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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Baka
nı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Turhan Feyzioğlırnun vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edi
nildi. 

Üyelerden Zihni Betil, Selâhattin özgür ve 
Halit Sarıkaya'ya izin verilmesi lıaikkındaki 
Başkanlık tezkeresi okundu ve izinler 'kabul 
olundu. 

Devlet memurları .aylıklarının .tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı mad
deler eklenmesi hakkında 4598 sayılı Kanunun 
4 neü maddesinin tadili hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu raporu 
ve metni üzerinde görüşüldü ve Cumhuriyet Se
natosunca, teklifin kanunluğu kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Tarım Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında 
.kanun tasarısının Millet Meclisince kaimi olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve 
Tarım ve Bütçe komisyonları raporları görüşül
dü ve tasarının kanunluğu kabul olundu. 

İhracatı geliştirme amacıyla vergilerle il
gili olarak Hükümetçe alınacak tedbirler hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka

bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sa
nayi ve Tarım, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları raporları ile Anayasa ve Adalet 
Komisyonu mütalâası üzerinde görüşüldü ve ta
sarı, komisyonca geri alındı, 

Adana Milletvekili Kemal 'Sarıibrahimoğlu'-
nun. Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 tarihli 
haftalık Karar Cetvelindeki 2266 ve 

Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimöğlü'-
nun. Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 tarihli 
haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporları, geçen bir
leşimde yapılan görüşmelerin ışığı altında ye
niden müzakere edilmek üzere, isteği üzerine, 
komisyona geliverildi. 

5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa 
ek kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
Komisyonu raporunun görüşülmesi gelecek bir
leşime bırakıldı. 

2 . 4 . 1963 Sah günü saat 15 t e toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkan vekil i 

İhsan 11amit Tigrtl 

Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çckemoyln 

Kâtip 
Gaziantep 

Nkamcttin Özgül 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ üyesi Jta-

siiin Cfiray'ın, korunmaya muhtaç, çocuklara dair 
söjzlü soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/169) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sa
dık Artııkmaç'ın, Ankara'da ikinci bir Tıp Fa
kültesinin açılıp acilimlyaeağına dair sözlü so
ru önergesi, Millî Eğitim ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlıklarına gönderilmiştir. (6/170) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış 

münasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni (M. Meclisi 2/270, C. Senatosu 2/47) (»Ana
yasa ve Adalet, İçtüzük ve Dışişleri, Basın - Ya-
yin ve Turizm komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Meh

met Rahmi Ankan.'in, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/24) (S. Sayısı : 101) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh-
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san Sabri Çağlayangil'in, yasama dokunulmazlı
ğının kaldırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Ada
let Komisyonu rapora (3/27) (S. Sayısı : 99) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Nurettin Aynuksa'nın, yasama dokunulmazlığı
nın kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporunu (3/31) (S. Sayısı : 100) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nm, yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-
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misyonu raporu (3/33) (S. Sayısı : .102) 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 ta
rihli haftalık Karar Cetvelindeki 2260 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 4/64, C. Senatosu 4/10) (S. Sayısı : 103) 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra'him-
oğlu'nıın, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 ta
rihli haftalık Karar Cetvelindeki 2256 sayılı Ka
rarın Umumi Heyette görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karına Komisyonu rapora (M. 
Meclisi 4/61, C. Senatosu 4/11) (S. Sayısı : 104) 
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B İ E İ N C İ OTURUM 
Açılma Saati ; 15,00 

BAŞKAM — Suad Hayri Ürgüplü 

KATİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Si/as), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklanın yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, oturumu 
acıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. Başkandın; Meclisler Müşterek Başkanlık 
Divanı kararları halikında sunuşu. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, sa-
y\n üyelere, Başkanlık Divanının bâzı maruzatı 
var, onu arz edeceğim. 

Müşterek iki Başkanlık Divanının geçen se
ne tesbit ettiği, Meclislerin inzibatına ait bâzı 
'meselelerde idare âmirlerimiz ve emniyet 'mü
dürlüğünün maruz kaldığı müşkülâttan dolayı, 
arkadaşlarımızdan bâzı hususlarda ya rdımları 
rica edilmiş bulunmaktadır. 

Millet Meclisinde sayın milletvekili arkadaş
larımıza arz edildiği gibi, Senato Başkanlık Di
vanı olarak da, ayın mevzuları 'arkadaşlarımı-

GSNEL KURULA SUNUŞLARI 

zm ıttılalarına arz etmek'istiyoruz. Maruzat ı-
ımız şunlardır: 

1. Sayın üyelerin misafir ve ziyaretçileri
nin. talimatname hükümlerine uygun hareketle
rini sağlamaları. 

2. Tailıimıatnaımeye aykırılık halinde vazife-
li'lerce yapılacak ikazları müsamaha ve anla-
yışkı karşılıyarak mevzuatın tatbikini kolaylaş-
t Tırmalan. 

-'>. Meratip silsilesince yapılacak uyarma
lara rağmen, talimatnameye aykırı hareket eden 
ziyaretçilerin zabıta marifetiyle Meclis dışına 
çıkarı İmaları zaruretinde kalınacağınla bilgi 
edinmeleri'. 

4. Meclisteki görevleri icabı kendilerinin 

— m 
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odaları bulunan sayın üyelerin misafir ve ziya
retçilerinin, İdare Âmirlerine malûmat veril
mek suretiyle, bir memur refakatinde makam
lara götür ül'inel erimin mümkün olduğu, 

,'?. Başkayı'in; Senato Üyelerinin Kordiplo
matiğe ve millete eklilerim ait locaya misafir 
oturtmamalarına dair sun usu. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık Divanı kararı olarak da şu hususları bilgile
rinize arz ediyorum: 

1. Sentörleıin misafirlerini koridorlara ve 
zemin kata almamaları, 

2. Misafirlerin, kabul salonuna 'alınması, 
3. Dinleyicilerin arka halk giriş kapısın

dan içen alınacakları, 
4. Vazifeli polis memurlarının iş zımnında 

vazife mahallerinden sayın Senato r lor e e alınma
maları ; 

5. Sayın üyelerin, Kordiplomatiğe ve 'mil
letvekillerine ayrılan localara misafir almama
larını Başkanlık Divanı bilhassa rica etmekte
dir. Senatonun ve Meclisin inzibatı bakımından 
bunu iki Meclisin de Başkanlık Divanı zaruret 
görmektedir. 

3. — Başkanın; Avrupa Konseyi Istişarî 
Meclisine Cumhuriyet Senatosundan seçilecek üye
ler için, partilerin adaylarım tesbit ve Başkanlı
ğa bildirmeleri hakkında sunuşu. 

BAŞKAN —• Başkanlık Divanının diğer bir 
mâruzâtı, Avrupa Konseyi seçimine aittir. Dış
işleri Bakanlığından aldığımız yazıya göre, 
Avrupa Konseyi İstişari Meclisinin .15 nci Dö-
?ıem toplantısı 6 Mayıs 1963 tarihinde başlı-
3'acaktır. Bu yıl Avrupa Konseyine Senato
dan ve Meclisten yeni arkadaşların seçilmesi 
gerekmektedir. Geçen sene Senatodan 3 asil, 
3 yedek; Millet Meclisinden 7 asil, 7 yedek se
çilmişti. 

Dış münasebetleri tanzim eden tasarı Millet 
Meclisinde kabul edilmiş, Senatoya intikal 
etmiş ve komisyona havale edilmiştir. Bu tasa
rının yakın zamanda komisyonlarda tetkik 
edilip Heyeti Umumiyeye arz edileceğini bek
lemekteyiz. 

Fakat, 6 Mayıstaki toplantıya yetişmek için 
Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine seçile
cek: .arkadaşların isimlerinin bir an evvel ve-

2 . 4 . 1963 O : 1 
rilmesi lâzımgelir. Geçen sene geç kalındığı 
için Avrupa Konseyi azalarını gösteren listeye 
Türk Heyetinin ismi yazılmamıştı. Buna ma
hal. vermemek için re seçilecek arkadaşların hü
viyetlerinin ve diğer vesaikinin oraca hazır
lanmasına imkân vermek üzere grapların "aday
larını bildirmelerini rica ediyoruz. Şu var 
ki, Millet Meclisiyle Senato arasında konten
jan üzerinde ihtilâf halen devam etmektedir. 
Ve dış münasebetleri tanzim lâyihasını kanun
laştırmak suretiyle buna son vereceğiz. Fa
kat, bundan evvelkiler gibi, emsal teşkil etme
mesi hususu Millet Meclisine bildirilmek kay-
diyle, Başkanlık Divanı yine geqen seneki gibi 
seçimin üç asil, üç yedek üye olarak yapılma
sını doğru görmekteyiz. O itibarla partilerin 
adaylarını Divana bildirmelerini bilhassa is
tirham ediyoruz. 

4. —• Başkanın; Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğünü görüşmek üzere 10 . 4 . 1963 günü top
lanmasına dair sunuşu. 

BAŞKAN - - İki Meclisin münasebetlerini 
tanzim eden bir lâyiha Millet Meclisine veril
miş bulunmaktadır. Ve bu günlerde gündemde 
olacaktı i*. Bu münasebetlerle yakından ilgili 
olan İçtüzüğümüzü maalesef, birkaç maddesi 
kalmasına rağmen, ikmal edememiş durumda
yız. Başkanlık, gelecek hafta bir gün, Çar
şamba1, günü münhasıran İçtüzüğün görüşülme
sini uygun bulmaktadır. Komisyon da 1,5 - 2 
sonedir bu İçtüzük meselesiyle meşgul olmak
tadır. Bu itibarla, bu tanzimi arz ederken, 
bugün, eğer vakit bulursak, Sayın Sırrı Ata-
lay arkadaşımızın verdiği İçtüzüğün 10 - 15 
maddesini ilgilendiren önergeleri vardır, yal
nız bunların okuyup İçtüzük Encümenine ha
valesi hakkında, kararınızı rica edeceğiz. Mü
zakere edilip komisyonda tetkik edildikten 
sonra gelecek hafta Çarşamba günü müzakere
sini yapacağımızı da arz ederim. 

5. — İzmir Üyesi Enis Kansu'nun Yeni Tür
kiye Partisine girdiğine dair adı geçen parti 
grup başkanlığı yazısı. 

BAŞKAN — Şimdi, birkaç istifa tezkereleri 
vardı.1, onları okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Enis Kan-
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su 28 Mart 190-'! tarihinde partimize kaydol- i 
muştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
V. T. P. Meclis Grupu 

Başkanı 
Sadık Perinçek 

(Ortadan, alkışlar.) 
BAŞKAN.-- Ittıla hâsıl olmuştur. 

6. — Manim Üyesi Emin Acar'ın da Cumhu
riyet Halk Partisine girdiği hakkında mezkûr 
parti grup başkanlığı yazılan okundu, bilgi 
edinildi. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığnıa 
Ekli mucip sebeplerden dolayı bağımsız 

gruptan da ayrılarak C. H. Partisine gir'mis 
olduğumu ve teşriî vazifemi O. H. P. Senatörü 
olarak devanı edeceğimi hürmetlerinde arz ede
rim. Manisa Senatörü 

(Alkışlat'.) Emin Açar 

5. — GENEL 

/. — Cumhuriyet Se-natosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve iki arkadaşının 1964 yılı
na ait yatırım programları hazırlanırken, yatı
rımların dağıtılırında göz önünde bulundurul
ması lâzımgelen hususlar hakkında bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi (8/6) 

BAŞKAN — Bir genel görüşme fakriri var
dı,4. okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçmiş yıllarda ve halen iktidarda, bulu

nan Hükümetin programlarında siyasi parti
lerin program ve secim beyannamelerinde, ay
rıca beş yıllık plânda îız gelişmiş bölgelerin 
ve, vilâyetlerin kalkınmasında öncelik tanına
cağı belirtildiği halde 1963 bütçe yılma ait ya
tırımların yurt sathına dağıtılışında bu gö
rüşün ve düşüncenin yer almadığını görmekte
yiz. 

1964 yıl ura ait yatırım programlarının ilgi
liler tarafından hazırlandığı şu günlerde prog
ramlan hazırlıyanlara ışık tutması ve yatı
rımların dağıtılışında göz önünde bulundurul
ması lâzımgelen hususların teşbihi için yük-
snk Senatod'a bir genel görüşmenin açılmasın 
da fayda mülâhaza etmekteyiz. 
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BAŞKAN ~ It'tılanıza arz edilmiştir. 

Salym Ağırnaslı arkadaşımızın bir teklifi var. 
Onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
(.Uindcmin bininci görüşülmesi yapılacak iş

ler bölümünde bulunan 96 sıra vs&yılı kanun 
tasarısının sorulardan önce ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Sayın komisyon sözcüsü arka
daşımızın takririni oyunuza arz edeceğim. Ta
vanımı öncelikle görüşülmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmitşir. 

GÖRÜŞME 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ve tale-
bederiz. 

Tunceli Yozgat 
Mehmet AH Demir Neşet. Çetintaş 

Ağn 
Veysi Yardımcı 

BAŞKAN —- Sayın arkadaşlarımızdan kim 
izah edecektir? 

MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Ben. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEHMET Alil DEMİR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, Sayım senatörler takrir sahipleri 
olarak, bizleri ibir igenel ıgürüşme açmaya iieJbar 
eden sebepler bugüne kadar ilktiıdarda bulunan 
hükümetieriıı yahut siyasi .partilerim <proıgram 
ve seçim .beyannamelerimde, ayrıca beş yıllık 
plânda az gelişmiş bölgelerin ve vilâyetlerim 
kalkınmasına öncelik tanınacağını vadeden Hü
kümetin unaatesef ve maalesef, vadinde durma
mış ve bu vadini yerime 'getirmekten (mutmıa et
miş olmasıdır. 

Arkadaşlar, gerçeklerin bir ifadesi olduğu
na inandığımız ve biraz sonra arz edeceğini hu
suslar, siz »ayın sonatıörler tarafından birer 
ge rç ek ol a r ak k a bu 1 edildiği talk di rd e a r zu 1 a -
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nail (görüşmenin anılması diçim 'oylarınızı müspet 
yöıjLde kulLanmanızı isıtirham edeceğiz. 

iBaşkanlık Ditvananım ve siz sayın senatörle
rini yüksek müsanıalhalarıma sığınarak yapmak
ta lolduğum konuşımalarda bâzı tebarüz etmiş 
noktalar ıgöze çarpacak olursa, bunun, yıllar 
yılı sayısız malhrumiyertlere ıgöğüs germiş ve 
germekte 'bulunan nâçar bir kütlenin hissiya
tına tercüman olmaya çalışışımdan ileri geldi
ğimi bölmenizi ve nâçar, kütleden bir fert ola
ra^, bu .cüreti onlardan aldığımı kabul etmeni
zi istirham edeceğim. 

Konuşmam devamınca mütenakız görülecek 
hususların hakikaten, laıyrı şeyler olmadığını 
kabul edeceğinize inanıyorum. 

Muhterem senatörler, şahsan memleketin 
faydasına olduğuna inandığım 5 yıllık plândan 
birkaç cümle okumak suretiyle konuya girece
ğim. Bakınız sayın plâncılar ne buyuruyorlar: 

•Sosyal adaletin, gerçekleşmesi için iiki önem
li cjLemıgenin. kurulması lâzımdır. Bunların birin
cisi ıgel'ir ıgrupları, ikincisi de bölgeler arasım
da kurulacak: dengedir. Bunların taıhakkuku ile 
çeşitli gelir gruplarımda ve bölgelerdeki kişiler 
arasında kalkınırna nimetlerinden faydalanma 
bakımından sosyal adalet kurulmuş olacaktır. 
Plancılar ıgörüşlerM şu cümle ile bitiriyorlar, 
«Plânda sosyal amaçların gerçekleşmesi için 
alınacak tetbirler bu iki dengemin sağlanması
na yöneltilmiştir.» 

[Bİ2 buraya bir mim koyarak 8 Şubat 1963 
tarihli Resmî Gazetede intişar eden 1963 yılı 
bütçe yatırımlarına bir göz atalım. Yatırımla
rın dağılışını incelediğimiz vakit plâncıların 
tavsiye ettiği dengenin iflâs etmekte olduğunu 
görlüyoruz. Böylesine acı gerçekler karşısında 
vicdan azabı duymamak elde değildir. 

Evet efendiler, birkaç vekâlet müstesna, ge
riye kalan bütün yatırımlar bölgelerin bugün
kü ilhfciyaç ve gerçeklerime ıgöre değil, birimci 
derecede bakanlık koltuğunu işgal etmekte 
olam sayım bakanların, ikinci derecede sayın 
bakanların seçim bölgelerine ıgöre yapılmıştır, 
bu inkâr edilmesi imkânsız bir gerçektir. 8 ta
rihli Resmî Gazetedeki zabıtlardan aldığım sa
rih | rakamlar bu iddiamızda ne kadar baklı ol-
dug/umuz«u isbarta yetecektir. Tablonun üstün
de İve sonunda okuyacağım birkaç rakam 1963 
bütçe yılına ait yatırımların yurt sathına ne 
şekilde dağıtılmış olduğumu «göstermektedir. 
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-Kırklareli .3 602, Gümüşame 4 586, Çankırı 

4 530, ıSimop 4 773, Tunceli 6 222, Bingöl 6 573, 
Nevşehir 7 281, 'Siirt 7 365, Burdur 9 825, 
Tekirdağ 10 890, Çanakkale 11 119, Amasya 
11 236, Hakkâri 12 291, Adıyaman 13 371, Ur-
fa 13 795, Bitlis 14 039, İsparta 14 968 Yozgat 
14 770, Uşaik 17 026, Rize 18 881, Aydın 18 969, 
Ordu 18 081, Ağrı 19 079, Muğla 19 285, Gazi
antep 20 171, Edirne 21 393, Muş 21 681, Bile
cik 23 154, Çorum 23 177, Giresun 23 591, Art
vin 23 979, Maraş 24 949, Van 27 971, Balıke
sir 30 395, Konya 31 856, Kırşehir 32 317, Ba
lıkesir 30 395, Konya 31 856, Kırşehir 32 317, 
Kayseri 32 535, Antalya 33 132 Bolu 33 994, 
Mardim 34 026, Erzincan 34 272, Kastamonu 
S6 848, (Samsun 38 001, Eskişehir 38 663, Di
yarbakır 41 755, Trabzon 42 400, Malatya 
42 879, Kars 43 209, Denizli 43 383, Kocaeli 
43 177, Bursa 46 007, Sivas 48 492, Tokat 
50 921, ıSakarya 55 457, İçel 75 691, Kütahya 
77 040, Elâzığ 83 152, Adana 85 357, Afyon 

| 88 849, Niğde 109 910, Erzurum 113 332, Ha-
I tay 115 539, İzmir 128 075, Manisa 128.726. 

