kuvvetleri tarafından 

I alman tedbirlerin neticelerini bizzat yerinde 
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görmek üzere yaptığım bu gezinin neticelerini 
Hükümete bir rapor halinde tevdi etmiş bulun
maktayım. Her şeyden evvel, muhterem Bayın
dırlık Bakanı arkadaşımdan da rica etmiş oldu
ğum, 1 000 kilometreye varan Türkiye'mizin 
güney ve güney - doğu hududunu bir baştan, di
ğer başa bağlıyacak hududa en yakın muvazi bir 
yol yapılmadıkça ve hududa parelel yola amud-
olarak inecek kontrol yollarımız tesis edilmedik
çe - Allah göstermesin - bütün kuvvetiyle hudut
larını muhafazaya, varlığını her zaman koruma
ya muktedir olan büyük Türk milleti, bu yol
lar olmadıkça cenup hudut emniyetini tam ve 
kâmil olarak hissetmekten uzak kalacağı endişesi 
içindeyim. 

Arkadaşlar; haritada .10 kilometrelik yol ola
rak görünen bir mmtakanın iki günde katedil-
diği herkesin malûmudur. Bu mıntaka avarızı 
tabiiyesi çok, tabiatı sert, dereler, engeller, baş
ka. yol yok.. 

Çok acı ve üzücü hakikatler vardır, bunları 
Yüksek Meclisin önünde söylemekte fayda var
dır. Bir yaralının, bir hastanın tedavisi için, 
gerekli ilâcın ve havayici zaruriyenin temini 
uzun günler geçmesine bağlı olduğu için hudut
lar aşılıyor. Arz ettiğim hududa muvazi yol ya
pılmadıkça ve bunun kontrolü Devletin ve Hü
kümetin elinde olmadıkça, buralardan girip çı
kanların kimler olduklarını ve hangi maksatlar
la ve hangi ideolojilerle girip çıktıklarını günü 
gününe ve saati saatine tesbit etmek müşkülâtı 
pek çoktur. Bütün bu müşkülâtı gidermek azim 
ve kararını vermiş bir Hükümet olarak iş başına 
gelip, birbiri erimize aynı azim ve kararla vazi
feyi devredersek, bu anlayışı memleketin yük
sek menfaatleri bakımından bir teminat olarak 
düşünür, birbirimize bunu emniyetimizin esaslı 
bir mesnedi olarak teslim edersek, her halde yo-
nilmiyeeek müşkülât kalmaz. 

Muhterem arkadaşlar; tahmin ediyorum ki; 
Sayın general beyanatımı tam ve kâmil bir şekil
de okumamışlar. Mesele, kendisini koruyacak 
bir kütle gö? önünde tutularak onları teçhiz ve 
teslih etmek mânasında ifade edilmiş değildir. 
Böyle bir beyanda bulunmanın bir gaflet olacağı
nı benim anlıyaeağımı, zannederim, siz de kabul 
buyurursunuz. 

Konu, ihtilâl sonrası toplanmış bulunan ruh
satlı tabancaların iadesi veya iade edilmemesi 
meselesidir. Bir sual teveccüh etmştir. Bu suale 

cevabolarak; nizam, kanun emri ye bu emirlerin 
ieabatmı tabiî bilen insanların ruhsatlı da olsa 
silâhlarını teslim ettiklerini, fakat birçok kim
selerin de kanunun emirlerini hiçe sayarak silâh 
larmı tevdi etmediklerini müşahede ettim. Bu 
itibarla Devletin, bulundurma ve istimal ruhsalı 
verdiği tabancaları her hangi bir sebeple topla
dıktan sonra iade etmemenin bir mâna ifade et-
miyeceğini, bunu kullandırma mânasında iade 
değil, istimal talimatnamesine göre tabıma ruh
satı almaları mümkün olanların ruhsatlarının 
verilmesinin tabiî olduğunu ifade ettim. Yoksa 
memleketin bir başka şekilde müdafaası mânasına 
değildir. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Şunu bir kere daha ifade etmek isterim ki; 
bir ihtilâlden bir itidale geçerken cemiyet bün
yesinde elbette birtakım sarsıntılar olacaktır. 
Ama, gerek Türk milletinin kanunlara, itaat ve 
saygısı ve gerekse memlekette emniyet ve asayişi 
teminle mükellef olan organlarla, idareyi elinde 
bulunduranların kanun anlayışı, demin çerçeve
sini çizmeye cesaret ettiğim ve belki de gücü
mün yetmediğini zannettiğim, bir istikamete 
götürmek, elbette ki, başta bu mesuliyeti ikti-
ham. etmiş olanların bu anlayışla: işlere devanı 
etmiş olmasına bağlıdır. 

Yüksek Senatoya bir kere daha arz edeyim 
iki, kanun muvacehesinde müsavat, kanunun 
ferde göre tatbiki değil, kanunun fevkinde fert 
tanınmamakla mümkündür, idare, her hangi 
bir fark gözetmiyerek, herkese aynı seviyede, 
aynı hakka mâlik bir milletin evlâdı diye mu
amele edecek, bu memleketi aydınlık günlere 
götürecektir. (Alkışlar) 

Hükümet, bu konuda da sadece sizlerden 
•müzaheret bekler. Hürmetlerimle efendim. 

İHSAN HAMlT TÎĞREL (Diyarbakır) — 
Son derece mühim bir noktaya cevap verme
diler. Muhterem General beyanında, bu şekave-
tin âdi bir şdkavet mi, yoksa bir fikir cereyanı 
mı olduğu hususunda tereddütlerini ifade etti
ler. Bu noktanın cevaplandırılmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Cevap vermek istiyorlarsa bu
yursunlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI S AHİR KURUTLU-
OĞLU — Sayın Generale arzı cevabetmek is
terim : 
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Kskiyîi. şakav-etruden bu memlekete bir fi

kir eei'eynın gelebileceğine inanacak kada r 
r rürk Milleti uykuya dalmış değildir. (Bravo, 
sesleri, a lkış lar) 

BAŞKAN — Oündem dışı iki önerce var
dır, onları oku tup reylerinize arz edeceğini : 

/. — İran'ın uğradığı yersarsıntısı felâketi 
d olay isiyle Cumhuriyet Senatosunun üzüntü ve 
laziyt terinin Iran Hükümetine İril elinim esi ne 
dair im er fi e 

('uniıluıriyct Senatosu Başkaıılığına 
Müttefik ve kardeş İran' ın maruz kaldığı 

büyük felâketten. ötürü Senatonun üzüntü ve 
taziyelerinin I r an Hükümet ine -bildirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Krzurunı. Senatörü 
Mlı a t Pasinli 

Diyarba.kır 
İhsan. Hamil. Ti^rel 

Konya 
Muammer Obıız 

Ankara. 
Mvazi Ağırnaslı. 

Nevşehir 
İbrahim Şevki At aşağım 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

. Ur fa 
Vasfı Oero'or 

Kütahya 
Osman Cevdet E rku t 

Yozgat 
Sadık Ar tukmaç 

BAŞKAN ---- Takrir i reylerinize arz edece
ğini. Kaimi edenler... Btmiyenler... Kabul edil
miştir. Tensip buyurursanız gereğini Riyaset 
Divanı yerine getirecektir . 

:">. — frak askeri uruklarının hududumuzu 
aşarak şehit, ettikleri iki erin ailelerine Cumhu
riyet Senatosunun teessür re. taziyelerinin bildi
rilmesi, hakkında önerge 

BAŞKAN - - Simdi ikinci laikriri okutuyo
rum. 

C. Senatosu 'Başkanlığına 
İrak askerî tayyareler inin Türk sınırlarını 

aşaraık Türk Silâhlı Kuvvet ler ine mensup iki 
erimizin şehit edilmesinden mütevellit Senato
muzun teessür ve taziyelerinin şıvhit er ler in aile
lerine duyurulması için Senato Heyeti Umumi-
yesinin tasvibinin alınmasını arz eylerim. 

Aydın Senatörü. 
Kik ret. Tı ırhangil 

BAŞKAN —- Takrir i tasviplerinize arz edi-
rorunı . Kabul edenler... Ktmivenler... Kaimi 

edilmiştir. Aynı şekilde tcıısi]) buyurursanız bu 
takr i r in de gereğini 'Riyaset Divanı yerine ge
t irecektir . 

Cündenıe geçiyoruz. 
(btınhıtr Başkanlığı tezkereleri ' var. onları 

okutuyorum. 

(i. ----- Vazife ile yurt dışına (/itmiş olan Dış
işleri Hakanı Feridun ' Cemal Erkin'e, Devlet 
Hakanı, ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzi-
oğlu'nun vekillik edeceğine dair Cumhurbuşkun-
lif/1 tezkeresi (S/106) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına »'iden Dışişleri Baka

nı Keridun Cemal Erk in ' i n dönüşüne k a d a r 
kendisine. Devlet Bakanı ve Başlnıkan Yardım
cısı Tuıılıan Keyzioğlu'ııuu vekillik etmesinin. 
'Başbakanın teklifi üzerine, muvafık »'örülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal (liirsel 

BAŞKAN Ittılaınıza arz edilmiştir. İkin
ci tezkereyi ödeniliyorum. 

7 - Vefat etmiş olan Enver Akoğlundan 
boşalan Cumhuriyet Senatosu üyeliğine, Cum
hurbaşkanlığı kontenjanından Sadi Koeuş'ın 
serildiğine dair Cumhurbaşkanlık) tezkeresi 
(s/wr>) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ti Temmuz 1!)(>2 tarihli ve !)7fl/.lo2r> sayılı 

y a z d a n ile vefat ettiği bildirilen Enver Akoğ-
lu'ndan boşalan Cumhuriyet Senatosu üyeliği
ne, Cunı-lıurbaşkanlığı kontenjanından, E. Kur . 
Alıl». S;ıdi Koçaş'ın seçilmiş olduğunu arz «'de
rim. 

Cumhurbaşkanı. 
Cemal Oürsel. 

BAŞKAN Ittılaınıza arz edilmiştir. Yeni 
arkadaşımıza vazifesinde başar ı lar dilerim. Ya
rınki birleşik toplantıda taJılîf'Ieri yapı lacak 
tır. 

.s'. •--- Cumhuriyet Senatosu Kocaeli t'yesi f\i 
fal ()zdeş,< izin verilmesi hakkında Cumhuri
yet Senatosu Haşkunlığı tezkeresi (.H/tt.ı) 

BAŞKAN -— üçüncü, maddede bâzı izinler 
hakkında talepler vardır , bunları okutacağım. 
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f! en el Kurala 

Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi lîifat 
Özdoş'in hastalığına binaen, 22 Haziran 1962 ta
rihinden itibaren üç ay izinli sayılması Başkan
lık Divanının (i. S . 1962 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Su a d. İTayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenler... 
Kabul ed i İm iştir-. 

<). —• Hastalığı doheyısiyle iki uydun fazla 
ilin- ala» Cumhuriyet Senatosu Kocaeli İTıjesi 

Iıij'ett Özdeşin tahsisatının verilebilmişi hakkın
da Cumhuriyet' Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
{S/İH) 

(«enel Kurula 
Il'astalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 

alan Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi İli fa t 
Özdeş'e tahsisatının verilmesi, İçtüzüğün 197 
ne i. maddesi gereğince Cenel Kurulun kararma 
bağlı olduğundan keyfiyet, yüce tensiplerine 
arz olunur. 

Suad. İTayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — K'abul edenler... Ktmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

4. — SORULAR 

A) SÖZ I A' SORCL, 

Soruların •müza.keresiııe geçiyoruz, efendim. 
Birinci soru. 

/. — Cumhuriyet Senatosu- Afyon Karahisar 
İ'yesi Rasim Uancıoğlunun, Afyon sakızının 
satışından ne miktar döviz (emin edilmekte ol
duğuna dair, Ticaret Hakanından sözlü sorusu 
(0/71) 

BAŞKAN •— Soru sahibi burada mı.' Yok. 
İkinci defa bulunmadığı için soru önergesi düş
müştür. 

İkinci soru : 

':}. — - Cumhıtriye t Senatosu Afyon Karahisar 
İ'yesi /i'asim Ilancıoğlııııun, Vakıflara dair Dev
let Hakanından sözlü sorusu (6/72) 

BAŞKAN ----- Soru sahibi yok. İkinci defa 
bulunmadığı için soru Önergesi düşmüştür. 

Üçüncü soru : 

o. — CumlıuriyıI Senatosu Kastamonu İ'ye
si Xusrel Tuna'nın, köy mahalle muhtar ve İh
tiyar heyeti, belediye, umumi meclis seçimleri
nin geciktirilmesi sebebine diar, İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (d/73) 

BAŞKAN --- Soru sahibi burada. [çişleri 
Bakanı? Şimdi burada yok. Celeeek Birleşime 
bıraikıyonız. 

Dördüncü soru. 

VE CEVAPLAR 
[R VE CEVAPLARI 

t. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
İryesi Nusrtt Tunernın, orman bölgesinde yaşı-
yan halkın ye çim ve çalışma- imkânlarını sağla
mak hususunda- ne gibi tedbirler edindiğine/ dair 
sözlü sorusu ve Tarım Hakanı Mehmet İımeıein 
cevabı (fi/71) 

BAŞKAN — Soru sahibi Nusref Tuna bu
rada. Tarım Bakanı burada. Soruyu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ziraat Bakanı ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi derin saygılarımla rica ederim. 

