
D Ö N E M : 1 C Î L T r l l TOPLANTI : 2 

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

»• — ^ » ^ — • • 

Altmışüçüncü Birleşim 

14 . S . 1963 Salı 
» 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 158:159 
2. — Gelen kâğıtlar 160 
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1. — Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit Tiğ-

rel'in; Tabiî Üye Mucip Ataklı'nm 28 Ni 
san olaylarının yıl dönümü münasebetiyle 
yaptığı konuşmasını tavzih sadedinde 
30 . 4 . 1963 günlü 62 nei Birleşiminde 
vâki beyanatını tahlil ve konudaki dü
şüncelerine dair demeoi 161:163 

2. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız'm Başba
kanlığın İçtüzük hükümlerine riayetsizlik 
ettiğine dair demeci 163:165 

3. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin'in, Nisan ayı içinde memleketimiz 
içinde vâki çeşitli siyasi temaslar ve mem
leket dışında katıldığımız toplantılar hak-
(kındaki demeci 165:168 

4. — Tekirdağ Üyesi Selâmi Üren'in T 
B. M. Meclisine yönetilen ithamlara dair 
demeci 168:170 

5. — Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının dâvet-
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lisi olarak petrol sahasına vâki ziyaretleri
ne dair intibaları 171:172 

6. — İzmir Üyesi İzzet Birand'ın, siyapi 
partilerin tutumu halkkındaM demeci 172 

5. — Başkanlık Divanının Genel Kumla 
sunuşları * 173 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er-
kin'in dönüşüne kadar kendisine, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'nun vekillik etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/186) 173 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek 
olan Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin dönü
şüne kadar kendisine Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in ve
killik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/187) 173 

3. — Bursa Üyesi îhsan Sabri Çağlıyarı-
gil'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair dosyanın, 218 sayılı Af Kanunu 
hükümleri dairesinde yeniden incelenmek 
üzere geri verilmesi hakkında Bilecik Ağır 
Ceza Mahkemesince karar verildiğine vs 
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Yusuf Azizoğlu'nun; Sağlık hizmetlerini i 
sosyalleştirilmesi hakkındaki 227 sayılı Ka -
nunun 29 neu maddesinin değiştirilmesine 
dair olan kanun tasarısının süratle görüşül 
meşini temin için, tasarının havale edildiği 
komisyonlardan üçer üyenin iştirakiyle bif 
Karma Komisyon teşkili hakkındaki öne 
gesi. 173:174 

6. — Sorular ve cevaplar 

A. — Sözlü sorular ve cevapları 
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174 
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İhsan Sabri Çağlıyangil'in, mahallî seçimle
rin ne zaman yapılacağına dair Başbakan
dan sözlü so<rusu (6/124) 174 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üye 
si Hüsnü Dikeçligü'in, Türkiye'deki fikir çe
kişmelerine ve çeşitli saldırganlıklara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/143) 174 

3. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üye
si Ferit Alpiskender'in, halen devam eden 
yaz saatine dair, Başbakan, içişleri, Çalış 
ma ve Sanayi Bakanlarından sözlü soru 
önergesi ve Sanayi Bakanı Fethi Çelikbas' 
m sözlü cevabı (6/154)' 174:183 

B. — Yazılı sorular ve cevapları 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye

si Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıl
larında Tunceli vilâyetine yapılan ve yapıl
ması düşünülen yatırımların miktarı ile yer
lerine dair yazılı soru önergesi ve Bayındır
lık Bakanı îlyas Seçücin'in cevabı (7/85) 

Sayfa 
184 

184: 
187 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıl
larında Tunceli vilâyetine yapılan ve ya
pılması düşünülen yatırımların miktarı ile 
yerlerine dair yazılı soru önergesi ve Ma
liye Bakanı Ferid Melen'in cevabı (7/80) 188 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üye
si Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıl
larında Tunceli vilâyetine yapılan ve yapıl
ması düşünülen yatırımların miktarı ile yer
lerine dair yazılı soru önergesi ve Ticaret 
Bakanı Muhlis Ete'nin cevabı (7/81) 188:189 

7. — Görüşülen işler 183 
1. — 6183 ısayılı Âmme alacakları

nın tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 
ncu maddesinin 5 nci bendi ile 60 neı 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/230, C. Se
natosu 1/208) (S. Sayısı : 117) 183:184 

1. — GEÇEN TUTANAK ÜZETÎ 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay; üyelerin yurt gezi
lerinde, memleket ve dünya durumunu göz 
önünde bulundurarak konuşmaları 28 Nisan 
olaylarının yıl dönümü münasebetiyle konuşan 
Tabiî Üye Mucip Ataklı'nm birtakım yanlış 
tefsirlere sebebolan bu konuşması hal<kında, 
uygun bir zamanda, açıklama yapmasının ye
rinde olacağı temennisinde bulundu. 

Tabiî Üye Mucip Ataklı, 28 Nisan olayları
nın yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuş
maların basma yanlış aksettirildiğini beyan ve 
o konuşmadan kasdettiği mâna üzerinde açık
lamalarda bulundu. 

28 - 29 Nisan hürriyet şehitlerinin ruhları

nı tazizen bir dakika ihtiram duruşu yapıldı. 
Millî Savunma Bakanı İlhami Sancar; Kay

seri ve İstanbul vakaları ile memleketimizi zi-
yaret etmiş bulunan Kenndy'in özel temsilcisi 
Büyükelçi Merchant ile nükleer silâhlara karşı 
savunma gücünü artırma konusunda yaptığı 
görüşmeleri açıkladı. 

İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata • 5 Ni
san 1963 günü Millet Meclisinde yaptığı ko
nuşmalar hakkında açıklamalarda bulunda. 

Bursa Üyesi İhsan Sabri Çağlıyangil • gün
dem dışı görüşme müessesesinin kullanılış 
şekli hakkındaki düşüncelerini bildirdi. 

Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in; Toplu 
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Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarılarının, 
havale edildikleri Anayasa ve Adalet, -Sosyal 
işler ve Plân komisyonlarından beşer üyenin 
iştiraki ile bir Karma Komisyon kurulmasına 
dair önergesi kabul olundu. 

Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin; haşhaş eki
mi ile afyon istihsal, milletlerarası ticaret, 
toptan ticaret ve istimalini tahdit ve tanzime 
dair Protokolün onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkındaki kanun tasarısının bir an 
evvel kanunlaşabil meşini temin maksadiyle bir 
Karma Komisyon kurulmasına dair önergesi 
ve tasarının havale edildiği beş komisyondan 
üçer üyenin katılması kabul edildi. 

Millet Meclisi Başkanlığının, Cumhuriyet 
Senatosu üyelerinin seçimine dair 304 sav ılı Ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun teklifinde Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklik Millet Meclisi Genel Kuru
lunca reddedilmiş bulunduğundan, konuyu gö
rüşmek üzere, Anayasanın 92 nci mamddesi gere
ğince teşkiline karar verilen Karma Komisyona 
6 üye seçilmesine dair yazısı okundu ve bu mik
tar üyenin seçimi hususunun ilgili komisyona 
havalesi kabul olundu. 

Malatya Üyesi Mehmet Zeki Tolunay'a izin 
verilmesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okun
du ve izin kabul edildi. 

Hastalığı dolayısiyle iki aydan fazla izin 
alan C. Senatosu Malatya Üyesi Mehmet Zeki 
Tolunay'm tahsisatının Arerilmesi hakkındaki 
Başkanlık tezkeresi okundu ve kabul olundu 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Nevzat 
Sengel'in, Senatonun yaz tatili esnasında yaban
cı memleketlerdeki rafineri tesislerinde tatkikat-

ta bulunması için izin verilmesine dair olan iste
ğinden vazgeçtiği hakkındaki önergesi okundu 
ve konu gündemden çıkarıldı. 

Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanu
na bir madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri Komisyonu raporu üze
rindeki görüşmelere devam ve tasarının kanun-
Juğu kabul edildi. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu üzerinde görüşüldü ve tasarının k snun-
luğu kabul olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, 1 Nisan 1963 tarihine kadar Mil
let Meclisinin ve Cumhuriyet Senatosun un ko
misyonlarında ve Umumi Heyet gündemlerinde 
bulunan, kanun teklif ve tasarılarına dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığından sözlü sorusu
na, Başkanvekili Sırrı At alay cevap verdi 

1 Mayıs Bahar ve Kurban bayramları vesi
lesiyle üyelerin vatandaşlarla temaslarına im
kân sağlamak üzere Cumhuriyet Senatosunun 
14 Mayıs 1963 Salı gününe kadar tatil yapması 
hakkındaki önerge okundu ve kabul olundı: 

14 Mayıs 1963 Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Suad Hayrı Ürgüplü 

Kâtip 
Amasya 

Macit Zer en 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü DikeçliğiPin, İçişleri Bakanının yayın
ladığı bir tamime dair sözlü soru önergesi. İç
işleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/181) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Enstitü
sünde cereyan eden hâdiseye dair sözlü sora 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderil
miştir. (6/182) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçliğil'in, Polatlı Ortaokulunda yurt
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine 
sorduğu sorulara dair sözlü soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/183) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 9 ncu Bölge Devlet Su 
İşleri Müdürlüğüne bağlı vilâyetler, bu vilâ
yetlerde yapılan işlerle sarf edilen para mik
tarı ve bu sarfiyatlarda usulsüzlük bulunup 
bulunmadığına dair sözlü soru önergesi. Ba
yındırlık Bakanlığına gönderilmiştir. (6/184) 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — Türk Eczacıları Birliği Kanununun 31 

ve 45 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/358, C. Senatosu 
1/218) (Anayasa ve Adalet ve Sosyal İsler ko
misyonlarına) 

2. — Türk Tabipleri Birliği Kanununun 40 
ve 47 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/353, C. Senatosu 
1/219) (Anayasa ve Adalet ve Sosyal İşler ko
misyonlarına) 

3. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenme
si hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul olunan metni (M. Meclisi 1/100, 
C. Senatosu 1/220) (Millî Savunma, Mali ve İk
tisadi îşler ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni (M. Meclisi 1/226, C. Senatosu 
1/221) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonlarına) 

5. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni (M. Meclisi 1/258, C. Senatosu 1/222) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonla
rına) 

6. — 97 sayılı Kanuna göre askerlik hizmet
lerini Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen 
olarak yapanların ilkokul öğretmenliğine tâ
yinleri hakkında kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 1/232, 
C. Senatosu 1/223) (Millî Eğitim, Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

7. — Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi 
hakkındaki 224 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 1/426, C. Senatosu 1/224) (Malî 
ve İktisadi İşler, Bayındırlık ve Ulaştırma, 
Sosyal İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

8. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/260, C. Se
natosu 1/225) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonlarına) 

9. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkında 
154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/168, C. Senatosu 1/226) (Bütçe Komisyonuna.) 

10. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul ulunan 
metni (M. Meclisi 1/229, C. Senatosu 1/227) 
(Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları
na) 

11. — Birinci Dünya, İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni (M. Meclisi 1/254, C. Se
natosu 1/228) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonlarına) 

12. — Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 1960 
ve daha önceki bütçe yıllarına ait bir kısım 
vergi borçlarının tasfiyesi hakkındaki kamın 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni t 

(M. Meclisi 1/201, C. Senatosu 1/229) (Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

Teklifler 
13. — Çeşitli teadül ve teşkilât kanunlariyle 

diğer kanunlarda mevcut aylık ve ücret tu
tarlarının değiştirilmesi hakkında 7241 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 2/51, C. Senatosu 2/52) 
(Bütçe Komisyonuna) 

14. — İngiliz Kemal namiyle mâruf Ahmet 
Esat Tomruk'a vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 2/193, C. Senatosu 2/53) (Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonlarına) 
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B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Sakıp ÖnaJl (Adana) Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

S. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır, müzakereye 
başlıyoruz. 

4. — SÖYLEVLER VE DEMEÇLER 

1. — Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit TigreVin 
Tabiî Üye Mucip Atakh'nın 28 Nisan olayları
nın yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşma
sını tavzih sadedinde 30 . 4 . 1963 günlü 62 nci 
Birleşiminde vâki beyanatını tahlil ve bu konu
daki düşüncelerine dair demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz, Sayın TigreP-
in. Ne hakkında efendim. 

İHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Zaptı sabık ve dolayısiyle memleketin ana dâva
ları hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
İHSAN HAMİT TİGEEL (Diyarbakır) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
Cumhuriyet Senatosunun bundan evvelki top
lantısında, yani 30 Nisan 1963 te, iki arkadaşı
mız, Sayın Sıtkı Ulay ve Sayın Mucip Ataklı 
memleket meseleleri ve rejim dâvası üzerinde 
birer konuşma yaptılar. Aradan 15 gün geçmiş 
olmasına göre, bu konuşmalar aktüalitesini kay
betmiş görünürlerse de, araya tatil girdiği için 
bu mevzu üzerinde durulamamış, memleketin 
ana dâvalarına taallûk eden bu mesele hakkın
da mukabil görüşler bildirilememiş ve daha 
dün, S. D. K. imzası ile ve gizli ellerle birtakım 
beyannameler neşrine başlanmış olması ve şim
di de, biraz evvel Türkiye Cumhuriyeti Geı.ç, 
Kemalistler Ordusu tarafından Senato Başkan
lığına gizli bir beyanname gönderilmiş olması, 
bizi bu mevzu üzerine tekrar eğilmek mecburi
yetinde bırakmıştır. 

Sayın Sıtkı Ulay konuşmasında Meclisin açıl
masını müteakip yer yer, zaman zaman muhte
lif şekilde ve mahiyette ortaya çıkan birtakım 
hâdiselerin, kendilerinde uyarttığı ve hepimiz
de uyanmış olan endişeleri belirtmiş ve hepi
mizi, elele başbaşa vererek, bu mevzular üze
rinde görüşmeye davet etmiştir. Vatansever
lik hissinden ve, memleket istikbali endişesinden 
mülhem olan bu konuşmalar, hatırlıyacağmız 
gibi, Senatonun heyeti umumiyesi tarafından 
tasviple karşılanmıştır. Saym Ulay, düşüncele
rini, tekliflerini daha net ve daha müspet bir 
şekilde yaptıkları takdirde, Senatonun bunun 
üzerinde ehemmiyetle duracağında şüphe yok
tur. 

Bu noktayı belirttikten sonra asıl bahis ko
nusu etmek istediğim, Saym Ataklı'nm konuş
malarına geleceğim. 

Kabul etmek lâzımdır ki, saym arkadaşımı
zın gerek 28 Nisan İstanbul'da ve gerekse Yü
ce Senatoda yapmış olduğu konuşmalar, mem
leket sathında akisler yapmış, resmî ve gayri-
resmî çevrelerde görüşme mevzuu olmuş, bası
nımızda birtakım akisler uyandırmıştır. Her 
tarafta görüşmelere, münakaşalara mevzu teş
kil eden bir konuşmayı, konuşmanın yapıldığı 
sırada Yüksek Heyetinizin sükûtla karşılama
sına gönlüm razı olmadı. İşte ben Muhterem He
yetinizin naçiz bir üyesi olarak bu görüşlere 
karşı, görüşlerimi ifade etmek ve bu konuşma
ların tahlilim ve teşrihini, zamanın müsaadesi 
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O. Senatosu B : 63 
nisbetinde, kısaca yapmak istiyorum. Bunun 
için birkaç dakikanızı rica edeceğim. 