Zonguldak 398 161, İstanbul 566 271, Ankara 
678 «73. 

iMu'hterem arkadaşlar, bu tablo göstermek
tedir ki, milletin bu kürsüsünden söylenen, yal
dızlı sözler edilen, candan temenniler, ;aıteşli ten* 
kidler ve yapılan çeşitli vâadler zabıtlara geç
mekten daha öteye gitmemektedir. Gerçek şu
dur ki, yatırımların yurt sathına dağıtılışmda-

j ki adaletsizlik karşısında vicdanının sesine ku-
i lak verenlerin dili tutulmak lâzımgelir. 
I 
j Geçmişte iç Anadoluda olduğu giibi, bugün-
! de Doğu, Güney - Doğu, İç - Anadolu bölgele-
j rinden bâzı vilâyetlerden başka diğer bölgele

rin bir kısım vilâyetleri de Allaha çok şükürler 
; olsun plânın, programın dışında bırakılmıştır. 

Plân denen o sihirli çorbadan birine kepçe ile 
verilirken bir diğerine tatlı kaşığı ile verilmek 
çak ıgülünçtür ve böylece bu bölgelerdeki va
tandaşların ve onların temsilcilerinin feryatla-

1 nnı bu defa da plân susturmuştur. 
Muhterem senatörler, tarihe bir göz atacak 

olursak, 600 yıllık koca Osmanlı İmparatorluğu
nun o tükenmez hazinelerinin, sayıları parmak 
la gösterilecek kadar az ve bugün umumiyeti*-

' sınırlarımız dışında kalmış olan şehirlere sarf 
I edildiğini görürüz. Bu neticeyi, Osmanlı padi-
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şahlarının takip ve tatbik etmiş oldukları mer
keziyetçilik sistemine hamletmek gerekir. 

Böyle bir hatanın Osmanlı İmparatorluğuna 
neye mal olduğu yüksek malumlarınızdır. 

Fakat ne hazin tecellidir ki, Cumhuriyet hü
kümetleri de hemen her iktidar devrinde aynı 
hataya düşmüştür ve düşmektedir. (;. Hükü
metleri do takip ve tatbik ettiği iktisadi politika 
gereğince muayyen bölgelerden daima almayı 
bilmiş, buna kargılık Hazine musluğunun ağzı
nı o bölgelere açmaya yanaşmamıştır. Ne imarı, 
ne kültürü ve ne de medeniyeti bu bölgeler gö
türmemiştir. Bu bölgelerin sakinleri daima ken
di kaderleriyle haşhaşa bırakılmıştır. Kaderle 
fiyle haşhaşa bırakılan bu vatandaşlar Hüküme
tin varlığını yalnız ve yalnız köye gelen tahsil
darda, köylünün sırtından tüfeğinin dipçiğini 
eksik etmiyen ve köylünün mutlak hâkimiyetin
de olduğu karakol kumandanından müşahede 
etmiştir. Bugün için Anadolu'nun birçok yerle
rinde insan yaşayıp yaşamadığını ispat için 40 
tane şahit lâzımdır. Milliyet gazetesinin son 
günlerde Doğu röportajlarında yazdığı gibi «Bu 
bölgelere şimdiye kadar yapılan tek hizmet sa
yımda kolaylığı sağlamak gayesi ile kapılara vu
rulan numaralardır.» 

Muhterem arkadaşlar, üzüntü ile kaydedeyim 
ki, dün kalkınma edebiyatı ile uyutulmaya ça
lışan bu bölgelerdeki vatandaşlar bugün de etüt 
edebiyatı ile uyutulmaya çalışılmaktadır. Bu e ok 
acı ve bir o kadar da. gerçek hususlar göster
mektedir ki, dün olduğu gibi, bugünde milyon
larca vatandaş hayvanlariyle birlikte aynı ya
laktan su içmeye ve aynı mağaralarda müşterek 
hayat yaşamaya terk edilmişlerdir. 

Arkadaşlar, aynı konuya 1063 bütçesi üze
rindeki görüşlerimi açıklarken de temas etmiş
tim, fazla zamanınızı almak istemem dert çok, 
devası yok. Bu memleketin dâvaları gecekon
duların hallinden ve üniversite açmaktan ibaret 
değildir. Gecekondularda yaşıyanların, kalori
ferli apartmanlarda yaşıyanlara imrendikleri, 
kadar, bir mağaranın önünü taşlarla örmek su
retiyle aile efradı ve hayvanlariyle birlikte bütün 
ömrünü o mağarada geçirenlerin de büyük şe
hirlerdeki gecekondu sakinlerine imrenmekte 
olduklarını bilmek lâzımdır. Hal böyle ve haki
kat bu iken, Ataköy'de, Yenimahalle'de, Telsiz
lerde, izmir'de ve daha bilmem nerelerde dai
resi 150, 200 bin liraya mal olan han ve apart

manların vatandaş tâbiri ile gök delenlerin ya
pımına artık son verilmelidir. Buralarda yaşı-
yan vatandaşlar mağara devrini 20 nci asırda 
bile devam ettirmekte olan bölgelere kaydırıl
malıdır. İlerden beri takip ve tatbik edilmekte 
olan merkeziyetçiliğe bir"son verilmelidir. Çün
kü bütün bu acı gerçekler o sakat sistemin te
zahürleridir. 

BAŞKAN — Bir dakika, sayın hatipten bil
hassa rica edeceğim, genel görüşme açılmış de
ğildir. Genel görüşme açılmasının mucip sebep
lerini izah edeceksiniz arkadaşlara, konuşma
nızı toplayabilirsiniz. Memleketin geri kalmış, 
az gelişmiş olması sebebi ile zaten bu işi Hükü
met bir plâna bağladığını burada izah etmiştir 
Aynı şeyleri tekrar ederseniz olmaz, bunlar za
ten söylenmiştir, bugün genel görüşme isteğini
zin sebeplerini izah edin ki, arkadaşlara bu ko
nuda faydalı olsun. 

MEHMET ALÎ DEMİR (Devamla) — Esas
ların yanından geçmeliyim ki, arkadaşlar ger-
çeki eri bil melidi rle r. 

BAŞKAN — Bütün arkadaşlar memleketi si
zin kadar tanırlar. Bu itibarla lütfen genel gö
rüşme sebeplerini izah edin, genel görüşme açı
lırsa o zaman uzun uzadıya görüşmek imkân. 
olur. 

MEHMET ALI DEMİR (Devamla) — Efen
diler, muayyen bölgelerde bu gün ilkel hayat 
tarzı devam eder, buna karşılık yatırımların 
yüzde 99 u gök delen apartmanlara hasrediür-
ken kalkıp da hiç kimse sosyal adaletten bahse
demez bu memlekette. 

Bir yanda henüz patika yoldan kurtulamıyan 
bölgeler dururken, diğer bir bölgenin illeri, ilçe
leri, bucakları ve hattâ köyleri birbirine asfalt 
yollarla bağlanırsa, o memlekette yaşıyan vatan
daşlar arasında sosyal adalet kurulmuş denile
mez. 

Bir bölgede nehirler üzerine 15, 20 km. de 
hattâ ve hattâ bir, iki km. de bir köprüler çatı-
lırken diğer bir bölgedeki vatandaş Hazretti Nuh'-
dan kalma vasıtalarla nehrin sularını yenmeye 
kalkışırsa o memlekette sosyal adaletin teessü
sünden dem vurulamaz. 

Bir yanda yıllar yılı bir bardak menba suyu
na hasret kalmış ve halen de bundan mahram 
sayısız köy mevcutken, diğer yanda, dün oldu
ğu gibi, bugün de yatırımlar yine belli bölgelere 
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teksif edilirse o memlekette sosyal adaletin lâfı 
olamaz. 

i Nüfusunun ancak üçte biri elektrik enerjisin
den faydalanabilen bir memlekette bu fayda
dan mahrum olanların % 99 u aynı bölgelerde 
toplanıp ve 1963 bütçesine bu iş için konan 
paranın :% 99 u da elektrikten faydalanabilen 
bölgelerin. etüt ve yapımına hasredilirse, o 
memleketin sosyal adaletçilerinin dili tutulması 
gerekir. 

: Bir memlekette belli bölgelerde yaşıyan va
tandaşların % 50 i Anayasa ile kayda bağlanmış 
olan resmî dili donuşmaktan mahrum olur ve 
devlet dairelerinde tercümanlar vasıtaslyle me
ramını anlatmaya çalışırsa o memlekette kültür 
müesseselerinin dağılışında sosyal adalet olur 
mu hiç? 

^ İki veya üç vilayetimizdeki yüksek ve orta 
dereceli okullarda her öğretmene 5 ilâ 10 saat 
arasında ders düşerken Doğu'da bir müdür ve 
bir mühürle okul idare edilirse, özellikle hami
yetli vatandaşlar tarafından yaptırılan okullar 
öğretmensizlikten tedrisata başlattırılmazsa nere
de olur sosyal adalet. 

Bu bakir Türkiye'de hammaddeyi mamul ha
le getiren fabrikaların % 80 i aynı bölgelerde 
toplanmış olduğu halde, bugün için yapılan yatı
rımların da % 80 i fabrika bölgelerine kaydırılır, 
geri kalmış veya az gelişmiş bölgeler bu imkân
lardan yine mahrum bırakılırsa, bizim plâncıla
rın tâbiri ile, bir sosyal adalete kavuşmak hayal 
bile olamaz bu memleketite. 

Sonra belli bir iki bölgenin belli şehirlerine 
yapılan milyonlarca lira yatırım insan gücü ve 
makina enerjisi ile birleştirilmek suretiyle ora
daki muzir tabiat kuvvetleri yenilmeye çalışılır
ken, diğer bölgelerdeki vatandaşlar amansız ta
biat kuvvetleri ile başbaşa bırakılırsa nerede ka
lıt bölgeler arasındaki sosyal denge. 

Bir bölgenin imarı faaliyeti, mamur bir böl
genin miadını doldurmuş bir bölgenin makinala-
rı ile takviye edilirse, ne olur o bölgeler arasın
daki sosyal dengenin hali pürmelâli. 

BAŞKAN — İkinci defa ihtarda bulunmak 
mecburiyetinde kaldığım için üzülüyorum. 

MEHMET ALİ DEMÎR (Devamla) — Mü-
sajade buyurun; içimi dökeyim. (Gülüşmeler) 

; Bir bölgenin ilçelerinin % 40 ı, nahiyelerin 
ile % 90 ı idare âmirlerinden mahrum bırakılır, 
sağlık merkezleri % 99 eksik kadrolarla çalıştı-
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rılır ve bu bölgeler sürgün yatağı kabul edilir
se, o memlekette bölgelerarası dengenin ve sos
yal adaletin ne dereceye kadar tatbik sahasına 
konulabileceğini ve konulmuş olduğunu insaf
larınıza terk ediyorum. 

Her devirde olduğu gibi bugün de muayyen 
şehirler bâzı bakanların tetkik merkezi, daha doğ
rusu (dinlenme yeri olursa) o memlekette 1973 
yılında değil de, 2073 yılında bile bölgelerarası 
bir dengeli sosyal adaletin kurulabileceğinden 
şahsan ümitvar değilim. 

Çok muhterem efendiler, şu hususa affınıza 
mağruren temas edeceğim. Son model arabalara 
binip, asfalt caddelerden, stabilize şoselerden 
geçmek, vilâyet makamlarından birkaç daire 
âmirini dinlemek, her iktidar devrinde olduğu 
gibi, aynı şehirlerde, sanki o vilâyet halkının 
gerçek temsilcileriymiş gibi, demirbaş durumu
na gelmiş kimselerden müteşekkil heyetleri kabul 
etmek, parti merkezlerine nezaket ziyaretleri 
yapmak, ziyafet sofralarını şereflendirip, orada 
yaldızlı lâflardan mürekkep parlak nutuklar irad-
etmek, vilâyet konaklarında veya fabrikaların 
misafirhanelerinde istirahate çekilmek; acaba 
bütün bunlar, elleri ayakları nasırlanmış da çat
lamış bir tas sudan mahrum, hastasını koca karı 
ilâçlariyle tedavi ettiren, iç yağma batırılmış 
bez parçasiyle barınmakta olduğu mağarasını ay
dınlatan, buğday ekmeğini, mısır veya arpa ek
meğine katık yapan, hüdainâbit yetişen nebatla 
ömrünü idameye çalışan ve hayvanları ile aynı 
ahırlarda yatıp kalkan vatandaşın ıztırabını anla
maya, onların hissiyatına tercüman, de itlerine de
va olmaya kâfi gelir mi? Gösterişlerden ileri git-
miyen bütün bu gezi ve tetkikler acaba arzu edi
len neticeyi vermeye kâfi gelir mi? Bütün bu de
diklerimi Milliyet gazetesinde intişar eden şu rö
portaj teyidetmektedir: 

«Mezarlarında yaşıyanlar başlığı altında yapı
lan röportajdan 90 yaşındaki İsmet, Ranıan tepe
cinin güney yüzündeki Tanrı deliklerini göstere
rek bunların hepsinin içinde insanlar var. Basık 
tavanlı mağaranın içinde yıllar tüketmiş olan in
sanlar sarı benizli idiler. İşte 11 nüfusun tek ko-
ğukta yatıp kalktığı bir ev daha Ali Ayaş'ın evi, 
geniş bir oyuktu burası, diğerleri gibi kapısı taş
larla örülmemişti, apaçıktı. 

Ayrı bir parça : «Şekeftan'da askerliğini yr-.-•">-
m iş erkeklerin dışında kalan canlıların ana dili 
Kürtçe, resmini çekmek istediğim Ayşe bir şeyler 
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söylüyordu'. Muhtar tercüme etti, ne lüzum var re
sim çekmeye, yazacaklarda derdimizi yazsınlar. 
Devam ediyor, bu hayatı yaşayanlar yıllar yılı ar
pa ekmeği kerttiriyorlardı. 

•Şekeftan'da Tanrı çok insafsız davranmış, Ka
man tepesinin bir yüzünü tam 300 yerinden del
miş, bunların 64 tide insanlar yaşıyor. 

Batman'dan yarılırken, kaza doktoru, mağara
larda mı kalacaksınız, dedi. Niyetimiz öyle demiş
tik. Kalamazsınız, dedi kalamıyacağı-mızı söyliyen 
doktorun bir görevi de Şekeftan'daki vatandaşla
rın sağlığını korumaktı. 

Hep Kürtçe konuşuyorlardı, muhtar tercüman
dı. Resmini çektiğim bir gencin sözlerini tercüman 
vasıtasiyle öğreniyoruz : Çek beyim, çek diyor, 
kimseye halimizi anlatamadık, çek de kendi zev
kine ve keyfine düşkün olanlar bu resimleri görüp 
utansınlar. 

Küçük radyomu çıkardım, Arap istasyonları 
yaygarayı bastılar, spikerler Kahire, Beyrut, Şam, 
Bağdad diyordu. Ankara İstanbul diyen spikerin 
sesini bekliyorum. Türkiye'de idim, Türk radyo
sunu dinlemiyordum. 

Sizin bu halinizle hiç kimse ilgilenmedi mi.' 
Birkaç zaman önce bir heyet geldi, köy yolun

dan mağaraları seyredip gittiler. Bir ses çıkmadı, 
sonra Amerikalılar buraya uğradılar, film çeki]) 
gittiler. 1958 yılında gazeteciler gelmişti, resim 
çekip gittiler. Onların ardından bir heyet daha 
geldi onlar da bakıp gittiler. Sonra bir müfettiş 
geldi Batman'daki Petrol Şirketinin misafirhane
sinde yatıp kalktı, köyde ancak yanın saat kal
dı, burada kaç hane var, kaç kişi yaşıyor diye sor
du ve cevap alıp gitti. Yine ses çıkmadı, dedi. 

Yusuf; o sadece yazacak, Ankara'dakiler yi
ne bildiklerini okuyacaklar. Onlar hastayı gör
meden reçete yazdıkları gibi oturdukları yer
de iş görüyorlar. Röportaj şu cümle ile bitiyor. 
Şikeftan'dan ayrılıyorduk yeni adı ile Sugeçen 
köyünüzün ismini nasıl yazayım, dedim; (Şikef-
tan) yaz diye bağırdılar. İlâve ettiler; köyün 
ismini değiştirmek hüner değildir. Hüner bizim 
hayatımızı değiştirmektedir. Aralarında en yaş
lısı yaz beyim yaz dedi. Bir Atatürk bulsunlar-
da hepimiz rahata kavuşalım. 