28 . 5 . 1962 
C. Senatosu Kastamonu Üyesi 

Nıısret Tuna 

1. Orman ve insan münasebetlerini düzen-
liyeceğini, orman bölgesinde yaşıyan halkımı
zın. geçim ve çalışma imkânlarını sağlıyacağını 
va'dedeıı hükümetimiz şimdiye kadar ne cins 
tedbirler almıştır? 

2. Orman içi ve civarı köylülerine : 
A) Ormana, zarar vernıiyecek şekilde ge

çimlerini sağlamak ve inşaat malzemelerini is
tihsal etmek için kredi, 

B) Kanunun kabul ettiği, zati ihtiyaç ve 
pazar satışı için orman mahsulü verilmekte mi
dir? 
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3. Anayasanın kabul ettiği ve sahasının da-

raitılamıyacağma, işaret eylediği orman, hangi 
tarihteki ormandır? Orman içinde ve civarın
da bulunan köylülerin, tapulu, tapusuz gayri-
menkulleri hakkında ne cins muamele yapıl
maktadır? Tapıdan Hazine adına tashih edilen 
şahıslara bir bedel ödenmekte midir? Kendi
lerine hiçbir imkân sağlanmadan tarlalarından 
men ve mahsullerinin hayvanlara yedirilmesi 
gibi zecri tedbirlere başvurulmakta mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TARIM BAKANI MEHMET İZMEN (Gi

resun) — Pek muhterem arkadaşlarım, Kasta
monu Senatörü Sayın Nusret Tuna arkadaşı
mın Bakanlığıma tevcih buyurdukları, biraz ev
vel okunan, sualleınne cevap]aranı arz ediyo
rum : 

Bu konu, orman mevzuunda, çok ehemmiyet
li bir 'konudur. Bu itibarla konunun ehemmi
yetini belirtmek ınaksadiyle suallerine cevap 
arz etmeden evvel bu hususta bâzı rakamlar arz 
etmeği, mevzuun ehemmiyetini belirtmek: bakı
mından, faydalı görmekteyim. 

Bugün .İstatistik Umum Müdürlüğü tarafın
dan rakamlara güre orman içinde ve ormanla
rımızın 10 km. muhitinde bulunan 20 .'53:} köy
de 10 000 000 civarında vatandaşımız otur
maktadır. Orman ITmum Müdürlüğü tarafından 
vâki araştırma neticesinde tesbit edilen rakam
lara göre orman içi ve ormanın doğrudan doğ-
ı uya bitişiğinde olan 13 732 köyle ise 7 000 000 
un üstünde vatandaşımız toplanmış bulunmak
tadır. 

Bu sahada ve bu sayıda vatandaşımızın or
manla münasebetleri Ve orman bölgesinde ya
şamaları itibariyle, kendilerinin sual takririnde 
tebarüz ettirdikleri 'şekilde, durumlarının ısla
hı ınaksadiyle halen yürürlükte bulunan (İ831 
sayılı Kanuna 13 sayılı bir madde vazedilmiş
tir. Bu madde sayısını biraz evvel köy olarak 
ve nüfus olarak arz ettiğim vatandaşlarımızın 
iktisadi durumlarının ıslahı ınaksadiyle bir fon 
tesisine dairdir. Bu madde sadece bir fon tesis 
etmiştir. 50 milyon olarak ifade edilen bu fon. 
Ziraat Bankası sermayesine ilâve edilmek sure
tiyle Ziraat Bankası kanalıyla 'buralarda yaşa
yan vatandşlrın d urum İrin m ıslahı, o bölgeler
de bu şartlar içinde yaşamaları için ihtiyaç duy
dukları lüzumlu krediyi vermek esasına müs
tenittir. Maddenin bu şekilde sadece bu fonu 

ihdas etmesi ve bunun Ziraat Bankası kredisi
ne ilâve edilmesiyle bu bölgede yaşayan vatan
daşlarımızı! durumlarının ıslahı hüküm altına 
alınmıştır. Fakat, madde bu haliyle işlememiş
tir. Oünkii, bir 'kere bu fonu Ziraat Bankası 
sermayesine ilâve edilen bir fon olması; ikinci
si. bu maddenin hedef 1 uttuğu ıslah edilecek 
durumun, ıslah edilecek' şartların ne olduğu. 
nasıl ıslah edilmesi lâztmgeldiği teferruatla 
tesbit edilmemiş olduğundan bu madde işleme
miştir. 

Her sene 50 milyon lira. olarak bir fon lesis 
edilmesi emredildiği halde, 1057, 1958, 1959 se
nelerinde ancak ikişer buçuk milyon lira ol
mak üzere yedi buçuk milyon liralık bir fon 
tesis edilmiş, fakat bu fon da hiç kullanılma
mış. Ziraat Bankasının sermayesine ilâve edil
miş ve umumi kredileri arasında yer almıştır. 

Bu durumda, Tarım Bakanlığı, Orman Ka
nununun bu 13 ncü maddesinin ıslah zaruretini 
duymuş ve maddenin biraz evvel arz ettiğim şe
kilde, ihtiyaca cevap verecek şekilde tashihi 
için bir tasarı hazırlamış ve bu tasarı Maliye 
Bakanlığının mütalâasına sunulmuştur. Maliye 
Bakanlığının mütalâası lâkik olduktan sonra 
Yüksek Meclise kanun şeklini almak ijzere arz 
edilecektir. 

İkinci sualin cevabına gelince: 
Orman içi ve civarı köylerine Orman Kanu

nunun 31 ve 32 nci maddeleri uyarınca lüzum
lu tomruk ve kereste, tarife bedellerinin onda 
biri nisbetinde cüzi bir bedel mukabilinde ve
rilmektedir. Misal olmak üzere, 1902 yılında. 
orman içi ve kenarı köylere 242 376" metre mi
kâp kullanılacak keresle ve 32 b'99 544 kental 
yakacak odun, yine pazar satışı için 5 733 47:! 
kental odun verilmesi, Devlet Orman İşletmesi 
çalışmaları programında yev almış bulunmakta
dır. Bu programın tailıakkukuna devam edil
mektedir. Programda tesbit edilen miktar kâ
fi gelmediği takdirde, bir miktar ilâve edile
ceği. de tabiîdir. 

Ayrıca, orman işlerinde çalışan işçilerin is 
tihsal ve nakil miktarlarına bağlı olarak 'ka
nunla. âzami 'haddi tâyin edilmiş olan miktar
da bu şahıslara yine zati ihtiyat; ve pazar metaı 
verilmektedir. Yine, b'831 sayılı Orman Kanu
nunun 35 nci maddesine göre köy ve köyleri
mizin teşkil ettikleri birliklere kiremit, kireç vr 
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tuğla ocağı için kredi vermek imkânlarımızda 
oldu. Bu gibi ocakları açacak birliklere bu ka
nunun o7 nci maddesine göre ve 7395 sayılı Ka
nunla değişen hükümlerine göre fiilî masrafla
rıyla tarife bedelleri ödenmek suretiyle odun 
ve bu ocakların iç tesisatı için tomruk ve ke
reste verilmesi imkân dahilindedir ve verilmek
tedir. Aynı kanunun 85 nci maddesinin 7395 
sayılı Kanunla tadil edilen 2 nci maddesi hük
müne göre. 'bu ocakları şahıslar açtığı takdirde 
aynı haklardan bunların da istifade ettirilmesi 
mümkündür ve ettirilmektedir. 

Diğer taraftan; Orman İsletmesi ve Orman 
Döner Sermayesi Talimatnamesinin 4ü nci mad
desine göre teşkil edilmiş, bulunan 1 milyon li
ralık bir fon vardır, Bu fonla da orman bölge
sinde ikamet eden, orman bölgesinde iskân et
miş olan vatandaşlarımıza biraz evvel arz et
tiğim kanun hükmime göre yardımlar da yapıl
maktadır. Ancak bu fonun kifayetsizliği, tatbi
katla tesbit edilen ihtiyacın genişliği ile müte-
nasibolmadığı anlaşılmış bulunduğundan yeni 
bir tadille bu fonun o milyona çıkarılması ha
zırlıkları yapılmaktadır. 

Tevcih buy ur ula ti üçüncü suale gelince : 
«Anayasamızla, talıdidedilen ve daraltılma

sı menedileıı ormanların hududu lıangi tarihteki 
huduttur'?» buyuruluyor. 

Anayasanın kasdettiği hudutlar, bugünkü 
meriyette bulunan Orman Kanununun tarif ve 
kabul ettiği huduttur. 

Anc'ak, bu hududun fiilen tesbit edilmiş 
olmasında eksiklikler mevcuttur. Yani, bugün 
ormanlarımız Anayasamızın atıf yaptığı Orman 
Kanunumuzun kabul ve tarif ettiği mânada 
maddeten tahdidedilıniş değildir. Hattâ o ka
dar ki, ormanların sahaları ihtilaflıdır. Bir ba
kıma 10 milyon hektar, bir bakıma 15 milyon 
hektar... Gerek bu münakaşalı rakamların ha
kikate uygun olarak tesbit edilmesi, gerek or
manlarımızı, kanunumuzun kasdettiği mânada 
tesbit için. hava yolu ile fotoğraflar alınmak 
suretiyle hudutla rıu tesbitine başlanmıştır. Ha
va fotoğrafları ve arzı metotlarla ormanların 
hakiki hudutları tâyin ve tesbit edilecektir. 
Bu havadan fotoğraf alma suretiyle tesbit ça
lışmaları beş yıl alacaktır ve her yıl sonunda 
bu çalışmalardan alınacak neticelerin hususi 
metotlarla, arza tatbik edilmesiyle ormanları
mızın hududunun bihakkın tesbit edileceği mıı-
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hakkaktir. Ayrıca ormanlarımızın tahdidedil-
mesi, gerekli hukuki muamelelerin icrası ve şim
diye kadar yapılan tahditleri noksanlıklarının 
izalesi, orman tahditleri ameliyesinden müte
vellit vatandaşla Devlet arasında doğan ihti
lâfların daha, kısa zamanda halli için hazırlanan 
kanun tadilâtı Büyük. Millet Meclisine arz edil
miş ve Tarım Komisyonunda bulunmaktadır. 

Orman hududu içine giren tapulu arazinin 
bedelleri kanun hükümleri ve usulü dairesinde 
ödenmektedir. Tapulu olmıyan zilyedlik sure
tiyle senelerden beri birtakım şahısların elin
de bulunan bâzı arazinin mevcudiyeti de mu
hakkaktır. Bu kabil araziler üzerinde ekim, di
kim yapmak suretiyle veya ormanlarımız yan
gın, açma neticesinde işletme arazisi olarak 
tesahübedenlcrin buralarda ekim, dikim ya
parak elde ettikleri mahsuller, ormanlarımızın 
tahribatını önlemek için, müeyyide olarak zap-
tedilnıektedir. Arkadaşımızın sordukları soru
nun birisi buraya taallûk ediyor. Yani Devlet 
ormanları hududu içinde bulunan tapusuz yer
lerle yangın, açma yollariyle işgal ederek bu
rayı ekip 'biçenlerin mahsulleri müsadere edil
mektedir. 

Bu suretle arkadaşımızın sorduğu soruları 
cevaplandırmış olduğumu zannediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. CAl
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhte

rem. Başkan, muhterem Senato üyeleri; Sayın 
Tarım Bakanımız, orman içi köylerinin ıstırap
ları ile ilgili suallerime cevap verdiler. Ken
dilerine teşekkür ederim. Yalnız şu hususu arz 
etmek isterim ki, kendilerinin de işaret buyur
duğu veçhile, memleket nüfusunun üçte birini 
alâkadar eden çok muazzam bir dâva. ile karşı 
karşıya bulunduğumuzdan 'ben de kendi görüş
lerimi ve hatalı gördüğüm tatbikatı ifade et-
ınek istemekteyim. 

Muhterem Senato üyeleri; orman dâvası de
diğimiz z'amaıı iki başlı bir ejderle karşı karşı
ya gelmekteyiz. Bunlardan bir tanesi ağaç, bir 
tanesi de orman içinde yaşıyan köylü davası
dır. 

Ormandaki ağaçların yağmurları celp, millî 
korunmayı temin, erozyonu önlemek gibi sayı-
lamıyacak kadar çok faydası olduğu bir ger-
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çektir. Ha t tâ , vatanın bekâsının, ormanın var
lığına bağlı o lduğunu ifade edebiliriz. Ancak 
bunların yanında bir -de nüfusumuzun üçte bi
rinin yaşadığı orman köylüsü dâvası vardı r . 
Malûmlarınız okluğu veçhile memleketin on dar 
arazisine sahibolan, en verimsiz arazisine sa-
hibolan köyleri orman köyleridir. TTer yıl aç
lıkla karşı karşıya kalan ve büyük ıstı ılı]) çe
ken kütle orman köylüsüdür . îş baş ından daha 
çok ömrünü mahkeme kapı lar ında geçiren yi
ne bu orman köylüsüdür. (Doğru doğru sesleri) 
Binaenaleyh bu kadvır azîm bir küt leyi ilgilen
diren b u mesele üzerinde ne k a d a r eğilsek yine 
de vazifemizi yapmış olduğumuza kaani deği
lim. (Bravo sesleri) Bir de işin tar ihî seyrine 
bakacak' olursak yine orman dâvasının basili 
geldiğini görürüz. 