Sayın arkadaşımızın konuşmalarını tasvi-
betmiyenlerden birisi de benim. Niçin tasvibet-
mediğimi burada izaha çalışacağım. Yalnız, 
tasvibetmemek değil, hattâ, vatanperverliğinden 
emin olmakla beraber kendilerinin bu beyanla
rının memleket menfaatlerine uymadığını da id
dia ediyorum. 

Sayın Senatör, kendi tâbirlerince, beyinler
de şimşek çaktırmak için «hukukî ihtilâl» ismini 
verdiği birtakım düşüncelerini ortaya atmakta
dır. Bu düşüncelerin esası nedir? Bunu tahlil ve 
teşrih etmek ve mukabil görüşlerimizi bildirmek 
faydalıdır, zannediyorum. Barikai hakikat mü-
sademei efkârdan çıkar. Fikirlerin çatışmasın
dan hakikat gerçek ve doğru meydana çıkacak
tır. 

Sayın senatörün, hukuk mefhumuyla, ihtilâl 
kelimesinin birleşmesine imkân olmadığına 
ehemmiyet vermeden, sırf beyinlerde şimşek 
çaktırmak için «hukukî ihtilâl» diye isimlendir
diği düşünceler, şu üç esasta toplanıyor : 

«Memleket huzursuzluk içerisindedir. Yegâ
ne kurtuluş çaresi, Atatürk ilke ve devrimlerine 
bağlılıktadır Atatürk'ü benimsemiyenlerin mil
let kaderinde rol sahibi olmaması lâzımdır.» Bu 
bir. 

tki : «Siyasi partilerin tutumu kötüdür. Par
ti kavgalarını önlemek gerekmektedir. Bunun 
için yeteri kadar bir müddet ve geçici olarak 
parti faaliyetlerine son vermek lâzımdır.» 

Üç : «Matlup nizamı ve huzuru tesis için Ana
yasa ve Seçim kanunlarında tadiller yapmak 
ieabeder.» 

Şimdi b.ı noktalar üzerinde düşüncelerimi 
izah ediyorum : 

Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlılığın 
milletin istikbali bakımından lüzumuna, hem 
de şiddetle lüzumuna, kaaniim. Bunda Sayın 
Ataklı ile aramızda hiçbir ihtilâf yoktur, tama-
miyle beraberiz. Hattâ bu düşüncede kendilerin
den daha ileri olduğumu iddia edersem beni ma
zur görmelerini rica ederim. Ancak kendileriyle, 
Atatürk ilkelerinden' sık sık bahsedenlerle anla
şabilmemiz için, Atatürk devrim ve ilkelerinin 
gayesini açıkça belirtmekte yani, Türk inkılâbı
nın kısa bir felsefesini yapmakta fayda vardır. 

Atatürk birçok inkılâplar vücuda getirmiş-
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t i r ; kıyafet inkılâbı, harf inkılâbı, şer'i mahke
melerin kapatılması, medreselerin kapatılması, 
Medeni Kanunun kabul edilmesi, kadınlara hak 
verilmesi... Bunların hepsinin, her birinin ger
çekleştirilmesi hakikaten zor ve ancak dâhilerin 
yapabileceği inkılâplardır. Bu inkılâpların ga
yesi ne idi? 

Bu inkılâplardan maksat, Türk Cemiyetini 
ortaçağ seviyesinden kurtarıp, ileri medeniyet 
seviyesine ulaştırmak, Türk milletini şarkın is-
koiâstik zihniyetinden kurtarıp, garbın hür dü
şünceye ve müspet ilmine dayanan sahasına at
maktır... Bunda, zerre kadar şüphe yoktur. İn
kılâplar birer hamledir, gaye bundan ibarettir. 
Gaye bu olunca, ileri memleketlerin bu gayeye 
erişmek için intihabettikleri yolu, bizim de in-
tihabetmemizde zaruret vardır. Bu da, Atatürk 
ilkelerinin tabiî bir neticesidir. O yol da sadece 
ve sadece demokratik rejim yoludur. Böyle 
olunca, demokratik rejimi bütün mâna ve şümu
lü ile kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ben de
mokratik rejimi şu şekilde alıyorum, öteki şu 
şekilde alıyor, ondan şu kısıntıyı yapayım, di
ğeri de bundan bu kısıntıyı yapayım derse, bu 
olamaz. Aristo «Politika» kitabında der k i ; «de
mokratik rejimin temeli hürriyettir.» Fikir hür
riyetidir, yazma hürriyetidir, müesseselerin ka
nun ve nizam dâhilinde faaliyet hürriyetidir. 
Böyle olunca bu hürriyetlerden, temel hak ve 
hürriyetlerden kısıntı yapmanın memleket men
faatine uyrmyacağma ve hattâ Atatürk'ün ilke
leriyle de m utabakat halinde bulunmadığına ina
nıyorum. Zaten bizim Anayasamızın Amentü'sü 
olan başlangıcında bile, demokratik devleti bü
tün hukukî ve sosyal temelleriyle kurmaktan 
bahseder. Hukuk ve sosyal temeller ise, ancak 
hürriyete dayanır. Binaenaleyh, ferdin hürriye
tinden, ana hak ve hürriyetlerden, müesseselerin 
hürriyetinden kısmanın asla doğru olmadığına 
kaaniim. Sayın arkadaşımızı, demin de ifade et
tin., bu düşünceye sevk eden, vatanperver niş
lerdir. Bunda zerre kadar şüphem yoktur. Ama, 
bu vatanperver hislerin şevkiyle her birimiz, 
kendi kendimize bir idare rejimi tefrikine kal
kışırsak bunun içinden çıkmaya imkân yoktur. 
Partiler faaliyetlerde bulunacaklardır. Birtakım 
izansız ve idraksiz insanlar ortaya çıkıp, ağzına 
geleni söyliyeceklerdir. Bir kısım matbuatımız 
şahsi menfaat veya sürümlerine uygun hareket
lerde bulunacaklardır. Ama, bütün bunları zecri 
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yollarla değil. ana hak ve hürriyetlerin çerçevesi 
dâhilinde yapacağımız kanunlarla frenliyebili-
riz. Yoksa, partileri susturmakla, partilerin faa
liyetine son vermekle hiçbir netice elde edile
mez. 

Arkadaşımız sözlerinin bir yerinde şöyle di
ye- : «Batı anlamındaki demokrasiye inanıyo
rum.,» diyor. Ve sonra «demokrasi partiler reji
midir» diyor. Arkadaşımız, batı anlamında de
mokrasiye inandığını söylemekle bizi sevindirir
ken, batı anlamındaki demokrasinin icaplarına 
hürmet etmek lüzumunu da zannederim inkâr 
edemezler. Batı anlamındaki demokrasi hürriyet 
esaslarına dayanır. Aksi takdirde Suecarno'nun 
Endonezya'daki demokrasisi olur ki ; Allah bu 
milleti öyle bir demokrasiden masun etsin. 

Muhterem arkadaşlarım, pekiyi, bu parti 
didişmeleri, bu parti bilmem neleri, demagog
ların sözleri ilânihaye devam edecek midir? 

Muhterem arkadaşlarım, politika hayatı dal
galı bir denize benzer. Bir denize, büyük bir 
denize atılan süprüntüler nasıl dalgaların 
met ve ceziriyle yok olur veya bir kenara atı
lırsa; bu demagogların, bu safsatacıların söz
leri de, hareketleri de milletin aklı şuuru ile, 
milletin sağduyusu ile günün birinde sönmeye 
mahkûmdur. Demokrasi biraz da tahammül re
jimidir; tahammül edeceğiz. Kanunlarına hür
met etmek kaydiyle serbestçe söyliyeceklerdir, 
partiler konuşacaktır, matbuat konuşacaktır. 
Başka yolu yoktur ve ancak bu suretledir ki, 
memleketin selâmeti için esas olarak kabul et
tiğimiz demokrasiyi, Batı mânasmdaki, Garp 
mânasındaki demokrasiyi memlekete yerleştir
me imkânı hâsıl olur. 

Buna göre, bu gibi safsatacılar, demagog
lar yalnız bizim memlekete hâs değildir. Fran- • 
sa'da da olmuştur. Amerika'da da olmuştur. 
Bundan 10 - 12 sene evvel «Poujdistler» diye 
•bir görüş ortaya çıkmıştır. Bunlar vergileri 
kaldıracağız ve refah temin edeceğiz demişler 
ve 50 - 60 mebusla Parlâmentoya girmişlerdir. 
Ama neticede bunların mugalata olduğunu, 
yalan olduğunu, söylenen sözlerin tatbik imkâ
nı olmadığını Fransız milleti anlamış ve onu 
tesbit etmiştir. 

Amerika'da. Mc Carty isminde bir şarlatan 
çıkmıştır, -senelerce Kongreye hâkim olmuştur. 
Herkese komünist damgası vurmuştur ve günün 
en kuvvetli adamı olmuştur. Neticede muga-

14.5.1963 O : 1 
latası, muhalefeti anlaşılmış ve Mc Carty met
ruk bir halde hayata gözlerini yummuştur. Bi
naenaleyh bizde muvakkat bir zaman ortaya 
çıkmış olan palavracıların uzaktan iftiracıların 
sözleri, hareketleri bizi asla yıldırmamalı ve 
bunun için adımımızı attığımız yoldan, demok
rasi ve hürriyet esasına dayanan bir rejimden 
asla inhiraf etmemeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, son zamanlarda 
birtakım gizli beyannameler dağıtılmaktadır. 
Bu beyannamelerin hedefi maalesef, Büyük Mil
let Meclisinin kaderini, itibarını küçültmeye 
matuftur. Demin bahsettiğim bu gizli beyan
namenin bir cümlesinden de şu anlaşılmakta
dır : «Millet telâkkilerinin de, kendilerine oy 
veren bir avuç vatandaş topluluğundan öteye 
geçmesi zamanının geçtiğine inanıyoruz.» Ya
ni Türkiye Büyük Millet Meclisine bir avuç 
kimseler oy vermiştir; bir avuç kimselerin oy 
vermesi ile gelmiştir. Bunun mefhumu muha
lifi, mefhumu muhalifi değil de daha doğrusu 
mânası Türkiye Büyük Millet Meclisi, gelişi
güzel toplanmıştır, gayrimeşrudur. 

Muhterem arkadaşlarım, Atatürk ilkelerin
den bahsederek beyanname dağıtanlar Atatürk 
ilkelerine suikast etmektedirler. Atatürk na
mütenahi inkılâp yapmıştır, büyük inkılâplar 
yapmıştır. İşte bu inkılâpların hepsini, şerefi
ni, itibarını her şeyin üzerinde tuttuğu Büyük 
Millet Meclisine mal etmiştir. Atatürk'ün bü
yüklüğü buradadır. İnkılâplardan bahsediyor
lar, Büyük Millet Meclisini küçültüyorlar. 
Bunlar doğrudan doğruya Atatürk'e suikast 
etmektedirler. Tek çare, tek yol bütün bu şey
lerin tek yolu; Büyük Millet Meclisinin şeref 
ve itibarını muhafaza etmek ve hepimizin can
la başla bu itibarı muhafaza etmek için elimiz
den geldiği kadar gayret sarf etmemizdir. Bu
nun haricinde yapulacak hiçbir şey memleketin 
dertlerine deva olamaz. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündem dışı olarak söz isti-
yen bâzı arkadaşlar vardır. Fakat... 

2. — Tabiî Üye Ahmet Yıldız; Başkanlığın İç
tüzük hükümlerine riayetsizlik ettiğine dair de
meci 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Usul hak
kında. 
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BAŞKAN — Ne usulü hakkında? 
AHMET YILDIZ (Devamla) — Yapılan gö

rüşmelerin usulü hakkında. 

BAŞKAN — Riyasetin içtüzük hükümlerine 
ademiriayetini mi iddia ediyorsunuz? 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye), — Evet, o 
bakımdan. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; benden evvel 
konuşan hatibin sözlerine hiçbir suretle değin-
miyeceğim. Esasen, bunlar uzun bir görüşme 
•konusu olur. Yalnız, her iki Başkanvekilinin de 
maalesef İçtüzük hükümlerini vahîm bir şekil
de ihlâl ettiklerini de gördüm. Onun için söz 
aldım. Bundan evvel bir süre önce ben de Mec
lisin itibar ve şerefine leke getirebilecek bâzı 
davranışlara değinmek amaciyle burada yapıl
mış bir görüşmeyi söz konusu ederek, geçmiş 
tutanak hakkında söz istemiştim. Ve ben ko
nuşmaya başladığım zaman, benden evvel ko
nuşan Başkanvekili Sayın îhsan Hamit Tigrel, 
ıBaşkan oldukları zaman, bana dediler ki 
«geçmiş tutanak hakkında konuşmanız halin
de sadece şu iş hatalıdır, şurası böyle geçmiş
tir, diye, onu düzeltici mahiyette konuşabilir
isiniz, yoksa orada ileri sürülen fikirleri söz ko
nusu ederek bu şekilde bir konuşma yapamaz
sınız.» Ben de «başüstüne» dedim. «Başkanlı
ğın bu tutumunu saygı ile karşılarım, sonra söz 
aldığım zaman konuşacağım» dedim. Fakat şim
di aynı Sayın Başkan «geçmiş tutanak hakkın
da konuşacağım» dediler. Fakat bir evvel ko
nuşan hatibin sözlerine cevap verdiler. Düzelt
me yapmadılar, düpedüz gündem dışı konuştu
lar. Bugünkü Sayın Başkan tüzüğe her zaman 
riayet ettiğini, şimdi pek söyliyemiyorum, id
dia ediyorlar diyeceğim, affederler, her halde. 
Fakat, bir gündem dışı konuşmaya diğer bir 
senatörün cevap vermesi geleneğini ilk defa 
kendileri kurdular. Eğer hakikaten konu gö-
rüşülecekse ben de büyük bir arzu ile bu ko
nu üzerinde konuşmak isterim. Çünkü bu, böy
le bir tarafına dokunulup geçilemez. Meclisin 
itibar ve haysiyetini sarsacak ve kelimenin tam 
anlamı ile skandal mahiyetinde olaylar devam 
ederken bunun bir ucundan dokunup geçeme-
yiz. Bu, Meclisin itibarına hizmet etmez. Eğer 
iSayın Başkan, Başkanlık Divanı arzu ediyorlar-
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sa bunu bir görüşme mevzuu haline zaten ken
diliklerinden çevirmiş bulundular. Bu bakım
dan, ya usulü bu şekilde tatbik etmesinler. Ya 
da bozulmuş usulden, açılmış gedikten, hepimiz 
geçelim. Bugünü de böyle bir 'görüşme ile ka
patalım. Saygılarımla. (Alkışlar) 

ÎHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Bendeniz de müsaade ederseniz usul hakkında 
söz istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika lütfen efendim. Bir 
dakika yerinizde bekleyiniz efendim. 