Muhterem Senatörler, Basın Bakanlığının 
bütçesi Senatoda görüşülürken Anadolu'muz bu
gün için çeşitli sosyal ve ekonomik problemle
riyle şerefli Türk basının karşısında durmakta 
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ve ondan bu problemlerin çözülmesi konusunda 
yardım beklemektedir demiştim. Anadolu'nun 
az gelişmiş bölgelerinin sosyal problemleri üze
rine sık sık eğilmeleri ve hiç olmazsa ayda bir, 
az gelişmiş bölgelerde yaşıyan ve nüfusunun 
% 90 ı bütün medeni ihtiyaçlardan mahrum 
olan vatandaşların hayat tarzlarını, kendi sü
tunlarında umumi efkâra aksettiren ve dolayı-
siyle basına ait temennilerimizi destekliydi ba
sın mensuplarına ve bu temennimizi birkaç haf
ta önce ele alan Milliyet Gazetesine ve onun 
kıymetli yazarlarına bu kürsüden teşekkürü bir 
borç bilirim. 

Gönül arzu eder ki, mesuliyet mevkiinde bu
lunanlardan az gelişmiş veyahut tamamen ge
ri kalmış bölgelerdeki hayatı yaşamamış olan
lar, hiç olmazsa bu konudaki yazıları muntaza
man takibetmiş ve etmekte olsunlar. 

Sayın Bakanlar ve erkânı, hiç olmazsa Ha
run Reşit misali tebdili kıyafet yaparak bahset
tiğimiz bölgeleri bir defacık olsun dolaşmak 
lûtfunu gösterirlerse, vatandasın nasıl bir ömür 
sürdüğünü bizzat müşahede ederlerse, yani hal
ka eğilebilirlerse, o vakit köyün ve köylünün 
yanından transit geçmekten vazgeçerler artık, 
her halde. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmama son verir
ken yatırımları plân Ye programa göre dağıtan
lara şu gerçeği hatırlatmak isterim. 

Bu vatanın kurtuluşunda, bu milletin bu 
günlere kavuşmasında Ege'nin zeybeği kadar, 
İç - Anadolu'nun efesinin, İç - Anadolu efesi ka
dar Doğu - Anadolu'nun dadaşının, Doğu - Ana
dolu dadaşı kadar, Karadeniz çocuklarının, Ka
radeniz çocukları kadar serhat şehirlerindeki 
koç yiğitlerin payı vardır. 

1964 yılı yatırımlarının tevziine ve etüdleri-
nin yapılmasına başlanan şu günlerde bu gerçek
lerin muhterem senatörler tarafından bir kere 
daha hatırlanması ve dile getirilmesi için önü
müzdeki yatırımların yurt sathına ne şekilde 
dağıtılmasının gerektiği, dağıtım yapılırken kıs
tas olarak neyin kabul edildiği ve edilmesi ge
rektiği konusunda plân ve program yapanlara 
ışık tutması bakımından bir genel görüşme açıl
masında fayda mülâhaza etmekteyiz. Bütün bu 
acı gerçekler karşısında sunduğumuz takririn 
oya arz edilirken muhterem senatörlerin takriri
miz lehinde ov kullanmalarını mahrumiyet böl-
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gollerinde yaşryan ve her türlü medeni vasıtadan 
mahrum olan vatandaşlar adına rica ediyoruz. 

! 
! FTürmetlerimle. 
i BAŞKAN —• Sayın arkadaşımız bir genel gü-

rüjşmo açılmasını arzu edip, teklifte buluıımuş-
laj'dır. Hükümetin bu hususta bir noktai naza
rı varsa, gene! görüşme açılmasına muvafakat. 
ademimuvatakat bakımından, lütfen Senatoyu 
tenvir buyurmalarını istirham ederim. 

Bundan evvel gruplar adına söz istiyen var 
İ l l i ? 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — V. T. 
P.iMrırpu adına söz istiyorum. 

; BAŞKAN — Sayın Y. T. P. Grupu adına Sa
bahattin Orhon söz istemektedir. Sayın Grup 
Başkanının muvafakatini almak mecburiyetin
deyim. Muvafakat ediyor musunuz.' 

YENİ" TÜRKİYE PARTİSİ GRUP BAŞKA
NI OSMAN HAC1 IRA LOĞ IX (Tokat) — Evet. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun. 
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADİNA 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler, bahis konusu 
mevzu zaman zaman Yüksek Senatoda plan gö
rüşülürken, bütçe görüşülürken ele alınmış ve 
her mevzu ayrı ayrı dile getirilmiştir. Arkada
şımın Doğu bölgesi hakkında ileri sürdüğü fi
kirler de Yüksek Senatoda ayrıca gizli bir ko
nuşmada ele alınmış bulunmaktadır. Yeni Tür
kiye Partisi Grupu olarak şuna kaniiz ki; bu 
kürsüde geri kalmış bölgelerin yatırımları ko
nuşulurken şahsi kanaatlere gidilmemesi kana
atindeyiz. (Bravo sesleri.) Bu mevzuu Yeni Tür
kiye Partisi olarak arz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Başbakan Yardımcı
sı ;Saym Alicaıı. 

j DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-
nblGIST EKREM ALİCAN (Sakarya Milletve
killi) — Aziz arkadaşlarım, muhterem Tunceli 
Senatörü arkadaşımızın burada, memleketin az 
gelişmiş bölgelerine mütaallik ortaya koyduğu 
ıziırapları, Hükümetimiz de ilk kurulduğu gün
den itibaren, Yüksek Senatoya defaatle ifade et
miş, beş yıllık Kalkınma Plânı geldiği zaman 
bü Kalkınma Plânının müzakereleri sırasında 
bıinlar açı'kca ortaya 'konmuş, Hükümet prog
ramında ifadesini ibulmuş, ibütçe müzakerelerin
d i ifadesini bulmuş (meselelerdir. 'Memleketi-
ınjizin içinde 'bulunduğu iktisadi ve sosyal şart-
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i'an Hükümetiniz 'de müdrik buluıittiaiktadır. Ve 
bu şartların yarattığı ıstırapları hakikaten (gö
nülden hisseden bir Hükümet iş ıbaşında, Ibıılu tı
kmaktadır. Ama 'kıymetli ^arkadaşımın 'burada 
muayyen birtakı<m gazetelerden röportaj 'tfku-
ma'k suretiyle İra ıstıraplara çare bulacağını 
'hiç tahmin etmemekteyiz. iBu ıstıraplar» ça
re bulmanın usulü -ollarak plânlı Ekonomiyi !be-
nimsemiş, plânlı ekonominin ilk beş yıllık 
devresine ait. plânı Yükselk Heyetinizin de tas-
vi'biyle tatbike ıkoymuş, Ibu plânın ilk yılına 
aldolan T963 yılı programı da yine tatbike ko
nulmuş bulunmaktadır. Plânımızın, progra
mımızın temeli 'olan plân hedefleri, plân stra
teji 'vesikalarında da, Ibahis buyurdukları, az 
gelişmiş 'bölgelerin ahenkli bir şekilde geliş
meye utaşabiLmeleri inılkânları, hedeflerden Ibi-
ri olarak kalral edilmiştir. 'Sosyal adalet ilke
sinin de esaslarından biri olarak kalbul edil
miştir. 

Şimdi, müsaade ederseniz, daha 1963 yılı 
programını yeni tatbike ıs olmaktayız. 19İ64 yı
lı programı için elbette hazırlık çalışmalarımız 
mevcuttur. Ama, arkadaş!anımız lûtfetsinle'r. 
bu işlerin taım mânasiyle verimli 'bir şekilde 
tatbike konabilmeleri için, 'bir intikal devresi
ne ihtiyaç olduğunu 'hesaba 'katsınlar. Yoksa, 
'buradan az gelişmiş bölgelerimizin içinde 'bu
lundukları durumları, kendilerinin tabiri ile 
söyliyeyim, 'bir 'edebiyat /halinde dile getirme'k 
gayet kolaydır. Asıl mesele hıına çare hula-
bilmek meselesidir. Hükümetimiz, memleketin 
iç. politikasının arz ettiği -sizlerce .malûm- şart
lar içerisinde durmakta, 'bu ıstıra'bları tedavi 
etmenin çareleri üzerinde çalışmaktadır. Her 
türlü imlkânımızı bu .meseleleri hal için en iyi 
ıi'sulleri bulma yolunda seferber etmeye (gayret 
sarf 'etmekteyiz. Zaten içimizdeki ıstırap, İran
dan ibarettir. 

İç politika 'hâdiselerinin zaımaıı zaman !bizi 
pek fazla üzmesi de bu meselelere lâyıkıyla 
parmak baiS,ma!k için, -gerekli zaımana ihtiyaç 
hissetmiş •olmamızdandır sevgili arkadaşlarım. 
Bu itibarla meseleleri teşhiste, -meselelere çare. 
bulma ihtiyacını 'kabul etmekte, arkadaşımın 
hurada yaptıkları konuşmanın ifade 'ettiği mâ
nanın dışında düşünen bir 'Hükümet meveııt 
değildir. Hükümetiniz bu ıstırapları aynı şe
kilde duymakta olan ve hu ıstıraplar için çare 
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ariyan 'bir Hükümettir. Bunun tatbikatında 
'öyle kolayca, efendini istanbul'a şu kadar ya
tırım, Ankara'ya şu kadar yatırım, falan yere 
:bu kadar yatırım diye isadece rakamları muka
yese ile neticelere varma imkânı .yoktur. Hâ
diselerin ana hatlarını iyi 'tetkik etmek kay-
diyle, yapılan tasarrufların (hangi temellere 
dayandığını anlamak ancak o zaman mümkün 
o'lur. Bu itibarla bendeniz, Hükümetinizin 
bir âzası sıfatiyle, ibu mevzularda »genel görüş
me açılmasının henüz zamanı geldiği (kanaatini 
getirmiş bulummaımaktayım. Hele, 'arkadaşımın 
ifade ettiği gibi, esasen plânın kabul ettiği bir
takım -esaslan yeni baştan burada 'görüşmekle 
bir neticeye ulaşacağımız kanaatinde değilim. 

Hükümet olarak, buna rağmen, bir genel1 

görüşme açılırsa bu genel 'görüşmenin müzake
relerine katılmak istemeyiz gibi bir 'hava yara
tılmasını sureti Ikatiyede arzuiamamalkla Poera-
:ber, bir .genel görüşme açılabilir. Ama, ka-
'naatlmizeö bunun zamanı da değildir. 'Netice 
alıcı bir görüşme yapılması için 'hazırlıklar (kâ
fi derecede gelişmiş değildir. Bunda büyük bir 
fayda m'ülâlhaza etmemekteyiz. 

Bu ıgenel görüşmede, bahis buyurdukları 
az gelişmiş bölgelerin geliştirilmesi mevzuunda 
Hükümetten temennide bulunacak1]arsa zaten 
plânın, biraz 'evvel arz ettiğim ıgibi, ikabul et
miş olduğu kıstaslardan 'birisidir İbu husus. 
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Az gelişmiş bölgeleri .geliştirmek bakımından 
plân gerekli tedbirleri ortaya koymuş bulun
maktadır. 

Bu itibarla Hükümetiniz olarak görüşmele
rin açılmasında fayda mülâhaza 'etmemekteyiz. 
Ama Yüksek Heyetiniz açalım bu 'görüşmeleri 
derse, bir itirafımız bahis konusu olmaz. Yal
nız görüşmeler 'açılacak olursa, Millet Mecli
sinde iç politika hâdiseleri dolayısiyle açıla.cak 
.görüşmeler dikkate almımak suretiyle, müna
sip zamanın 'verilmesi uygun olur, zannederim. 
Hürmetlerimle. (Soldan ve ,ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — •Grupları adına, söz i s t, iyen yok. 
Sayın Çağlayangil, buyurun. 

İHSAN I I A M Î T TİGBEL •((Diyarbakır) — 
Şahısları 'adına 'konuşmaya tüzük müsait de
ğildir. 

. BAŞKAN -— Sayın Çağlayangil, şahsına 
adına mı konuşacaktınız? 

ÎHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Evet efendim, şahsım adına, 

BAŞKAN — O halde söz veremiyeeeğlm 
efendim. Genel görüşme teklifini 'oylarınıza 
arz ediyorum. 

Plân hakkında 'genel görüşme açılmasını 
kabul edenler... Eimiyenlcr... Kabul »edilme-
miiştir. 

Gündeme devam ediyoruz. ' 

1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/167, C. 
Senatosu 1/191) (S. Sayısı : 96) (1) 

BAŞKAN — Tasarının ^tümü hakkında söz 
ist/iyen varımı? Yok.. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etin iyeni er... Kabul 
edilmiştir. 

'Evvelce kabul buyurduğunuz -öncelik öııer-
,g-en inde tasarının ivedilikle .görüşülmesi de 
teklif edilmişti. Şimdi 'ivedilik teklifini oya 

6. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

sunuyorum. Kabul edenler... Etkiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 96 S. Sayısı basmayazı tutanağın sonun-
eladır. 

5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa 
ek kanun tasarısı 

MADDE '.1. — '287 sayılı Kanunim 10 JICU 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Elçilik ve delegeliklerin 'ihtiyacı için satm-
alına-eak taşıtların bedelleri Dışişleri IRaikanlığı 
bütçesinde özel bir ıtertibe konur. 

BAŞKAN — Madde (hakkında söz istiyotı 
var mıı? Yok.. Maddeyi oylarınıza, arz ediyo
rum. 'Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — 237 sayılı Kanunun 1'3 ntü 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
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: «Dış temsilciliklerdeki taşıtların ekonomik 

ömürlerini doldurmuş olmalarına mahallî tem-
ciMHklerce tanzim 've tasdik edilecek rapor 
üzerine Dışişleri 'Balkan'ığı ve 'Maliye [Bakan
lığınca karar 'verilir.» 

Gerek bu suretle hizmetten çıkarılan, ge
rek 'hizmet- konusu kalmamış veya en az kul
lanma süresini doldurmuş bulunan dış 'temsil
ciliklere ait taşıtların mahallinde veya yurda 
getirilmek suretiyle satılması hususunda en ta
sarruflu yolu seçmeye Dışişleri (Ba'kanlığı ile 
Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Yurda ıgetirilmek suretiyle satılmasına ha-
rar verilen taşıtların gümrük ve diğer her 
türlü îijhal Vergi ve resimleri :bu taşıtların 
Devlet. Malzeme Ofisince (satışları anında Güm
rük 'Kanununa göre tesbit edilecek /normal kıy
metleri üzerinden Gümrük İdaresince tahak
kuk ve satışı mütaakıp Devlet Malzeme Ofisi 
tarafından ilgili 'gümrüğe ödenil*. 

BAŞKAN — (Madde 'hakkında söz istiyen 
var 'mı? Yok.. Millet Meclisinin metninde de 
ğişiklik yapıldığı için madde açık oyunuza su-
nnlaea.ktır. Maddeyi kabul edenler... E timi yen
ler;.. (Madde kabul edilmiş ve açık oyunuza 
arz edilmiştir. 

•MADDE 3. — 237 sayılı Kanunla, dış tem
sil cilikl ere tahsis edilen taşıtların, Hazine için 
daha tasarruflu olacağı Maiiye -Bakanlığının 
rızasına müsteniden -önceden tesbit edilecek 
memleketlerde- eski model taşıtların fiyat far
kı ödenmek suretiyle, yenileri ile değiştirilme
sine ive ya. miadı dolmadan satılarak yenileri
nin alınmasına Dışişleri /Bakanlığınca karar 
verilebilir. 

Bu yenilemenin yapılabilmesi için her yıl 
bütiçesinln ilgili tertibine ıgereken ödeneğin 
-konulması ve ((R) cetveli formülünde 'gösteril-
/mesi şarttır. 

BALKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Millet Meclisi -metninde de
ğişiklik ^olduğundan madde açık oya arz cdil-
•miştir. 

MADDE 4, — 237 sayılı Kanuna bağlı (1) 
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sayılı cetveldeki «elçilikler»1 ."kelimesinden son
ra «ve daimî delegelikler» ibaresi ekleıımişitir. 

Mezkûr kanuna bağlı (2) sayılı 'cetvelde 
«Dışişleri 'Bakanlığı Oenel Sekreterliği» ne tah
sis edilen binek taşıtı (1) sayılı cetvele nakle
dilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok.. 'Maddeyi <oyunuıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde 'kahul edilmiştir. 

MADDE 5. — 237 sayılı Kanunun İ2 nci 
-maddesinin 2 nci fıkrası «elçiliklerin taşıt işlet
me ve onarma masrafları şahıslarına aittir.» 
hükmü kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde ha:kkında söz istiyen?. 
Yok.. Maddeyi -oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yayımı 
tarihinde Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlı'klariyle Baişbakan Ve Bakanlara tahsis 
edilmiş bulunan ve fiyatları 55 000 liranın üs
tünde olan malkaım oto-molbiHeri, Maliye Bakan
lığı ile Devlet Malzeme Ofisi 'arasında varıla
cak .anlaşma 'esasları dairesinde, ofiste mevcut 
yeni veya kullanılmış ve fiyatları 55 000 lirayı 
aşmıyan (Otomobillerle değiştirilebilir. 

Bu değiştirme sonunda hâsıl olacaik bedel 
fazlasından ofis giderleri çıktıktan sonra ba
kiyesi genel bütçenin çeşitli gelirler bölümüne 
irat kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok.. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 6. —• Bu kanun yay mm tarihinde 
yürürlüğe (girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?. 
Yok.. Maddeyi .oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında' -söz istiyen?. 
Yok.. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerin oylama, neticesi alınınca tasarı
nın tümünü 'oyunuza arz edeceğim. 
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7. — SORULAR V E CEVAPLAR 

t. • - SÖZLÜ SORCLAR VE CEVAPLARI 

-BAŞKAN —• Sözlü sorulara geçiyoruz. 

L — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayaugil'in, mahallî seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/12-0 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil •buradaki-. 
Cevap verecek Bakan yok. Celecek birleşime 
bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekiş
melerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/143) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar. Cevap 
verecek Bakan yok. 'Celecek 'birleşime bırakıl
mıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
licrç Turan'ın, Vakıflar Umum Müdürlüğüne 
ait bütçe görüşmelerine dair sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Ali Sulnr Ağanoğlu" nun, eevabı 
(6/151) 

'BAŞKAN — Sayın LSere Turan buradalar . 
Devlet Bakanı iSayın Ağanoğlu '-buradalar. 

Soruyu okutuyorum. 

A n k a r a ; 20 . 12 . BHİ2 

• Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Vakıf la r Umum Müdür lüğüne ait bütçe gö 

rüşmeleri sırasında Devlet Bakanı Sayın Ali 
Şakiı* Ağanoğl ı rnun, 

«Kiliselere poli t ik amaçlar irin d ı şa rdan yar
dım yapıl ıyor» şeklindeki açıklamasına da i r ili
şikte sunulan sorulara Sayın Bakanın sözlü ola
r ak cevap vermesini teminen tavassutunuzu arz 
ederim. 

Derin saygılarında, 
İstanbul Senatörü 

Bere Turan 

Sorular 
22 . 12 . .1902 günü Bütçe Karma Komisyo

nunda Sayın Devlet Vekili Ali Şakir Ağanoğlu 
Sayın Ur /urum Milletvekili Nihat Düer ' in gay-
rimüslüm dinî cemaatlerin kendi dinî meselele
rini malî yönden ne şekilde organize et t ikler ine 

dair sualine vâki cevabında, meseleyi izah el
l ikten sonra. 

«Bâzı kiliselere d ışardan malî yard ımlar gel 
diğiui bu yardımlar ın bir kısmının politik ga
yeli olduğunu» beyan ve ifade buyurmuştur . 

1. Bıı yard ımlar ın menşei nedir? Devlet, 
yardım cemiyeti, siyasi toplumlar mıdır. ' Hangi 
memleketlerden bu yard ımlar yapı lmaktadı r ; ' 

2, Bu yardımlar ı alan dinî cemaatler han
gileridir. ' 

• \. Bu yardımlar ı alıp kısmen politik gaye
ler için sari' eden dinî cemaatler hangileridir? 

-!. Beyan edilen politik gayeler Türk Ceza 
Kanununa göre sın; mudur. ' 

ö. Bu yardımlar la istihdaf edilen politik 
gayeler nelerdir. ' 

0. Bir Bakan taraf ından resmen beyan edil
diğine 'göre her halde bir vesika ve delile dayan 
niîisı icabeden bu duruma göre T. C. Kanununa 
uygun bir SIK; tekevvün etmiş midir? Suçlular 
hakkında bir takibat vukubulmuş mudur. ' 

BAŞKAN -— Devlet Bakanı Sayın Ağanoğlu. 

DEVLET BAKANI ALİ SAKİR ACANOC-
Ll : (Trabzon Milletvekili) -—• Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeler i ; İstanbul 
Senatörü Sayın Berç Turan taraf ından sorulan 
sözlü soruya cevaplarımı arz ediyorum. 

Türkiye 'de gayrimüslim topluluklar olarak 
l l ir ist iyan ve Musevi cemaatler vardır . Bunlar, 
kilise ve sinagog gibi mabetlerinin idare ve idr-
me masraflarını , esas i t ibariyle, cemaat yardım-
lariyle karş ı lamaktad ı r la r . Ayrıca, bir kısım ki
lise ve sinagogların vâkıf gelirleri de mevcut
tur . 

Bâzı kiliselere, geçmişte, hariçten bir kısım 
yard ımlar ın geldiği de vâkıdır. Dış yardımlar . 
Dünya Kiliseler Yardımlaşma- Bildiğinden olabil
diği gibi, şahıslar ta raf ından da yapı lmaktadı r . 

Din müesseselerine hayır maksadiyle yardım 
yapılması, her zaman ve her yerde vâki olan b'p-
hâdisedir. Hukuken, bu yard ımlar bir suç sa\ ; 
lamıyacağı gibi, Tü rk Ceza Kanununa göre ta
kibi muci]) bir cihet de mevcut değildir. 

Mâruzâtım bundan ibarel t i r . Teşekkürlerimi 
ve saygılarımı sunarını. 
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: BAŞKAN — Sayın Berç Turan. 

BERÇ TURAN (İstanbul) — Sayın Başkan. 
sa!V 1(1 arkadaşlarını; Devlet Bakanı Sayın Ali 
Şakir Ağanoğlıı, Büt<;e Karma Komisyonunda 
kendilerine vâki bir suale cevap verirken gay
rimüslim dinî cemaatlere yapılan malî yardım
ların bir kısmının siyasi maksatlarla kullanıl
dığını beyan etmiştir. Bu beyanları ile bu cema
atlerden hangilerinin, hangi siyasi maksatla. 
hangi dış memleketlerden, ne miktarda yardım 
aldıklarını bildirmemiş, bunları tasrihe lüzum 
hissetmeden, mevzuubahis bütün Türk dinî ce
maatlerinin bütün fertlerinin, vatandaşlarının. 
topyekûn zan altında kalmalarına sebebolmuş, 
asıl Müslüman Türk kardeşleri huzurunda onları 
suçlandırmış ve onları en derin üzüntü ve gönül 
kırıklığına duçar etmiştir. 

Ancak şu anda Sayın Bakan tarafından veri
len cevaptan, vâki beyanatından asıl maksadının 
açık olarak anlaşılmış olduğunu ve istihraç etti
ğini mantıki neticeye göre de mevzuubahis dinî 
cemaatlere mensup Türklerin ne ferden, ne de 
müçtemian asıl müslüman Türk kardeşlerine ve 
aziz vatana karşı zararlı hiçbir tasarrufta bu
lunmadıklarını ve kötü bir niyet beslemedikle
rini ve Anayasa hukuku çerçevesi içinde vatan
daşlık hak ve hürriyetlerinden istifade ederek 
Türk bayrağının himayesinde, yurda karşı veci
belerini de müdrik olarak tam bir tesanütle bu 
yurda bağlı olduklarını anlamakla ve filhal bu 
mı bilmekle de hem bahtiyarlık duyuyor ve bu 
bu beyanatın tevlidettiği üzüntünün giderilece
ğini düşünerek, Bakana, vâki cevabı dolay isiyle. 
teşekkür ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fırsattan istifade 
ederek bu mesele hakkında şahsi düşünce ve gö
rüşlerimi umumi mahiyette arz etmeme müsaa
delerinizi arz ve istirham ediyorum. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde, in
sanlık ailesinin bütün üyelerinde mevcudoian 
haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez 
haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, 
adaletin ve dünyada barışın temeli olduğu be 
lirtilmiştir. Bu prensibi köklü olarak kabul eden 
Anayasamız, insan şahsının ve toplumun insan
lık haysiyetini rencide edebilecek hallere karşı 
tedbir ittihaz etmiş ve Devleti bu haysiyetin ko
ruyuculuğuna memur etmiştir. 

Büyük 'Türk Milleti 'egemenliğini, yasama, 
yürütme, yangı organları eliyle kullandığını, bu 
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müesseselerin Cumhuriyetin temel müesseseleri 
olduğunu biliyoruz. Anayasanın ışık tuttuğu 
bu yolda bu egemenliği kullanırken Anayasa
nın 'bütün olarak bekçiliğinin itfası da mevzuu-
bahis organlara aid olacağı ışüpheden âridir. İBıı 
organlar en ufak bir meselede bile titizlik ve 
hassasiyetle Anayasamıza bir ıgölge düşürül
memesine gayret sarf etmek mecburiyetinde
dirler ve bu his ve duygunun var olmasiyle, 
(İnsan inaklarına 'başlangıç kısmında belirtilen 
temel ilkelere dayanan millî demokratik, lâik 
ve sosyal hukuk Devleti) ilelebet payidar 'ola
caktır. İşte bu inançla ve içten gelen samimî 
hislerle bu mukaddes kürsüden şu 'hususu be
lirtmek istiyorum. 

Anayasamızın 54 ncü maddesine göre, Dev
letimize vatandaşlık bağlariyle bağlı dil, ırk, 
din farkı gözetmeksizin, büyük Türk milleti
nin gayesi ve arzusu, Anayasamızın 2 nei mad
desinde belirtilen niteliklerle devletimizi ebe
de kadar götürecek çalışma ve gayreti göster
mek, milletin refah, ve saadeti için çalışmak, 
siyasi ve iktisadi istikrara kavuşmak ve bütün 
vatandaşlarımızın insan şahsının haysiyetine 
yakışır yaşayışını temin edecek seviyeye ulaş
maktır. Bu gayeden gayrı hiçbir düşünce va-
tandaşlari'mrzın hayalinde, fikrinde yer edemez. 
Arkadaşlarım, Devletimizin sosyal 'bünyesinde
ki dengeyi bozacak zararlı ferdî ve toplumsal 
davranışlar ve fikir ve ideolojiler tezahür eder
se elbette ki, Devlet olarak, Meclisler 'olarak, 
Hükümet ve yargı organları olarak bu muha
taralı durumları önliyecek tedbirler alınır ve 
her halde T. Ceza Kanununun âmir hükümleri 
ile suçun şahsiliği ve cezanın kan/ııniliği pren
sibi esas -alınmak -suretiyle bozulan denge yeni
den kurulur. 

Muhterem arkadaşlarını, 'Sözlerime ısom verir
ken bu mukaddes çatı altında bundan bir sü
re önce şarkta yaşıyan vatandaşlarımıza tel
mih edilen bir hususun bu kürsüden söz konu
su edilmesi sırasında Yüce Senatonun göster
diği hassasiyete muvazi olarak muhterem Meh
met lözigüneş arkadaşımızın heyecanla ifade et
tiği Anayasamızın 3 ncü maddesinin 1 nei fık
rasını aynı samimî his ve duyguyla ve heyecan
la tekrarlamama müsaadelerinizi arz ederim : 

Bilinmelidir ki, (Türkiye Devleti ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bir bütündür.) 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

4. — Cui.rl.uriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Âdemoğlu'mm, ikinci Koalisyon Hüküme
tindeki partizan davranışlara dair Başbakan, ve 
İçişleri Bakanlarmdan sözlü sorusu (6/153) 

BAŞKAN — Sayıu M. Nuri Âdemoğlu ar-
kadaşımi'z .buradalar mı?... Yok. Kendileri 
22 .1 .1963 günkü Birleşimde de bulunmadık
ları iıçiiın soru düşmüştür. 

5. — Cumhuriy,.v Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, halen devam eden yaz saa
tine dair, Başbakan, İçişleri, Çalışma ve Sanayi 
Bakanlarmdan sözlü sorusu (6/154) 

BAŞKAN — Sayın Ferit Alpiskender arka
daşımız 'buradalar mı?... Yoklar. .Soru gelecek 
'Birlerime kalmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in, Adalet Bakanı ile İçişleri Ba
kanı arasındaki ihtilâfa dair Adalet ve İçişleri 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/158) 

BAŞKAN — Sayın Selâmı Üren arkadaşımız 
buradalar miı?... Yoklar. 'Soru gelecek Birleşime 
kalmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Terfik Okyayuz'un Suriye'nin Şam Turizm Dai
resi Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik hali
tada Tlatay'm kendi müU huduilcn irinde aöste-
rilmesine dair, Dışişleri Bakanın hm sözlü soru
su (6/160) 

BAŞKAN — Sayın Cavit Terfik Okyayuz. 
buradalar mı? Burada Sayın Dışişleri Bakanı? 
Yoklar. Gelecek birleşime bırakılmıştır 

8. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu
allâ Akarca'nm, Fethiye ve Marmaris deprem 
evleri inşaatında çalışan işçilere dair sözlü soru
su ve hnar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökay ile Çalışma Bakanı Bülent Ecevİt'in ce
vabı (6/161) 

BAŞKAN — (Sayın Muallâ Akarca, burada
lar mı?.. Buradalar. Sayın imar ve iskân ve 
Çalışma Bakanları? Buradalar. (Soruyu okuttu
ruyorum : 

O. Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İmar ve b'kân ve Çalama 

Bakaıılan tarafından sözlü olarak cevaplandırıl-
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ması hususunda yüksek tavassutunuzu en derin 
saygılarımla arz ve rica ederim. 

1. Fethiye ve Marmaris deprem evleri inşaa
tında çalışan 400 işçinin bugüne kadar 7 aylık 
emekleri karşılığı ücretlerinin neden ödenmediği? 

2. ödenmesi hususunda kanuni mesuliyet 
kimdedir? 

3. İşçilerin paraları ne zaman ödenecektir? 
4. Mağdur olan işçilerin haklarının verilme

si hususunda Çalışma Vekâleti her hangi bir iş
lem düşünüyor mu? 

11 Şubat 1963 
Muallâ Akarca 

Muğla 

BAŞKAN — Sayın imar ve iskân Bakam, bu
yurunuz. 

İMAR VE İSKÂN BAKANJ FAHRETTIN 
KERİM GÖKAY (İstanbul Milletvekili) — Cum
huriyet Senatosu Muğla Üyesi Sayın Muallâ Akar
ca'nm, Fethiye ve Marmaris deprem evleri inşaa
tında çalışan işçilere dair «İmar ve İskân» ve 
«Çalışma Bakanlıkları» tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını istedikleri önergelerine, hazır
lanan cevaptır. 

Soru 1. : Fethiye ve Marmaris deprem evleri 
inşaatında çalışan 400 işçinin bugüne kadar 7 ay
lık emekleri karşılığı ücretlerinin neden ödenme
diği? 

Cevap 1. : Fethiye ve Marmaris deprem evleri 
21 000 000 T. L. keşif bedeli üzerinden yüzde 
9,31. tenzilâtla. (Orta sıralardan duyulmuyor 
«Hocanı» sesleri). 

Efendim, boyumla bunun arasında bir tetabuk 
yapmaya çalışıyorum ama olmuyor! (Bravo sesle
ri ve gülüşmeler)... Tenzilâtla 24 . 10 . 1957 ta
rihinde Bayındırlık Bakanlığı tarafından, miita-
ahhit Rıza İncekara Firmasına ihale edilmiştir. 
Bil âhara, Bakanlığımızın kurulması üzerine, tabiî 
âfetleri*1 ilgili diğer ihalelerle birlikte mezkur ;ş 
de İmar ve iskân Bakanlığına devredilmiştir. 

19()î yılı ortalarına kadar mütaahhit, taahhüt 
ettiği işi normal olarak yürütmüş ve taahhüdü
nün mühim bir kısmını \erine getirmiştir. 10:31 
yılı ortalarında ise Bakanlık, müteahhidin işçi üc
retlerini Ödiyemediğini tesbit etmesi üzerine sözleş
meye bağlı «Bayındırlık İşleri (îenel Şartnamesi» 
nin 15 nci .maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye 
dayanarak mütaahhidin, yaptığı işe mukabil is
tihkak kesbettiği paralardan kesilmek suretiyle, 
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işei alacakları ödenmiştir. Bayındırlık işleri Genci 
Şartnamesinin bin hususta verdiği yetki; mütaah
hidin tahakkuk edecek alacağından kesilmek sure
tiyle işçi istihkaklarının idarece (»denebileceği hak
kındadır. Mütaahhidin, alacağının tahakkuk ede
ceği, Bakanlıkça anlaşıldığı müddetçe işçi istih
kaklarının bu yoldan ödenmesine devam 
edilmiştir. Son defa 7 . 2 . 1962 tarihinde 
Maliye Bakanlığı Başlın kuk Müşavirliğinin 
de mütalâası alınarak, tahakkuk edecek istih
kaklarından karşılanmak kaydiyle, 500 000 T.L. 
işçilere tevdi edilmek üzere Bakanlıkça mahal
lî resmî makamlara gönderilmiştir. 

Ekim 1962 ayında evvelce gönderilmiş olan 
500 000, liradan 320 000 lirası mütaahhitten geri 
alınmadan işçi alacaklarının yeniden 500 000 L. 
lık bir yekûn teşkil ettiği görülmüşse de, işçi is
tihkaklarının mütaahhitlikçe tediye edilmemeli 
dolayısiyle inşaatın tatil edilmiş olması ve bunun 
neticesi olarak da mütaahhidin yeni bir istihka-
mn tahakkuk edemediğinin teshil edilmesi dola
yısiyle, yukarda zikredilen sözleşmeye bağlı «Ba
yındırlık işleri Genel Şartnamesinin 15 nci mad
desi hükmünün tatbikine imkân görülememiştir. 

Soru 2. : Ödenmemesi hususunda kanuni mesu
liyet kimindir? 

Cevap 2. : işçi alacak!arının ödenmemesi hu
susundaki mesuliyet doğrudan doğruya nıütaah-
hide aittir. Sözleşme hükümleri dâhilinde isçi hak
larının korunması ve alacaklarının emniyet altın
da bulundurulıııası bakımından «Bayındırlık isle
ri Genel Şartnamesi» niıı 15 nci maddesinden is
tifade olıınma-ii ancak, yukarda belirtilen şartla- j 
ra bağlı olup, bunun dışında idarenin hor hangi j 
bir şekilde işçilere para ödenmesi mümkün değil- j 
dir. Doğrudan doğruya mütaahhidin borcu olan 
ve idare ile hiçbir münasebeti bulımmıyan bu 
borcun idarece, karşılığı olmadan ödenmesi, kanu
nen suç teşkil ede!'. 