.Malûmunuz olduğu üzere, 1ÎKI7 senesine ka
dar ornıan köylüsü ormandan kayıtsız şartsız 
intifa etmekte idi. Faka t , 19.17 de modern bir 
Orman tonumu çıkarıldı ve bu kanun orman 
köylüsünün intifa hakkını meııetti ve o kanun
la Devlet ormanını s ınır lamak ve ormana mü
dahaleyi ber taraf etmekkle beraber, bunlar ın 
geçimlerini sağlam'aya m âl uf tedbirleri de al
mayı Devlet b i r vazife olarak kabul etmiştir . 
O günden bugüne k a d a r du rumu te tk ik ettiği
miz zaman görüyoruz ki orman köylüsü, ]\ov 
gün biraz dalıa iktisadi vaziyeti bozulmakta, 
perişanlık içinde ç ı rp ınmakladı r . Hükümet i 
miz son programında orman köylüsü ile orman 
münasebetlerini en iyi şekilde tanzim etmek 
için gerekli tedbirleri alacağını ve ornran köy
lüsünün. geçimini sağltyacağını vadetnıişti. Bu 
hususu büyük bir memnuniyetle karşı ladık. İki 
koalisyon kabinesi kurulduğu halde bu zama
na kad'ar atılmış hiçbir müspet adını olmadığı
nı esefle 'müşahede ettiğimizi de arz etmek is
terim. Birinci kısım. Hükümet yeni tedbirlerle 
orman köylüsünün refaha kavuşturulmasını 
vadetmişlir , bu hususta bir başlangıç mevcut 
mudur :' 

Sualimin ikinci kısmı, halen meriyette bu
lunan 08.'.M sayılı Kanunun tatbik' edilip edil
mediği yolunda .idi. 

Muhterem 'arkadaşlar . Orman Kanununu tet
kik etliğimiz zaman, hakikaten gerek ağaçla
rın gerekse orman içinde yaşıyaıı köylü vatan
daşların haık ve hukukunun korunması için gc-

re'kli tedbir ler in mümkün olduğu nisbette alın-
makta olduğunu göstermekteyiz. 

Kanunun baş ' tarafında şöyle deniyor : Sa
yın Hakanın ifade ettiği veçhile, ben her yıl en 
az .Devlet bütçesinden 50 milyon liralık bir tah
sisat ayı rmak suretiyle, 20 sene müddet le bu 
p'arayı Ziraat Bankasında bir ikt i r ip , orman 
içerisinde yaşıyaıı köylü vatandaşlar ı kalkın
dırmak için sari' edeceğim ve onları olduğu 
yerde kalkındıracağını, lo ncü maddesinde Hü
kümetin orman köylüsüne vaadi şudur. 

Diğer mütaakıp maddelerde kendisinin inşaat 
malzemesi için lâzım olan keresteyi çok ucuz fi
yatla, yüzde on tenzilât ile teinin edeceğini ve 
yine zatî odun ihtiyacını da ucuza temin edece
ğini, inşaat için lâzımı olan tuğla, kireç ve saire 
gibi inşaat malzemesi imal eden kimselere de kredi 
vereceğini beyan etmektedir. Bunların kalkın
masını teminen Devlet, iştirak edenlerin kesip 
depoladıkları kerestelerin yüzde yirmibeşini ken
disine vereceğini vaz'etinektedir. Kanunun başın
da bu hükümler vazVdildiklcu sonra, son tara
fında ağaç kesmenin, tarla açmanın, hayvan sok
manın yasak olduğu yazılmaktadır. Bu şekilde 
kendi geçim imkânını sağlıyacak olan bir kimse
nin, bu ^asak fiillere başvurması halinde en ağır 
cezalarla cezalandırılması kadar tabiî bir hal ola
maz. Kanunun bu açık hükümlerinin hali hazır
da tatbik edilip edilmediğini tetkik ettiğimiz 'za
man." maalesef, Orman Kanununu tatbik etmekle 
mükellef olan Orman ('mum Müdürlüğünün, 
ağaçtan tarafa çıkıp orman içinde yaşıyaıı köylü
ye bir üvey evlât muamelesi yapmakta olduğunu 
üzüntü ile müşahede etmekleyiz. Bir kere, Sayın 
Bakanın da ifade ettikleri gibi, her yıl Devlet 
bütçesinden en az 50 milyon lira Ziraat Bankası
na yatırılacak ve bu para, (»rinan içinde yaşıyaıı 
köylünün ormana zarar vermiyecek bir şekilde 
kalkınmasını temin için sarf edilecektir. Kanu
nun çıkış tarihi 1,950 dır. Altı yıldan beri bu ka
nım meriyette bulunmasına rağmen, Sayın Baka
nın ifade buyurduğu veçhile 7,5 milyon liralık 
bir tahsisat ayrılmış olmasına rağmen, bu yıl 
bütçesinden bir kuruş ayrılmış değildir. En az 50 
milyon lira ayrılacak denmesine rağmen, 7,5 mil
yon liralık tahsisat olduğu gibi yerinde durmak
tadır. (.'ene ifade ettiler ki, gerekli sarahat olma
dığı için harcama yapılamamıştır , bu b'zi tatmin 
etmemektedir. 195.(î senesinde çıkan bil' kanunun 
hakikalen tatbik imkânı voksa, bu durumun birkaç 
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ay zarf mıhı ta tb ik imkânı olabilecek bir şekle I 
konulması mümkündür . 

Binaenaleyh, Sayın Bakandan rica ve istir
ham ediyorum, kanunun âmir hükmüne riayet 
olunmamıştır. Ka uuı, her sene en az 50 milyon 
liralık bir tahsisatın Devlet bütçesine konulması
nı amirdir . Köylü vatandaşların, bulunduğu yer
de1, ormana zarar vermiyecek şekilde kalkındırıl
masını âmir olan hüküm yerine getirilmemiştir. 

Sonra, ormanda yaşıyan köylülerin inşaat 
malzemesi istihsal etmek üzere kireç ocağı, tuğla 
ocağı «-il)i ocaklaı tesis ettiği zaman en azından 
her yıl iki milyon liralık bir tahsisat ayrılacağı 
•ve bu tahsisatın bu kabil hizmetlere sarf edilece
ği bildirilmektedi •. | 

Sayın Bakan yeni bir tadil düzenleniyor, iki 
milyon, üç milyon liraya çıkacak buyurdular . Fa
kat kanun açık. Fn azından iki milyon lira deni
yor. Buna yöre i <i milyon, beş milyon olabilir. 
Bunu tadil ihtiyacı yoktur. Bu mevzu üzerinde 
durulmadı , şu kanunun âmir hükmü yerine geti-
rilmedi. Lütfen, kabulünü rica edeceğim, kanun
daki bu ibare en az iki milyon lira şeklindedir. 
Şu ihtiyacı hissediyorlarsa derhal faaliyete geç
meleri mümkündür. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Beyefendi. 
Biliyorsunuz ki, soru müessesesi üzerinde söz alan 
arkadaşlar, mütalâalarını lö dakikaya sığdırmak 
mecburiyetindedirler. Bu bir «renel görüşme de
ğildir. Hatır lat ıyorum. 

N T S R F T TVNA (Devamla) - Beki efendim. 
müsaade ederseniz sözlerimi taınamlıyacağım. 
Veli i Anayasanın çıkması dolayısıyla, ormandaki 
köylülerin gayrimeiıkulleriyle ilgili olmak üzere, 
bugünlerde muazzam bir tatbikat hatası vardır. 
F!şasen Meclise gelen dilekçelerin pek çoğu da bu 
mevzu ile ilgilidir. Anayasalınızın bir hükmü «or
manların hududu daraltılamaz» kaydını ihtiva et
mektedir. Fakat hangi tarihteki ormanın hudu
du? Milâttan evvelki ormanın hududu başkadır, 
1400 de, .1900 de, 1!H>2 deki ormanın hududu baş
kadır. Kanunda, hangi tarihteki ormanın sahası 
olduğu bildirilmediğine göre bunun. Anayasanın 
meriyete girdiği tarihte, orman sahası olması ka
da r tabiî bir hal olamaz. Fakat eski orman sahası 
neresidir, yeni orman sahası neresidir, bu belli 
midir? Şimdi bir tahr i r yapılmak suretiyle fesbit 
edilen gayrimenkuller vatandaşın elinden alın
makta. arazisi müsadere edilmek suretiyle malı-
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sulu hotbehot hayvanlara yedirilerek hatalı bir 
tatbikata yol açılmış bulunulmaktadır . 

Bu mevzu üzerinde ehemmiyetle durulmasını 
rica eder, cümlenizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Diğer 
soruya geçiyoruz. 

o. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul İyesi lîi-
ful Öztürkcine'nin, (). A 1.1 ay Eçjesel hakkında 
Adliye Bakanlığınca bir tahkikat acili}» açılma
dığına dair re Adalet Hakanı Abdülhak Kemâl 
Yörük'ıhı cerabı (ti/7:~i) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine.. Buradalar . 
Sayın Adalet Bakanı burada. Suali okutuyorum. 

21) . 5 . l!)f>2 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Sayın Adliye Vekilince1 

sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ve 
istirham ederim. 

İstanbul. Senatörü 
Dr. Hilal Öztürkçine 

Son günlerde muhtelif gazetelerde ismi karı
şan Sayın Fgesel için Adliye Bakanlığınca bir 
tahkikat açılmış mıdır? Durum ne safhadadır. 

BAŞKAN - - Sayın Öztürkçine. Bakandan 
evvel mi konuşacaksınız? 

R İ F A T ÖZTÜRKÇİNF ( i s tanbul ) - Hayı r 
efendim. Bakan Bey buyursunlar . 

BAŞKAN --• Buyurun Sayın Bakan. 
ADLİYE BAKANİ ABDÜLHAK KFMAL 

YÖRÜK (Ankara .Milletvekili) ----- Çok muhte
rem Başkan ve çok muhterem Senatör arka
daşlar. Sayın Senatör Uifat Öztürkçine 'n iu ver
miş olduğu 2!) . ö . 1!)()2 tarihli soru önerge
sinde, verdiği tar ihe t akaddüm eden günlerde 
nıevzuııbalısedileu husus. Zafer gazetesi muha
biri İstiklâl Varadılış ' ı ı ı uğradığı hakare t ten 
dolayı muaileyhin şikâyette bulunması husu
sudur. .Mumaileyh İstklâl Yaradılış, A n k a r a 
Cumhuriyet .Müddeiumumiliğine vermiş ol
duğu ş ikâyetname üzerine Cumhuriyet Müd
deiumumiliği, gerekli muamelenin ifası için 
Adliye Vekâletine bir tezkere yazmıştır . Bu 
gerekli muamelenin ifasından maksat şudur : 
Vargı tay hâkimleri şahsi bir SIK; işlerlerse 
bu suçtan dolayı ilk tahkika t , Vargı tay Bi
rinci Başkanının memur edeceği her hangi 
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bir ceza dairesi, başkanı tarafından yapıla
cak, ve son tahkikat da keza yine Yargıtayda 
açılacaktır. Adalet Bakanlığı Cumhuriyet 
Savcılğuıın bu tezkeresi üzerine Yargıtay Baş
kanlığına gerekli işlemin yapılması için işar
da bulunmııtşur. .Hund.au sonra kazai bir mua
mele cereyan etmektedir. Üçüncü Ceza Dairesi 
Reisliği tarafından bu tahkikatın yapılmakta 
olduğu öğrenilmiştir. Vaziyet bundan iba
rettir, bendeniz maruzatıma nihayet veriyorum. 

' F-Türmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN" — Buyurun Sayın Rıfat Öztürk-
çine. 

RİFAT ÜZTİJRKCİNE (İstanbul) - ya
yın Başkan ve muhterem arkadaşlarım, bâzı 
gazetelere; ismi karışan Sayın Egesel'in bu 
hâdiselerle ilgisi ve ilişiği ne dereceye kadar 
d uğrudur? Bu şaibeli olaylar. Hâkimlik Kanu
nunun hâkimlik meslekinin vekâr ve ciddi
yetiyle kabili telif olmıyan ve meslekten ihra
cına kadar varan hareketler nıeyanmda müta
lâa edilmesi itkiza etmez mi? 

1. 27 Mayıs Fikir Kulübündcki siyasi 
konuşması Hâkimlik Kanununa uygun mu
dur? Konuşması Tedbirler Kanununa uygun 
mudur? 

2. Sivrihisar trafik kazası mahkemede de
vam ettiği için şimdi bu mevzu undan bahsetmi-
yeceğim. 

)!. 5682 sayılı Pasaport Kanununun 7 nei 
ve 22 nei maddeleri gereğince hareket etmemesi 
sebebiyle (Ali îpar) m meşrutan tahliyesi ya
pılmış ve iki yıl emniyeti umumiye nezaretin
de kalması gerekirken ve bu durum, ise yurt 
dışına, çıkmasına mâni bir hal olmasına rağ
men niçin listeye Ali i par ithal edilmemiştir? 

4. 6258 sayılı Döviz Kaçakçılığı ve Türk 
Parasını Koruma Kanunu gereğince hüküm 
veren Yüksek Adalet Divanının kararını tat
bikle mükellef Sayın Egesel'in Ali îpar hâdi-
ii sinde bir ihmali olup olmadığının aydınlatıl
masını. 

5. 6258 sayılı Kanun gereğince hüküm gi
yen Ali îpar, 26 790 285,25 lira ağır para ce
zasının tahsili için ; Para Ceza Kanununun 19 
UCU maddesi gereğince infazı için Adana Cum
huriyet Savcılığına tezkere yazılmış, ödeme 
emri Ali îpar 'a tebliğ edilmiş bu sefer Ali 
îpar'in avukatının müdahalesi neticesinde 6258 

r.ayılı Kanun gereğince değil, 1918 sayılı 
Kaçakçılığın Meni ve Takibi hakkındaki Ka
nım hükümleriııe göre hükmün değiştirildiği 
doğru mudur? 