«Madde 83. — Bir mebusun ruzname hari
cinde' bir ifadesi olursa keyfiyeti Reis takdir 
ederek ona söz verir» der. Yürürlükte bulunan 
bu Nizamname sarihtir. Hükmü buna göre, Ri
yaset Sayın Yıldız'm Sözcüsü bulunduğu veya
hut Başkanı olduğu yeni İçtüzükte bir başka 
şekil alan gündem dışı konuşmaya ait hüküm, 
Umumi Heyet tarafından kesin bir şekle sokul
madığı içindir ki, Riyaset bunu bu şekilde an
lamaktadır ve bu, içtüzüğe uygundur. Bunun 
İçtüzük hükümlerine uygun olduğuna kaanidir. 
Nizamnamenin 89 ncu maddesi bu nizamnameye 
riayeti mecburi kılan haller hakkında, ancak 
usul hakkında söz vermek mümkündür ki, Sa
yın Ahmet Yıldız, burada konuşan Sayın Söz
cünün konuşmalarına cevap verdiler. Riyaset 
bu hususta müsamahakâr olmuştur. 

Riyasetin anlayışı şudur ki, muayyen bir 
seviyede tutulmak üzere sayın üyelere kelâm 
hakkı verilebilmektedir. Şu anda 

İHSAN HÂMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Müsaadenizle izah edeyim, cevap vereyim, gayet 
mühimdir. 

BAŞKAN — Usul hakkında cevap olmaz. 
Beyefendi. 89 ncu madde sarih; usul hakkında 
takdim tehir ve nizamname hükümlerine riaye
te icbar için söz istenir. Yıldız'a da bu bakım
dan söz verilmiştir. Onun için size söz veremem. 

İHSAN HÂMİT TlGREL (Diyarbakır) — 
Usul hakkında, müsaade ederseniz cevap ver
mek isterim. Yanlış anlaşılıyor. Ben sadece zap
tı sabık hakkında değil, memleketin ana dâva
ları hakkında söz aldım. 

BAŞKAN — Usul hakkındaki konuşmaya 
cevap verilemez, efendim. Riyaset vazifesini ga
yet iyi bilir. 

Şimdi, gündem dışı Sayın Dışişleri Bakanı, 
Sayın Üren, Sayın Karavelioğlu, Sayın Birand 
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ve Sayın T ürker olmak üzere beş arkadaşımız 
gündem dışı söz almış bulunmaktadırlar. 

3. — Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'-
in, Nisan ayı içinde memleketimiz içinde vâki çe
şitli siyasi temaslar ve memleket dışında katıldı
ğımız toplantılar hakkındaki demeci 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Dışişleri Ba
kanı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKÎN — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 

Geride bıraktığımız Nisan ayı, malûmunuz 
veçhile memleketimiz içinde vâki çeşitli temas
lar ve dışarda katıldığımız toplantılar bakımın
dan, önemli siyasi faaliyetlere sahne olmuştur. 
Tarih sırası itibariyle, Japon İmparatorunun 
kardeşi Altes Prens Mikasa ile refikalarının 
memleketimize yaptıkları resmî ziyaret, Baş
kan Kennedy'nin özel Temsilcisi, Büyükelçi 
Livingston Merchant'm, başkanlığındaki he
yetle, vukubulan temaslarımız, memleketimize 
refikasiyle gelen A. B. D. Dışişleri Bakanı Sa
yın Dean Rusk ile İngiltere Dışişleri Bakanı Sa
yın Lord Home'un ziyaretleri, Amerika Birle
şik Devletleri Genelkurmay Başkanı ve Ameri
kan Askerî Yardım Direktörü Orgeneral Max-
well Taylor'un Ankara'daki görüşmeleri ve 
nihayet Karaçi'de toplanan CENTO Bakanlar 
Konseyi İçtimai, bu faaliyetlerin başlıcalarım 
teşkil etmiştir. 

Birbirini takibetmiş olan, bu kesif temaslar 
ve akabinde derhal CENTO toplantısına katıl
mış olmaklığım dolayısiyle, Yüksek Heyetiniz 
huzurunda, daha evvel izahat vermek fırsatını 
bulamamıştım. NATO'mm bir hafta sonra 
Ottawa'da cereyan edecek olan senelik mûtat 
ikinci toplantısı için, gereken hazırlıkları yap
tığımız şu günlerde, muhterem arkadaşlarıma, 
maruzatta bulunabilmek fırsatını elde ettiğim
den dolayı, bahtiyarım. 

Evvelemirde, şunu memnuniyetle arz ede
yim ki, Karaçi toplantısı sebebiyle, vâki gaybu
betim esnasında, Sayın Başbakan tarafından 
verilmiş olan izahatta belirtilmiş olduğu veç
hile, bütün bu temaslar ve görüşmeler, memle
ketimizin, hür dünya içerisinde, ittifaklarımız 
dâhilinde, işgal etmekte olduğu kıymetli mev- ! 
kiin, ve dostluğuna atfedilen ehemmiyetin bir ,' 
kere daha tezahürüne vesile teşkil etmiştir. I 

14.5.1963 O : 1 
Altes Prens Mikasa'nm ziyaretleri yeni bir 

kuvvet kazanmış olduğunda şüphe bulunmıyan 
Türk - Japon dostluk münasebetlerinin, bun
dan böyle, çeşitli alanlarda devamlı gelişmeler 
kaydetmesi tabiîdir. Ticaret ve ekonomi alanın
da şimdiden ümit verici temasların başladığını 
ifade edebilirim. 

Büyükelçi Merchant ile vâki temaslara ge
lince, müsaadenizle, evvelâ Nassaıu Tebliğine, 
'kısa 'bir atıf yaparak izahatta bulunmak iste
nim. 

Malûmunuz olduğu üzere, geçen yılın Ara
lık ayında, Bahama Adalarında buluşan, Baş
kan Kennedy ile Başbakan Mae Miilân'm görüş
meleri sonunda, neşrettikleri Nassau Tebliğin
de, iki tip nükleer kuvvetin kurulması mevzuu-
bahsedilmekte idi. Tebliğin 6 ncı maddesin
de kurulması derpiş edilen ve müttefik memle
ketlerin, mevcut kuvvetlerinden, tahsisler yap
mak suretiyle meydana getirilecek olan, «Müt-
tefiklerarası Nükleer Kuvvet» üzerindeki ça
lışma ve hazırlıklar, bir hayli ilerlemiştir. Bu 
defa Ottawa'daki Nazırlar Konseyi Toplantısın
da müzakere edilecek olan bu kuvvetle ilgili 
hususların, bir karara bağlanması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Tebliğin 8 nci maddesinde, kurulması der
piş olunan ve «Çok Taraflı Nükleer Kuvvet» 
diye isimlendirilen kuvvet iâe, en mütekâmil 
tipteki Polaris füzelerinden meydana getirile-
eak, çok müessir bir kuvvet olacaktır ki, Bü
yükelçi Merchant ve heyetin, Ankara'yı ziya
reti, ileride kurulacak olan bu kuvvetin, siya
si, malî, teknik veçheleri ile ilgilidir. 

Mart ayının birinci yarısında, Roma, Brük
sel, Bonn ve Londra'yı, Nisan ayının ikinci 
yarısında da La Haye, Ankara ve Atina'yı zi
yaret eden Büyükelçi Merchant'm, bu ziyaret
lerinin maksadı, iki taraflı müzakere değil, fa
kat kurulacak kuvvet hakkında Amerika'nın 
görüşlerini izaıh, ve alâka duyan memleketlerin 
de tepkilerini öğrenmek idi. 

Büyükelçi Merchant muhtelif merkezlerde 
yapmış olduğu temasların sonucundan memnu
niyet duyduğunu ifade etmiştir. 

Dışişleri ve askerî yetkililerce, Merchant 
Heyeti ile yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin, 
esas itibariyle, böyle bir kuvvetin kurulmasına 
karşı alâka duymakta olduğu belirtilmiştir. 
Filhakika, bu görüşümüz, NATO İttifakına ye-
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ni ve müessir bir savunma gücü kazandı racak , 
ve i t t i fak içerisinde tcsanüdü Icuvvetlendirıeceık 
olan teşebbüsler karşıs ındaki devamlı tu tumu
muzun tabiî bir sonucudur . 

Biraz evvel belirtmiş, olduğum gibi, .Buyilk
elci Mereüaniün ziyareti istikşafı malhiıyette idi. 
Nilhai durum, 'Büyüke.İçimin, seyahat ler i netice
s inde hazmlıyacağı raporu, Başkan Keunedy 'e 
lakdim etmesinde;] ve konunun NATO İttifakı 
içerisinde, tezekkürümden, .sonra belli olacaktır . 
Bu sebeple vaktinizi bugün için, henüz kesin 
bir mahiyet almamış olan, t ekn ik teferruat ın 
tafsili suretiyle, işgal etmek istemiyorum. 

Nisan ayının 27 ve 28 nci günler inde, An
kara 'yı ziyaret eden Amerika 13 iri eşik Devlet
leri Dışişleri Bakanı M'r. Dean Rusk ile cere
yan eden görüşnuder son derece samimî, fay
dalı ve yapıcı olmuştur. Bu görüşmeler esna
sında umumi dünya meselelerine temas oluna
rak, bilhassa, Orta - Doğu Bölgesindeki, son si
yasi hâdiseler üzerinde durulmuş, müşterek sa
v u n m a konularımız ele alınmış ve bu a r ada Tür
kiye'nin. ekonomik meseleleri hakkımda. Nazı ra 
•geniş 'bilgi verilmiştir. 

İkt isadi meselelerde, Konsorsiyom, Kalkın
ma Plânımız ve krom ihracatımız gibi konu la r 
üzerinde özellikle duru lmuş tur . Sayın Başbaka
nımızın Millet Meclisi huzurunda daha evvel 
ifade buyurdukla r ı veçhile, Amer ika Dışişleri 
Bakanı, iktisadi kalkınmamıza çok yakın ilgi 
duyduklar ın ı , ellerinden gelen ya rd ımla r ı yap-
maık hususunda Amer ikan Hükümetimin karar - j 
lı olduğunu, acık ve samimî 'bir sure t te teyideıt-
m İştir. 

Memleketimiz için büyük eihemmiyeti olan 
ve beş yıllık plânımızda da yeni bulunan, k rom 
ihracat ı mevzuunim, bakanlığımızı a lâkadar 
eden cephesi ile, ciddî suret te meşgul olmakta
yız. 

Türkiye 'n in eti büyük krom alıcısı olan Bir
leşik Amer ika ile bu konuda devamlı temas ha
lindeyiz. Birkaç gün evvel A n k a r a ' d a Mr. Dean 
liusk ile krom mevzuunu gayet etrafl ı bir şe
k i lde görüştük. Kendisi moktai nazarımızı ve 
müşküllerimizi t akd i r ederek, Amer ika 'ya dö
nüşünde, komi üzerinde t ek ra r incelemelerde 
bulunacağını ifade eyledi. 

Amer ika ile hali hazır temaslarımız daha zi
yade mevcut stoklarımızın tasfiyesi çareleriyle 
ilgili olup, kısa vadeli tedbir lere taa l lûk etmek- j 

lıedir. Ancak, yüksek malûmlar ı olduğu üzere, 
ikro.ni. mevzuu kısa vadeli tedbir lerden gayrı , 
uzun vadeli t( dbirlere de İhtiyaç; gösteren geniş 
bir- konudur . Bu bakımdan, Bakanlığımız, di
ğer ilgili bakan l ık la r la birl ikte, uzun vadeli 
tedbir ler üzerimde de, ehemmiyetle d u r m a k t a 
dır . Bu tedbir ler in (.yaşında, Bakanlığımızı alâ
kadar edeni, konuyu millet lerarası bir foruma 
'götürmektir . Bu cümleden olarak, son Karaçi 
(TENTO Bakanlar Toplant ıs ında, krom üzerin -
d etki görüşlerimizi, problemleri bize benziyen 
İran ve .Pakistan, ile birlikte, Konseye açıkla
dık. Halen, bu mevzuda müessir olacağını dü
şündüğümüz diğer millet lerarası teşekküllerde, 
•kno.ni, konusunun, t ezekkürünü mümkün kıla
cak, gerekli ı (muzırlıkları, ilgili bakanl ıklar la 
biri ikte tama/m lam aya çalışın aktayız. 

NATO B a k a n l a r Konseyi Toplantısını taki
ben, Wasihing'ton'a giderek, Amer ikan ricali ile 
yapacağım temaslarda, bittabi krom konusunu 
da. lekrıar konuşacağız. 

•İingiltere Birleşik Kıratlığı Dışişleri Bakanı 
Lor d Home ile yapılan çok samimî ve yapıcı 
görüşmelende de, iki memleketi ve bölgemizi il
gilendiren hususlar üzerinde durulmuş, ayr ıca 
NATO tesanüdünün takviyesi konusu da ele 
alınmıştır. Bu meyamda, M'r. .Dean Kusk ile ol
duğu gibi, Lord Home ile de, önümüzdeki Ot-
tawa Toplantısını ti en önemli konusunu teşkil 
edecide olan nükleer savunma gücü hakkında , 
ist işareler yapılmışt ır . 

.Her iki Bakan'a. yapt ığımız görüşmelerde, 
Kıbrıs'daıki, üzüntü ve ha t t â endişe verici ge
lişmeler, ta raf ımızdan kendilerine etraflı 'bir 
şekilde izah edilmiş, Anayasan ın ve anlaşmala
rın ihlâlinden or taya çıkabilecek vahîm netice
ler anlat ı lmışt ır . Şurasını memnuniyet le beyan 
etmek isterim ki, dost ve müt te f ik Devlet adam
ları, Adadaki hal ihazır anlaşın azlık! arın, Ana
yasa ve anlaşmalara riayet suretiyle halledile
bileceği »hususundaki görüşüm üzü, tamamiyle 
payl aşm aktad ı rlar. 

Orgenera l Maxwell Taylor, askerî yardım 
konusunda, ilgili Hüküme t üyeleri ve yüksek 
rütbeli sulbaylaramız ile görüşmüş ve memleke
timizin askerî ih t iyaçlar ını yakından inceleyip 
izahat almak' f ırsat ım bulmuştur . 

'.]() Nisan - 1 Mayıs 1963 tarihlerimde, Kara-
şi 'de yapılan CENTO Toplantıs ında, mutadol-
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duğıı üzere, dost ve müttefik devletler sıfatiyle ı termiş oldukları sıcaık dostluk, alâka ve hüsnü 
dünyayı v'c bölgemizi ilgilendiren, başlıca .mese
leleri ve OBNTO nün kaydettiği gelişmeleri 
gözden gelirdik. 

CENTO ya bağlı askerî, iktisadi ve diğer 
komite!enin Faaliyet raporları müzakere ve las-
vibedildi. 

OENTO nun kuruluşundan bu yana, geçmiş 
olan sekiz yıl zarfında, CENTO müştere'k pro
jeleri meyaımıda, vücuda getirilen eserlerin, 
önemi tesbit edildi. Bu vesile ile, projelerden 
memleketimizin, geniş ölçüde l'ayda görmüş ol
duğunu ve göreceğini belirtmek isterim. Fii
li a kik a, CENTO taralından hazırlanan müşte
rek projeye müsteniden, ingiltere'nin yardııniy-
le, Trabzon Limanında kurulan modern tesis
ler, işletmeye açılmış bulunmaiktadır. 

Tünkiye'yi İran'a bağlıyacak modern kara
yolunun da, bu yıl sonundan evvel, trafiğe açıl
ması beklenmektedir. 

Türkiye ile tran. arasındaki demiryolu irti
batı çalı§nıalarımn, son kısmı tahakkuk safha
sına girmek üzenedir. Ayrıca, üç bölge memle
keti arasında en seri, ve en emin, muhabereyi 
sağlıyacak tesislerin bir kısmı tamamlanmış 
olup, mütebakisinin 1%3 Nisanına kadar ikma-
1 i n e ç alışıl m aık't a d; r. 