Soru 3. : işçilerin paraları no zaman ödene
cektir?. 

Cevap 3. : Yukarda. 1 ve 2 nci maddelerde zik
redildi ği gibi mütaahhidin işei istihkaklarını te
diye edememesi keyfiyetinin tekerrürü ve bunun 
nete esi olarak işçilerin işi bırakmaları ürerine 
mevzuat gereğince mütaahhide bir ihtarname çe
kilerek mükellefiyetleri hatırlatılmış ve verilen 
10 günlük müddet, içinde ihtarname hükümlerini 
yerine getirmediğinden 5 . 12 . 1962 tarihinde 
sözleşmesi feshedilmiştir. Bunu takiben do kesin 

hesaplarının hazırlanmasına geçilmiş ve iş 2490 
sayılı Kanun esasları dâhilinde eksiltmeye çıkarı
larak, miitaahh.it nam ve hesabına 18 . 2 . 1963 
günü başka bir mütaahhide ihale olunmuştur. 

Bu arada 1 nci mütaahhit vefat e üş bulun
maktadır. 

Mütaahhİt katî hesap neticesi alacağı çıktığı vo 
bu miktar Hazine alacakları, sigorta primleri bor
cundan arttığı takdirde bakiyesi işçiye ödenebilir-
se de, mütaahhidin yapılan takribi hesaplara gö
re .alacaklı çıkmıyaeağı anlaşılmaktadır. Bu du
rumda işçilerin istihkakları hususi hükümlerine 
tabi olup, ancak mütaahhidin varisleri veya tere
kesi üzerine açacakları şahsi dâvalarla tahsil edil
me! eri mümkündür. 

4 neü soruyu Çalışma Bakam arkadaşım ce
vaplandıracaktır. 

Şunu ilâve etmek isterim Say m AkarcaVa: 
hakikaten bu üzücü durum karşısında bakan
lıkça bizzat ilgilendik ve valilikle müteaddit 
anuhaberelerde bulunduk. Fakat bizim, bakan
lıkça her hangi bir tediye yapmak imkân dâhi
linde olmadığı için. yapılabilecek olan şeyde 
o zaman valilikle mutabık kaldık. Yapılacak iş: 
onun mallarına valilikçe veyahutta işçi idare
since bir haciz koymaktan ibaretti. Bizim ba
kanlığımız, arz ettiğim şekilde muamele yaptı
ğı için, her hangi bir-şekilde bu işçi ücretlerine 
terliye imkânı sağlıyamamıştır. Hürmetlerim
le arz ederim. 

BAŞKAN •-- Sayın Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 

(Ankara Milletvekili) — Saym Başkan, sayın 
üyeler; Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi ıSayın 
Muallâ Akarea'nm, sorularında bakanlığımı il
gilendiren hususlara arzı cevap ediyorum: 

Söz konusu iş yerlerinde çalışan işçilerin 
ücretlerini alamadıkları hakkında Çalışma Ba
kanlığına yapılan müracaatlar üzerine durum 
bakanlığımızca yerinde incelenmiş, ve Bayın
dırlık işleri Genel Şartnamesinin 15 nci mad
desi göz önünde tutularak İşçi ücretlerinin mü
taahhit istihkakından kesilmek suretiyle öden
mesi için imar iskân Bakanlığına baş vurul
muştur. imar - iskân Bakanlığının 1 . 9 . 196(1 
tarih 13260, 23 . 1 2 . 1961 tarih 18865, 13 . 2 . 
1962 tarih 191 ve 21 . 2 . 1962 tarih 235, 
20 . 11 . 1962 tarih ve 1768/12156 sayılı yazı
lar iyle söz konusu işçi ücretlerinin ödendiği 
bildirilmiştir. 

509 — 

http://miitaahh.it


C. Senatosu B : 54 
•işçilerin yeniden alacakları birikerek tek- I 

rai' •müracaat etmeleri üzerine ihtilâl', bir yan
dan idari yoldan hallolunmak üzere ihale ma
kamı olan İm a r ve İskân Bakanlığı , öte yan
dan da Aydın Bölge Çalışma Müdür lüğünce 
kanuni takibata geçilmek üzere 17 . 11 . 1962 
tar ih inde Fethiye 'ye ve Marmar is C. savcıla
rına yazılmış, şikâyetçi işçilere de alacak id
dialarını İş Mahkemesine intikal ettirmek üzere 
birer dilekçe ile bölge çalışma müdür lüğüne 'mü
racaat etmeleri tebliğ olunmuştur. B u n u n üze
rine, müracaat eden işçilerin iddiaları Aydın 
Bölge Çalışma Müdür lüğü taraf ından yetkili 
t ş Mahkemesine intikal ettirilmiştir. 

Şimdi ihtilâf mahkemede olduğundan ba
kanlığımızca bu konuda idari yönden yapıla
bilecek foaşka bir işlem bulunmamaktadır . Hür 
metlerimi arz ederim. 

B A Ş K A N — Sayın Akarca. 
Oylarını kul lanmamış arkadaşlar varsa 

lütfen kullansın]ar. . Oy toplama muamelesi .bit
miştir. 

MÜALLÂ AKARCA (Muğla) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler ; 

Daha önce de Senatoda, 400 işçinin düşmüş 
olduğu feci du rumu , gündem harici .bir konuş
mada, belirtmiştik. Fakat , o günden bu güne 
kadar 'haftalar ve aylar geçtiği halde bu 400 
işçinin 'henüz hak e t t ik ler i a l ınter i ve ilhtiyaela-
rını karşılayacak olan para kendilerine öden- ! 
memiştir. 

Sayın İmar - İskân Bakanının beyanlarını 
'burada dikkatle dinledik. Kendilerinden evvel
ki İmar - İskân Vekilinin yapmış oldukları bü
tün ödemelere dair, 500 .bin lira, şu kadar bin 
lira diye burada izahatta bulundular . Ancak, 
kendileri vekâlet makamına, o tu rduk tan sonra 
bu işçilerin perişanlığı hakkında bir tek kuruş 
dahi ödememişlerdir. Tabiîdir ki, ıuütaahhit , 
isçilere para lar ın ı ödemekle mükelleftir. Ancak. 
kendilerinin de belir t t ikleri gibi İmar ve İskân 
Bakanlığı ile mütaahlı i t arasında akdedilmiş I 
olan mukavelenin 15 nci maddesi şöyle diyor : 
«Mütaahlıi t parayı işçilere ödiyccek, ödemediği 
l akd i rde bunun kontrolü İmar ve İskân Bakan
lığınca yapı lacakt ı r .» Bu kontrolü y a p m a k için 
de kendilerinin kontrol âmiri bulunan yüksek 
mühendis, deprem bölgesinde kont ro l âmiri ola
rak vazife görmektedir . Bu âmir vekâlet in me-

2 . 4 . 1963 O : 1 
sul şahsı bu kişi, bugüne kadar, yedi aydan beri 
mütaahh id in i s t ihkaklar ın ı kontro l edip, işçilere 
para lar ın ın niçin ödenmediğini tesbit edip de, 
i s t ihkaktan kesip işçilere ödenmemiştir . 

Çalışma Müdür lüğüne işçiler müracaa t el 
misler, Çalışma Müdür lüğü de Çalışma Vekâle
tine yazmıştır . Hakikaten burada Çalışma Ve
kâlet inin çalışmalarını takdi r le kayde tmek lâ
zım gel ir. İşçilerle bilfiil meşgul olunmuş ve 
o ınıntakada, .verinde te tk ik etmek üzere mahal 
üne iş müfett işleri göndermiştir . F a k a t ü aydan 
beri Çalışma Müdür lüğünün mütaadd i t defalar 
gönderdikler i iş müfettişlerinin t u t t uk l a r ı za
bıtlar arşivlerde kalmış, ve İmar ve iskân Ve 
kaleli bunları nazarı i t ibara dahi a lmıyarak. 
mütaahhi t ten , onun is t ihkakından kesip, işçile
rin paras ını ödememiştir . İşin acı. taraf ı , işçiler 
7 aydan beri paralarını a lamadıklar ından dola
yı, bu iş için, Ankara 'ya bir heyet göndermişler
dir. Ben bizzat Sayın Bakana iki mebus arkada 
şunla bir l ikte müracaa t et t iğimde, bu para lar ın 
ödenmemesi iein hiçbir sebep yoktur . Biz müta
ahhidin, parasından keser ve elimizde bulunan 
mukavelenin 17) nci maddesine ^övv, üç. gün zar 
fıuda öderiz demişlerdir . Ben Sayın Vekile «Hiç 
zahmet etmeyin üç günden vazgeçtik, bir hafta 
ya <la razıyız» dediğim zaman «hayır bir ha Ha
ya kalmaz, üç gün zarfında ödenecektir» de
mişlerdi. Ondan sonra da kendileri mahall inde 
yapt ık la r ı t ahk ika t ve kontroklan sonra, muta-
ahhit len, İmar ve İskân Bakanlığının iki mil
yon lira alacakl ı olduğu görülmüştür . Kğcr bu 
heyet Ankara 'ya gelmese idi ye o temasları yap
masa. idi İmar ve İskân Bakanlığı o derece bir 
gaflet içinde idi ki. mütaahhi t ten kendilerinin 
alacaklı o lduğundan dahi haberdar değildi. Bu 
hesaplar ancak bir ay öncesine k a d a r or taya çı
karılmışı ı ve böylece işçiler mağdur durumda 
kalmıştır . Mütaahhidin bütün i s t ihkak raporlar ı 
İmar ve iskân Vekâleti t a raf ından tanzim edil
diği halde, mütaahhide is t ihkak rapor lar ından 
fazla ödeme yapıldığı-anlaşılmış ve ilerde de tah
sil ediiemiyeceği anlaşılınca, mütaahhidin mu
kavelesi feshedilip bu açığı kapa tmak için •'! 
milyon lira teminat ına irat kaydedilmişt ir . 

Bir tür lü anlaşı inuyan bir cihet de 400 ala
caklı işçiden son ay zarfında, yani bundan bir 
ay evvel, 17ü bin lira birden gönderilmiş, ve bu 
176 bin lira ne hikmetse birçok vi lâyetlerden, 
uzak vilâyetlerden Elâzığ, Krzincan, Malatya-
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giljıi vilâyetlerden gelmiş ulan isçiler de bulun-
dulğu, bu işçilere hiçbir kuruş ödenmediği hahk 
Karslı işçilere ki, bunlar 80 kadardır, istisnai 
biıf muamele yapılmış ve İmar ve iskân Bakan
lığının mesul şahsı kontrol âmiri bunların bütün 
hesabını kapatmış, 7 aylık parasını ödemiş ve 
mqmleketlerine göndermiştir. Anlaşılamıyan bir 
durum da budur. 

Sayın arkadaşlarım ; 400 işçinin paralarının 
ödenmemesi, sadece bu işçilerin mağdur ve sefil 
bir hale düşmelerine değil, ayrıca Fethiye ve 
.Marmaris gibi, ikisi bir arada yüz bin nüfuslu 
yerlerde, vatandaşların sosyal durumlarının sar
sılmasına meydan vermiştir. Şöyle ki, bu işçiler 
7 aydan ben bir kuruş alamadıkları ve üstelik 
esnaftan borç aldıkları için bu gibi esnaf da ga
yet mağdur duruma düşmüştür. Küçük bir ka
saba bünyesinde 600 bin lira alacaklı olan işçi 
aynı zamanda da 000 bin lira borç yapmıştır 
sosyal hayat tamamen felce uğramıştır, işçiler 
aç ve sefil bir vaziyette sokaklarda yatmakta
dırlar. Memleketlerine gitmek için Kızılay ve 
sair gibi yerlerden para istemişlerse de esnaf 
bunları dışarıya çıkartmamaktadır. Ancak borç
larını ödedikten sonra gidebilirsiniz demektedir
ler. Durum böyle iken Sayın İmar ve İskân Ba
kanı burada diyor ki, «efendini, mütaahhit öde
sin; mahkemeye müracaat etsinler» Bunu söyle
mek çok kolaydır. Oradaki mesuliyeti başka ma 
kamlara yüklemek yerine : Bu mesuliyete sahip 
makamın işçileri, mağdur durumdan kurtarmak 
zarureti vardır. Bu memlekette işçi emeğinin 
karşılığını alamazsa, bu memlekette işçi bu de
rece. aç ve sefil hale düşer ve hakkı olan parayı 
alamazsa öbür taraftan sosyal adalet, mefhumun
dan bahs.etmek biraz güçtür. Devlet, vatandaş
tan] en ufak bir alacağı olduğu takdirde icraya 
veıjuıekte ve takibata girişmektedir. Bundan iş-
çilejrin durumu hakkında Çalışma Bakanlığında. 
basında gazetelerde dosyalar tekemmül ettiril
miş olmasına ve genel görüşmeye rağmen, bu 
400 işçi, haklarını alamamaktadırlar. Bu itibar
la, .Sayui İmar ve iskân Vekili Beyefendiden şu
nu rica. edeceğim ; - elbette vekâletlerince bugün 
yapılacak bir şey yoktur, hukuken imkân yok
tur! - yalnız, işçi heyeti buraya geldiği zaman. 
Sayın Başvekil Yardımcısı Ekrem Alican Bey
efendiyle görüştüğümüzde, bu işi Bakanlar Ku-
ru.lj.ma götüreceğini vâdetmişlerdi. Diğer taraf
tan] yine Devlet Vekili Sayın Raif Aybar ile de 

yapılan görüşmede, bu husus üzerinde bir nıuta-
bakate varılmıştır. Şimdi bu dört Vekilden istir
hamını şudur ki, bunu Bakanlar Kuruluna götü
rüp bu 400 mağdur işçinin paralarının ödenmesi 
hususunda, her hangi bir formül bulmasıdır. 
Saygılarımla. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERİM GÖKAY (İstanbul Milletvekili) — Sa
yın Başkan, muhterem üyeler; sayın Muallâ 
hanımefendinin sözlerini dikkatle dinledim. Bu
raya bir işçi heyeti geldiği zaman kendilerine 
kolaylık göstermeyi hakikaten ben de kendime 
vazife telâkki ettim. Fakat bizim idare de bir
takım mevzuatla bağlıdır. Bu, benim zamanım
da, ben yeni vazifeye başladıktan sonra aksa
ma dikkatimizi çekti ve dikkatinizi çektiği için
dir ki, arkadaşlarımı tahkike memur ettim. Bu 
zat, çalışacağını ve yine bâzı sayın senatörler' 
vasıtasiyle müracaat ederek kendisinin sıkıştı-
rılmamasını, bunu ödiyeceğini beyan etti. Bina
enaleyh bunu ödiyeceğini beyan eden bir insa
nın, bu esnada durumu daha da kötüye gider
ken, bizim, onun hesabını tetkik ettirmemiz va
zifemiz icabıdır. Hesabı tetkik ettirmeden. 
rasgele para verirsek iyi netice vermez ve para
yı veren arkadaşlar da mesul olur. Biliyorsu
nuz bu hususta birçok soruşturma kurullarında 
yüksek vasıflı memurlarımız büyük sıkıntı çek-
•mişlerdiir. Bunun için idare mekanizması ga
yet dikkatli olarak hareket etmektedir. Ama, si
zin takririnizin verildiği bir hayli zaman oldu. 
Bu hesaplar tetkik edildi. Şunu da emin olun 
ki, oradaki memur hakkında da gerekli muame
le yapılmıştır. Ve işi şu şu muamelelere tabi 
tutmuşlardır. Biz de bunda faydalı olalım di
ye çalıştık, hakikaten yırtındık. Ama imkân 
yok. İmkân olmadığı için tetkik ettirdik, vali 
ile temas ettik, tetkik ettirdik, bunun malları
na haciz koyun dedik. Fakat olmadı. Zaman «> 
kadar süratli geçiyor ki. 

Sonra deniyor, Karslı işçilere paraları öden
di. Onların paralarının ödenmesine de sebep 
şu, Kars'tan gelenler uzak yerden gelmişlerdir. 
sürünmesinler diye paraları ödenmiştir. Yoksa 
bizim için, bu Kandıdır, veya şuralıdır, buralı
dır diye bir tefrik yapılamıyacağına emin olma
nızı rica ederim. Fakat bugün bu vaziyeti de bi
ze haber verdiler. «Bu adamın apartmanları 
var, haciz konulsun;» denildi. Bunun üzerine vi-
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lâyet teşebbüse geçti. Bu sırada da bıı adanı ı 
vefat etti. Aradan zaman geçti; biliyorsunuz 
vefatı 2 - 2,5 ay olmuştur. Eğer yeni yapılacak 
bir şey varsa Vekiller Heyeti ve saire ile arka- I 
d aşlarımı vazifelendireceğim. Bugüne kadar ba
na idare mekanizmasında bulunan, arkadaşları
nım malûmatına, göre, Bakanlık olarak bir şey 
yapılamıyacağı kanaatindeyiz. Eğer bir şey 
yapılabilecekse bunu yapmayı vazife telâkki et
tiğimizi hürmetle arz ederim. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. j 

9. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
alla Akarca'nın, Sosyalist Kültür Derneğine da
ir, İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/162) 

BAŞKAN — Muallâ Akarca? Buradalar iç
işleri Bakanı yoklar. Soru gelecek birleşime bı- I 
takılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Millî Eğitim yayınevi erin
de satılan neşriyata dair, Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/163) ' 

BAŞKAN — Sayın Fethi Tevetoğlui. Yok
lar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan i 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve Deniz 
müzelelerinin durumu ile bu müzelerin Basın - I 
Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanmasına da
ir, Millî'Eğitim ve Basın - Yayın ve Turizm Ba- j 
kanından sözlü sorusu. (6/1.64) 

BAŞKAN — Sayın Kangal?... Yoklar, j 
19 . 3 . 1963 Birleşiminde de bulunmadıkları için 
soruları düşmüştür. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 
Mustafa Yılmaz Inceoğlu'nun, Ortaokul 2 nci sı
nıfa kadar gösterilen din derslerinin kâfi gelme
diği, ortaokul 3 ncû sınıfta ve lisede din dersleri
nin seçme ders olarak konulmasına dair sözlü so
rusu ve Millî Eğitim Bakanı Şevket Rosit Ila-
tipoğlu'nun cevabı (6/165) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Yılmaz İnceoğ-
lu... Buradalar. Sayın Millî Eğitim Bakanı.. Bu
radalar. Soruyu okutuyorum. 

.Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Anayasamız hükümlerine gö^e din tedris' a 

kişilerin kendi arzu ve isteklerine tabi olarak 
tamamen serbest olduğundan ve bugünkü Hü- | 
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küme timiz de tevhidi tedrisatı devam ettirmek
te olduğuna göre din eğitimini arzu edenlerin 
dkui dışında dini bilgileri lüzumu kadar öğren^ 
meşine imkân, bulunmadığından ve ortaokul 2 
nci sınıfa kadar gösterilen din dersleri de kâ
fi gelmediği muhakkak olduğundan ortaokul 
3 ncü sınıfta ve lisede din derslerinin seçime 
ders .olarak konulması zarureti karşısında ne 
düşünüldüğünün Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Afyon Senatörü 
Mustafa Yılmaz tnceoğlu 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı Pro
fesör Hatlpoğlu. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ ŞEVKET RAŞÎT 
IIATİPOĞLU (.Manisa Milletvekili) — Sayın 
Başkan, muhterem Senatörler; Sayın İnGeoğlu'-
nun vermiş olduğu Önerge, ortaokullarda dün 
eğitimine taallûk etmdktedir. Bilindiği üzere or
taokullarda din eğilimi ihtiyarîdir. Ve şimdiye 
kadar takip edilen usul budur. İkinci sınıfa ka
dar din eğitimi yapılmaktadır. 7 nci Millî Eği
tim Şûrasında bu mevzu, uzun uzadıya görüşül
müş ve ortaokulllann programı üzerinde Millî 
Eğitini Bakannlığınca ayrıca tedbirler alınması 
kararlaştırılmış olduğundan, bu yıl bu mevzu 
üzerinde Bakanlıkta çalışmalar yapıldı; 7 000 
öğretmene- anket açıldı, bu anket arasında bu 
konu da vardı. G-elen cevaplardan c/o 53 ü orta
okulla un üçüncü sınıflarında elin eğitimine ait 
dersin bulunmasını istemektedir. Liselerde de 
Ivcza'lik bunların din eğitimi namı altında mo
ral bir dersin konulmasını talebetmekte olduk
ları görüldü. Ayrıca muhtelif vilâyetlerden, öğ
retmenlerden müteşekkil mümessiller ve idare
ciler, yaptıkları bir toplantıda, 200 kişiden iba
ret olan bu komisyonda meseleyi müzakere et
tiğimizde; konu enine boyuma incelendi. Bu ko
misyonda ortaolkulların 3 ncü sınıfında, ihti
yarî olmak üzere, din eğitimi dersinin konma
sına. karar verildi. Fakat liselerde de böyle bir 
öğretimin yapılmasına karar alınımadı. Ancak, 
liselerimizde de çocuklarımızın mânevi yapısı
nın mükenımelleştirilımesi için milli seciyenin 
iyice geliştirilmesi için Moral Eğitimi adı altın
da, haftada bir saat olmak üzere, tedris etme 
yollarının araştırılması ayrıca karar altına aim--
di. Bakanlığımız şimdi Millî Eğitim heyetiyle 
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mevzuu tetkik ettirmektedir. Liselerimizde, doğ-
rujdan doğruya din eğitimi yapılması değil, mo
ral eğitimi için bir saatin -ayrılarak, gençlerde 
mi|M terbiyenin pekleştirilmesi ve mânevi cep
helerinin kuvvetlendirilmesi için 'bar dersin kon
ması ve bunun muhteviyatının teshili için çalı
şılmaktadır. Maruzatını 'bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın İneeoğlu buyuran. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Afyon 

Karahisar) — Çok muhterem arkadaşlarım; 
Sayın Millî Eğitim Bakanımızın vermiş olduk
ları izahattan dolayı kendilerine teşekkürleri
mi1 arz ederim. Malûmu âlileridir ki Anayasa
mıza göre din eğitimi, kişilerin kendi arzu ve 
isteklerine tâbidir. Bugün, % 99 ıı nıüslüman 
olan Türkiyemizde çocuğuna din eğitimi öğre
tilmesini istemiyen şahıslar nadir bulunabilir. 
Herkes çocuğunu diğer dersler kadar; din eği
timi de öğrenmesini ve 'mânevi ahlâkla ımüeeh-' 
hezı olarak yetişmesini arzu ederler. Hükümet 
bu |amacı; tevhidi tedrisatı devam ettirmekte 
olduğuna göre ve çocuklarda 7 yaşındânheri 
okula gidip ayrıca kendi arzusuna göre din 
eğitimi yapma imkânınla sahibolmadığına göre 
Hükümet, üzerine almış olduğu bu vazifeyi, 
Anayasanın hükümleri dairesinde ve lâik dev
letlerde olduğu gibi, seçme ders olarak istiyen-
lore din eğitiminde diğer dersler kadar göste
rilmesi lâzım geldiğine kaaniim. 

Bu husus bugüne kadar ihmal edilmiş oldu
ğundan maalesef bir ahlâk tereddisi ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. 

Sayın Bakanımız Ortaokul üçüncü sınıfla
ra da din dersleri konulacağını vaad buyurdu-
la.r ve liselerde- de ayrıca bir moral eğitiminin 
yapjlacağını söylediler. Bu, bizim için büyük 
bir jterakkidir. Esasen biz, liselerde din dersi 
gösterilsin demiş olmakla, orada hafız yetişti
rilsin demiyoruz. Nihayet ilâhi ahlâk kaidele
rinin ço-cu'klarımızm genç dimağlarına yerleşti
rilmesi ve buna mandırıillması lâzım geldiği ka-
naatında olduğumuzdan, bunu daima müdafaa 
ediyoruz. 

Biğer taraftan, imanı olmak istiyen veya 
din i âlimi olmak istiyenler için ayrı okullar 
vardjıi'. Onlar orada yetişebilirler. Bütçe mü
zakereleri münasebetiyle bu hususta bütün par
ti grupları ayrı ayrı konuştular ve birçok 
muhterem arkadaşlarımız da şahısları adına ko-
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nuştular, uzun izahlarda 'bulundular". Ve muh
terem Bakanımız tarafından da bir itirazda bu
lunulmadı. Bunun için Yüksek Senatoyu fazla 
işgal etmek istemiyorum. Bütün partilerin ar
zusu da bu olduğuna göre, Sayın Hükümeti
mizden, o zaman yapılan konuşmaların da ışığı 
altında moral eğitimine yani; adı ne olursa 
olsun din eğitimine çok önem verilmesi lâzım-
geldiğini arz eder, hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. 
Bundan evvel tetkik buyurduğunuz 5 . 1 . 

1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun tasarısının değişik ikinci maddesine 
(103) oy verilmiş olup, (101) kabul, (2) ret 
ile madde kabul edilmiştir. 

Aynı kanunun değişik üçüncü maddesine 
(103) oy verilmiş olup, (102) ka'bul, (1) ret ile 
maddo kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... Cumhu
riyet Senatosunca, 'tasarının kanunluğu kabul 
edilmiştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversite
lerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılmasına 
dair Millî Eğitim ve Tarım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/166')-• 

BAŞKAN — Soru sahibi Hasan Ali Türker 
burada, Millî Eiğtim Bakanı burada. Tarım 
Bakanı yoklar. Soruyu okutuyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET BA
SİT HATÎPOĞLU (Manisa Milletvekili) — Sa
yın Başkan; mehil rica edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ŞEVKET BA
SİT HATlFOĞLU (Manisa) — Muhterem.Baş
kanım, . muhterem senatörler, malûmunuz ol
duğu üzere üniversitelerimiz muhtardır. Bu 
ve bundan sonraki soruya ait konuda bâzı 
bilgileri elde etmek üzere Atatürk Üniversi
tesi ile Ege Üniversitesinden Bakanlığımız 
bilgi istedi, henüz gelmediği için bu somlara 
cevap vermek üzere mehil müsaadenizi rica 
edeceğim, önümüzdeki hafta geleceğini ümide-
diyorum. Ro'sen bakanlık olarak Yüksek Se
natoya arz ederim. 
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14. - Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 

Kifat Özlürkçine'nin, İstanbul Üniversitesi Rek
törü Sıddık Sami Onar'a dair Millî Eğitim Ha
kanından sözlü sorusu (J/167) 

MİLLÎ EÜİTİM BAKANI ŞEVKET RA-
ŞtT HATİPOCLU (Manisa Milletvekili) — 
Efendim, bunda, da İstanbul'dan bilgi istedik, 
gelineo arz edeceğim. 

BAŞKAN -- Her iki sorunun da görüşül
mesi gelecek Sçdı günkü birleşime bırakıldı. 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Ça-
ğa'nın, Türk petrolü ile petrolcülüğünü koru
mak için ne yibi kanuni ve ekonomik tedbirler 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (J/168) 

BAŞKAN — Soru sahibi buradalar mı? Yok-
lar... Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

/. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu içtüzük Komisyonu rapo
ru (2/15) (S. Sayısı : 65 < <k) . 

BAŞKAN — Demin ar/ ettiğim gibi Sayın 
Sırrı At alay'm İçtüzük hakkında düşünceleri 
vardır. Kendi teklifleri, bu maddelerin komis
yona havalesidir. Komisyon, da bunda mutabık
tır. Yalnız usulen birer defa okunması ica-
bediyor. Doğrudan doğruya gelecek Çarşamba 
Tüzüğün müzakeresine geçeceğiz. Fakat o za
mana kadar Komisyonun tetkikine imkân ver
mek istiyoruz. Yalnız bir kıraat edilecek, isti-
ma etmenizi rica edeceğim. 

Beşinci kısım - ikinci bölüm olarak aşağıdaki 
hususların 2 madde olarak yer alması : 

1. Cumhuriyet Senatosu üç'te bir yenilen
meleri iki yıllık sürelerin tam olmasından son
ra Seçim Kanununun tesbit ettiği zamanlarda 
yapılır. 

2. Cumhuriyet Senatosunun üçte birinin 
yenilenmesi hallerinde tesbit, edilen seçim gü
nünden önceki 30 gün için yenilenmeye tabi 
olan üyeler izinli sayılırlar. Yeni seçilenlerin 
C. Senatosunda "and içecekleri güne kadar yeni
li i..lemeye tabi olan üyeler Cumhuriyet Senatosu 
toplantılarına katılabilirler. 

BAŞKAN - - Komisyona verilmiştir. 
Mski metin - 94 ncü maddeden sonra - 9 n.eu 

bölüm yeni olmak üzere yeni bir bölümde aşa
ğıdaki maddelerin ver alması : 
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1. Millet Meclisi ve C. ıSenatiosu «iyelerin

den kurulacak karına komisyonlar için Anaya
sada katılacak üye sayısı tesbit edilmemiişse bu 
karma komisyonlara .katılacak C. 'Senatosu üye
lerinin oranı 10 da 4 fen az olmaz. 

Bu şekiıLde kurulacak Karma Komisyonların 
Başkanlık Divanı içim de aynı oran1 şarttır. 

2. Anayasamın 92 n:ci maddesi igeregin.ee, 
C. Senatosu İlen el Kurulunca reddedilen veya 
değiştirilerek, kabul edilen metni !M. Meclisinin 
benimsememesi üzerine, 'her iki Meclisin ilgili 
komisyonlarımdan seçilecek eşit sayıdaki üye
lerden kurulacak Karma Komisyona, üye seçi
mi ilgili komisyon veya komisyonlarca yapılır. 
Başkanlığa bildirilir. iBaşkan 'keyfiyeti Genel 
Kurula, bilgi için arz eder. 

C. 'Senatosu Çene.] Kurulunun reddettiği ve
ya değiştirerek kabul ettiği metinler salt çoğun
lukla alınmışsa, Karma Komisyona, seçilecek 
üyeler. € . Senatosu Cenel Kurulu kararını be-
ııi'insiyenler arasından seçilirler. İlgili (komis
yon veya komisyonlarda C. Senatosu Cfenei Ku
rul kararlını be iri m siye illerin sayısı, 'kâfi gelmi
yorsa, Başkanlık; Divanı açık üyelikler için iki 
katlı adayı Cenel Kurula sunar. 'Cenel Kural 
görüşmesiz olarak açıık oyla seçimi yapar. 

:l. .Dilekçe Karma Komisyonu raporların 
bir milletvekili veya C. 'Senatosu üyesi tara
fından itiraza uğraması halinde, Dilekçe Kar
ma Komisyonu raporu üzerinde Cenel Kurul
da yapılan görüşme sırasında 'Kanma Dilekçe 
Komisyonu raporunu savunur. İtiraz eden C. 
Senatosu üyesinin itiraz sebeplerini açıklama
sı nda.n sonra diğer üyeler söz alabilirler. 'Ko
nuşmaların- neticesinde. Dilekçe (Karma Komis
yonunun raporu oya konur. Kabul veya ret ha
lindeki kararlar C. Senatosunun kararı olarak 
Millet Meclisime gönderilir. 

4. İtiraz üzerine C. Senatosunca Dilekçe 
Karma Komisyonu raporu reddedilmesi halin
de C. Senatosu üyesi itiraz Itoıi'usu olan işle
min 'Başbakan, Bakanlıklar veya ilgili dairele
rince yerine getirilmemesi 'halinde C. Senato
sunda bu meseleden dolayı ıgenel görüşme açıl
masını her zaman is'tiyebilir. 

Dilekçe Karma Komisyonun karara bağladı
ğı ve itiraz üzerine C. Senatosu'Genel Kurulun
da görüşülmeye başlanan kamu, adlî, idari ve
ya askerî yargı organlarından birinin veya 
uvıişı o azlık mahkemesinin veya Anayasa Malı-
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keııjeskıin kararına konu teşkil ediyor veya bu 
organlarda görüşülüyorsa, veya dilekçenin ve-
rilm|esinden sonra bu organlara aksettiği anla
şılırca, Genel Kurulda esası üzerinde görüşül
mezi. Keyfiyet ilgili organa duyurulur. Bu hal
de Ç. Senatosunun vereceği karar müzakereye 
mahal olmadığı kararıdır. 

BAŞKAN — Komisyona verilmiş'tir. 
- Beşinci Kısmı ikinci Bölüm - C. .Senatosu

nun teşkilât ve iç • hizmetleri bölümünde yer 
alması ıgereıken maddeler : 

1. O. Senatosu bütçesinde; C. iSenatosu 
üyelerinle Başkan ve Başkanlık Divanı üyeleri
ne ait ve C. İSenatosu îç Tüzüğü gereğince 
kurulan teşkilâtlın ve O. Senatosu iç hizmetleri
nin gerektirdiği bütçe, bölüm ve maddeler gös
terilir. İdareci üyelerin hazırladığı Bütçe Baş
kanlık Divanında görüşülerek kesin şeklini alır. 
Devlet bütçesinde yerini almak ve ayrıca gös
terilmek üzere Karma Komisyona gönderildi. 

2. Bütçe Karma Komisyonunda C .Sena
tosu] bütçesi yahut aktarma tekliflerinin görü
şülmesi üzerinde, Hükümet ancak bilgi isten
diğinde malûmat verebilir. 

:>. C. Senatosu bütçesinde .harcamalarla il
gili verilen emri, C. iSenatosu Başkanı (Yahut 
İdareci Üyeleri1) tarafından imzalanır. 

4. — .Harcamaların denetimini Hesapları in
celeme Komisyona yapar, Komisyon inceleme 
sonucunu rapor halinde Genel Kuru.la sunar. 
KoniJİsyon her malî yılın sonumda kesinhesap 
raporunu hazırlıyarak Başkanlığa sunar. Baş
kanlık kesinhesap raporunu Genel Kurulun bil
gisine sunar. C. Senatosu Genel Kurulu bilgisi
ne arz edildikten sonra rapor Hazine 'genel he-
sabıfıa eklenmek üzere Hükümete gönderilir. 

BAŞKAN — Komisyona verilmiştir.. 
1 nci kısım 4 noü bölümde yer alması gerekli 

maddeler : 
1, Millet. Meclisi Komisyon veya Genel Ku

rulunda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı 
veya teklifi için Millet Meclisindeki siyasi par
ti grupları ile C. Senatosundaki o siyasi parti
nin grupıı toplanarak müşterek prensip kararı 
alamazlar. Bir kanun tasarısı veya teklifinin 
Millet Meclisi komisyonları veya Umumi Heye
tinde! görüşmesi sırasmca Millet Meclisindeki si
yasi jparti grupları ile müştereken toplanarak 
alınajn prensip kararları O. Senatosu üyelerini 
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bağlıyamaz. Önceden alınmış bu şekildeki karar
lara rağmen C. Senatosunda düşüncelerini beyan 
eden C. Senatosu üyeleri hakkında grupları ve
ya siyasi partileri disiplin kovuşturmasında bu
lunamazlar. 