Yüksek Adalet Divanının kararlan kesin 
olmasına, rağmen bu karar nasıl değiştiriliyor? 

6. Dosya Gümrük Teşkilâtına gönderili
yor. Gümrük, bu bizi ilgilendirmez diyor. 
Evrakı Cumhuriyet Savcılığına gönderiyor. 
Savcılık evrakları Kambiyo Müdürlüğüne gön
deriyor. Kambiyo Müdürlüğü evrakları Defter
darlığa gönderiyor. Defterdarlık 26 . 5 . 1962 tarih 
ve 16 - 239 sayılı yazılarında Ali îpar 'm emvaline 
26 790 285,25 lira ağır para cezasından borçlu 
bulunduğu ve yurt dışına çıkmasına mâni olun
ması, çıkmışsa dönüşünde dairesine bilgi veril
mesi için Emniyet Genel Müdürlüğüne tezkere 
yazılıyor. Halbuki Ali îpar 19 Nisan 1962 tari
hinde Emniyet Genel Müdürlüğüne pasaport 
talebinde bulunmuş, 1. 800 lira Galata Vergi 
Dairesindeki borcu ödenmiş, Maliye yurt dışına 
çıkmasına mâni yoktur, diye bilgi vermiş ve 20 
Nisan 1962 tarihinde pasaportunu almış, Kam
biyodan da 200 dolar dövizini de aldıktan son
ra yurt dışına çıkması sağlanmış oluyor. 

Dünyanın en mukaddes ve kutsi vazifele
rinin başında hiç şüphe yok ki, hâkimlik göre
vidir. Bu makam insanların sığındığı yegâne 
kutsi bir yer olduğuna göre Allah'ın huzurun 
dan sonra emniyetli ve huzurlu yegâne yer ada
letin âdil dağıtılan huzurudur. Zira; ki rai tara
fından hakarete uğrıyau bir tebasi; kiralına, 
Berlin'de hâkim hu- var, dememiş mi idi ve gene 
Fatih Sultan Mehmet Han hazretleri de adale
tin önünde bir kolunu uzatmamış mı idi? Şu 
halde Sayın Eg-escl'in bu kanunsuz hareketle
rine artık bir son verme zamanı gelmiştir. Vak
tinin geciktirilmesi suretiyle memlekette hâkim 
olan adlî güveni ne sarsmaya ve ne de sallan 
di rinaya, kimsenin hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
6 ucı soruya geçiyoruz : 

(i. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi Ne 
dim Evliya'ntn 27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp 
Hazineye yapılan bağışlara dair sözlü sorusu »v 
Maliye Bakanı Ferit Melen'in cevabı (6/77) 

BAŞKAN — Nedim Evliya buradalar. Ma
liye Bakanı da buradalar. Soruyu okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 

27 Mayıs 1960 inkılâp ve ihtilâlini mütaakıp 
Hazinemizin nakit miktar ve malî takatinin 
zaafı sebebiyle ve onu takviye maksadiylo. ha
miyetli vatandaşların nakden veya alyans, yü
zük, bilezik, kolye, saat, para. altın para v. s.. 
gibi birtakım kıymet ve ziynetlerini de Hazine 
ye bağış suretiyle yardıma koştukları ve mak
buz veya senet mukabili toplanan bıı kıymetle
rin yine makbuz ve şenel karşılığı Hazineye 
teslim edildiği malûmdur. 

1. Bıı bağışların yekûn olarak ıııiktariyie 
(Kaç vatandaş veya şahıs kaç parça veya, ka
lemde bağışta İmlim muştur ?) 

2. Bu bağışların Türk parası olarak yekûn 
kıymeti nedir? 

M. Mücevher ve altın paralarla sair bağış 
eşyaları halen nerede ve ne şekilde muhafaza 
edilmektedir? 

4. Altın yüzük, bilezik, olmaz. saat. alyans 
ve sair mücevherat nakde çevrilmişse ne şekil 
ve surette çevrilmiştir? 

o. Bilhassa. Hânıit. Reşat altını, beşibiryer
de ve benzeri paralar ayniyle muhafaza edil
mekte inidir? Yoksa diğerleri gibi darphanede 
külce haline mi getirilmiştir? Külce haline ge
tirilmişse bunun sebepleriyle Hazinenin kâr ve 
zararı ne olmuştur? 

6. Altın, platin ve taşlı alyansların bir kıs 
mı nikel ve benzeri madenlerden mamul alyans ~ 
larla tebdil edildiğine göre Hazinece ne miktar 
alyans imal ettirilmiş, ne kadar sarf olunmuş ve 
bunlara kaç para ödenmiştir? 

Yukarda altı maddede gösterilen sorularımı
zın Maliye Bakanı tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılmasına delâlet buyurulmasmı arz ve 
teklif ederim. 

28 .6 .1962 
Cumhuriyet Senatosu 

Maraş Üyesi 
Nedim Evliya 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI FEEtD MELEN — Kür

süde vazifeye başlarken Cumhuriyet Senatosu
nun Sayın Başkanım ve sayın üyelerini hür
metle selâmlarım. 

27 Mayıs 1960 inkılâbın, mütaakıp vatan
daşlarımız tarafından, Hazineye nakit olarak 
yapılan bağışlar, bağışı kabul eden vilâyet ve 
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kaza malsandıklariylo askeri ve mülki sayman
lıklar tarafından, re'sen. çeşitli gelir olarak 
ilgili yıl bütçelerine-irat kaydolun muş; alyans. 
yüzük, bilezik, meşkûk ve külçe altın ve muh
telif ziynet eşyası da (İstanbul ve kazaları ha
riç "ı ilgili saymanlıklar tarafından doğruca 
Hazineye gönderilmiş ve Hazinece yapılan de
ğerlendirmeyi mütaakıp "Darphane ve Damga 
Matbaasına sevk edilmiştir. 

Mahalli komisyonlar tarafından değerlen
dirilmiş olarak Hazineye gönderilen kıymetler
de mahallî değerlendirme esas alınmış, kıymet 
takdiri yapılmadan, gönderilenler ise, Bakan
lığımız yetkili memurları ile bilirkişilerden 
ı nüteşekkil bir komisyonca değerlenil i ril d ikteı ı 
sonra, kayıtlara intikal ettirilmiştir. 

istanbul vilâyet ve kaza, malsandıklarnıca 
kabul edilen aynî bağışlar ise. adı geçen mal
sandıklarnıca, doğrudan doğruya. Dar]»haneye 
teslim edilmişlerdir. 

Bağışlar alındıkça, bunların miktarı hak
kında, radyo ve basın vasıtasıyla Bakanlığımız 
tarafından umumi -efkâra zaman zaman bilgi 
verilmiştir. 

Umumi mahiyetteki bu kısa izahattan sonra 
Sayın Nedim Evliya tarafından tevcih olunan 
suallere sırasiyle cevap arz ediyorum. 

1. 27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana va
tandaşlarımız tarafından Hazineye 11 171 164 
lira 15 kuruş tutarında ve 1 451 kilo 356 gram 
990 santigram ağırlığında muhtelif altın, gü
müş, sikke ve ziynet eşyası ve 20 060 627 lira 
98 kuruş nakdi bulmuştur. 

Ayın olarak yapılan bağışlardan, vilâyet ve 
kazalarda askerî ve mülki saymanlıklardan 
Hazinece gönderilenler 233 694 şahıs veya. mü
essese, istanbul vilâyeti ve kazalarından doğ
ruca Darphaneye teslim edilenler ise 22 437. 
şahıs veya müessese adına yapılmış bulunmak
tadır. 

Bâzı müessese ve şahısların toplu olarak ba
ğışta bulunmaları sebebiyle, grup halinde ya
pılan bu bağışların kaç kişi tarafından yapıl
mış olduğunu tesbit etmek mümkün alamamış
tır. 

2. Bağışların Türk lirası olarak yekun kıy
meti, biraz önce arz ettiğim gibi 11 171 164.15 
T. L. aynî ve 20 060 627,98 lirası nakit olmak 
üzere ceman 31 231 792 lira 13 kuruştur. 
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3. Mücevherat, kıymetli eşya ve meşkûk 

altınların bir kısmı, halen istanbul Darphane 
ve Damga Matbaasında, vaz'edilmiş esaslar dâ
hilinde, aynen, muhafaza edilmektedir. Yalnız 
m es kıık altınlardan bir kısmı, Hazinenin altın 
hesabına geçirilmek üzere, Mdkez Bankasına 
teslim edilmiş olup bu bankaca muhafaza edil
mektedir. 

4. Altın yüzük, bilezik, elmas, saat, alyans, 
ve sair mücevherat henüz nakde çevrilmemiştir. 

Bu kıymetlerin tasnifine Darphane ve Dam
ga Matbaası tarafından devanı edilmektedir. 
Tasnifi mütaakıp (altın bağış eşyası) külçe ha
line getirilerek Hazinenin altın, hesabına geçi-
rilmeik üzere Merkez Bankasına teslim edilecek. 
taşlı ve 'kıymetli, ziynet eşyası, usulüne uygun 
bir şekilde satılarak nakde çevrilecelk, bilirkişi 
tetkikatıii! mütaakıp tarihi kıymetini haiz ol
duğu anlaşılanlar da, müzelere devredilecektir. 

Gümüş ve sair madenlerden mamul olup pi
yasa kıymeti meveııdolmıyan veya tarihî kıy
meti haiz buüımmıyan eşya ise, iptidai madde 
olarak kullanılmak üzere. Darphanece eritil e -
cektir. 

5. Reşat altınından gayrı meşkûk altınlar
dan kulpsuz olanlar yukarda da aeılkladığım 
üzre Merkez Bankasına teslim edilmiştir. Reşat 
altınlar, ve diğer kulplu alltınlar. teknik sebep
lerle, Merkez Bankasınca kabul edilmediğinden 
Darphaneye teslim edilmiş ve bıı müessesece 
aynen muhafaza edilmektedir. 

6. Hazineye bağışta bulunan vataaıdaşlara, 
verilmek üzere Darphanece 657 044 aded hâ
tıra alyansı imal edilmiş ve bunun 537 034 
adedi vatandaşlara dağıtılmak suretiyle sarf 
edilmiştir. 

îmail edilen hâtıra alyansları için Hazinece 
Darphaneye 30 000 T. L. ödenmiştir. 

BAŞKAN Saym .Yedim Evliya. 
NEDİM EVLİYA (Maraş) •-• Sayın Başkan. 

sayın senatörler; Hazineye yapılan bağışlar 
münasebetiyle verdiğim sözlü soruya cevap lût-
ı'unda bulunan ve bu vesile ile kendilerini Se
natomuzda ilk defa görü]) selamladığımız Ma
liye Bakanımıza huzurunuzda teşekkür borcu
mu eda etmek isterim. Ancak bu takrir doiayı-
siyle Maliye'Bakanlığımızın ilgili ve yetkili ma
kamlarında uğradığım bir kısım müşkülâtı da 
Yüksek Heyetinizin ıttılaına arz etmeden geçe
ni iveceğim, 
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Yüce Heyetinizin de malumu okluğu üzere. 

Anayasamız Parlâmento üyelerine murakabe 
Vazifesini verirken, tekmil Devlet dairelerinin 
kendilerine yardımcı olmasını emretmiştir. Xe 
yazık ki, bu konuda ilgili makamlardan yap
mak istediğimiz istizanlara, müspet cevap ala
madık, Bâzılarım önceden haberdar ettiğimiz 
halde, kapılarını açıp yüzlerini •görmek kabil 
olmadığı gibi. lütfen kaimi edenlerden de bir 
cevap almak mümkün olmadı. O kadar müm
kün olmadı ki. ismini arz etmek istemediğim. 
Vekâletin Vekilden sonra en yetkili salısı, bi
raz da çizmeden yukarı çıkarak. «Madem ki 
Mecliste bu soruyu sordun; cevabını da orada 
alırsın.» dedi. Biz, Parlâmento üyeleri olarak. 
bu şartlar altında murakebe vazifemizi nasıl 
yapacağız-' Sokak dedikodularına mı dayana
cağız.' Onun için Yüksek Heyetinizden, Sayın 
Başkanlıktan, bilhassa Başbakan ve Bakanlar
dan Parlâmento üyelerine Anayasanın tanıdığı 
murakabe vazifesini yapabilmeleri için, sor
dukları hususata Devle) dairelerince süratte ce
vap verilmesinin (eminini istirham ediyorum. 
ı Alkışlar) Aksı takdirde burada vazife yapma
mıza imkân yoktur arkadaşlar. 

Bittabi Parlâmento üyeleri, ilgili makamat-
tan, bahusus vekâlet umum müdürlüklerinden 
ve müsteşarlıklarından sordukları sual, Dev
letin bekası, vatanın müdafaası, millî emniyel 
işleri ve dış politika ile ilgili mahrem kalması 
icâbeden hususlara taallûk edemez. Esasen Par 
lâmentoda bunu kendilerinden istiyecek kadar 
basit düşünceli insan yoktur. Bunu iyice bil
melidirler. Parlâmentonun çalışabilmesi, pole
miğe gitmeden ciddiyetle vazife görebilmesi 
için bu, elzemdir arkadaşlar. , 

Simdi asıl mevzuumuza geçelim: düşürülen 
iktidar ve .mensuplarının geniş çaptaki suiisti
malleri, plânsız, programsız hareket ve israfla
rı dolayısiyle Hazinenin tamtakır bırakıldığı 
iddiasiyle 'hamiyetli vatandaşların yardım eli
nin uzatılması istenmiştir. Sayanı şükrandır 
ki vatandaşlar bu yardıma can ve gönülden şi-
tabetmiş bulunmakta ve fakat bağışlar halen 
dahi kullanılmamış bulunmaktadır. 