Keşmir meselesinin, Hindistan ve Pakistan 
için, karşılıklı olarak, memnuniyet verici ve 
şerefli bir hal şekline raptedilmesi maksadiyle, 
taraflar arasında, bir süredir yapılmakta olan 
görüşmelerin, bir sonuç vermemesinden duydu
ğu üzüntü ve inkisarı dostumuz ve müttefiki
miz Pakistan, OENTO Toplantısında izah eyle
miştir. 

Hür dünyanın Asya Kıtasındaki iki önemli 
rüknü arasında, devamlı iyi münase<betlerin ku
rulabilmesi, her şeyden evvel, Keşmir mesele
sinin halline bağlı görünmektedir. Bizini, hu 
hususta, geçen aylar içerisinde, yapmış olduğu
muz iyi niyetli arabuluculuk gayretleri, yük
sek malûmunuzdur. İki memleket arasında, Keş
mir konusunda, şerefli bir anlaşmaya varılarak, 
Asya'nın bu bölgesinde, hür dünya, tarafından 
hararetle arzulanan durumun tahakkuk etmesi, 
en samimî temennimizdir. 

CENTO hakkındaki sözlerimi bitirirken, 
Karaçi Toplantısı münasebetiyle gerek Pakis
tan ricalinin ve gerek Pakistan Milletinin, şah
sında Türkiye'ye ve Türk Milletine karşı gös-

kabulü 'burada şükranla 
bir zevk duymaktayım. 

vadetnıekten hususi 

CENTO toplantısında dönüş yolu üzerinde, 
LBeyrut'daki kısa tevakkufumdan istifade ede
rek, dost Lübnan'ın, başta Cumhurbaşkanı ol
mak üzere, mümtaz devlet adamlariyle, kısa da 
olsa, temas fırsatını huldum. Akdenizin doğu 
kıyılarında, başlıbaşma çalışına, huzur ve istik
rar unsuru olan, bu cazip memleketi ziyaretten 
ve orada yaptığım istifadeli temaslardan duy
duğum memnuniyeti huzurunuzda arz etmek, 
benim için zevkli bir vazife olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarını, müsaadenizle, şim
di de, Kıbrıs'ta belediyeler ihtilâfının son du
rumu hakkında mâruzâtta bulunayım. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Anayasanın, 5 
şehirde Türk ve Rumlar için ayrı belediyeler 
kurulmasını âmir hükümlerine rağmen, Kıbrıs 
Bakanlar Kurulunca, ayrı belediyelerin birleş
tirilmesini istihdaf eden bir karar alınması, iki 
cemaat arasında, büyük bir gerginlik yaratmış 
ve Kıbrıs Türkleri, haklarını aramak üzere, 
Anayasa Mahkemesine müracaat etmişlerdi. 

^Bakanlar Kurulunun, ayrı belediyelerin bir
leştirilmesini istihdaf eden kararma karşı, Türk 
cemaati tarafından açılmış olan 3 dâva hakkın
da. Anayasa Mahkemesi, 25 Nisan tarihinde, 
kararını vermiş bulunmaktadır. 

Bu 3 dâvadan ikisi, usul bakımından redde
dilmiş. ve mahkeme, dâvaları açan Lefkoşe 
Türk iBelediye Meclisi üyeleri ile, Temsilciler 
Meclisinin 15 Türk mebusunu. Anayasanın 139 
ncu maddesinin dâva açmaya yetkili gördüğü 
«organ» veya «makam» telâkki etmemiştir. 

Türk Cemaat Meclisi tarafından, belediye
lerin hini estirilmesi hakkındaki Bakanlar Ku
rulu kararı aleyhine açılmış olan dâvada ise, 
Mahkeme, Türklerin müracaatını hem usul, hem 
de f\sas bakımından haklı görmüş ve hu suretle, 

a) Bakanlar Kurulu kararının bâtıl oldu
ğuna ; ve 

b) Bakanlar Kurulunun, böyle bir karar 
almaya yetkisi bulunmadığına; 

Karar vermiştir, 
Bu karar, başlangıçtan heri, savunduğumuz 

görüşün ne derece doğru ve dürüst olduğunun 
en açık delilidir. 
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Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı da, Türk 

belediyeleri hakkında, Türk Cemaat Meclisince 
Ocak 1963 başında kabul olunan kanun aley
hinde, Anayasa Mahkemesinde bir dâva açmış
tır. Mahkeme, bu dâvada, Cemaat Meclislerinin, 
belediye kanunu çıkarmaya yetkileri olmadığı
na hükmetmiştir. 

Bu durumda Türk ve Rum cemaatleri tem
silcileri «ırasında, belediyeler uyuşmazlığına 
bir hal sureti bulmak amaciyle, Nisan ayı son
larında, tekrar müzakerelere başlanmıştır. 

Müzakerelerde, Rum tarafı, Anayasa hü
kümlerini, ve Anayasa Mahkemesi tarafından 
verilmiş kararlan, hiç nazarı itibara almadan, 
yine, belediyelerin birleştirilmesi hakkındaki 
eski görüşlerinde ısrar etmiş ve Türkler tara
fından, Anayasa çerçevesinde yapılan bütün 
teklifleri, incelemeye dahi lüzum görmeden, 
reddetmiştir. 

Bu suretle, asıl belediyeler kanununun, ha
zırlanmasına intizaren, geçici olarak uygulana
cak, bir hal şekli üzerinde dahi, anlaşmaya va
rılamamıştır. 

Bunun üzerine Kıbrıs Bakanlar Kurulu, 
Rum bakanların haiz olduğu çoğunluğa daya
narak, bâzı belediye hizmetlerinin, Hükümete 
devredilmesi gayesini güden, yeni bir karar ka
bul etmiştir. Bu hareket tarzı, geçen Ocak baş
larında, Kıbrıslı Rumların başvurdukları takti
ğin bir tekrarıdır. Halbuki, malûm olduğu üze
re, Anayasa Mahkemesi, Kıbrıs Bakanlar Ku
rulunun, Ocak ayı başında almış olduğu müma
sil bir kararı iptal etmişti. Buna rağmen, Kıb
rıslı Rumların, aynı taktikte ısrar etmeleri, 
belediyeler uyuşmazlığını, başlangıç noktasına, 
geri getirmekten başka, bir mâna ifade etme
mektedir. 

Anayasa ile teminat altına alınmış hakları
nı, aramak, ve bu kabil «oldu bittilere» karşı 
koymak üzere, Kıbrıs Türk Cemaatinin, bütün 
kanuni yollara başvuracakları şüphesizdir. 

Hükümetimizin bu konudaki görüşü ve tu
tumu, malûm ve yeni bir açıklamaya lüzum 
hissettirmiyecek şekilde sarihtir. 

Hukuka riayetin, ahde vefa prensipine ve 
uluslararası ahlâka hürmetin tam bir ifadesi 
olan, bu görüş ve tutumdan, zerre kadar inhi
raf gösterilmiyeceğini yüksek huzurunuzda, te-
yidederim. 
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Sözlerime son vermezden evvel, Türk - Yu

nan münasebetlerine kısaca temas etmek istiyo
rum. Geçen hafta içinde Yunan Parlâmentosun
da cereyan eden dış politika görüşmeleri sıra
sında, Yunanistan Devlet adamlarının, geçici 
temevvüçler ne olursa olsun, esas bakımından 
ve uzun vadeli olarak, Türk - Yunan dostluğu 
ve iş birliği hakkındaki müspet ifadelerini 
memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi bakımından, 
Türk Hükümeti, iki memleket arasında, dostluk 
ve iş birliğinin, yüksek müşterek menfaatler 
icabı olduğu inancını, hiçbir zaman muhafaza 
eylemekten fariğ olmamıştır. 

Ottawa'daki NATO Konseyi içtimaını mü-
taakıp, tekrar Yüksek Heyetinize mâruzâtta 
bulunabilmekten bahtiyarlık duyacağımı beyan 
eder, hepinizi saygı ile .selâmlarım. (Alkışlar) 

4. — Tekirdağ Üyesi Selâmi Üren'in, T.BM. 
Meclisine yöneltilen ithamlara dair demeci. 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Gündem dı
şı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi hususta Sayın Üren? 
ıSELÂMl ÜREN (Tekirdağ) — Büyük Mil

let Meclisine yöneltilen ithamlar hakkında. 

BAŞKAN — Çok kısa olmak kayıt ve şar-
tlyle buyurun. 

SELÂMI ÜREN (Teikıirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar; Büyük Millet Meslisinin açıldığın
dan bu yana gittikçe arta gelen bu meclisler iş 
yapamaz mealinde meclisleri küçük düşürücü, 
tezyif edici ve vatandaş nezdinde bunu temin, 
yarma itimadı ortadan kaldıracak bir ortam ya
ratılmak istenmekte ve partilerin her taraf:! 
uzanan kollariyle çeşitli yönlerden tahriklere 
ve propagandalara yol açtıkları hususu nede
ni olarak ileri sürülmekte, vatandaşa telkin ve 
müsebbiplerinin de partiler olduğu inandırıl
mak istenilmektedir. Maalesef bu muvaffak 
olmakta ve umumî efkârda 'meclislerine, hü
kümetlerine ve yarınına emniyetti' tereddüt 
hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütün -hadiselerin müsebbipleri ve neden

leri parlâmento ve partiler imidir? Bunu tes-
bit edebilmek ve salim bir neticeye varmak 
için nazarlarımızı başlangıca (-evirmek ve ora
dan bugüne ulaşmak gerekmektedir. îşte o za
man hakikatlere ulaşacağımız kanaatindeyim. 
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Kabahatler parlâmento veya partilerde mi, 
yoksu bunlar haricimde bazı kuvvet ve unsurlar
da mı, olduğunu tesbit ilebiliriz. 

27 Mayıs inkılâbından sonra siyasi faaliye
te son verilmiş, ihtilâli yapanların iyi niyet
lerine rağmen istismar etmek istiy enler, onu 
benimsiyenler çıkmış, tezvir ve iftira makinası 
büyük bir hızla faaliyete geçmiş, bu bâzı kır
gınlıklara sebep olduğu gibi ihtilâlin bir zümre 
leyh veya aleyhinde yapıldığı kanaatini halk 
arasında uyandırmıştır. Bilâhara dünyada mis
li ve eşi görülmemiş bir vatanseverlik sözde 
durma neticesinde yiru: emsaline rns gelinmemiş 
bir netice olan ihtilâli yapanlar 27 Mayıs sa
bahı verdikleri sözde durmuşlar, Anayasa 
halkoyuna, sunulmuş, siyasi faaliyete müsaa
de edilmiş ve sonunda seçimler yapılmış bulun
maktadır. 

Fakat seçimler neticesi meclislerde partile
rin adedî teşekkül tarzı Parlâmentonun açılı
şında tereddütler husule getirmiş idi. Bu arada 
daha dün yani 27 Mayıs 1960 tarihinden önce 
dikta ve Anayasa dışı hareketlere ateş püskür
ten ve demokrasi ve hürriyet istiyen, bunun ön
cülüğünü yapmaya çalışan gazete ve dergilerden 
bir kısmının rejim ve demokrasi aleyhine yazı
lar yazmaya başladıkları, diktayı teşvik ettik
leri ve ordunun müdahalesini istediklerini ve 
Meclisin teşekkül tarzına göre iş yapılamıya-
cağı hususları müdafaa ve demokrasi zemmedil-
meye başlanmış bulunmaktadır. 

Yine bu anlarda Anayasanın getirmiş oldu
ğu geniş hürriyetlerden ve ihtiiâl sonrası orta
mından istifadeyle aşırı solcular, koministler 
başka kisveler altında faaliyetlerine hız vermiş
ler, diğer taraftan da inkılâpları kendi hesapla
rına istismar vasıtası yaparak hoşlanmadıkla
rını Atatürk ilkelerine düşman ilân etmek küs
tahlığından ifrata varanlar zuhur etmiş bulun-

. makta ve bâzı partilerden gelmiş bulunan sena
tör ve milletvekilleri için sanki vatan hainleri 
imişçesine yapılan neşriyat ve söylentiler ve di
ğer sebepler öyle bir ortam yaratmıştır ki, bu 
daha ilk günlerde Parlâmentoya, partilere iti
madı sarsmış ve yarma güveni azaltmıştır. 

îşte bu vasat içinde bâzı partiler de, kendi
lerine göre bâzı mevzuları istismar vesilesi yap
mak hatasına düşmüş ve küçük hesaplar peşin
de koşmuş ve mevcut ortamı âdeta takviye et
miş bulunmaktadır. Yine bu ortam içerisinde 
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hemoglobinli ihtilâl teraneleri cunta havadis
leri, M. D. O., S. D. K. ve diğerleri 22 Şubat hâ
diseleri ve onu takibedenler havayı büsbütün 
bozmuş ve halkın, hususi sektörün yarınına gü
venini daha çok azaltıcı nedenleri olmuş, ekono
mik bakımından gerek iç ve gerek dışta ara
nan emniyet bulunmaz bir hale gelmiş bulun
maktadır. 

Arz eylediğim gibi hâdiseler birbirini kova-, 
lamakta ve bu arada bâzı partiler de mevcut 
seçmenlerini muhafaza diğer bâzıları da serbest 
kalmış reyleri kendi saflarında toplıyabilmek 
için istismar politikalarına devam etmişler ve 
neticede son hâdiseler husule gelmiş ve Hükü
met olayları kontrol altına almakta âciz kalmış 
bulunmaktadır. 

Umumi efkârda istenilen ortam yaratılmış 
partili, partisiz halkın ve müesseselerin parti
lere, meclislere ve en mühimi yarınına itimadı 
kalmamış ve bunun neticesi hususi sektör ve 
yabancı sermaye ürkmüş ve ekonomik alanda 
istenilen faaliyet olamadığı gibi hattâ gerileme
ye yüz tutmuş bulunmaktadır. Bu böyle devam 
ederse netice dikta istiycnlerin, nasyonal sos
yalist bir idare peşinde koşanların ve kara bir 
kuvvet olan din, aile ve hürriyet tanımayan ko-
ministlerin ve netice olarak Anayasa dışı rejim
leri müdafaa edenlerin istediği vasat husule ge
lir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugünkü ortamın sebebi Parlâmento değil

dir. Meclisler asla iş yapamaz durumunda bu
lunmamaktadır. Senato ve Millet Meclisi ken
dine düşen ödevini yapmış ve yapmaktadır. Şu 
kısa devre içinde Anayasanın getirdiği nıüesse--
seler ve temel hak ve hürriyetlere, sosyal ada
lete taahllûk eden hususlar kanunlaşmış ve ka
nunlaşmak üzeredir. Bu kısa devrede büyük 
ve ileri hamleler yapılmış bulunmaktadır. 

Bâzı partiler mâruz olduğu üzere tuttukları 
istismar politikasında hatalıdırlar. Fakat bu
günkü ortamın nedenleri bunun haricindeki arz 
eylemiş olduğum olaylardan ve hareketlerden
dir. Bütün neticeyi Meclislere ve partilere yük
letmek çok büyük bir insafsızlık olur. Bütün 
bu sebeplere hükümetlerin Anayasa ve kanunla
rın kendisine sağladığı büyük tecziye ve baskı 
imkânlarından faydalanmak, hâdiseleri önle
mek imkânlarından faydalanmaması veya fay-
dalanamaması mevcut yurt içi huzursuzluk ve 



C. Senatosu B : 63 14.5.1963 O : 1 
emniyetsizliği artıran başlıca esaslı bir sebep 
de olmuş bulunmaktadır. 

Birkaç gün evvel Sayın Ataklı partilerin 
birbirleriyle mücadelelerini ve boğuşmalarını 
ve bu yüzden içte ve dışta memleketin uğradığı 
zararları göz önünde tutarak hukukî bir ihtilâl
den bahsetmiş bulunmaktadır. 