2. C. Senatosu Başkanlık Divanına kuvvet
leri oranına göre katılmış siyasi parti adayların
dan biri mensup olduğu partiden ayrılması ya
hut mensup olduğu partiden çıkarılması halinde 
üye temsil ettiği yerden istifa etmek zorundadır. 
Bağımsız, partili ve tabiî üye, C. Baş. Kon. seçi
len üye olarak Başkanlık Divanına seçilmiş üye, 
her hangi bir siyasi partiye intisap etmesi halin
de de üye temsil ettiği yerden istifa etmek zo
rundadır. 

3. Bir siyasi parti grupu, yahut partiler, 
gruplar, tabiî üyeler, Cumhurbaşkanlığı konten
janından seçilmiş üyelerden, Avrupa Konseyi 
Danışma Meclisine veya dışarda temsil edilen 
daimî mahiyetteki bir yere aynı şekilde seçilmiş 
olan üyenin temsil ettiği yer her hangi bir şe
kilde açılırsa yedekten doldurma usulü cari ise 
o parti grupu, partiler, tabiî üyeler, Cumhur
başkanlığınca seçilmiş yedek üye yerini alır, ye
dek üye usulü cari değilse açılmanın mensup ol
duğu grupun gösterdiği aday seçilir. 

4. Siyasi parti grupları iç faaliyetlerini tan
zim eden yönetmelikler hazırlıyabilirler. 

Grupların maddi yerleşme şartları ve kendile
rine personel ayrılması Başkanlık Divanınca tes-
bit edilir ve kararlaştırılır. 

Müşterek Başkanlık Divanı olarak : 
5. Siyasi parti grup başkanları, C. Senato

sunda temsil edilen fakat grup kuramamış par
tiler, bağımsızlar, tabiî üyeler ve C. Başkanlığı 
kontenjanından seçilmiş üyelerin aralarından 
seçip gösterecekleri birer üye ve C. Senatosu 
Başkanlık Divanı bir arada toplanarak, C. Se
natosu Başkanlık Divanı ile komisyonlar seçim 
hazırlıklarını, dışarda temsil ve gündemle ilgili 
konularla çeşitli meseleleri görüşerek karara bağ
lar bu kararlar ittifakla alınmışsa, Genel Kuru
la bilgi için sunulur, ittifakla alınmamışsa Ge
nel Kurul gündemine Başkanlık sunuşları ara
sında alınır, üzerinde en çok 10 ar dakikadan 
leh, aleyh ve üzerinde olmak üzere 6 üye söz 
aldıktan sonra işari oyla karara bağlanır, gö
rüşmeler sırasında Başkanlık Divanın tâyin etti
ği bir üyesi Başkanlık adına konuşabilir, ancak 
bu konuşma 2 defadan fazla olamaz. 
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6. Müşterek Başkanlık Divanına C. Sena

tosu Başkanı bulunmadığı takdirde Başkanvekil-
lerinden biri Başkanlık eder. 

Müşterek Başkanlık Divanı, C. Senatosu Baş
kanlık Divanının domun, başında tesbit ve teb
liğ edeceği şekilde en az ayda 3 defa kendiliğin
den belirli günlerde toplanır. Lüzum gördüğün
de (siyasi parti) grup Başkanlıkları, partiler, ta
biî üyeler ve Cumhurbaşkanlığı kontenjanından 
seçilen üyelerin, üçte birinin yazılı talebi üzeri
ne, talebedilcngün, gün talebedilememişse tale
bin Başkanlığa gelişini takibedcn ilk çalışma gü
nü müşterek Başkanlık Divanı toplantısı, toplan
tıyı istiyenlerin tesbit ettiği gündemi görüşür. 

C. Senatosu Başkanı, yahut Başkanlık Diva
nının kararı üzerine de müşterek Başkanlık Di
vanı aynı şekilde toplanır. 

7. Siyasi parti grup başkanlıkları, veya en 
az beş üye yazı ile müşterek Başkanlık Divanın
dan, C. Senatosu komisyonlarının her hangi bi
rinde genel görüşme açılması isteminde buluna
bilirler. Gerekçeli olarak yapılan istem üzerine 
müşterek Başkanlık Divanı kararı verir, müşte
rek Başkanlık Divanı genel görüşme açılmasına 
karar vermesi halinde ilgili komisyon Başkanlık 
Divanı Hükümetle münasip mutabakata vararak 
komisyonda genel görüşme gününü tesbit eder. 
Komisyonda genel görüşmenin görüşülmesindeki 
usul, Genel Kurul görüşmelerindeki usul şeklin
de olur. 

BAŞKAN — Komisyona verilmiştir. 
ikinci kısım 7 nci bölüm içinde bulunması ge

rekli maddeler : 
Kamu iktisadi teşebbüslerinin denetlenmesi : 
1. Kamu İktisadi Devlet Teşebbüsleri Karma 

Komisyonu raporları Başkanlığa tevdi edildik
ten sonra basılıp üyelere dağıtılır. Dağıtımdan 
tam iki gün geçtikten sonra Genel Kurulda gö
rüşmelere başlar. Görüşmeler Kamu İktisadi Dev
let Teşebbüsleri Karma Komisyon raporları ve bu 
teşebbüslerin bilançoları ile kâr ve zarar hesapla
rını gösterir ekler üzerinde yapılır, görüşme sü
resi 15 gündür. 

2. Tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, 
her kamu iktisadi teşebbüsün bilançosu ile kâr ve 
zarar hesabı üzerinde ayrıca görüşme açılır. Bu 
görüşme sırasında, Hükümet, Komisyon, Grup
lar sözcüleri ile, leh ve aleyhte ve üzerinde ol
mak üzere üç üye 10 ar dakika bir defalık ko
nuşma hakkına sahiptirler. Komisyon raporu-
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nun onanması ve geri çevrilmesini istiyen Öner
ge veya önergeler verilmişse bunlardan ilk de
fa verilenin ilk imza sahibi 10 dakikalık konuş
ma hakkına bu önerge veya önergeler üzerinde 
Hükümet ve Komisyonun 10 ar dakikalık konuş
ma hakkına sahiptirler, konuşmalar bittikten 
s o m-a, ilk defa,, verilmiş önerge (önergeler 
birden fazla olsa bir önerge sayılır) oya konur. 
Bu önerge kabul edilmezse, Karma Komisyon 
raporu oylanır, önergenin kabulü dikkate alın
ma sayılır. Ve üzerinde yukardaki usule göre 
yeniden görüşme açılır ve neticede oylanır, 
önerge kabul edilirse, -Kamu İktisadi Teşebbüs
leri Karma Komisyonu raporu reddedilmiş sayı
lır. Önerge reddedilirse, rapor kabul edilmiş 
sayılır. 

BAŞKAN — Komisyona verilmiştir. 
İkinci kısım 10 neu bölüm sonunda yer al

ması gereken maddeler. Anayasa Malıkemesi ve 
Yüksek Hâkimler Kurulu üyelikleri için seçim: 

1. O. Senatosu müşterek Başkanlık Diva
nı Anayasa Mahkemesi veya Yüksek IIakimler 
Kurulu açık üyelikleri için seçim gününü 
tesbit eder. 

2. Anayasa Mahkemesi veya Yüksek Hâ
kimler Kurulu üyeliğine seçilebilmek için C. 
Senatosu Başkanlığına müracaat edenlerin veya 
C. Senatosu üyeleri tarafından aday gösteri
lenlerin, hangi tarihe kadar müracaat edebile
cekleri ve ne gibi evrakı tevdi edecekleri, C. 
Senatosu Başkanlığınca ilân edilir. O. Senato
su Başkanlık Divanı müracaat için tesbit edi
len tarihin son saatinde toplanarak ve müra-
caatleri tesbit ederek, soyadı cetveli ve evrak
ları ile Anayasa ve Adalet Komisyonuna hava
le eder. Komisyon 2 tam gün içinde, müracaat 
eden veya gösterilen adaylar içinden dolduru
lacak yerlerin üç katı kadar adayı gizli oyla 
Başkanlığa evralkiyle beraber tevdi eder. 

3. iTesbit edilen adayların hal tercümeleri 
seçim için tesbit edilen günden 2 tam .gün önce 
basılıp üyelere dağıtılır. 

4. ıGenel Kurulda seçim, komisyonun gös
termiş olduğu adaylar arasında yapılır. 

5. 6 turda adaylar veya birkaç, aday ge
rekli çoğunluğu temin edemedikleri takdirde, 
müşterek Başkanlık Divanı yeni bir seçim gü
nü tesbit eder. Müracaat etmiş veya gösteril
miş evvelki bütün adaylarla, ( ) maddeye 
göre yeniden müracaat edebilecek ve gösteri-
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letek adaylar ' için ( ) madde gereğince ye- l 
nijden işlem yapılır. Komisyon evvelce tesbit 
etjtiği adayları bu defa seçip seçmemekte ser
besttir. 

BAŞKAN — Komisyona verilmiştir. 
(6 nci kısım: 1 nci bölüm olarak) 

Dışarda temsil ve davetleri kabul ve yabancı 
parlâmento üyelerini davet: 

1. Millet Meclisi ile müştereken yabancı 
bir parlâmentonun çağırışına uyma halinde ve
ya yasama orga.ni üyelerinden kurulan Millet
lerarası Ikurullarda üyelik için C 'Senatosu, gi
decek üyelerin yüzde kırkından aşağı olmıya-
cak şekilde siyasi parti grupları, partiler, bağım
sızlar, tabiî üyeler ve Cumhurbaşkanlığı kon
tenjanından seçilmiş üyeler arasında kuvvet
leri oranında seçim yapar. 

2. Yabancı bir Parlâmentonun çağırışı C. 
Senatosu için ise, tesbit edilen sayının tamı için 
yukarıdaki madde gereğince işlem yapılır. 

3. C. Senatosu müşterek Başkanlık Diva
nı kararı ile ya'bacı Parlâmento üyeleri O. Se
natosunun davetlisi olarak çağırılabilir. 

4. Yabancı Devlet başkanlarının C. Sena
tosunu ziyareti sırasında, Başkanlık yerinde 
bulunan Başkan, ayağa .kalkarak üyeler adına 
Devlet Başkanını selâmlar, diğer Hükümet adam
ları ile davet edilen Parlâmento heyetlerini 
ayağa kalkmadan aynı şekilde selâmlar. 

BAŞKAN.— Komisyona verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
(Dördüncü kısım (C. Senatosu üyelerine ait 

hükümlerin) 5 nci bölümü olarak aşağıdaki 
hususların yeni maddeler olarak yer almasını 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Sırrı Atalay 

1. Anayasanın 78 nci maddesi gereğince 
belli bir konuda altı ayı aşmamak üzere Bakan
lar Kuruluna kendisine geçici bir görev veri
len üyenin, görevi kabulü C. Senatosunun ka
rarma bağlıdır. Görev teklif olunan üyenin 
Başkanlığa müracatı yahut Hükümetin bildi
risi üzerine .durum Başkanlık Divanı kararı ola
rak, Bakanlık sunuşları arasında Genel Kuru
la bildirilir. Genel Kurul bu konuda görüşme
siz işar i oyla karar alır. 

2. Anayasanın 78 nci maddesinde ve ka
nunlarda C. Senatosu üyeliği ile bağdaşamıya-
câğı belirtilen her hangi bir hizmet veya gö-
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re-vi kabul ettiği, Hükümetçe bildirilen üyele
rin durumu Başkanlıkça Genel Kurula sunulur. 
Böyle bir hizmeti kabul ettiği iddia edilen üye
lerin durumu Başkanlık Divanınca araştırılır 
ve Başkanlık Divanı kararı olarak Genel Kuru
la sunulur. Bu gibi hizmet ve görevlerin kabu
lü 'tarihinde C. Senatosu üyeliği sona erer. 

3. Bir C. Senatosu üyesi istifa yazısının 
Başkanlığa tevdii veya yazının her hangi bir va
sıta ile Başkanlığa ulaşması tarihinde istifa 
etmiş sayılır. 

istifa Başkanlık sunuşları arasında Genel Ku
rulun bilgisine sunulur. 

4. Bir C. Senatosu üyesinin ölümü hakkın
daki İçişleri Bakanlığı tezkeresinin okunması 
üzerine, Genel Kurul beş dakikalık saygı du
ruşuna çağırılır. 

Saygı duruşundan sonra isterse, bir üye 
hâtırasının alınması için kısa bir konuşma ya
pabilir. 

5. (C. Senatosu üyelerinin yurt dışında ve 
içinde tedavileri için gerekli ve lüzumlu ted
birleri, Başkanlık Divanı alır. 

BAŞKAN — Komisyona verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların, eski metin yedinci bö

lüm olan bütçe görüşmelerinden önce, Anayasa
nın değiştirilmesi bölümü altında maddeler ola
rak kabulünü arz ve teklif ederim. 

Kars Senatörü 
Sırrı Atalay 

1. Anayasanın değiştirilmesine ait teklifle
rin Millet Meclisine usulen kabul edilen metnin, 
C. Senatosu Anayasa, ve Adalet Komisyonunca 
aynen yahut değiştirilerek kabulü halinde rapo
runun, tümü üzerindeki görüşmeler sonunda 
maddelere geçilmesinin kabulü üye tamsayısı
nın salt çoğunluğu ile mümkündür. Maddelerin 
kabulünde de ayrı ayrı her madde için üye tam
sayısının salt çoğunluğu şarttır. 

C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporunda, teklifin reddini veya Millet Mecli
si kabul metninin reddini kabul etmişse yukarı
daki fıkra hükmü uygulanmaz, maddeler üzerin
deki değiştirge önergelerinin dikkate alınması 
ve kabulünde de birinci madde hükmü uygulan
maz. 

2. C. Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu üzerinde ivedilik önergesi verile-
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mez. İkinci dei'a görüşme için İç tüzüğün şar t 
koştuğu müdde t in kısaltı lması için de önerge 
verilemez, k a r a r alınamaz. 

BAŞKAN —- Komisyona veril iniştir. 
Yüksek Başkanl ığa 

İkinci kısmın dokuzuncu bölümün onuncu 
bölüm olarak değiştiri lmesini, dokuzuncu bölüm 
olarak aşağıdaki hususların yeni maddeler ola
rak kabu lünü saygı ile arz ve teklif ederim. 

Kar s Senatörü 
Sırrı At alay 

1.. .Dilekçe K a r m a Komisyonununca hazırla
nan özel af kanun tasarıları hakkındaki Millet Mec
lisince kabul edilen metinler, G. Senatosu Ada
let ve Anayasa Komisyonuna havale edilir ve G. 
•Senatosu Genel Kuru lunda bu rapor görüşülür . 
G. Senatosu Anayasa ve Adalel Komisyonu ra
porunu (ienel Kurulda savunur . 

2. G. Senatosu Adalel ve Anayasa Komis
yonu Millet Meclisinin kesinleşmiş ölüm cezala
rı hakk ındak i metnini görüşüp raporunu (ienel 
Kurula sunar . Iîıı raporlar ın ivedilikle görüşül
mesi istenemez. Kesinleşmiş ölüm cezalar! hak
kında komisyonun hazırladığı rapor üzerinde, 
görüşmeler, eczanın yerine getirilmesinin veya 
getiri lmemesinin veya değiştirilmesinin içlimai 
faydası üzerinde yapılır . 

.'). Kesinleşmiş ölüm cezaları hakkında Mil
let Meclisince kabul edilen metnin kabul , vvt 
veya değiş t i rerek kabul edilmesinde ( \ Senato
su (ienel Kuru lunda kanunlar ın görüşülmesine 
ait hükümler uygulanı r . 

BAŞKAN — Komisyona verilmiştir. 
Yüksek Başkan lığa 

Aşağıdaki hususlar ın Başkanl ık Divanı se
çimlerinin esası olarak bir m a d d e halinde içtü
zükte yer almasını saygı ile arz ve teklif ede
rim. 

Kars Senatörü 
Sırrı Atalay 

Toplant ı yıl ının h i tamından 4 gün önce müş
terek Başkanl ık Divanı toplanarak , Başkanlık 

Divan ı seçimlerinin esaslarını aşağıdaki şekilde 
tesbit eder. 

A) Siyasi pa r t i gruplar ın ın , siyasi parti 
g rupu kuramıyan , siyasi par t i le re mensup üye
lerin, bağımsızların. Cumhurbaşkanl ığ ı konten
jan ından seçilmiş üyelerin ve tabiî üyelerin 
sayı lar ının ayrı ayrı O. Senatosu üye tamsayı
sı karş ıs ındaki yüzde oranları tesbit edilir. 
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B) Görev ve yetkileri bakımından Başkan

lık Divanmdaki yer ler yüzde oranına göre Baş
kanl ık için yüzde 19, Başkanveki l l ikler inin her-
biri yüzde 10, İdare amirl ikler inin herbiri yüz
de 7, Divan üyeliklerinin herbiri yüzde ö, ol
mak üzere nazara al ınarak, Başkan, Başkanve-
killikleri, Divan kat ipl ikler i ve İdare Amirlik
leri, siyasi pa r t i gruplar ı ile (A) bölümündeki 
diğer üyelerin, O. Senatosu karşıs ındaki oran
larının büyüklüğüne ^övo sıra ile dağıt ım ya
pılır. 

G) Başkanlık kendisine düşen siyasi parti 
grupu veya (A) bölümündeki üyeler, dağılım 
sırasında Başkan vekil ligi alamazlar. 

G) Müşterek Başkanlık Divanının kararı 
ilân edilir ve siyasi part i gruplar ı ile (A) bö
lümündeki diğer üyelere derhal bildirilir. 

D) Müşterek Başkanlık Divanı kararı ve
rilmesinden lanı iki gün geçince itiraz olmadığı 
t akd i rde kesinleşir. 