Takririmizin birinci maddesi ile bu bağış 
kampanyasına kaç şa'hşııı kaç kalemde iştirak 
etmiş olduğunu sormuştuk. Sayın Maliye 'Ba
kanımızın. şahıslarını tenzih ederim, esasen ken-
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dileri bu vazifeyi yeni devir alınışlar ve ise 'he
nüz, başlamışlardır. Sayın Maliye Bakanımız bu
yurdu la r ki ; bu bağışa iş t i rak edenlerin bir 
kısmı, hakiki, bir kısmı da hükmi şaihıslardır, 
bağışlarını g ruplar halinde yapmışlardır . '"» 
sebeple bu bağışlar irin 'kesin bir rakam ver
mek kaini değildir, dediler. Klbetieki Maliye 
hakanımızın bu resmi beyanı karşısında biz, bir-
lakııiı indi mütalaalarda bulunacak değiliz. 
Ama' memlekel çapında girişilen bu geniş, yal
dım kampanyası hazır lanırken gereken hassası 
yel gösterilseydi, bu soru karşısında böyle cef
felkalem değil süratli ve tatmin edici cevaplar 
verilebilirdi. <<ereken •hassasiyet ve dikkat, gös
terilmediği içindir ki, böyle bocalanıyor İş te 
(înıın içindir ki böyle 'hepimiz şüphe allımla .ka
lıyoruz. 

Ye yine Sayın Maliye hakanımız . «Paralar . 
altın paralar , külçeler Hazinede ve Merkez 
Bankasında aynıyla muhafaza edilmektedir .» 
buyuruyor lar . Müsaade ederlerse 'ben kendile
rine sorumun mesnedi olan bir suali tevcih ede
yim : 

Maliye Yekâletindeii. bunların eritilmesi hak-
kında ilgili "makamlara resmen bi r -emir vermiş
ler mi, vermemişler mi .' Bğer aksini söylerlerse 
kayıt larım vardı r arz "deceğim. Biz biliyoruz ha-
kikaten Hazine, nakdini külçe halinde muhafaza, 
eder.'-Ve onun için eritir . Fakat eritilmesi icab-
edeiı Kesat altını. Mâmif altını gibi müşkülât 
değildir, ( i i nkü arkadaşlar ım, bu münasebetle 
İrendeniz meşgul oldum, Türkiye Sar raf la r Cv 
miyetinin resmî bülteninde bir Reşad altınının 
allın değeri 102,(il kuruş tu tmak tad ı r . huua 
mukabil tedavül kıymeti 137 liradır. Bilhassa 
dikkat inize arz ederim, yine tedavül kıymeti ol 
lira 30,f> kuruş olan yarım Keşad al t ınlarının 'te
davül kıymeti 180 liradır. Yine piyasada bulu 
!i;ımıy,ıu ve altın değeri 25 lira 70 kuruş olan 
çeyrek "Keşad altını da 110 liraya piyasada bu
lunamamaktadır . Bu hesapla bir Keşad altını 440 
lira. tu tuyor demektir . Binaenaleyh bunlar ın 
yok olması demek tıpkı, bir asarı a l ikanın im
hası mahiyet inde olur. Yatandaş lar bunlar ı ziy
net eşyası olarak almak ist iyorlar fakat piyasa
da, bulamıyorlar . Bunların yeniden imali de ka
bil olmadığına iiöıe bunu eri tmek cinnett i r , ci
nayett i r , hesapsızl ıkt ır ; mirasyedil ikt ir . Böyle 
bir emir verilmiş ve ümidederîm ki, Savın Mali

ye Bakanımız ikinci bir emirle buna mâni ol
muşlardır . o zaman kendilerini şükranla anar al
kışlamanızı isterim. 

Bunlar gibi. Aziz. Hanıid. Ata türk ve Oıım-
hııriyet al t ınlarının da maden kıymetleriyle te
davül kıymetleri arasında büyük farklar vardır . 

iki seneden beri tasnif edilemediği ifade edi
len bu mücevheratın bendeniz, âcizane, ta raf tar ı 
değilim. Bunların her birinin ayar la r ı değişik
tir . Bir kısmı bir takım kıymetli taşları hâvidir. 
Bunlar mamul haliyle daha büyük kıymet taşlı
lar. Bilhassa altınları resmî borsalarda satmak 
ve ondan hâsıl olacak paralar la lazımsa külçe 
aatuıalmak Hazine menfaatinedir . Buna «Hazi
ne tüccar değildir, batakçı değildir» diyorlar . 
Bilâkis bu yapı lan iş doğrudan doğruya batakçı 
bir zihniyetin ifadesidir. Hazine daima iyi bir 
tüccar gibi hareket- etmelidir. Hele vatandaşın 
talibohluğu bu kıymetlere karşı! . 

Biğer taraf tan a rkadaş la r ım. Mal iye Yekili
mizin Senato huzurundaki beyanlarını bütçe ka
yı t lar ında dört aydan beri aramamıza rağmen 
bulmuş değilim. Bulan varsa lütfen söylesinler. 
\ ' e 1960 da, ne 1961 d<> ve ne de 1962 bütçelerin
de buna dair bir kayıt bulmak kabil olmamıştır. 
Ancak 1960 yılı bütçesinde de bu bağış la ra da
ir bir fasıl açılmamıştır. Yalnız Meclisi ilgilen -
dirmiyen ve hattâ Meclise dahî sunulmayan 1960 
vılı Hazine Kesinhesap raporunda bir tek yeni 
fasıl açılmıştır. Burada d a : «27 Mayıs İhti lâl i 
dolayısiyle yapılan bağışlar» denilmiştir . Sayın 
Bakanımız bu bağışların miktar ının 31 küsur 
milyon lira. o lduğundan bahsediyorlar . Kendile
rinden ricamız mevzu önemlidir, te tk ik buyur
sunlar, 27 .Mayıs 1960 İhti lâli dolayısiyle yapılan 
bağışlar diye Hazine Kesinhesap cetvelinin 26 -
27 nci sayfasında bu bağışlar yekûnu 20 milyon 
967 bin olarak gösterilmiştir . Kakanı karşısında, 
acaba bir izahat bir tafsilât bulur muyuz diye 
çirpmdım. Bütün Bütçe Komisyonunu al lak bul
lak ettim. Arkadaş lar da bana müzahir oldular. 
Bir şey bulmak kabil olmadı. 

Sonra, bu bağışlar vilâyetlerde, kazalarda 
saymanl ık la rdan takabbül edilmiş. 'Öyle b i r başı 
boşluk içinde lekabbü! edilmiş ki, - İdare Âmiri
nin hassasiyetine bağlı. Vekâle t bu hususta tali
mat vermiş, a lâkal ı lar islenilen hassasiyeti gös
termemiş olacaklar ki. bâzan heyetler hal inde 
bağışla^ yapılmış, mesul olmayan--şahıslar bun
ları bir cetvele bağlayıp toptan bir makbuz al-
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mıstar. Bazı vatandaşlar bağışta bulunduğu hal
de bir makbuz, bir vesikaya sahip değil. Onun 
vesikası bu işi yapan gayretkeşler veya filân fa
lan şahıslar elinde kalmıştır. O da bazan iki nüs
ha yapmamıştır. Ve vatandaşı takip imkânından 
mahrum bırakmıştır. 

Meselâ rkliı ne'den, Trakya'dan gelen bağış
la!- istanbul'u atlamış Ankara'ya, Hazineye son
ra da mahsus heyetler marifetiyle İstanbul'a 
Darphaneye gönderilmiş. Neden!. Nasıl ki İstan
bul kendi topladığı bağışları doğruca, darphanede 
kıymetlendirmiştir, neden Trakya'da ki Ankara'
ya gider ve tekrar İstanbul'a gelir, tekrar gider:1 

'Bu, iş bilmeme/tik değil de nedir .' 
Arkadaşlarım, sonra bir ihtilâli mülaakip Ha

zinenin perişan olmasından bahsedenler vatan
daş nezdinde bir yardım kampanyası açmış ini
nim miktarı neden böyle azdır? Bakan arkadaşı
mızın izahatlarını, aynen kabul edelim. Neden 31 
milyon lira gibi basit bir rakam olarak gösteril
miştir? Acaba, Türk milletinin hamiyeti mi azal 
di, yoksa vatandaşlara itimat un telkin edemedik' 
Sonra İm yardımlara dışardan, katılanların bü
yük mikyasta olduğunu biliyoruz. Bunun içinde 
Kıbrıs'ın da yardımları vardır. Oradaki dindaş 
ve vatandaşlarımız da, bu yardıma katılmışlardır. 
Bakan arkadaşımız bu \ aı*dunlardan hiç bahset
mediler. Yalnız istanbul şehrinden 224 bin şahıs 
bu yardıma iştirak etmiştir. Doğudaki üç vilâye
te yapılan yardım dolay isiyle yine .İstanbul'dan 
3 milyon lira toplanmışı ir. Neden hakikatler söy
lenmiyor, bu İcada"»- kısır mıyız; Baştanbaşa bir 
beceriksizlik içindeyiz. Bunun için, gönül isterdi 
ki. Maliye Vekâleti, Senatörü kapıdan revircceği-
ıie, hu işin üzerine eğilsin, bağışların, hakiki mik
tar ve kıymetini tesbiı ve ilân etsin, bütün dün
yaya Türk >milietinin hamiyetini göstermek için 
'detaylı cetvelim- ianzim etsin. Beceriksiz Maliye 
Vekâleti, o günün beceriksiz şahsiyetleri... 

BAŞKAN - (.'ok rica ederim, vekâletlere ta
rizde bu.lunina.yin. Onların da hükmi şahsiyetleri 
vardır. Sonra 15 dakikalık müddetiniz bitmiştir. 
sözün ü zü 1: anı a m layı n. 

NEDİM EVLİYA (Devamla) İçim yanı
yor Sayın Başkanım. 

Sonra sayın arkadaşlarım, bıı beceriksizlikler, 
bu intizamsızlıklar dolay ısiyledır ki, haddizatın
da Devlet gelirleri nasıl toplanır, bu paralar na
sıl sarf edilir bunu bilmiven masum vatandaş 
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kütleleri, bunların, toplıyaniar tarafından bir 
anda nakde çevrildiği ve bu paralarla da apart
man, han inşa edildiğini zannediyorlar. Bunlara 
da kimisine «alyans apartmanı», kimisine «yüzük, 
küpe apartmanı» diye isimler takılıyor. Ayrıca 
falan vatandaşın yaptığı bağıştan kıymetli bir 
taş Hiltoıı salonlarında, vapurda filânın parma
ğında görülmüş, sahibiyle hâmili arasında müna
kaşalar olmuş, diye çalkalanıyor. Bunları her hal
de benim, gibi .muhterem sena)tir arkadaşlarım da 
duymaktadırlar. O halde bu istifhamları çözmek 
ve bunlara arzı eevap etmek, vatan sathında bun 
larıu hesabını vermek mevki ve mecburiyetinde 
yiz, izi ı rarındayız. 

Sonra, arkadaşlar; yine bu sorumuz dolayısiy-
ie bana cevap vermekten, imtina eden ma kanı a t 
derhal İstanbul'da, basın toplantısı yaptırıyor, 
bir tara fi an. da ayağına giden senatöre, herkese 
açık olması icabeden kayıtları vermiyor ve Baka
nın Meclisteki cevabı beklenmeden basın toplan
tısı yapılıyor. Bakanın burada vermesi lâzımge 
len cevabı orada kendi İçendi ne vermeye çalışı
yor.. /utlar içindeyiz arkadaşlar, tezatlar içinde
yiz. Allah sonumuzu hayra, tebdil etsin. Bu hu
susla ıın aydınlanması suretiyle birçok makale 
ve neşriyat biriyle, l'ıkralariyle bize iştirak eden 
basın mensupları gibi memleket efkârı umum iye
sini de huzura kavuşturmak için bu suali sormuş 
'bulunuyorum. Hürmetlerimle. (Sağdan, alkışlar1) 

BAŞKAN Sayın Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANİ FERİ1) MELEN .Muh

terem .senatoi* Nedim Evli.va'yı üzüntüye sevk et
miş bulunduğumdan dolayı hakikaten üzüntü 
du y uyorı im. Ark; ı d a şı.m tz za 1111 ed e ı*sem Ma I i yey e 
gelmiş, bu soruyu verdikten sonra, bâzı. memur
larla- temas etmek istemiş ve soru hakkında Veki
lin cevabını beklemeden orada fiili al rakam ma 
lûmatı talehefmiş,» buradan kalkarak darphaneye 
gitmiş, darphane müdürünü sorguya çekmiş, on 
dan bâzı malumat talebe!iniştir. Darphane Mü
dürü kendisine istediği malûmatın mühim bir kıs
mını -vermiş, notlarım yan im da olsaydı burada 
kendilerine aynen okurdum, diğer kısmını ilgili 
makamlar haklı olarak Bakan tarafından kürsü
de açıklanacağını doğrudan doğruya kendilerine 
veremiyeceklerini ve bir hesap tetkikine bir se
natör tarafından imkân bulunmadığını büyük bir 
nezaketle beyan etmişlerdir. Sayın senatör bana 
bundan dolayı bir şikâyette bulunmadı, şikâyeti
ni burada ortaya döküyor. Ama, bana söylemiş 
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olsaydı bendeniz de kendisine orada aynı cevabı 
verirdim. Bu malûmatı Meclis kürsüsünden arz 
edeceğim derdim. 