Sayın Ataklı sebepleri ikiye hasretmiş. Bun
lar partilerin partizanca hareketleri ve Kema
list düşünce dışındaki zihniyetlerdir. 

Arz eylemiş olduğum gibi, yalnız partilere 
kabahati yükletmek insafsızlık olmaz mı? Eğer 
Kemalist düşünceler dışındaki zihniyetlerden 
kasdı Atatürk'ün en büyük ilkesi olan millî hâ
kimiyet, millî irade ve bugünkü Anayasamızın 
istinadeylediği fikir ve prensiplere, netice ola
rak Anayasaya aykırı düşünceler ise esasta be
raberiz. Yok bunların haricinde şahıs kasdedi-
yorlarsa partileri veya toplulukları ima etmek
te iseler burada kendilerinden ayrılırız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kemalist olmada, Atatürk'ü sevmede, ona 

hayran ve onun inkılâplarını benimsemede, 
onun ölmezliğine inanmakta hiçbir kimse diğe
rinden daha ileri olduğunu iddia edemez. O he
pimizindir, hepimizin kalacaktır, o istibakldir, 
gelecektir daha çocuklarımız yürümeyi, konuş
mayı öğrenirken onu tanır, onun ölmediğine 
inanır. 

Yeteri kadar bir müddet için dahi olsa par
ti faaliyetlerine son verelim buyuruyorlar. Bu 
arada tavsiyelerine göre tasfiye de yapılacağına 
nazaran bunun neticesi bir zümre, fert, parti içi 
dikta ve hegomanyasma varmak, oraya götür
mez mi? Ve neticesi çok kötü olmaz mı? Sayın 
Ataklı kusura bakmasınlar; tekliflerinin tasvip 
görür tarafını göremedik. Hukukî ihtilâlleri bi
zatihi Anayasa ve millî hâkimiyet prensiplerine 
aykırı bulunmaktadır. 

Sayın Ataklı'nm muhtacolduğumuz şeklin
de beyan eylediği reformları açıklaması, bunları 
meclislere getirmesi temenniye şayandır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütün bunların milletçe sıkıntısını çekmek

teyiz. Sebepler bellidir. Alınacak tedbirleri hep 
beraber alalım, birlikte tatbik edelim, acaba o 
zaman Anayasa dışı hareketler, yabancı ideolo
ji hizmetkârları, M. D. O. gibiler meydan bula
bilecek midirler? Ben bulabileceklerine kaani 
değilim. 

Evvelemirde partiler liderleri samimiyetle 
hir masa etrafına oturup gerekli hususları bü
tün parti mülâhazaları haricinde rejim ve millî 
menfaat mülâhazasİyle ve 'bilhassa hüsnüniyet
le 'meseleleri ele almalı ve gerekli tedbirleri 
tesbit etmelidirler. Bu arada: 

1. 27 Mayıs 1960 tarihinden evvel olmuş 
'hâdiselere bir sünger çekip maziye değil istik
bale bakmalı, evvelki hâdiseler istismar edil
memeli, 

2. <Bir kısım partilere ikarşı o'lan itimatsız
lığı ortadan kaldırmalı, 

o. İnkılâplar istismar edilmemeli, 
4. Partiler kısır çekişme ve istismar poli

tikalarına nihayet vermeli, 
5. Parti propagandalarını seçim zaımanla

rına inhisar ettirmeli, 
(>. Hükümet Anayasanın ve kanunların 

kendisine sağladığı büyük yetki ve inikân'ları
nı Devlet otoritesini hissettirecek şekilde kul
lanmalı. 

7. Büyük bir kuvvet olan basında 'bilhassıa 
patronların traj meselesinden önce millî men
faatleri göz önüne almaları, 

'Bu arada memlekette huzuru ve tam olarak 
iç ve dış emniyeti sağlamak amacı ile partiler 
arası bir .nevi mütareke akdi ile rejim etrafın
da birleşmeli ve iyi niyetle meseleleri ele alır, 
tedbirlerini tesbit eder ve uygularsa, Cenabı 
Hakkın bize bir lûtfıı olan bu güzel vatanımız 
cennete döner, refah ve mutluluk içinde yaşa
yacak olan yarının Türkiye'sine bir an evvel 
kavuşur ve gelecek nesillerimize mutlu bir va
tan bırakmış oluruz. Bu bize düşer ve birinci 
vazifemizdir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Daha üç arkadaşımız gündem 

dışı süz istemişlerdir. 
Sayın Karavelioğlu, Sayın Türk'er ve Sayın 

Birant söz istemiş bulunmaktadır. Ancak, Sa
yın Kara veli oğlu ve Sayın 'T ürker, Batman te
sislerini 'ziyaretleri intibalarıni anlatacaklar. 
Bu bakımdan süz alma sırasında ıSaym Kara
velioğlu ile Sayın Türker'in, bana ve Sayın 
İhsan Ham'it T'igrel'e müracaat!erinde bir fark 
'vardır. İkisi de daıha önce müracaatte bulun
duklarını izhar ederler. 

'HASAN ALİ TÜRKER (Halike'sir) — Ay
nı konuda olduğuna göre, ben arkadaşım na
mına feragat ediyorum. 
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5. — Tabiî Üye Kâmil Karavelioğlu'nun; 

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının davetlisi 
olarak petrol sahasına vâki ziyaretlerine ve in
tihalarına dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Karavelioğlu. 
IKÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Türk 
Petrolleri Anonim Ortaklığı hayram önc'esinde 
Türk petrolünün meselelerini Parlâmentoya 
izah edebilmek iç'in, 20 kişilik bir davet yaptı. 
Bu heyetin içinde Başkanlık Divanı görevlisi ola
rak ben de bulundum. Müsaade ederseniz, intiha
larımı .birkaç dakika içinde kısaca «izlere inti
kal ettireyim. 

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığının bu se
yahatten maksadı, petrolümüzün meselelerini 
Parlâmentoya intikal ettirmekti. Kanaatimce 
bu maksat hâsıl oldu. Parlâmento heyeti bü
yük bir ilgil ile petrol 'bölgesini, tesisleri, işlet
meyi ve meseleleri tetkik etti ve durumu ahla
maya gayret e t t i Müşahede ettiğimiz -gerçek
ler kısaca şunlardır. 

'Güney - Doğu Anadolu daha bugünden Tür
kiye'nin gerçek ve verimli bir petrol 'bölgesi 
olmuştur. Bu seneki ham petrol istihsali 618 
bin tondur. Batman Rafinerisinin kapasitesi 
şimdilik dâhilde bu ham petrolü işliyecek hal
dedir. Seneler ilerledikçe 'ham petrol İstihsali 
artacak, rafinerinin de kapasitesi artacaktır. 
'Tabiî bir hadde kadar.. Bugün tesbit edilmiş 
olan 5 . 6 petrol bölgesinde 70 i mütecaviz ku
yu faaliyet halindedir. Bu kuyuları çoğaltmak 
bir plân dâhilinde devam etmektedir. Ayrıca 
'bundan daha da mühim olan yeni (bölgelerin 
keşfi süratle devam etmektedir. 

Türk: Petrolleri Anonim Ortaklığının Bat
man îşletmesindeki personeli, başta idealist ve 
muktedir genç idarecileri ve mühendisleri ol
mak üzere, her taraftan yapılan cazip teklifleri 
ret ve terk ederek, kendilerini millî sanayiin 
gelişmesine aşkla, şevkle ve fedakârca hasret
miş güzide insanlardır. Onları her türlü öv
güye lâyık addederim. 

Ayrıca bu faaliyetleri tamamlıyan işçi, tek-
nisiyen ve yardımcı personel, kilometrelerle uza
yan 'geniş bir sahada, zor iş ve iklim şartları 
içinde fedakârca çalışmaktadırlar. Takdirleri
mi ifade ediyorum. 
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(Bugün Türk Petrolü, gözle 'görülebilen bir 

gelişme içindedir. Bu ümitli safha içersinde 
Hükümetçe tedbir alınması lâzrmgelen bir me
sele vardır. 'Bugün rafinerinin işlediği petrol 
mahsullerinin satışı veya işlenen ham petrol 
geçici de olsa bir tıkanıklık içindedir. Mesele 
budur. Batman'da 12 'bin ton ham petrol iş
lenecek halde sıra beklemektedir. Ayrıca iş
lenmiş olan 14 bin ton benzin de satış için stok 
halindedir. Her ikisi de Batman- Rafinerisinin 
işlemesini tahdideden hattâ hanı petrol çekil
mesini tahdideden unsurlar olarak görülmek
tedir. 'Tekrar ediyorum, şimdiki halde, petro
lümüz veya petrol mahsulleri Türkiye istihsa
lini, çeşitlerine güre, % 20 - 40 nisbetinde kar
şılar haldedir. Ham petrolü bulmuşuz, çekmi
şiz, Batman'a getirmişiz. 12 hin ton stok ham 
petrol işletilme sırası beklemektedir. Ayrıca 
Batman Rafinerisinin benzin istihsali 86 hin 
tondur. Bunun takriben Ibeşte veya altıda biri 
olan 14 hin ton benzin stok halinde satış bek-
lemektdeir. 

Bugün kanaatimizce, teknik bakanlıklar 
üzerine b̂ ir mesele olarak, petrol meselesi aci
len ele alınıp, bu stokun süratle eritilmesi ve 
satılması suretiyle petrolcülerin şevklerinin ar
tırılması gerekmektedir. Bu konu reka'bet me
selesine terk edilemez. Yerli ham petrol, ya
bancı şirketlerin rekabetine terk edilemez. Bu 
mevzud'aki rekabet anlayışı bence, Türk pet
rolünü yabancı petrol ile karşı karşıya bırak
mak, ölüme terk etmek olur. Bu olmamalıdır. 
Biliyorsunuz ki, dünya petrol mücadelesinde 
hüyük sermayeler döner. Türk petrolünü re
kabete terk etmek demek, gelişme emniyetini 
haleldar etmek demektir, gelişmesini kısır bı
rakmak demektir. Belki burada teknik, hu
kukî, ince meseleler vardır. Bunu bir an evve! 
Hükümet meselesi yapıp, huna bir çare bul
mak zaruridir. 

(Benim bu konuşmamdan .başlıca maksadım, 
ilgili teknik bakanlıklar olan Ticaret, Sanayi 
ve Maliye hakanlıkları üzerinde, Hükümet ve
ya iktisadi Koordinasyon Heyeti olarak bu me
selenin bir an evvel ele alınmasını ve bir hal 
tarzına bağlamak lâzım geldiğini sizlerin huzu
runda Hükümete telkin etmek veya intikal et
tirmektir. Arz ediyorum. 

'Bir mesele daha var. 'Güney - Doğu verimi' 
yüksek, istikbali ümitli bir bölgemizdir. Büyük 
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ihtiyatları üzerinde tutmaktadır. [Burada Di
yarbakır Siirt arasında bütün bölgeyi tetkik 
imkânına kavuştuk. iBıı arada mağarada ya-
şıyan köyleri görmek, okulsuz ve öğretmensiz 
köyleri görmek insana ıstırap veriyor, öyle ki, 
Yedek subay öğretmen 'Kanununun bir seneden 
'beri komisyonda yatması, basta Hükümet ola
rak bunun 'hızlandır] I .maması büyük bir zaıf, 
bir kusur olarak görülmektedir. 

Muhterem Millî Eğitim Bakanının dikkatle
rine arz ederim. 

Teşekkürlerimi sun arı m. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Türker, konuşacak mısı
nız? 

HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Hayır 
efendim. 

6. — İzmir Üyesi İzzet Birand'm siyasi par
tilerin tutumu hakkındaki demeci 

BAŞKAN — Sayın Birand, buyurun. Han
gi mevzuda konuşacaksınız? 

İZZET BİRAND (İzmir} — 'Siyasi partilerle 
ilgili. 

BAŞKAN — Buyurun, 
İZZET BlRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın Senato üyeleri, siyasi partilerin demok
ratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları ol
duğu bir gerçektir. Anayasamız bunu böylece 
tesbit etmiştir. 

Gerçekten, siyasi partilerin, memlekette fikir 
cereyanlarını kanalize etmesi, seçimleri yap
ması ve böylece hükümran olan Meclisi sekme
si bakımından hizmetleri müstağni kahnamıya-
cak derecede ehemmiyetlidir. 

Ayrıca, siyasi partilerin istihdaf ettiği ilk 
hedef, kendi görüşlerine göre, Devlet bünye
sinde müessir olmaktır. Bu kadar nazik ve 
ağır bir hizmeti sorumsuz olarak yaparlar; 
bu itibarla, siyasi partilerin çok nazik olan 
fonksiyonunun bu nezaketleri hududu içinde 
mütalâa edilmesi ve asla hizmetlerinin dejene
re edilmemesi, hassasiyetle üzerinde durulması 
gereken hususlardan birisidir. Siyasi partiler 
Anayasamızın 20 nci maddesindeki, topluca dü
şüncelerini, fikirlerini ifade etmek, hükmünden 
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kaynağını alır. Tamamen fikir müesseseleridir. 
Bunların bilhassa faaliyetleri seçim safhasında 
Millet Meclisinin seçilmesi hususunda tecelli 
eder. Bir defa hükümran olan Meclis tecelli 
edince, memleketin yüksek siyasi kaderi Mec
lise intikal etmiş olur. 

Şimdi Meclis içinde, Meclisin kendi konsek-
tan unsurlarından biri olarak, siyasi partile
rin ayrıca grupları vardır. Sözü böylece Mec
lis içindeki siyasi parti gruplarına intikal etti
rince, müsaade buyurursanız, İç Nizamname
nin, Dahilî Nizamnamenin bu işle ilgili iki 
maddesinden bâzı hususları okuyarak noktai 
nazarımı arz etmiş olacağım. 

Encümenler ve parti grupları üçüncü bap 
içinde toplanır. İç Nizamnamenin 22 nci mad
desi, encümenlerin teşkili hususundaki hüküm
leri âmirdir ve her içtima yılının başlangıcın
da vazifeleri ertesi içtima yılına kadar devam 
etmek ve âzası Umumi Heyetçe izafi reyle in-
tihabolunmak suretiyle 20 Encümen kurular. 
Siyasi partilerin yalnız mebuslardan kurulan 
ve Büyük Mîllet Meclisi içinde, onun ealışma-
lariyle alâkalı faaliyette bulunan siyasi par
tilerin Meclis grupları vardır. 

24 ncü madde şu hususları tesbiıt eder : «Bir 
encümende gizli celse akdini alâkalı vekil, 
yahut encümen azasının üçte biri istiyebilirler. 

Gizli celsede encümen âzasından ve vekil
lerden başkası bulunamaz. 

Gizli celse akdi müzakerenin sır olarak mu
hafazasına söz verilmek demektir. 

Parti gruplarının gizli celselerinde de bu 
hüküm caridir.» 