I1]) Başkanlık Divanı kararının verilmesin
den sonra 1aııı 2 gün içinde siyasi parti grup
ları veya (A) bölümündeki diğer üyeler itiraz
da bulunduklar ı t akdi rde , hemen ertesi gün (ie
nel Kurulda Müşterek Başkanlık Divanı karar ı 
görüşülür . Karar üzerinde Başkanlık Divanı 
adına bir sözcünün, Başkanlık Divanında mu
halefet şerhi varsa onlar adına bir sözcünün si
yasi par t i gruplar ı adına, bağımsızlar, siyasi 
part i g rupu kuramamış olan siyasi-parti üyeleri , 
kontenjandan seçilmiş üyeler ve tabiî üyeler 
adına birer sözcü, bir defaya mahsus olmak üze
re ve onar dakikayı aşmıyan konuşma' hakkına 
sahiptir ler . Konuşmalar üzerine, Müşterek Di
van k a r a n işari oya sunulur . (İenel Kurulun 
karar ı kesindir. 

K) Müşterek Başkanlık Divanının itiraza 
uğramıyaı ı karar ı , karara i t iraz edilmişse Genel 
Kurulun aldığı ka r a r üzerine siyasi parti grup
ları, siyasi part i ler , bağımsızlar, kontenjandan 
seçilmiş üyeler ve tabiî üyelere dağı t ımdan dü
şen yerlere gösterdikleri adaylar için seçime ge
çilir. 

BAŞKAN Komisyona verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Yeni bir madde olarak aşağıdaki hususun 

yev almasını arz ve lekiif ederim. 
Kars Senatörü 

Sırrı M a l a y 
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A) Kanun tasarı veya teklifinin maddeler i 

üzerinde görüşmeler, tümü üzerinde leh w 
aleyhteki konuşmalar bi t t ik ten sonra açık oyla
maya gidilmesi hal inde leh ve aleyhte, beşer da
kikayı aştuıyacak süre içinde birer üye söz ala 
r;ık verecekleri oyun gerekçesini açıklıyabilir-
ler. 

B) Oylama neticesinin Başkan ta raf ından 
bildirilmesi üzerine Hükümet , raporu görüşülen 
komisyon sözcüsü, teklifin ilk imza sahibi yahni 
göstereceği bir üye, beşer dakikayı aşmıyan te
şekkür konuşması yapabil i r ler . 

BAŞKAN* —- Komisyona verilmiştir . 

Yüksek Başkanlığa 
(S nei bölüm olarak) eski 88 nci maddeden 

i t ibar ın başlayan. 

(Tâdil teklifleri) bölümünün, yedinci bölüm 
olan, bütçe görüşmeleri ile yer değiştirilmesi da 
ha uygundur . 

IMI şekilde düzenlenmesini saygı ile arz ve 
t « ' l i l İ I' i <K l ' İ i t l . 

Kars Senatörü 
Sırrı A ta lav 

BAŞKAN' Komisyona verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhurbaşkanı C. Senatosu Genel Kurul sa-
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lonundaki özel yerine geldiğinde, Başkanl ık ye
rimle bulunan Başkan, ayağa k a l k a r a k üyeler 
adına Cumhurbaşkanını selâmlar. Birleşim açıl
madan önce gelme halinde, ise, birleşimin açıl
masından sonra Başkanl ık yer inde bulunan Baş
kan, ayağa ka lka rak üyeler adına C. Başkanını 
selâmlar. 

Kars Senatörü 
Sırr ı Ata la r 

BAŞKAN — Komisyona verilmiştir. 
Sayın arkadaş lar ım, reyinizi istihsal etme

den bir noktay ı tavzih e tmek isterim. Sayın Sır
rı Ata lay arkadaşımızın verdiği ve komisyonun 
te tk ik ine arz edilecek olan bu maddeler Genel 
Kuru lu takyide tmemektedi r . Ne leh ve ne de 
aleyhinde k a r a r vermiş bulunmuyorsunuz . Yal 
nız t e tk ik edilmek üzere komisyona veriyorsu
nuz. Ye basılıp komisyon tet ik e t t ik ten sonra. 
bir hayli madde olduğu için. Başkanl ık Divanı 
bunu bas t ı r ıp yeniden tevzi edecektir . Bu şekil 
de tetkikinize imkân verecektir . Bu vuzuh ile 
bütün maddeler in komisyona havalesini yeniden 
reylerinize arz ediyorum... Kabul buyuran la r . . 
Kabul etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

Gündemde başka madde olmadığı için 4 Ni
san lOfio Perşembe günü saat 15,00 t e toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,00 
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5 .1 .1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek kanun tasarısının 2 nci maddesine verilen oy

ların sonucu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 1 03 

Kabul edenler : 101 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABİÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğiu 
Emanullalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavclioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küç-ük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARÂHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Incc-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansıır Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Ham di Oğuz b ey oğl u 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangi 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan • 
İhsan HA mit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy • 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Etheııı Menemencioğlu 
Rifat Öztürkeiııe 
Nurııîlah Esat Sümer 
özel Şahin giray 
Sabahattin Tanınan 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birad 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Ozerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçl'igil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusnıan 

KOCAELİ 
Lûltfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Ab d ülkeri m Sa ra e o ğ! u 

MUĞLA 
Mua'llâ Akarca 

MUŞ 
îhsan Akpola1; 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğhı 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TOKAT 

Zihni Botil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELÎ 
Mehmet AM Demir 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Muolp Ataklı 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Selahattin özgür (I) 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Sakıp ön al 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasım Hancıoğlu 
Celal Tevfik Karasapan 
(B.) 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu. 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
İbraıhmı Saffet Oımay(î) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ÜRFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkıınoğlıı 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Amil Artus 
Esat Gaga 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

[Reddedenler] 
SîlRT 

Lâtif Aykut 

[Oya katılmıyanlar] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortae 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya (İ) 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevheri oğlu 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 
(Bşk. V.) 
Turgut Göte 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 

KONYA 
Mustafa Dinekli 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

Ömer Ergün 

Kâzım Orbay 

Ragıp Üner 

Nevzat Sengel 

Burhanettin Uluç 

Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Darıışoglu 

SAKARYA 
Turhan Kapanh 
(Bşk. V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlıı 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğhı 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Tlidayei Ay diner 
ll.ı s an Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Njcati özdeniz 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

Samsun 

Yekûn 4 
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1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek kanun tasarısının 3 ncü maddesine verilen 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Ernanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğhı 
Qsınan Koksal 
fcjumi Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înee-
Og'lu 

AĞRI 
yVysi Yardımcı 

ANKARA 
Nîiyazi Ağırnaslı 
Rıfat Etken-
Sabit Kocabeyoğlu 
M'ansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
()sraaıı Saim Sarıgöllü 

oyların sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : l 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıy anlar : 79 

Açık üyelikler : 3 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türk er 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Sı ITI Uzımhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar -
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmit Tigre] 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
l-'dııni Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Nıırulkh Esat Sümer 
özel Şahingiray 
S a baha ttin T an man 
Bere Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıc-a 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
AM Rızft Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç-
Muammer Obuz 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Ab dülkerim Saraç o ğl u 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İfhsan Akpola,t 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet öener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 
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SÎNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 
Hulusi SöyleraezoğliT 

TOKAT 
Zihni Betil 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem A cim er 
Mucip Ataklı 
Kadi'i Kaplan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür (I.) 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ha yel a r Tun e k a n a t 
Sıtkı Ulay 
Al ı m et Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA 
SEÇİLEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
O al ip Avşar 
o-!kıp önal 

AFYON KARAHtSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maeit, Zercn 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka t a 
(B.) 
ibrahim Saffet Omay 
(I.) 

ANTALYA 
M'chmet Ilkuean 

C. Senatosu B : 54 
Osman. Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 
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VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Er gün 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Seugel 
Burhanettin Uluç 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHÎR 
t. Ş. Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RÎZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
(Başkan V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlıı 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

srvAs 
Rifat öçten (B ) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

[Reddedenler] 
BOLU 

Rahmi Arı kan 

[Oya kaUhnıy anlar] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç (1.) 

ÇANAKKALE 
Hali t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
'Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim G-i ray 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
(B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal i t Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türko^hı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozca!ı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet. Ha zer 

KAYSERİ 
Su a d Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bnhattin Özbek 

MALATYA 
Mcsmet Zeki Tulunay 
NTıvit Yetkin 

MANIZA 
Ferit Alpiskendor 
Orhan Süersan 
Refik lîlusov-
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0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Hidayet Ayclmer 

Hasan Kangal 
Sadi Koç.aş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

Necati özdeniz 
Âdil Ünlü (1.) 

[Açth üyelikler] 
Eskişehir 
İstanbul 
Samsun 

1 
1 
1 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

5 . 1 , 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/167, C. Senatosu 1/190) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı 314) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 18 . 2 .1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1447 - 6757 

CUMHUEÎYBT SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 2 . 1963 tarihli 52 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

. Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 26 . 3 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve genel ku
rulun 19 . 12 . 1962 ve 18 . 2 . 1963 tarihli 19 ve 52 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 314) 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 20 . 3 .1963 

Esas No: 1/191 
Karar No: 69 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 18 . 2 . 1963 tarihli 52 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen « 5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek kanun tasarısı» Komisyonumuzun 
19 . 3 . 1963 tarihli toplantısında ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun tasarısı, gerekçesinde de belirtildiği gibi, yurt dışında bulunan elçiliklere ve delegelik
lere ait taşıtların satmalmmaları için verilecek ödeneğin Dışişleri bütçesine konulması ve bu ta
şıtların yenilenmesine elçiliklerin teklifi üzerine Dışişleri Bakanlığınca karar verilmesi, hizmetten 
kalkan taşıtların gerekirse yurda getirilerek Malzeme Ofisine satılması, elçilere ve delegelere ait 
taşıtların işletme ve onarım giderlerinin diğer Devlet vasıtalarında olduğu gibi bütçeden verilme
si, eski model ve masraflı lüks arabaların ekonomik ve ucuz arabalarla değiştirilmesi hususlarını 
ihtiva etmektedir. 
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Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden sonra Hazineye menfaat sağladığı, Bakanlığın 

hizmetlerinde kolaylaştırdığı, ayrıca hiçbir şekilde kabili izah olmıyan elçilerin ve delegelerin 
kendi taşıtlarının ve onarım giderlerinin şahsan vermeleri hükmünü kaldırdığı görülen tasarı uy
gun mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

2 nci maddede ekonomik ömürlerini dolduran taşıtlar hakkında tanzim edilecek raporların Dış
işleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi uygun görülerek madde bu şekil
de değiştirilmiştir. 

3ncü maddede dış temsilciliklere tahsis edilecek taşıtların Hazine için daha tasarruflu olaca
ğı keyfiyetinin Maliye Bakanlığınca karar verilmesi icabettiğinden madde metnindeki «mütalâa
sına istinaden» tâbiri yerine «rızasına müsteniden» ibaresinin konulması uygun görülerek madde 
değiştirilmiştir. 

Oenel Kurulun .tasviplerime öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Konya Sakarya Ankara Balıkesir 

M. Kılıç K. Yurdakul N. AğtrnasU K. özta§ 

Bursa Konya Siirt Van 
î. 8. Çağlayangü M. DinekU 3 ncü maddeye muhalifim F. Işık 

L. Aykut 

Muhalefet şerhim 

237 sayılı Taşıt Kanunu binek arabaları için asgari beş senelik demirbaş müddetini esas tut
muş olmasına ve şu suretle makama veya resmî hizmete tahsis edilen bir arabanın yenilenmesi 
veya değiştirilmesi için en az beş senelik müddetin geçmiş olmasına ve halbuki zikri geçen ka
nunun (1/191) üçüncü maddesinde hizmet veya makamlarına tahsis edilen arabanın görecekleri 
lüzum üzerine ve hiçbir müddete bağlı olmaksızın değiştirme yetkisi vermiş, bulunmasına binaen 
bu maddenin koymuş olduğu yeni ve istisnai hükmünün gerek 237 sayılı Kanuna ve gerekse fa
kir bir millet bulunmamız gerekçesine uygun düşmemesine binaen hiçbir müddet ve şarta tâbi 
olmaksızın makam ve hizmet arabalarını değiştirme yetkisini veren bu maddqye bu sebeple mu
halifim. 

ıSidrt Senatörü 
Lâtif Aykut 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 96 ) 



MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎflT 
METİN 

5.1. 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa 
ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 237 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Elçilik ve delegeliklerin ihtiyacı için satm-
alınacak taşıtların bedelleri Dışişleri Bakanlığı 
bütçesinde özel-bir tertibe konur. 

MADDE 2. — 237 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

«Dış temsilciliklerdeki taşıtların ekonomik 
ömürlerini doldurmuş olmalarına mahallî tem-
silciliklerce tanzim ve tasdik edilecek rapor üze
rine Dışişleri Bakanlığı ve Malzeme Ofisince ka
rar verilir.» 

«Gerek bu suretle hizmetten çıkarılan, gerek 
hizmet konusu kalmamış veya en az kullanma sü
resini doldurmuş bulunan dış temsilciliklere ait 
taşıtların mahallinde veya yurda getirilmek su
retiyle satılması hususunda en tasarruflu yolu 
seçmeye Dışişleri Bakanlığı ile Devlet Malzeme 
Ofisi yetkilidir.» 

«Yurda getirilmek suretiyle satılmasına ka
rar verilen taşıtların gümrük ve diğer her türlü 
îthal Vergi ve resimleri bu taşıtların Devlet Mal
zeme Ofisince satışları anında Gümrük Kanunu
na göre tesbit edilecek normal kıymetleri üzerin
den Gümrük İdaresince tahakkuk ve satışı mü
taakıp Devlet Malzeme Ofisi tarafından ilgili 
gümrüğe ödenir.» 

MADDE 3. — 237 sayılı Kanunla dış tem
silciliklere tahsis edilen taşıtların, Hazine için 
daha tasarruflu olacağı Maliye Bakanlığının 
mütalâasına istinaden - önceden tesbit edilecek 
memleketlerde - eski model taşıtların fiyat far
kı ödenmek suretiyle, yenileri ile değiştirilme
sine veya miadı dolmadan satılarak yenilerinin 
alınmasına Dışişleri Bakanlığınca karar verile
bilir. 

Bu yenilemenin yapılabilmesi için her yıl 
bütçesinin ilgili tertibine gereken ödeneğin ko
nulması ve (R) cetveli formülünde gösterilmesi 
şarttır. 

MADDE 4. — 237 saydı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetveldeki «elçilikler» kelimesinden son
ra «ve daimî delegelikler» ibaresi eklenmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTIEÎŞÎ 

5.1. 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul etti
ği metnin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — 237 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

«Dış temsilciliklerdeki taşıtların ekonomik 
ömürlerini doldurmuş olmalarına mahallî tem-
silciliklerce tanzim ve tasdik edilecek rapor 
üzerine Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakan
lığınca karar verilir. 

Gerek bu suretle hizmetten çıkarılan, gerek 
hizmet konusu kalmamış veya en az kullanma 
süresini doldurmuş bulunan dış temsilciliklere 
ait taşıtların mahallinde veya yurda getiril
mek suretiyle satılması hususunda en tasar
ruflu yolu seçmeye Dışişleri Bakanlığı ile Ma
liye Bakanlığı yetkilidir. 

Yurda getirilmek suretiyle satılmasına ka
rar verilen taşıtların gümrük ve diğer her tür
lü ithal vergi ve resimleri bu taşıtların Dev
let Malzeme Ofisince satışları anında Gümrük 
Kanununa göre tesbit edilecek normal kıy
metleri üzerinden Gümrük İdaresince tahak
kuk ve satışı mütaakıp Devlet Malzeme Ofisi 
tarafından ilgili gümrüğe ödenir. 

MADDE 3. — 237 sayılı Kanunla dış tem
silciliklere tahsis edilen taşıtların, Hazine için 
daha tasarruflu olacağı Maliye Bakanlığının 
rızasına müsteniden - önceden tesbit edilecek 
memleketlerde - eski model taşıtların fiyat far
kı ödenmek suretiyle, yenileri ile değiştirilme
sine veya miadı dolmadan satılarak yenileri
nin alınmasına Dışişleri Bakanlığınca karar 
verilebilir. 

Bu yenilemenin yapılabilmesi için her yıl 
bütçesinin ilgili tertibine gereken ödeneğin 
konulması ve (R) cetveli formülünde gösteril
mesi şarttır. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edilen 
metnin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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4 — 
Millet Meclisi Metni 

Mezkûr Kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde 
«Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği» ne tah
sis edilen binek taşıtı (1) sayılı cetvele nakle
dilmiştir. 

MADDE 5. — 237 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası «elçiliklerin taşıt işlet
me ve onarma masrafları şahıslarına aittir.» 
hükmü kaldırılmıştır. 

GEÇİÖÎ MADDE — Bu kanunun yayımı 
tarihinde Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlıklariyle Başbakan ve Bakanlara tahsis 
edilmiş bulunan ve fiyatları 55 000 liranın üs
tünde olan makam otomobilleri, Maliye Bakan
lığı ile Devlet Malzeme Ofisi arasında varıla
cak anlaşma esasları dairesinde, ofiste mevcut 
yeni veya kullanılmış ve fiyatları 55 000 lirayı 
aşmıyan otomobillerle değiştirilebilir. 

Bu değiştirme sonunda hâsıl olacak bedel 
fazlasından ofis giderleri çıktıktan sonra ba
kiyesi genel bütçenin çeşitli gelirler bölümüne 
irat kaydolunur. 

MADDE 6. 
yürülüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

B. Ko. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edilen 
metnin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — Millet Meclisince ka
bul edilen metnin geçici maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 6 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edilen 
metnin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»&<i 
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