Anayasanın milletvekiline ve senatöre verdiği 
murakabe1 hakkım nasıl kullanacağı yine Anaya
sa ile tâyin edilmiştir, İçtüzük ile tâyin edilmiş
tir. Soru sormak, gensoru açmak, Meclis tahki
katı açmak suretiyle bu hakkını kullanır. Yoksa 
bir senatör, bir milletvekili, dairelerin mahzeni
ne inip kayıtları, dosyaları tetkik edeme/,-kanaa
tindeyim. Başka türlü olacaksa Anayasa ve İçtü
zükte bunlar tâyin edilir, o zaman Devlet kapı
ları, kayıtlar ve . defterler muhterem üyelerinin 
emrine amade tulu hır. 

Sayın Senatöre im türlü yardım edememek
ten dolayı hakikaten üzüntü duyuyorum. Ama 
ne yaıpalım ki Anayasamız bize İm imkânı ver 
in ez. 

Muhterem senatörler, bağışa iştirak eden şa
hısların sayısı hakkında: muhterem senatör be
nim bir rakam ifade edemediğimi 'söylediler. 
Bir rakam ifade ettim. Yalnız bağış iki türlü 
yapılmıştır. Bir kısım şahıslar doğrudan doğ
ruya müracaat ederek, Perden müracaat ederek 
bağış yapmışlar ve kendi adlarına makbuz ke
silmiştir. Bunların sayıları biliniyor. Bir kıs
mı gruplar halinde bağışlar yapmış, mahalleler
de köylerde bir adam önayak olmuş 8 - 10 - 30 
yüzük toplanı iş ve bunları bir parti halinde; ver
miş, ve tek makbuz kesilmiştir. Veya, bir daire
nin bütün memurları toplanarak birini gönder
mişler, toplatmışlar ve tek makbuz kesilmiştir. 
Bunların sayısının katları bilinmemektedir. Bu 
hal bundan doğmaktadır. 

Bunları tesbit etmek için hakikaten köy koy, 
mahalle mahalle adamlar çıkarıp kimden kaç ta
ne toplandığı, ne kıymette olduğu hakkında bir 
anket yapmak lâzımdır. Bu hususta bilmiyorum 
yapılan masraf karşılanabilecek mi Sayın sena
tör arkadaşımız »yapılacak bu masrafı tasvibe-
derler mi? Bunu yapmak mümkündür, ama çok 
masraflı olur. 

Muhterem Evliya, konuşmasının bir nokta
sında bunların eritilmesi hakkında ilgili ma
kamlara emir verilmiş midir diye sordular. Meş
kûk olanların eritilmesi hakkında bir emir ve
rilmemiştir. Meşkûk olanları, biraz evvelki ce
vabımda arz ettim, bunları Merkez Bankası ka
bul etti. Bunları avnen Merkez Bankasına- ver-
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.dik. Kulplu olanları, .Reşat, Al.tınılarının biliyor
sunuz Süryede taklitleri çıkmıştır. Ondan do
layı Merkez Bankası almakta tereddüt etmiş ve 
bunları kabul etmemişi ir. Onlar da bu sebeple 
darphanede aynen durmaktadır. Ama bunun, dı
şındaki yüzük vesaire kıymetli madenlerimiz, 
tasnifi bittikçe eritilecek ve bunların eritilmesi 
için emir verilmiştir. Külçe haline geldikten 
.sonra hazinenin altın ihtivan haline gelecektir. 

İki seneden beri tasni tin devanı el meşinden 
şikâyet ettiler. Belki uzun olmuştur. 'Bunun 
sebeplerini bu anda bilmiyorum. Yanımda «elen 
arkadaşın izahatına nazaran, tasnif bitmişi ir. Kıy
met takdiri hususu uzun sürmektedir. Heyetler 
teşkil ediliyor, bilirkişi getiriliyor, kuyumcular 
geliyor bunu gayet hassasiyetle tesbit etmek is
tiyorlar. Bu sebeple uzamakta. Sayın senatör, 
«Bunu derhal satıp yerine altın almak lâzımdı. 
kendilerine bunu teklif ettiğini zaman. Hazine 
tüccar değildir» dediler. Muhterem arkadaşıma 

] hemen arz edeyim; bunu satıp altın almak yet
kisi Maliye Bakanlığına ait değildir'. Maliye Ba
kanlığı bunu satınca bunu bütçeye irat kaydet
meye mecburdur. Eğer, altın salınaImak isti
yorsa, kendisine Yüksek Meclis tahsisat koyar 
ondan sonra altın alınabilir. Ancak, bu şekilde 
bir kanuni yetkisi mevcuttur. Yoksa- tacir olup 
olmama mevzuu bununla ilgili değildir. Bütçe 
kayıtlarında bulunmadığını buyuruyorlar 
Doğrudur. Bağışlar bütçede görülmez. Bütçede 
sadece bağış faslı vardır, buraya sıfır konur. 
çünkü, yıl içinde ne kadar bağış yapılacağı ma
lûm değildir. Bunlar hesabı katilerde görülür. 
Ne kadar olduğunu hesabı katide görmüşlerdir. 
umumi cetvele bakmışlar 27 Mayıs bağışlarının 
bütçede izahatına raslaıımaz, gerekçeyi tetkik 
etmiş olsalardı orada biraz daha fazla mallı
nı ata raslarlardı. 

Bağışların muntazam bir surette eereyan et
mediğinden şikâyet ediyorlar.' Hemen arz ede 
yira.; bağış; bir vergi değildir. Maliye Vekâleti 
tarafından, Hükümet tarafından tanzim edil
memiştir. Vatandaşın hissiyatı galeyana gelmiş. 
bağış ihtiyacını duymuş ve kendi aralarında 
iopiıyarak, bir kısmı da maliye dairelerine ko
şarak' yüzüklerini vermişlerdir. Bu arada şunu 
da arz edeyim; yapılan bağışların miktarından 
da şikâyet ettiler. Maliye Vekâleti bu işi iyi or
ganize edememiştir, aciz göstermiştir, dediler 
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Hemen arz edeyim ki; yapılan bağışlatın mâ-
nevi değeri bizce mühimdir. Çünkü, yapılan ba-
ğişların çoğunu nisan yüzükleri teşkil etmekte
dir. Vatandaş en büyük hâtırasını gelip Hazi
neye vermiştir. (.Alkışlar) Bu sebeple yekûnui: 
büyük olmamasının kıymeti yoktur. Mânevi de
lerine daha e ok itibar etmek lazımdır, zannede
rini. 

Suma .'Maliye; Bakanlığının İni bağışı çoğal
tıp, miktarını çoğaltmak için gayret sarf etme 
sini zannederim sayın arkadaşımız da tasvibel 
mezeli, Hu takdirde bu bir bağış değil, mecburi 
bir vergi olurdu, ma biyel ini kaybederdi. 

Muhterem arkadaşım bir noktaya daha işa
ret etiler; bâzı vatandaşların bu paralarla ma
halleler yapılmış olduğundan şikâyet etmekte 
bulunduklarını, ve buna. Maliyenin sebcboldu-
ğunıı iddia ettiler. Bâzı bedbahtların bu türlü 
dedikodular çıkarmış olduğunu, maalesef duyu
yoruz. Tahminimiz daha çok. 27 Mayıs fııkılâ 
bundan lıoşlanmıyan kimseler t a. rafın d an. bunlar 
bir gayız İfade etmiş olmak için çıkarılmıştır. 
Arkadaşımızın bu türlü bir dedikoduyu buraya 
getirmiş olmasından hakikaten üzüntü duydum. 

YYılnız şunu arz edeyim, dedikleri gibi yap
sa idik daha fena olacakmış, kârlı çıktık, isa
bet olmuş bugüne kadar süründürmüşüz. Hür 
m eti erî ı n I e. ( A Ik ıslar) 

BAŞKAN - Sayın l-ivliya. buyurun. 

NEDİ MEYLİYA I M araş I Konuşmamın 
başında arz etliğim gibi. kendilerini burada 
ilk defa selâmladığımız Sayın Maliye 'Vekili ya 
benim söylediğimi anlamadı, yahut da kasdeıı 
an lamazlıktan geliyorlar. 

BAŞKAN Münakaşa mevzuu yapmama
nızı rica ederim. 

NRDİM EVLİYA -Devamla) - - Evvelbeev 
vel murakabeyi ve Anayasayı bu kadar dar bir 
çerçeve içinde kabul edecek bir vatandaş, bir 
senatör olmama imkân yoktur. Murakabeyi ve 
Anayasayı takyidedcn bu görüş ve zihniyet is
ler Bakandan, ister Başbakandan, kimden ge
lirse gelsin, bu millet kürsüsünden alenen tak
bih ediyorum. 

Devairden sorumuzla ilgili her hangi bir ma
lûmat istemek imkânı verilmeyince, burada Ma 
üye Vekili ne derse aynen kabule mecburum, 
öyle mi?., öyle şey yok! Ben bir kere Maliye 
Vekilinin Hazinesine, ambarına girmek ve ka-
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yıllarını görmek istemedim ve böyle bir teklifte 
de bulunmadım, (Telsin Müsteşarı burada söyle 
sin. Ben kayıtlar hakkında bâzı malûmat iste
dim. Ben bil' Devlet sırrı çözülsün, de elemedim. 
Aksi halde biz burada Hükümetin her elediğini 
kabul etmek durumuna düşeriz. Bunu asla ka 
bul edemem. Benim. Vekilin bu zili niyetiyle 
bağdaşnıam;ı imkan yoktur. Tasrih etsinler. 
Murakabe nâsı! olarak':'.. Vekîl geldi burada söv• 
ledi, ben bunu aynen kabule mecbur muyum "•! 

BAŞKAN - Sayın rMiyaVlan, Kiyasete v.-ı 
zifesini yaparken yardımcı olmalarım rica e-de 
e eğim. Sözlü soru müessesesi hududu içinde kal
manızı size iekrar hatırlatmak islerim. 

NEDİM UVEİYA ^Devamla; Demagoji 
ve istihza mevzuu yapılan bir konuşmaya, cevap 
vermek mecburiyetinde değil miyim; senatör 
olarak ve bir şahıs olarak "i 

BAŞKAN Tüzük mevzuuna riayet etme 
ye mecbursunuz. Eğer, arzu ederseniz sözlü so
runuzu istizaha, kalbedebilirsiniz, bu hakkınız
dır. Fakat soru müessesesi hudutları içinde kal 
manızı bilhassa istirham ederim. 

NEDİ MEVLİYA ^Devamla; Ben .soru 
müessesesine ve bu çatı altında bulunanlara el
bette hürmetkarım. İkazınıza teşekkür ederim. 

BAŞKAN --- Cevaplarınızı lütfen. 
NEDİM EVLİYA. (Devamla) - - Memurumu 

hırpalamış, diyor Sayın. Maliye Vekili, sorguya 
çekmiş eliyorlar. Sorguya çeikmeelim. Darplıan-
Müdürüne sadece nezaket ziyareti yaptım. Beni 
gıyaben taun lığını ifade çelen bu nazik zata ba
sın toplantısındaki beyanatın m doğru olup ol
madığını, kahve sohbeti sırasında, sordum. Bil 
sevelim bu kadar- hassasiyet göstereceğinizi 
bu nezaket ziyaretine ele gitmezdim. İnşallah 
bana iyi muamelesinden e lotayı bir kazaya uğra 
maz. 

Diğer tara İlan sayın Bakan benim mâruzâtı 
mı kendi arzusuna göre vazYelip cevap vermek 
istiyor, lîiea. ederim: bir az evvel yüksek huzu
runuzda, yaptığını açık konuşmada Hazine mulbı 
ka, saflığı mücevherat mukabili külçe altın almalı 
mıdır dedim.' Hafıza ve hâtıralarınızı yoklayı, 
nız. Satılacak meskukât bedeli ile iki üç misli 
külçe altın alınabileceğini ifadeye çalıştım \ -
altılıların eritilmesinin ila/inenin zar/ı rina <»lu 
cağını ve yerine konması mümkün olmıyaıı İm 
ziynei eşya sın m muhafazasını l em en n! eyledim. 
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Sayın Maliye Vekili sorularımıza vâki cevap 

lardan ziyade hepimizin hürmetkar bulunmamı/. 
icabeden bir tarihin himayesine sığınıyor. Mev
zu imi uzla bunun alâkası ne.' Biz de biliyoruz ki. 
vatandasın hamiyet duyguları zorla hareketi..' 
getirilemez. Ve bağış miktarı şiddetle artırıla
maz. Fakat bir bağış kampanyasına girişildiğine 
göre, bundan âzami verimi almak için her tür
lü gayreti göstermek ve vatandaşa itimat telkin 
eylemek ve bağışta bulunmak istiyenlerin kenınıî 
w keyfî miktarlarını artırmaya yatışmak ve de 
raylı cetveller tanzim eylemek, makbuzlar ver
mek ve kıymet takdirini esaslı yapmak ve vatan
dasın böylece içinden gelen bağışı alıp kıymet 
lendirmek lâzımgelir. Bağış, adı üstünde bir ha
miyet müessesesidir. Büyük Türk Milleti dün
yada hamiyet örnekleri veren insanların başındı 
gelir, ti önü I isterdi ki tekmil vatandaşlarımızın 
l)iı hamiyet hasletini ecdadına lâyik bir şekilde 
göstermesi için müsait bir zemin hazırlanmış ol
sun. Benim temennini bundan ibarettir. Hürmet-.. 
I eri inle. 