Mâruzâtım; halk idaresinde bütün siyasi 
faaliyetlerin, istisnai haller dışında açık olma
sıdır. Esasında. İçtüzük tıpkı Meclis encümen
leri gibi, siyasi parti gruplarının da gizli cel
se akdedecek]erse usule riayet edip, bunu 
hükme bağlayıp o şekilde muamele yapmaları 
gerektiği hususunun İçtüzük hükümlerine göre 
zaruret olduğu nolatasındandır. Bu yönden key
fiyeti Riyasetin dikkatine arz etmeyi şayan gör
düm. Mâruzâtımı burada bitiriyorum, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN" — Gündeme geçiyoruz. 
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5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. ~r- Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşü
ne kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekil
lik etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/186) 

BAŞKAN — iki tezkere vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişle

ri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş, olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tica
ret Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşüne kadar ken
disine D&vlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Hasan Dinçer'in vekillik etmesine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/187) 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşünü kadar kendi
sine, Devlet Bakam ye Başbakın Yardımcısı 
Hasan Dinçer'in vekillik ötmesinin, Başbakan'm 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş olduğu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — C. Senatosu Bursa Üyesi İhsan Sabri 
ÇağlayangU'in, yasama dokunulmazlığının kaldı
rılmasına dair dosyanun, 218 sayılı Af .Kanunu 
hükümleri dairesinde yeniden incelenmek üzere 
genverilmesi hakkında Bilecik Ağır Ceza. Mahke
mesince karar verildiğimi ve gereğinin yapılma
sını bildiren Başbakanlık, tezkeresi. 

BAŞKAN — Efendim, bir teşrii masuniyetin 
kaldırılması hakkındaki tezkerenin geri istenme
sine dair Başbakanlık yazısı vardır, okutuyorum. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 19 . 12 . 1961 tarihli ve ü/2 - 5659 sa

yılı yazımıza; 
170 sayılı Kanuna muhalefetten sanık Bursa 

fli Cumhuriyet Senatosu Üyesi İhsan Sabrı Çağ
layangU'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hususunda gereğinin takdirine dair yazıla
rına ekli dâva dosyasının; 218 sayılı Af Kanunu 
muvacehesinde gereğinin teemmülü için Bilecik 
Ağır Ceza Mahkemesince celp ve iadesine karar 
verildiğinden bahsile mezkûr dâva dosyasının 
iadesine dair bu kere Adalet Bakanlığından alı
nan 24 . 4 . 1963 tarihli ve 10046 sayılı tezke
renin sureti bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını arz ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

BAŞKAN — Geri verilecektir. 

i. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun; Sağlık hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi hakkındaki 227 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesinin eleğiştirihnesine dair olan kanun 
tasarısının süratle görüşülmesini temin için, 
tasarının havale' edildiği komisyonlardan üçer 
üyenin iştirakiyle bir Kevrma Komisyon teşkili 
hakkındaki önergesi. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Sayın Yusuf Azizoğlu'nun bir teklifi vardır, 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak

kındaki 227 sayılı Kanunun 29 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının ha
vale edildiği komisyonların üçer üyesinden mü
teşekkil Geçici Komisyon teşkili ve havalesini 
arz ve teklif ederim. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu 

[Başkanlık Divanına, Başkanvekili İhsan Ha-
mit Tigrel geçti.] 

BAŞKAN —- Sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi hakkındaki Kanunun 29 ncu maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Malî-İktisadi İşler, Bayındırlık, Ulaştırma ve 

i Sosyal İşler komisyonlarından ve Bütçe Komis-
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yonundan üçer âzanm iştirakiyle kurulacak bir 
Geçici Komisyon tarafından görüşülmesi teklif 
ediliyor. 

14.5.1963 O : 1 
Teklifi reyinize sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — SORULAR VE CEVAPLARI 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi ih
san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/124) 

BAŞKAN — Sayın Sabri Çağlayangil?... Bu
rada. Sayın Başbakan?... Veya yerine cevap vere
cek bakan?... Yok. Uzun zamandanberi gündemde 
bulunan bu meselenin artık cevaplandırılmasını 
Hükümetten rica ediyoruz. Uzun boylu kalamaz. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Bursa) 
— Sayın Reis, teşekkürlerimi arz ederim. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan 
dan sözlü sorusu (6/143) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil?... Burada. 
Yine cevap verecek kimse yok. Aynı temenniyi 
tekrar ederek, 3 ncü soruya geçiyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGiL (Kayseri) — TeşeK-
kür ederim, Başkan. 

3. — Cumhuriyet • Senatosu Manisa Üyesi 
Ferit Alpiskender'in, halen devam eden yaz saa
tine dair, Başbakan, İçişleri, Çalışma ve Sanayi 
Bakanlarından sözlü soru önergesi ve Sanayi Ba
kanı Fethi Çelikbaş'ın sözlü cevabı. (6/154) 

BAŞKAN — Yaz saati bitmek üzere, Sayın 
Bakan cevap verecek misiniz? 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBEŞ 
(Burdur), — Cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız?... Bu
radalar/ alâ'kâlı bakan burada, soruyu okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Hükümetçe sözlü ola

rak cevaplandırılmasına delâletlerini saygıla
rımla arz ederim. 

5 . 1 . 1963 
Manisa C. Senatosu Üyesi 

Ferit Alpiskender 

1. Kışın ikinci ayma girmiş olmamıza rağ
men bugüne kadar yaz saatinin inatla tatbikini 
devanı ettiren sebepleri, 

2. Bu devamın memleketin umumi nizam
ları bakımından mahzurlarını İçişleri Bakanlığı 
tesbit ederek Hükümetin dikkatini çekmiş mi
dir? 

3. Çalışma ve Sanayi bakanlıkları kış için
de yaz saati tatbikatının çalışma ve iş hayatını 
felce uğrattığım tesbit etmişler midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, beş ay 
evvel verilecek cevabı ehemmiyetle dinliyoruz 
efendim. 

SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Burdur Milletvekili) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem üyeleri; mem
lekette bir saat ileri rejime ait bütün mevzuları 
Şubat ayında, umumi bütçe müzakereleri sıra
sında etrafiyle izah etmiştim. 

Bu itibarla sorunun gecikmiş olmasının ba
na teveccüh eden bir mesuliyeti olmamakla be
raber, esasen sorunun çok daha evvelki aylar
da cevaplandırılmış olduğunu da ifade ederek 
sözlerime başlamak istiyorum. 

Bir saat ileri rejimini tatbik etmek, Sayın 
Ferit Alpiskender arkadaşım gayet iyi takdir 
ederler ki, daha tercihe değer zaruretler olma
sa bir bakanı, bakanlığı ve Hükümeti yok yere 
efkârı umumiyede tenkid ettirmek hiçbir su
rette akla gelecek bir konu olmaması lâzımge-
lir. Memleketimizde 1959 * yılından itibaren 
enerji yatırımı plânı tatbik edilemediği içindir 
ki ve ayrıca Kuzey - Batı ve Batı sistemleri 
entelkollekte hale getirilemediği içindir ki, 
memleketin yıldan yıla artan enerji istihlâki 
ihtiyacı karşılanamaz hale gelmiş ve bu sebep
ten birçok abone talepleri endüstride ve mes
kende is'af edilmez hale gelmiş; Bakanlığımız, 
daha 1962 yılının yaz aylarında ve yaz saati 
adiyle değil, yaz saati adı geçmemektedir; kış 
aylarında da âlektrik istihlâkinin bilhassa zir
ve zamanlarında, yeni tahditlere gitmeden sağ
lanabilmesi maksadını istihdaf etmek üzere bir 
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karar tasarısını Başbakanlığa takdim etmiştir, |ı 
yaz için bu. Ve şimdi okuyacağım, efkârı umu- [! 
miyemizi çok meşgul eden ve şayanı eseftir ki, 
daha çok kolayca umumi efkârda bir şöhret 
Bağlıyabilmek imkâniyle olacak, bu iş üzerinde I 
aylar ve haftalarca durulunca artık ilgili vali
lerin kendi imzalariyle meseleyi bir kere daha 
vekâlete intikal ettirmesini arzu ettim. Ta ki, 
bu mesele sadece Sanayi Bakanlığının birçok I 
çevrelerde iddia edildiği gibi, inadından tevel- I 
lüdetmemekte, fakat memleketin içinde bulun
duğu zaruri sebeplerden neşet etmektedir. Bu I 
bir kere daha memleket umumi efkârında anla
şılmış olsun, özeti bu olduğu için okuyacağım. 
Çünkü, bunun dosyası çok kabarıktır. Fakat 
iki büyük istihlâk merkezinde enerji tevzii iş- I 
lerinin, elektrik enerjisi tevzii işlerinin mesul-
yetini taşıyan Ankara Elektrik İşletmesi Mües
sesesiyle, istanbul Elektrik işletmesi Müessese
sinin raporundan iki pasaj okuduktan sonra. I 
Kuzey - Batı sisteminde büyük bir sıkıntı çek
tiğimiz için, bu sistemle alâkalı olan özet kıs- I 
mini arz edeceğim. I 

26 . 12 . 1962 tarihli İstanbul Elektrik, Tü
nel ve Tramvay işletmelerinden Plânlama Dai- • 
resî Eeis Muavini, Silâhtarağa Fabrikası Mü
dürü, Elektrik Şebekesi Müdürünün, üç mesu
lün imzasiyle gönderilen raporda aynen şunlar I 
yazılmaktadır. I 

«Bu tatbikat, istanbul şehrinin bu sene id- I 
raki beklenilen 200 bin kw. lık gücünü 186 bin 
kw. a kadar tahdidetmek imkânı hâsıl olmuş 
ve bu suretle 14 bin kw. lık bir zirve güç tasar
rufu imkânı hâsıl olmuştu. Halbuki...» raporda 
aynen yazılı olduğu için arz ediyorum, «yaz I 
saati bir saat ileri almmasaydı, sistemde I 
üretim tesislerinin bu miktar fazla gücü, istihsal 
edecek imkâna malik olmadıklarından, şehirde I 
mesken ve sanayi müstehliklerinden o nisbette 
bir gücü tahdidetmek mecburiyeti hâsıl olacak
tı. Bu tahdidin vecibeleri ise; bilhassa sanayi 
istihsalinde azalma ve iş gücünün tahdidini do
ğuracak ve netice itibariyle halk ve sanayi er
babının şikâyetlerini mücibolacaktı». Bu 26 . 12 . 
1962 tarihli istanbul. 

".. Şiindi Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs 
işletmesi Müessesesinin müdür ve diğer bir so
rumlusunun imzasiyle. gelen rapordan okuyo- I 

14.5.1963 O : 1 
«Yukarda arz edildiği veçhile saatlerin bir 

sat ileri alınmasına de.vam edildiği takdirde, yü
kün kaldırılmasiyle elde edilen o bin kilovatlık 
güç, hâd bir hadde bulunan durumun muhafaza 
edilmesine hizmet edecektir. Günün sabah saat
lerinde faaliyete geçmeleri zaruri görülen okul
lar ve benzerleri yerler dolayısiyle saatlerin tek
rar normal saate, yani bir saat geri alınması bu 
tasarrufa imkân bmıkmıyacağmdan husule ge
lecek yetersizlik dolayısiyle mecburi cereyan ke
silmesi cihetine gidilecek veya yüküm yüklen
mekte esasen dolu olan tesislerde arızî inkitalar 
olacaktır.,.» 

Aşırı yükten dolayı yapılacak mecburi çe
kintilerin ise, ancak un fabrikaları, su pompa is
tasyonları, çimento fabrikaları gibi büyük muhar
rik kuvvet abonelerinden olacağından şehrin ha
yati ihtiyaçlarını teşkil eden bu tesislerin mu
vakkat bir zaman için dahi olsa durdurulması 
nahoş ekonomik ve sosyal sonuçlar doğuracak
tır. 

Avrupa memleketlerinin birçoğunda tatbik 
edilen ve 14 Mayıs 1962 tarihinde Varşova'da 
Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu tara
fından tertiplenen Sinpozyumda da umumi ola
rak bütün Avrupa için tavsiye edilen bu tarz 
elektrik takati tasarrufu keyfiyetinin memleke
timiz için, önümüzdeki birkaç yıl içinde mutlak 
surette tatbikine ihtiyacolup; bundan elde edi
lecek faydalar yanında okulların erken saatler
de öğretime başlaması dolayısiyle ortaya çıka
cak mahzurların ise, otobüs tarifelerinin ve di
ğer vesait tarifelerinin yeniden ayarlanması ile 
önlenebileceğini arz ederim.» ' 

Şimdi, iki büyük elektrik enerjisi müstehliki 
olan belediyelerimizin sorumlularının yazısı. Ku
zey - Batı'daki bütün belediyelerden valiler ka-
naliyle vaziyeti tesbit ettirdik. 25 . 1 . 1963 te. 
Mevzuun iyi anlaşılması için; teknik, bir tavzihe 
ihtiyacı var Bu mevzu, benim mevzuum değil, 
fakat hâdiseler zorlayınca; öğrenmek zorunda 
kaldık. Elektrik kilovatsaat istihlâkinde bir ta
sarruf yoktur; olmıyan şehirlerimiz vardır. Yani 
eski faturalar kadar para ödenmiştir. Bu kilo
vatsaat istihlâkindeki tasarruflarla alâkalıdır. 
Halbuki bizi asıl meşgul eden bu değildir. Kışın 
elektrik kilovatsaatinde, istihlâkte bir tenezzül 
olmıyacağı, sabahın karanlığında kalkıldığı için 
pekâlâ bellidir. Fakat bizi asıl meşgul eden ta-
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katle tasarruf, giiçde tasarruftur. Ve bu, bütün 
belediyelerde sağlanmıştır esimdi onu tefrik ede
rek arz edeceğim. 

İleri saat rejimi dolayısiyle alman cevapların 
özetleri : 

«İ. tötihank eleklrik isletmeleri müessese
si, hesapla!': ikmal olunmuş ü<;. aylık fiilî ııetiee-
lere göre yapılan tasarruf : 

Enerjide, '>'. -!,1 ve 2") miiyon kilovat -
saat Takatte, güçle % 6,4 • ve 16 ilâ 20 bin 
kilovat...» 

Bu, şu demektir aııkadaşlar: 
Seyhan Barajının üzerinde kurulmuş, olan 

Midro - Elektrik santralin bir ünitesi 18 bin 
kilovattır. Sarıyar Barajının bir ünitesi 40 
bin kilavat takattedir. Kuzey - Batının ta
sarrufu, bunun yarısı kadardır. Bunun yarısı 
kadar güçte bir santra! kurulmuş gibi bu 
tasarrufu yapmışızdır. '.Bu, Türkiye gibi im
kânları mahdut, ve hele yatırıma karar ver
diği tarihten itibaren neticesi 2 - 2,5 yılda 
alınabilen bir işletmeye kavuşma durumun
da olan bir memleket, için; küçümsenecek bir 
tasarruf değildir. Bu -miktar, bu sonuçlar, 
sene olarak hesaplanırsa; daha büyük. Ener
jide Kuzey - Biatinin 100 milyon kilovatsaat 
tasarrufu. 

Etibank olarak, takatte da 16 - 20 bin ki
lovat olup, 50 bin ton kömüre ve bölgedeki 
senelik artışın Uç. t o birine tekabül etmekte
dir. Bir bölgede senelik enerji istihlâki ar
tışının üçte birini, takatin üçte birini, bir 
saat erken kalkmakla tasarruf edehiliyorsak 
o yolda gitmekte zaruret vardır. Ve Mayıs
ta Varşova'da toplanan Simpozyum'da söy
lendiği gibi enerji darlığı çekilen memleket
lerde buna kati zaruret vardır. 

İstanbul Elektrik, Tünel, Tramvay İdare- • 
si: Beş senelik fiilî neticelere istinaden ha
zırlanan takat ve enerji seyrini gösteren tab
loda, 1962 senesinin son altı aylık fiilî neti
celeri yekûnu, 1960 yılı nazara almmıyarak 
hesaplar yapılmış olup, bu sonuçlara göre: 
Enerji tasarrufu kilovatsaat olarak sıfır. 
Takat tasarrufu 8 - 12 bin kilovat gösteril
mişse ele 1962 - 1963 yılı kış mevsiminde pıt-
an ti değiştiğinden meydana gelecek ilâve takat 
talebi, mevcut üretim ve dağıtım imkânlariyl'e 
tamamen karşılanabilecektir. Ancak, önü
müzdeki 1963 - 1964 kış mevsimi puantmı 

14.5.1968 O : t 
i karşılamak Ü2ere yine bâzı tedbirler almak 
ie ab eder. Aksi halde puant aylarında'- tahdide 
gitme zarureti hâsıl olur. Şimdi .anlataca* 

iğim, son Hidro - Elektrik santralinin: us se* 
, v iyesini tetkik ettiğim, için bu 'endişe kalma* 

m ıştır. Bunu birazdan anlatacağım. 
3. Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs* 

• İşletmeleri İdaresi: 5 yıllık inkişaf seyrine -gö
re hesap yapılmış ve enerji tasarrufu1 %: 

• 6,01, 10 milyon KAV saat: Takat tasarrufu % 
,10,85, 5644 KW olarak hesaplanmış- ve De-
; welopment Longfont yardımı i ile şehekesJBK 

de yapılmakta olan ilâvenin biteceği 1B65 
; yılından evvel bu ı^jim foaMıraliBSa ortaya çıka* 
; eak yeni talepler karşılanamıyacağı; degirmeöler 
1 çimento fabrikası, troleybüs tesisleri ve büyük 

sanayi abonelerinin elektriklerinin sık sık ke
silmesi gibi başkentin ekonomik ve sosyal 

: hayatın irenleneeeğini tebarüz ettirmiştik* 
Hatırl ıyuçaksınız, sadece Kuzey - Batı siste
minde heyelanlar dolayısiyle Sakarya vilâ
yetinde, burada Atoköprüdeki trafo arıza do
layısiyle 2 - 3 günü Ankaraü hemşehrileri
mizin nasıl sıkıntılı geçirdiklerini.. 

Çukurova Elektrik Anonim Ortaklığı; Ada
na havalisini içine alıyor: Tahkikler ve nor
mal hesaplara göre enerji tasarrufunu tes-
bit edememiş, fakat takat asatrrufu 39,800 
kilovat yerine, öyle çalışıyor. 38,200 kilovatta 
kalmasiyle 1600 kilovat olarak muhafaza edi
lebilmiştir. 18 bin ünitenin üstünde çalışı
yor. 36 bin yerine, 38 bin kilovat takatinde 
çalışıyor. Daha 2 gün evvel gördüm su sevi
yesinde biı- değişiklik yok, yine öyle devanı 
edecek. Halbuki muhtacolduğu takat, puant 
saatlerinde 39 800 kilovattı, yapılan tasarruf 
1 600 kilovattı. Önümüzdeki yıl, daha önce 
ilân etmiş ve ne kararname istihsaline te
şebbüs etmiş olduğumuzdan 29 Ekimde 1 
saat ileri rejimden geriye saati alacağımız
dan bu bölgede puant zamanlarında enerji 
tahdidine gidilecektir. 

Eskişehir elektrik işletmesinde; 1962 nin 
son altı ayında beher KW. başmdâ ayda üre* 
tilen enerjinin 373,07 KAV. saat oldttgu te
barüz ettirilmiştir. Ve %4,3 nisbetinde bir 
tasarruf olduğu-ve takftt' tasaJ?rtı£«m»dfcî600 
kilovat olarak heifchedildiğiûi bildirmiftB'. 
İlâve etmiş, «Bu rejim]'kflll£ttN^m«v«0t;'lO'0-
derden» trafo merkezlerinden çıkan hofci*r& 
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besleyici ıfider diyorlarmış, «bir fiderde tah
dide gidileceğinden, Yem ıSanayii Fabrikası, 
örmdiı Fidanltğı, »Erdeni Şekerleme Fabrikası, 
çelik «ilolanda tahdide eğitmek zarureti olacak-

,Bursa«IStektFİkşişletmesi :, Beş senelik orta-
ılaina değerlere göre hesap yapılmış ve puant 
t*kat««îe f-ber kilovat başına ayda elde edilen 
-enerji ak tar la r ı bulunnuuş ve beş senelik or-
/t^aaaja 4e|jerieriyle 1962 fiilî değerleri arasın
daki farkın seiMslak ortalaması 81,5 kilovat saat 
alarak şlmabedilmiştir. Buna.göre, 1962 âzami 
takati olajı, 9 ;360 kilovat takat için ayda âza-

.mi 9 ,360 X ,31*5 = 2 .948 .440 kilovat saat ve 
ae& l̂ik alarak da 9 673 S^lrilovat saat tasar
ruf «ağlandığı yani 1962 senesi; 33 milyon 93 
Mn,.697;kilovat saat tasarruf edildiğine göre 
Ç& 29; nöbetinde bir elektrik tasarrufu sağlan
dığı , hgs&p ve teşbit ediimişttir. 

İstanbul'da durumun ne olduğuna, iyice nü
fuz etmek için bilhassa belirteyim ki, 1962 yı
lında-19 902 ışık abonesi müraeaatte bulunmuş. 
Bunun 464 ü reddedilmiş, sanayiden 269, sana
yi reddedilmiş ; yekûn kilovat takat 5 003 mik-
tarındadır. Bu itibarla memleketimizde, iş ba-
pna geldiğimiz günden itibaren aydınlanma
dan çok enerjinin muharrik kuvvetini tâyin 
ettiği ve yatırımlar işletmelerin tam kapasite 
ile, çalışması enerji ile ilgili bulunduğu için, 
Bftka#İUk, ük {günden itibaren, bu mevzu üze
rinde, bilhassa, alacağı acele tedbirler bakımın
dan .gerekli teşebbüslerde bulunmuş ve §u ted
birler Aİmm^tır : 

Vaktiyle -Kuzey - Batı ve Batı - Anadolu'da 
b#lge;/santrallerinin kurulmasiyle; işletilmesin-
dejı vazgeçilen Bursa Merinos, İzmit Kâğıt 
fabrikaları, Karabük Demir ve Çelik Sanayii 
santFallenndn, bu. defa hâsıl olan sıkışık du-
•mm^itJSiöda tekrar işletilmesine geçilmiştir. 

#irin<;i tedbâr; elektrik saatlerinin bir saat 
.iİçıılgal)saımas*ndan sonra tamamlayıcı tedbirler 
^©a&J&erearja ediyorum. 

İkinci tedbir; Batı - Anadolu sis/temindeki 
fazla elektrik enerjisinin en çok enerji darlığı 
^ken'KraJ&ey -.Bat* sistemine intikal ettirilmesi 
Şnbat'1962 • tarihinde inşasına başlanan Balı-
•fcesir •-••••'Bıwsa enerji nakil .hattının 6 Ocak 
MMJ3 te-irizmete Jconnlması ile sağlanmış ve bu 
aw«<tle *50̂ bfoı <Mwat takatin, darlık çefcen 

3 14.5.1963 O : 1 
| Kuzey - Batıya, bolluk içinde olan Batı'dan 
I aktarılması mümkün hale gelmiştir. 
( Üçüncü tedbir; Bayındırlık Bakanlığı Dev-
j let Şu İşleri Genel Müdürlüğünce inşa edil-
ı inekte olan Kesikköprü baraj ve santralinin 
j inşa ve tesisine hız verilmesi teşebbüsüne ge-
]- çil mistir. 
! Dördüncü tedbir; Sarıyar Hidro - Elektrik 

Santraline, bilhassa zirve saatlerini karşılamak 
üzere, 40 ar bin kilo vatlık iki grupun ilâvesine 
geçilmiştir. Bayramın birinci günü bizzat git
tim mahallinde tetkik ettim; inşaat tedbirle
rini almışlardı. 

' Beşinci tedbir; İstanbul'da Türkiye'nin en 
büyük termik santrali olacak ve filu ile çalı
şır 200 bin kilovatlık santral inşa. ve tesis ha
zırlıklarına girişilmiş ve Sarıyar hidro - elek-

! trik santralleriyle birlikte bu termik santrali 
j için 31 milyon 300 bin dolarlık dış finansman, 
i dost ve müttefik Birleşik Amerika Devletleri 
I yardımından sağlanmış ve mukavelesi Maliye 

Bakanlığınca 1962 nin son ayında imza edil-
• mistir. 
j Altı, mevcut 60 bin kilovatlık Tunçbilek 
| santraline, bir ikinci 60 bin kilovatlık tesisin 
| ilave hazırlıkları ikmal edilmiştir. Geçen haf-
! ta içinde mütaahhit firmaya ihalesi yapılmış-
i tır. Bu sene havalar yağışlı gittiği için ve ge-
I rek Hirfanlı, gerekse bilhassa zirve saatlerinde 
i Kuzey - Batı sisteminin, şimdi Kuzey ve Batı 
j bir arada, beslemek maksadiyle kurulmuş olan 
i Sarıyar Barajında su seviyesi müsait hale gel

diği için, önümüzdeki kış aylarında, vatandaş-
1 lann çektiği sıkıntıyı yakînen müşahede edip 

ıstırap duyarak, daha fazla sıkıntı çekilmesine 
mâni olmak maksadiyle, tatbik etmek zarure
tinde olduğumuz bir saat ileri rejimini 29 Ekim 
1963 gecesinden itibaren geri almak kararını 
vermiş bulunmaktayız. Bu itibarla su seviyesi 
müsait hale geldiği için alınmış bir tedbirdir, 
1961 yılında asgari haddine indiği için ayrıca 
hidro - elektrik santrallerindeki türbinler de 
«korizyon» dedikleri, «türbinlerin paletlerinin 
oyulması» dedikleri hâdiseleri tetkik eden mü
tehassıs arkadaşlarımız endişe etmişlerdir. Bi
raz alâkadar olup hâdiseyi öğrendiğimizde, ha
kikaten endişe duyulma masına imkân olmadı
ğını gördük. Çünkü, sonunda bütün sistemin o 
ünitede atalete ve felce uğraması mukadder ha
le gelmektedir. 
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Bu bakımdan geçen kış gayet basit, vazge

çilmesi bir kararname ile mümkün olabilen bir 
politikayı, Sanayi Bakanlığı olarak, takibettir-
rnek zaruretinde kalmışsak, bu tedbire başvu
rulmadığı takdirde çok daha^kötü akıbetlerin; 
her yönde, işsizliğin artması, işletmelerin istih
salinin düşmesi, Devlet varidatına menfi tesir 
etmesi gibi çeşitli şeylerin önlenmesi maksadiy-
le, tedbirimizde ısrar etmişizdir. Yoksa, değer
li arkadaşımın sözlü soru takririnde belirttiği 
veçhile, mücerret bir inat ile bunu izah etmesi, 
biraz insafsızlık olur kanaatindeyim. Maruza
tım, şimdilik bundan ibarettir. Bakan arkadaş
larımızın, mahzurlu olup olmadığını, Sanayi Ba
kanlığı riezdin.de ikaz edip etmediğini arkada
şımız sormaktadır. Yazı ile, müzakere ile her 
taraftan ikaz edilmişimdir. Şunu bilhassa belir
teyim, bütün arkadaşlarım, ısrar etmişlerdir, 
kendilerine bütün mütehassısların bana kanaat 
verecek şekilde tatbikinde zaruret (gördükleri 
bir tedbirin, memleket menfaatine tatbikinden 
sarfınazar etmek durumunda değilim, arzu et
tikleri takdirde kendim kaderimi tâyin ederim, 
demişimdir. Bu itibarla diğer arkadaşlarımın 
Bakanlar Kurulunun kararı olma ötesinde bu 
tedbirde başkaca bir sorumluluğu olmamak lâ-
zım'gelir kanatindeyira. Maruzatım bundan 
ibarettir. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Alpiskender. 
FERÎD ALPÎSKENDER (Manisa) — Muh

terem. Başkan, muhterem arkadaşlarım, bugün 
yaz aylarına .girmiş 'bulunmaktayız. Bu itibar
la ben saatlerin ıgeri alınmasını teklif edecek 
değilim. Zaten yaz saati bilfiil caridir. Yalnız 
'ben şahsan JSanayi Bakanlığının bu husustaki 
tutumunu hatalı bulduğum için, bu tutum üze
rinde durarak müstakbel senelerde de böyle bir 
hatalı tutuma (gidilmemesi bakımından, çok 
sevdiğim ve hürmet ettiğim eski arkadaşıma hu 
suali tevcih etmiş bulunuyorum. 

öerçi sorum Başbakana, Çalışma Bakanına 
ve içişleri Bakanına müteveccihti. Fakat, mu
halefetten gelen bir sözlü soru üzerine, Sayın 
Başbakanın birkaç ıgün sonra radyodan bütün 
Türk Milletine açıklama lüzumunu 'görmüş ve 
Türk Milletine teminat vermişti ki, «'29 Ekimde j 
kış saatine döneceğiz; 'bu anormal sistemi bir 
daha tatbik etmiyeceğiz» diye va'itte bulunmuş-
lardı. Saym Başbakanın, muhalefete vermiş ol- | 
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/, duğu bu ehemmiyetinden dolayı, Başbakana te

şekkür ederim. 
Yalnız ben isterdim ki, Saym Başbakan mu

halefetten gelen bu sözlü soru üzerine değiİ de, 
yaz saatinden kış saatine ^geçilmesi lâzımgelen 
günden birkaç ıgün önce radyoda bunun zaru
retlerini izah ederek bu sene kış ortasında yaz 
saatinin tatbik edileceğini izah buyurmuş olsa
lardı daha. iyi olurdu. Bununla beraber bu te
minatı vermiş olmaları ve derhal bunu radyo
da açıklamaları şayanı şükrandır. Onun için so
rumu Dahiliye Vekilinden, Çalışma Vekilinden 
ziyade, bana şifahen söyledikleri 'gibi ve iSayın 
Sanayi 'Bakanının da burada ifade buyurduk
ları gibi, kendilerini ikaz etmişler; fakat Sana
yi Bakanı, yine burada izah buyurdukları ve 

j kendilerince muhterem olan bâzr inanışları do-
layısiyle, kış ortasında yaz saatini tatbik et-
•mekte ısrar etmiştir. Kış ortasında yaz saatinin 
tatbiki, memlekette mevcut, müesses içtimai 
adetleri, anane ve teamüllerini sarsmıştır. Ve 
bunu en 'güzel ifade eden yine Başbakan ol
muştur. Başbakan : «milyonlarca insanın ıstıra
bım mucibolmuş, bir dert halini almıştır» diye 
bunu vasıflandırmıştır. 