BAŞKAN Yedinci soruya geçiyoruz. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karıt hisar 
t'yesi Mustafa Yılmaz İuceoğlu'nun, imam - Ha 
I ip okullar inin orta kısminin neden I âğ c edildiği
ne dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Şev
ket- Hasit Hatipoğlu'nuıt cevabı (6/78) 

BAŞKAN —- Sayın lnceoğlu buradalar, sayın 
Millî Eğitim Bakanı burada];'r. Soruyu okutu
yorum. 

27 . K . 1M2 

<'umhurıyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

İmam - Hatip okullarının orta kısmının lağ-
v edildiği; bu okullara, diğer ortaokullardan 
mezun olanların kabul edileceği öğrenilmiş oldu 
ğunclan Vekâletçe bu değişikliğe neden lüzum 
görüldüğünün ve yeni Hükümetin aynı t'ikird • 
olup olmadığının Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Afyon Senatörü 
Mustafa Yılmaz lnceoğlu 

BAŞKAN Savın Millî Eğitim Bakanı. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET RAŞİT 
HATİPOĞLl (Manisa Milletvekili) — Muhte
rem Başkan, muhterem Senatörler: At'von Ka-

rahisar Senatörü Sayın Mustafa Yılma/. İnceog 
lu'nıın sözlü sorusunu cevaplandırmak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

İmam - Hatip okullarının orta kısmının ilgası 
için yedinci şûra toplanmazdan evvel bir komis
yonda mesele müzakere edilmiş. fakat müs
pet bir neticeye 'varılamamıştır. ~ nci »Şûra 
da aynı mesele tekrar müzakere konusu olmuş 
Sn Komisyona verilmiş. Sn Komisyonda müza
kerelerden sonra Heyeti l."mumiycye gelmiş, 
Su Komisyon raporu orta kısmının lâğvedilme
sini ve İmam - Hatip Okullarına ortaokullar
dan öğrenci alınmasının taıuamıyle aleyhinde 
olduğu halde Heyeti rıuumiyede c'kseriyet 
ortaokullardan öğrenci alınması lehinde belir
miş. sonradan bakanlıkta bu mevzu üzerin
de tekrar bir komisyon daha toplanmış, ise 
de, bunun üzerinde katı bir karara varama
mıştır. Ben hizmete koşuldıığuıu zaman mev
zu bu şekilde muallâkta bulunuyordu Şûra ka
rarlarının tatbikata intikal ettirilmesi için iz
harı bir karar alınmıştır. İmam - Hatip okul
larının bünyesi, mahiyeti, hizmetleri. yap
tığı fonksiyonlar bakımından incelendiği tad-c-
dirde. hiç şüphe yok ilci. öğrencilerin ilkokul
dan alınması daha uygun görülmektedir. 

Ancak, meselenin burada bir inceliği'var
dır. O da İmam - Hatip okullarından münev
ver -din adamlarının yetiştirilmesi meselesidir. 
Bu da müspet ilimlerin müspet ''bil «'ilerin ço
cuklarımıza gereği gibi verilebilmesi. bilhas
sa. tarih şuurunun, vatan bilgisinin ve inkılâp 
tarihinin iyice bunlara yerleşiirilebilmesidir. 
Din bilgileri yanında müspet ilimlere ait kül
türün kuvvetlendirilmesi arz ettiğim sahada 
kendilerine yeteri kadar bilginin vei ilmesi sağ
landığı takdirde ilkokullardan öğrenci alınma
sında hiçbir mahzur yoktur: bilâkis bâzı ba
kımlardan büyük faydalar vardı' Binaen
aleyh bu faydaları sağlamak için bakanlığı
mız İmanı - Hatip okullarına ilkokullardan öğ
renci alınmasını benimsemiştir. Bu ayın 14 
ünde bir komisyon. İmam - Hatip okullarının 
programı üzerinde yeniden inceleme yapacak
tır. Müspet ilimlere ait bilgilerin daha geniş
letilerek verilebilmesi için. programda tadilât 
yapılacaktır. 

tkincisi; gerek tarih, gerek coğrafya, ge
rek yurt bilgisi, aynı zamanda inkılâp tari
hine ait derslerin miktar, vüs'at bakımından 
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ırenişletilmesiue ait tedbirler alınacak \ e dine 
ait derslerin eskisi ,yibi devamı sağlanacakt ı r . 
Ilıı tedbir ler a l ındıktan sonra, İıııaııı - Halit) 
oku l la r ında veliden: çocuklar ımı/a . istediği -
i>'inıix müspel dünya ızorüşü \ c ı*i 1 m iş olacaktır . 
Lise .kışını ise ayrıca takviye *•<]ilecektir. Bi
zim gözettiğimiz, müspet dünya sürüşüne ma
lik. müspet ilim bilgisine sahip ıtıiiııcvvci' din 
adamının velisi irilmesidir. Bu bakımdan imam -
Hatip okullarının orla kısımlarının kaldırı lma
sı konusu art ık bugün i<;in bahis konusu de
ğildir. Mâruzâtım burada bitmiş oluyor, he
pinizi künı ıe l le selâmlarım. {Alkışlar) 

BAŞKAN Buyurun Sayın İnceoğlıı. 

MI 'STAKA VI BM AZ İ.N(\K< >B LC (Afyon 
Karahisai ı Muhterem arkadaşlarını; hepinizi 
hürmetle selâmlarını. Sayın Milli Kğilim Ba
kanımızın vermiş oldukları izahattan ve gös-
lermi.ş oldukları anlayişlan dolayı kendilerine 

/. ('antlı uriycl Senatosu Kaysın' İyisi [ 
Hüsnü DikecHf/U'hı, Kayseri ınerkıiinı bayh \ 
IIarılar nahiyesini yardım fanıma ait huyda/irfan \ 
verihnı mı si sı bibini dair ı/azılı sora iiıu rı/esi v< i 
Ticaret Haham Muhlis /Şii'nin eı vahi (7/'ti) 

• 'umhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticare t Hakanı ta

ra l ından yazılı olarak cevaplandırı lmasına ta- | 
. . . i 

vassuf larmızı arz \ e rica ederini, 
< 'umhuriyet Senatosu 

Kayseri Üyesi ! 
Hüsnü Dikeçligil j 

Kayseri merkezine bağlı on bin nüfuslu, ge- ; 
tümleri dar olan Hacılar ııahivesiııe vardım fo- \ 

! 
11una ait buğdaydan Kayseri Valil iğince hiç \ 
yardım yapılmamış/tır. Bunun sebebi nedir. ' j 
Yardım yapılabilecek midirf Mıızdar vaziyette j 
olan bu vatandaşlara acilen almanak tedbir ne I 
olacaktır'1* ! 
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teşekkür ederim. Şimdilik ilave edecek başka 
bir sözüm yoklı ır hürmetlerimle. 

BAŞKAN Soru cevaplandırı lmışt ır . 

-s'. ('nnıhurııjı ( S< nalosu Kanseri iyesi 
Hüsnü Diki elif/H'in, vilayetler v< <;ı vrıh rinıh 
hakkaniyet esaslarına dayanan bir idarenin ili 
ilası yolunda yaydan valsınaların neler olduyu 
na dair İr İslı ri Halanından sü,ıl. ü sorusu (ti/'i!>) 

BAŞKAN Sayın Dikeçligil, burada la r 
mı.' Burada... Sayın İçişleri Bakanı. Vok.. Suru 
g e l e r e k B i r l e ş i m e b ı r a k ı l m ı ş t ı r . 

(liindeiııde görüşülecek başka madde yok 
tur, yarın Senato ile birl ikle Millet Meclisinde 
saat lö te olan birleşik' toplantımızı bilgilerini-
ze sunarım, H Kylul Perşembe günü saal l~> le 
toplanmak üzere •Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17.20 

T. ('. 

| Ticaret Bakanlığı 2 . 7 . B»92 
'reşk. Benel .Müdürlüğü 
Şube remzi ve No. : (i/90 I ö 

IV 

Konu : <'. Senatosu Kayseri t iye 
S si Hüsnü Di keçi idil 'in yazılı soru 
j önergesi İlk. 

< 'umhuriyet ' Senatosu 'Başkanlığına 
; İlgi : 24 . o . .1902 Benel Sekre ter l ik Ka 
i ıııınlar Müdürlüğü S05/İU!)'! 7/41 sayılı yazınız. 

! ( 'umhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 
| I )ikeçligil 'in Kayser i merkezine bağlı Hacılar 
'•- bucağına hibe buğday verilin em esi sebebine dair 
I yazılı soru önergesi jnceleumişlir. 
| Kurakl ık tan zarar göreli illere tahsis ve tel' 

rik olunan hibe 'buğdayların tevziatı, ilgili va 
, lili'klerin vetki ve sorumluluklar ı al t ında ya 

• • > — ' ^ f y m < ı m •-*•• 

II YAZİLİ SOKlLAh' YE CKYA/'LAKI 
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pil makta olduğundan. Hacılar bucağı müstah
sil kırma hibe buğday verilmemesi sebebi ve 
muzdar durumda oldukları bildirilen ve vatan
daşlar için yardım hususunda alınacak tedbir 
konusunda ne düşünülmekte olduğu Kayseri 
Valiliğinden sorulınustu. 

Cevaben alınan 2 . 7 . 1902 yünlü ve 138/17 
sayılı yazda; Vilâyet İhtiyaç Komisyonu kara
rma istinaden merkez kazaya ayrılan 624 ton 
hibe buğdayın merkezle birlikte 88 köye komis
yonca tevzi edildiği, 18 tonunun da ilacılar 
bucağına tefrik olunduğu, ancak bu bucak 
muhtarlarının ayrılan miktarı az bularak 80 -
100 ton buğday talebetmeleri dolayısiyle tevzi
atın yapılamadığı 'belirtilmekte, aslında halıcı
lık ve 'koyunculukla iştigal eden ilacılar buca
ğı halkının hibe buğday tevziatından geniş öl
çüde faydalanacak muhtaç müstahsil durumun
da. bulunmadıklarına işaret olunmaktadır. 

Ba'his konusu yazıda, ayrılan 18 ton buğ
dayın, muhtaçlara ait listelerin verilmesi halin
de tevzi edilmek üzere bekletilmekte olduğu ve 
durumun adı geçen Bucak Müdürlüğüne bildi
rildiği. açıklanmaktadır. 

Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

bilgilerine arz ederim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir V ycsi Nev
zat Özerdemlinîn Derlet hizmetlerinde çalışan
lara delenin aylık, iicrei re yevmiyelerin her 
devre ait asgari ve âzami miktarlarına eletir, ya
zılı soru önergesi ve Başbakan adıueı Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in 
cevabı (7/16) 

2(i . 6 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakanlık 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygiyle rica ederim. 

İzmir Senatörü 
Xevzat Özerde mü 

1. Bugüne kadar her türlü Devlet hizme
tinde çalışanlara ödenen avdık, ücret ve yevmi
yelerin her devre ait asgari ve âzami miktarla
rı nelerdir? 

2. Bu miktarların tâyini hangi esaslara da
yanarak yapılmıştır. Ve yapılmaktadır? 

3. Devlet hizmetinde çalışan barem dâhili 
memur ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ie Dev

letin ortak bulunduğu yarı resmî müesseselerin
de çalışanların aldıkları ücret ve yevmiyeler 
arasındaki büyük farklar neden doğmaktadır. 
Bu adaletsizliğin çalışanlar arasında tevlit etti
ği huzursuzluk nazarı itibara alınmakta mıdır, 
alındı ise neler düşünülmüştür? 

4. Personel Kanunu bu ödeme müessesele
rini bugüne kadar girdiği çıkmazdan 'kurtara
cak mıdır, kurtaracak ise niye bekletilmekte
dir? 

5. Halihazırda Personel Kanununun tatbik 
edildiği müessese var mıdır, varsa neticesi ne 
olmuştur ? 

6. Bütçemizde ödeme müesseselerinin tah
mil ettiği yük nisbeti nedir. İş birliği yaptığı
mız milletlerle mukayese yapıldı ise durumu
muz nedir? 

7. Barem dâhili memurların kadrosuzluk 
yüzünden mağdur olmalarını topyekûn önle
mek için ne düşünülmektedir.' 

8. Memuriyette iken muvaffakiyeti nazara 
alınarak yükse'k ta'hsile devam edenlerin bu 
tahsil müddetlerini kıdem ve terfilerinden sa
yılmasını temin için ne düşünülmüştür? 

9. Devlete ödeme müesseselerinde ticaret 
odalarının geçim endeksleri nazarı itibara alın
makta. mıdır? 

10. Bu mevzu ile alâkalı halihazır durum 
ve istikbal için görüş ve tedbirleriniz nelerdir? 

T. C 
Başbakanlık 23 . 7 . 1902 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 77/954-2374 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü : 26 . 6 . 1962 

tarihli ve 934/1258-7/46 sayılı yazınıza karşı
lıktır. 

Devlet hizmetinde çalışanlara ödenen aylık, 
ücret ve yevmiyelerin her devre ait asgari ve 
âzami miktarlarına dair Cumhuriyet Senatosu 
İzmir Üyesi Xevzat Özerdendi tarafından Baş
bakanlığa tevcih edilen yazılı soru önergesi ce
vabının ilişik olarak sunulduğunu arz ederim. 

Hasan Dineer 
Başbakan adına, 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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Devlet hizmetindi' çalışanlara ödenen aylık. 

"ücret vo yevmiyelerin hor devre ait a^g-ıri ve 
az'ami miktar lar ına dair Gunıhuriyot Senatosu 
İzmir (iyesi Nevzat Özerdendi tara Tından Baş
bakanlığa. tevcih olunan soruların cevapları sı-
rasiyle aşağıya yazılmıştır . 

7244 2 . !] . 1951) 
(f/f 20 zam hakkında) 

2<i:l 1 . :: . 1961 

Ücretler daha önce âzami ve asgari miktar
l a r bak ımından maaşlar gibi idi. Bil âlı artı. 7244 
sayılı Kamuda, az'ami miktar ı 1 250 lira olarak 
1 es bit edilmiştir. Ancak, ayın kanıma göre 
(Madde 5) Bakanlar Kurulunca hususi meslek 
bilgisine ve ihtisasına sahi]) teknik elemanlarla 
yüksek tahsilli işletme mütohassıslKarı için âza
mi mik ta r 1 500 ve 1 750 liraya k a d a r çıkarı-
labilmeiktedir. 

e) Yevmiyeler 

Genel, ve katma bütçeli dairelerle İkt isadi 
Devlet Teşebbüslerinde muayyen ve m u v a k k a t 
mahiyet teki hizmetlerde çalışan hırtı 15.10.1958 
tarihl i vo 4/10195 sayılı Kararnameye bağlı 
Yevmiyeli Teknik Personel Tal imatnamesine 
göre veri lmekte olan yevmiyelerin asgari vo 
âzami miktar la r ı : 

Asgari 9 Lira 
Azlimi 118 Li rad ı r 

79 4 . 9 . 1962 O : 1 
1. Bugüne kadar her liirlü Devlet hizmetin

de (Çalışanlara ödenen aylık, ücret ve yevmiye
lerin muhtelif ([evrelerdeki, âzami vo asgari ıııik-
ta ı la r ı , is t inadetikleri kanun numaralar ı ve bun
ların tarihleri gösterilmek suretiyle, brüt ola
rak, şöyledir ; 

100 1 250 

120 1 500 

Aynı ta l imatnameye <2;ö\'v yevmiyelere ilâ
veten 2-10 lira arasında arazi vo şantiye zam
mı, 5 liraya kadar ağır hizmet zammı ve 9 li
raya kadar da seyyarlık zammı veri lmekledir . 

Mezkûr ta l imatnameden önce ta tbik edilen 
yevmiye sistemi, karışık ve çeşitli idi. 

2. Maaş, ücret vo yevmiye miktar lar ın ın bi
rinci maddede göslerildiği şekilde tâyin ve tes
hil edilmesinde hangi esaslara dayanıldığı , ay
nı maddede zikredilen kaııunbırda. veya tali
matnamede ve bunların es'babı mucibe lâyiha
larında tasrjh edilmiştir. 

'î. Devlet hizmetinde çalışırı barem dâhili 
memurlar , yani maaşlı memurlar ile İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinde vo Devletin sermayesi
ne ortak, bulunduğu teşebbüslerde çalışanların 
aldıkları ücret UM- veya yevmiyeler aras ındaki 
farklar, -Devlet hizmetinde çalışanlara nazaran 
diğerler inde kadrolar ın yüksek' tu tulması , yani 

a) Ayl ık lar (Maaşlar) 

Kanun \ o . 

:;05(i 

Nesir ta r ih i 

8 . 7 . 19/19 

4805 
4988 
(İ21 1 
(>075 
7244 

</r 20 zam hak 
2(i;i 

b) Ücret ler 

Kanun No. 

kında) 

2: i 
:il 
2(i 
28 

•) 

1 

N 

8 
. 12 
. 12 

2 
• ) 

• ) 

esir 

. 1945 

. 1940 

. 195Ü 

. 195G 

. 1959 

. 1961 

aı ihi 

Asgari maaş Azami maaş 
Lira. Lira. 

50 (100 
( 15 nci derece 40 lira 
idi kaldırı ldı) 
(İO 700 

150 1 000 
lu; ma'aş ikramiye verilmesi II. 
Boş maaş ikramiye verilmesi İT. 
:i()0 2 000 

:!40 

Asgari 
Lira 

2 400 

Azami 
Lira 



C. Senatosu B : 79 4 .9 .1962 O : 1 
fazla miktarda yüksek" kadrolar alınmas1 , koza 
ikinci kategoridokilerin çorunun 8659 saydı 
Kamımın 10 nen .maddesi şümulüne sokularak 
harem kanunlar ının tahdidi hükümler inden 
azade tutulmalar ı , kurulan bâzı müesseselerin 
hususi kanunlarla yüksek ücretli kadrolar alma
ları, ayrıca Devlet hizmetinde çalışanlardan fazla 
olarak diğerlerinde çalışanlar için (prim, ikra
miye gibi) ilave ödeme sistemin mevcudiyeti, ha
rem kanunlarında mevcut ihtisas mevkii, istisnai 
memuriyetler, ek görev, fazla mesai, vekalet üc
reti hakkındaki hükümlerin maksadın dışına çı
kılmak suretiyle tatbik edilmesi gibi sebeplerden 
doğmaktadır. 

İki kategoriye giren daire ve .müesseselerin 
her birinde dahi hissedilir derecede farkların 
bulunması dolayısiyle meydana gelen ücret ada
letsizliğinin çalışanlar arasında tevlidettiği hu
zursuzluklar yeni Personel Kanununda na:.arı 
itibara alınacak ve haksızlıkların giderilmesine 
çalışılacakt ir. 

4. Maaş. ücret ve yovmiyelordeki adaletsizli
ği, «eşit işe eşit ücret» prensibini' uygun olarak, 
gidermek üzere .Devlet Personel Dairesi gerekli 
çalışmalarda bulunmakladır . Bu meyanda perso
nelle ilgili mer'i mevzuatı ve fiilî durumu teshil 
etmiş ve neticede hazırladığı raporu Başbakanlık 
Yüksek Makamına ve Maliye Bakanlığına sun
muştur. Hükümetten alacağı direktifler üzerine 
kısa zamanda personel ıslahatına ait statüleri ha-
zırlıyacakt ir. Halen, yabancı uzmanlarla birlik
te, Devlet Personel Dairesi bu hususlaki çalışma
larına devam etmektedir. 

5. Halihazırda personelin hukuki ve nakdî 
statüsü mer'i barem kanunlar ı . Memurin ve Ma
aşa! kanunları hükümlerine göre yürütülmekte 
olu}), Personel Kanunu adiyle çıkarılmış yeni bir 
kanun mevcut değildir. 

(i. 1962 bütçe gerekçesinde mevcut malûma
ta göre, 1961 yılı genel bütçe yekûnu S 678 708 067 
lira olup, bunun 8 090 086 892 lirası, yani '/< :j"),(î 
sı personel masrafını teşkil eder. 1962 yılı genel 
bütçe yekûnu ise 10 114 861 201 lira olup bunun 
8 57!) 172 480 lirası, yani (/r 85,88 i personel mas
rafını t eşik i I eder. 

Katma, bülçeli dairelerde ise, 1961 katma büt
çeler yekûnu 2 915 408 864 lira olup bunun 
276 4144 845 lirası, yani </< 14,44 ü personel mas
rafıdır, 1962 yılında ise katma bülçeler yekûnu 

2 041 im 054 lira olup bunun 804 408 128 lirası, 
yani (/r 14,9 u personel masrafıdır. 

•Başbakanlık Yüksek Makamına sunulan ra
porda genel ve katma bütçeli dairelerle iktisadi 
Devlet Teşebbüsleri için ve iş birliği yaptığımız 
yabancı memleketler hakkında muhtelif yönler
den (personel adedi, personel maaş veya -ücret
leri, personel masrafları ve bunların genel mas
raflarla mukayesesi, geçini endeksleri ile 
masrafların mırkayesesi v.s. gibi) mukaye
seli cetveller ve graf ikler hazırlanmışsa da 
bu hususta bugüne kada r elde edilen ma
lûmatın kifayetsizliği sebebiyle iktisadi Dev
let Teşebbüsleri ile bu mahiyetteki müesseselerin 
bütçeleri ve personel masrafları, iş birliği yaptı
ğımız devletlerin bütçeleri ile personel masraf
ları mukayeseleri henüz ikmal edilememiştir. 

7. Harem dâhili memurların kadrosuzluk yü
zünden terfi edememeleri neticesinde mağduri
yetlerini önlemek için, yeni personel rejiminde, 
yılda bir defa maaşlara muayyen miktarda zam 
yapmayı derpiş eden kademe terfii yahut ufkî 
terfi sisteminin kabulü düşünülmektedir . 

8. Memuriyette iken yüksek tahsile devam 
edenlerden tahsillerini bitirenler, bitirme tarihin
de yüksek tahsillerine göre girebilecekleri barem 
derecelerinin dununda bulunuyorlarsa, mevcut 
mevduata gövv dereceleri durumlar ına göre yük
seltilmektedir. Ancak, tahsillerini bitirdikleri 
sırada esasen girebilecekleri derecelerin üstünde 
bulunuyorlarsa, bu tahsil müddetlerinin ayrıca 
kıdem ve ter filerine sayılı]) sayılmıyacağı husu
su bir tetkik mevzuudur. Bu konuda da gerekli 
çalışmalar yapılacaktır . 

9. Bugüne kadar maaş ve ücretlilere, geçim 
endeksleri nazarı itibara alınarak muhtelif tarih
lerde zamlar yapılmış veya barem derecelerinin 
tekabül ettiği maaş veya ücret tutar lar ı yeniden 
ayarlanmışsa da-, bu zam veya ayar lamalar hiçbir 
zaman geçim endekslerine muvazi olarak yapılma
mıştır. Yeni personel rejiminde maaş veya ücret 
ödemelerinin geçim endekslerine istinaden hesap
lanan «asgari maişet haddi», «en az maaş mik
tarı» esaslarına göre tayin ve tesbit edilmesi, an
cak bu yapılırken, -bütçe imkânlarının da göz 
önünde bulundurulması tabiî ve zaruri görülmek
tedir. 

10. Yukarıki maddelerde de kısaca temas 
edildiği üzere, Devlet Personel Dairesi, mende-
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C. Senatosu B : 
ketimizin çok karışık ve girift bit- hale gelmiş ulan 
personel dâvasını ele almış bulunmakta ve bir 
yıla, yakın bir zamandan beri bu konu üzerinde 
ciddî olarak çalışmaktadır. Memleketimizin malî, 
iktisadi, sosyal ve kültürel bünyesi üzerinde dur
duğu gibi iş birliği halinde bulunduğumuz bâzı 
devletlerin bu meseleyi ne suretle hallettiği veya 
halletmekte olduğu, bu sahada muvaffak olmuş 
memleketlerin tatbik ettikleri usullerden ne dere
ceye kadar Faydalanılabileceği konularını da in
celemektedir. 

,V. —- Cumhuriyet Scıta-tos-u Adana ('.'ı/esi 
Mehmet İ naldı nın, Maarif Şûrasının İmam -
II âti p okulları irin aklıyı karanı dair yazılı sa
mı. ö)icr(j(si ve Millî E yit im Hakanı Şevket lia-
sil llatipoylu'nun cevabı (7/48) 

(•unılıurivct Senatosu "Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumlarımın .Millî Eğitim Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerini saygı ile arz ve rica, ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi 

Mehmet Ün al di 

Sorular; 
1. Maarif Şûrasının İmam 1 Talip okulları 

için aldığı karar vekâletinizce tatbik mevkii
ne konulacak mıdır? 

2. Şûranın kararı dâvanın ana prensipleri 
ile learuz halinde olduğuna, göre bu karar 
üzerinde îmanı - 'Hatip okullarının şimdiye ka
dar olan faaliyeti ve aldığı neticeler vukufla 
araştırılıp bir rapora bağlanmış mıdır? 

.'!. Gaye münevver din. adamları yetiştir
mek sureti ile cemiyetin mânevi dayanağını 
takviye olduğuna göre alınan, karar bu öğre
timin hususiyetini ihlâl, etmez mi? 

ı 4 .9 .1962 0 : 1 
T. C. 

Mıillî Eğitim Bakanlığı 2.N.I!)62 
Talini ve Terbiye Dairesi . 

Sayı : loöS 

Özeti: Cumhuriyet Senatosu 
Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
ııııı soru önergesi II. 

Cumhuriyet Senatosu .Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlü

ğü ifadeli l:!.7.19(>2 gün ve 99(> - 7/48/1354 
sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet 
Ünaklı'ııın, 7 nci Millî Eğitim Şıırasınca İmam 
Hatip okulları hakkında aldığı karara dair ya
zılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Prof. Dr. Şevket iiaşif Hatipoğlu 
Millî Eğitim Bakanı 

Toplumumuzun önemli problemlerinden biri 
olan aydın din adamı yetiştirilmesi ve bu mak
sat için açılmış bulunan öğretim kurumlarının 
geliştirilmesi konularını incelemek üzere Bakan
lığımızca kurulacak, özel bir komisyon yakın
da, çalışmalarına başlıyacaktır. 

7 nci Millî Eğitim Şûrasınca İmam - Hal ip 
okullarının ortaokula dayalı olması hususunda 
alman karar üzerinde yapılacak işlem, bahis 
konusu komisyonun çalışmalarını bitirmesin
den sonra tâyin olunacaktır. 

Müspet bilgilerle mücehhez aydın ve uya
nık din adanılan yetiştirmek amacı ile kurul
muş bulunan İmam - Hatip okullarının, bu 
amacı en iyi bir şekilde gerçekleştirebihneleri 
için bütün terlbirler alınacak, hu okulların bün
yelerinde gerekli ıslahat yapılacaktır. 