Hiç unutamam, bir sabah tayyareye yetiş
mek için evden erken ve acele çıkmıştım. Bir 
mektep müdürü kılık kıyafet perişan koşa ko
şa gidiyordu. Kendisine «nereye» dedim. «Oku
la yetişmek istiyorum» dedi. «Siz böyle müdür
ler, muallimler geç kalırsanız talebeyi nasıl tec
ziye edebilirsiniz?» «Maalesef artık ders ve 
vazifelerine ıgeç. gelen talebelere bir ısual tev
cih edemiyoruz. Çünkü biz dahi bu saatin taz
yiki altında vazifelerimize zamanında yetişemi
yoruz» dedi, Bunu Parlâmentoda 'gördük. Hiç
bir sene encümenlerin, Ibu sene olduğu kadar, 
toplantıya riayetsizlik -göstermemiştir. Çünkü, 
muayyen saatte yetişemeyince, nasıl olsa vakit 
geçmiştir, yetişemiyeceğim, endişesiyle gelme
mişlerdir. Yakın kazalardan vilâyet merkezle
rine okumaya koşan talebeler muayyen saatler
de vazifeye yetişmeleri için gece yarısı saat 
4,5 - 5 te kalktıkları vâki olmuştur. 

tşte hakikaten Başbakanın da buyurduğu 
gibi, «Bu melekette bütün millet ıstırap içinde 
bir kış geçirmiştir, kış ortasında yaz saatinin 
tatbik edilmesinden dolayı» ıSaym Sanayi Ba
kam, bunun Avrupa'da da temenni edildiğinden 
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bahsediyor. En büyük endüstri devletlerinden 
hiçbirisi bu yola 'gitmemişlerdir. Eğer bu yol
da bir tasarruf sağlamak mümkün olmuş olsay
dı bu keşfi onlar daha evvel yaparak, kış or
tasında yaz saatini tatbik edebilirlerdi. Zifiri 
karanlıkta uyanan ana ve babaların durumu, 
uykusuna doyamıyan çocukların durumu, vazi
felerine giden ve yetişemiyen memurların, müs
tahdemlerin durumu ve onların kahvaltılarını 
•hazırlıyacak olan insanların durumu, vaktinde 
yerlerine yetişememesi dolayısiyle birçok kim
selerin kahvaltı etmeden vazifelerine koşup git
mesi memleketin sıhhat durumunu ihlâl ettiği 
gibi; karada, denizde, havada birçok kazalara 
sebebiyet vermiştir. Trafik istatistiklerini tet
kik ettiğimiz zaman, kış ortasındaki yaz saa
tinin tatbikinden mütevellidolan trafik kaza
ları, yüzde 25 nisbetinde artmıştı. Ayrıca her 
aile, geqen seneki elektrik sarfiyatı ile, bu sene-
ki elektrik sarfiyatını tetkik ettiği zaman, 20 
ilâ 40 lira arasında bir elektrik sarfiyatı fazla
sı olduğunu görmüştür. Çünkü, zamanından 
evvel kalkarak ışıkları yakmak ve bu saate gö
re kendi kendini 'hazırlamış olmak, sabahleyin 
muhtemel olmıyan sarfiyata sebebiyet verdiği 
gibi, akşamın da sarfiyatını değiştirmemiştir. 

önümde bir dosya olmasına rağmen ben 
uzun boylu raporlar okumıyacağım ve kıymet
li zamanlarınızı işgal etmiyeceğim. Yalnız, An
kara Elektrik, Havagazı ve Otobüs Şirketinden 
gelen bir vesikayı size kısaca okuyayım. «1961 
senesindeki sarfiyat ile, 1962 senesi 31 Aralık 
ayı başına kadar olan sarfiyat arasında 15 
milyon 210 bin kilovatsaatlik fazla bir sarfiyat 
olmuştur.» Elektrik enerjisindeki sarfiyat da, 
çok Muhterem Sanayi Vekilinin, bidayette tah
min ve ümidettiği gibi, bu elektrik tasarrufunu 
icabettirmemiş, bilâkis enerji sarfiyatını artır
mıştır. Yalnız Sayın [Başbakan bana verdikleri 
cevapta enerji tasarrufatmdan bahsetmiyorlar, 
sadece takatten bir tasarruf yapıldığından bah
sediyorlar ve bunda da sebebolarak, yağmurla
rın bu sene Aralık ayında az yağdığını, suların 
az bulunduğunu ve Kuzey - Batı cnterkoHeikte 
şebekesinin tamamlanamamış olduğunu ileri 
sürüyorlar. 

Şimdi demek ki, burada, birisi tabiata ait, 
ikincisi Sanayi bakanlığına ait iki mesuliyet 
noktası var. Tabiata aidolan sorulacak değil
dir. Yağmurlar az gelmiş Aralık ayma kadar 
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az bulunduğunu ve Kuzey - Batı enterkor-
terkornekte şebekesi diye anılan şebeke ara
sında irtibat kurularak büyük merkezlere elek
trik takatini temin etmek hususunda geç kalın
mış olması bâzı kusurlara atfedilebilir. Yalnız 
plânlama meselesi bu Senatodan ve Meclisten 
geçtiği zaman, o vakit fazla bir enerji ve takat 
olduğundan bahsedilmişti Demek ki, Sana
yi Vekâletinin bu hususta çalışan teknisyen
leri, zamanında tedbir almamışlardır, Yani, 
Çatalağzı, Sarıyar, Hirfanlı ve Soma termik 
santralleri ve diğer birtakım santraller gibi, 
Kuzey - Batı enterkornekte şebekesinin, za
manında irtibatı sağlanarak, temin edilmiş ol
saydı, bu kış ortasında yaz saati tatbikatı ya
pılmamış olacaktı. Buna dair de, yine ko
nuşacaklarımı ihtisar ederek arz edeyim ki, 
bu işe tevessül edilirken, yani kış aylarında 
yaz saatinin tatbiki esnasında mevcut 480 
megavat disposability takat, yani her an 
kullanılabilecek bir takat mevcut. Sonra zir
ve takat ise, 410 megavat oluyor. Yani 
410 000 kilovat takat. 

Şimdi geriye kullanılabilecek serbest takat 
G9,7 megavat kalıyor. Bu, kış ortasında yaz sa
atinin tatbik edildiği zaman, 1963 senesine gi
rerken 480 megavat bu enterkollekte şebeke
siyle temin edildikten sonra buna 40 megavat 
su ve saireden ilâve ediliyor ve bu suretle 520 
megavat ediyor ki, demek 1963 senesine girer
ken kış ortasında derhal yaz saatini bırakarak 
kış saatine dönmek mümkündü; bu rakamlara 
göre. Çünkü, zirve takat, yani memleketin muh-
tacolduğu takatle sarf edilen takati yekdiğerin-
den çıkardığımız zaman - zirve takat 410 mega
vat ediyor - geriye 109 megavat, sarf edilmesi 
mümkün bir takat kalıyor, 1963 senesine girer
ken. Şu halde, ya Sayın Sanayi Vekili arkada
şımızın biraz inadı vardır; veyahut kendisinin 
istinadettiği teknisyen kütle, zamanında kendim 
sini haberdar etmemişlerdir. Bu itibarla 1963 
senesine girerken, yaz saatinden vazgeçerek kış 
saatine geçmek mümkündü. 

Bu takat meselesinde muhterem arkadaşım 
uzun raporlar okudular. Bendeniz, onları oku
mıyacağım, yalnız kısaca bir rakamla ikaz ede
ceğim. Kış içinde yaz saatinin tatbiki % 6 bir 

• zirve azalması yapıyor; yani, elektrikte ezilme 
tâbir ediliyor ki, bunun % 6 bir tasarruf te
min etmesine mukabil, diğer taraftan 24,5 me-
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gavat ihtiyat vardır. O halde, bu % 6 için bu 
rejime tahammül etmeye de lüzum yoktur. Bi
naenaleyh, bu husustaki izahatı da bendenizi 
bu yönden tatmin etmemiştir. 

Şimdi gelelim arıza meselesine: Arıza mese
lesi mevzuubahsolamaz, çünkü; her yerde maki-
nalarm yedekleri vardır. Arıza olduğu zaman 
derhal yedeği onun yerine ikame edilebilir. 
Nitekim, memlekette seferber edilmiyen birçok 
enerjiler de vardır. Bilhassa Seyhan Barajında 
üçüncü bir türbin boş durmaktadır. Bu sebep
lerle Sayın Sanayi Vekilinin 29 Ekimde, kış or
tasında yaz saati tatbik etmek prensibinden 
vazgeçileceğine dair olan teminatına teşekkür 
etmekle beraber, diğer iddialarını bu rakamla
rın belâgati karşısında bendeniz varit göremer 

inekteyim. 
Sonra Varşova'yı misal gösterdiler. Bence 

Varşova'yı değil, İngiltere, Amerika, îsveç gibi 
dünyanın en ileri gitmiş endüstri memleketle
rini, hattâ Japonya'yı misal gösterselerdi, her 
halde böyle bir tecrübeye, böyle bir misal bula
mamış olacaklardı. Bu itibarla 25 milyon kilo
vat saat tasarrufunu da çok hayalî buldum. 
Yalnız bunu burada izah etmek bir nevi elek
tro - fizik vadisine girmek olur. Bendeniz kültür 
jeneralin hudutları içerisinde kalarak sadece bu 
şekilde mâruzâtımla Yüksek Senatoya bir fi
kir verebildimse kendimi bahtiyar telâkki eder, 
hürmetle selâmlarım. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sanayi Bakanı. 
SANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 

(Burdur Milletvekili) — Muhterem arkadaşla
rım, Sayın Alpiskender, Parlâmento hayatında, 
muhalefetten gelen sorularla, Hükümet kanadı
na ınensubolanlardan gelen sorulara bakanla
rın âdeta farklı bir davranışı varmışeasma be
yanda bulunarak konuşmaya başladılar. Soru
nun ne olduğu İçtüzükte malûmdur. Bu itibarla. 
muhalefetten gelmiş, iktidardan gelmiş diye ka
tiyen bakanlarca fark gözetilerek bir muamele
ye tabi olmasına ne zaruret, ne.ihtiyaç ne do 
kanuni veya örfi bir icap yoktur. 

Arkadaşımız, memleketimizde bahsi biraz 
karıştırdı. Seyhan'da 3 ncü bir türbin boş duru
yormuş,. Bir kere Seyhan'da üçüncü bir türbin 
yok, boş da durmuyor, açık. Onun mukavelesi 
yeni yapılmıştır. Kaldı ki Seyhan'da üçüncü bir 
türbin çalışsa dahi onun İstanbul'a bir faydası 
yoktur. Çünkü enterkollekte sisteme dâhil de-
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ğildir. Şunu da arz edeyim; memleketin umu
mi ve coğrafi durumu itibariyle sıkıntı Garp 
vilâyetlerimizde çekilmiştir. Buralarda zerrece 
bu saat rejiminden şikâyet olmamıştır. Durum 
böyledir. 

1963 te bir saat ileri tatbikattan vazgeçile
bilirdi, diyor-lar. Katiyen. .1963 yılı başında 
bunun tatbiki için yığınla sebepler vardı. Tek
nik, ekonomik, sosyal sebepler, işsizliği de na
zara almak lâzım. Ama sadece Silâhlı Kuvvet
ler mensuplarının 'devamlı olarak tatbik ettiği, 
daha ileride tatbik ettiği, 6,5 - 7 de kalkarak 
7,5 - 8 de iş başı yaptıklarını, memleketimizde 
vazife gören bâzı yabancıların 8 de vazifeye 
başladıkları dikkate alınırsa, kalkınma gayre
ti içinde bulunduğunu ispat etmek durumunda 
olan bir memlekette 5, 6 aylık erkence kalkma 
mecburiyetinin bir. mahzura olacağı kanaatini 
hâlâ taşımamaktayım. (Sağdan «demagoji» se
si) Ve, «demagoji» diyen arkadaşıma arz ede
yim, tersi demagojidir arkadaşlarım. O, kolay!. 
Bu çeşit tedbirlerdir ki, toplum hayatını arzula
dığımız ileri seviyeye götürmek mümkündür. 
Bir firma, üç yerde arazi satmalmış arkadaşlar, 
elektrik enerjisi alabilmek için. Bütün bakan
lıklara müracaat etmiş. 10 bakandan mürek
kep bir komisyonda durumu tetkik edilmiştir. 
Makinası gelmiş, ambalajlı, sandıkta duruyor. 
Şuradan almış, Etibank vermemiştir, buradan 
almış Elektrik Etüt İdaresi vermemiştir. Ne
den? Takat müsait değildir. Demagojik hare
ket, bunlar karşısında mukavemet etmeden, nere
den yayın halde bir baskı geliyorsa, ona teslim ol
mak ve onu Yenmektir. Ama 'bu çeşit mevzular
da hakikati bildiğini savunan ve umumi efkâı a 
izah ettiği takdirde tatmin eden, sorumluluk 
duygusu taşıyan insanlardır k i ; toplum haya
tında cemiyetlerin ve memleketin istikbalini te
minat altına alır. 

24 Megavat ihtiyat varmış, hangi sistemde 
olduğunu söylemedi. Söylese idi ben memnun 
olurdum. Sonra diyor ki, «480 megavat takat 
var zirve saatlerde bu 410 megavat» Halbuki, 
zirva saatlerde takate ihtiyaç vardır, bunun 
tam tersi. Yani 24 megavat ihtiyat hangi sistem
de vardır, söylese idi, cevabımı arz edecektim. 
Kuzey - Batı sisteminde ihtiyat takat yoktur. 
Merinosu çalıştırdık dedim arkadaşlar. Seka'yı 
çalıştırdık, dedim. Demir - Çelik'i çalıştırdık. Ne 
için? Termik santrali pahalı çalışır, onu eri geç 
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çalıştırdık. Hidro - elektrikler ucuz çalışır, su 
bedavadır çünkü. Bu bakımdan daha evvel ser
visten çıkardığımız büyük takatteki termik 
santrali dahi çalıştıran bir sistemde ihtiyat 24 
megavat olamaz. Olsa, olsa kendi seçim dai
resi olan Manisa'da, Soma'da olabilir, doğrudur. 
Ama, orada elektrik ihtiyacımız yok. Orada is
tihlâk bunu alamıyor. Demin tenkidettiğim e. 
Batı fazla istihsal ediyor, istihlâki yok. Kuzey 
işba haline gelmiş, müstehliki çok. Kuzey - Batı
yı, Batı ile birleştirmek suretiyle Batımıı fazla 
elektrik takatini Kuzay - Batıya aktardık. Ve 
bundan 50 -000 kw. takat kazandık dedim. 

Şubatta inşaasma başlanmış olan bir şeyin; 
1961 aralığının sonunda itimat almış bir Hükü
met için de geciktirmiş olabileceğini söylemek 
mümkün müdür? Bu söylenirse, bunu ciddî bir 
görüş olarak değerlendirmek kabil olur mu ar
kadaşlar? 

Pilonlar getirilecek, inşaat vesaire yapılacak. 
Gecikmiş, 1959 dan itibaren geciktirilmiş. 

Sonra, h'er yerde yedekleri vardır, diyorlar. 
Bilmiyorum ama, yedekler büyük takatler için 
mühimdir, küçük takat mühim değildir, çünkü 
bir şey kazandırmaz. Eğer arkadaşımızm bil
diği Kuzey - Batı ve Batı sistemind'e bildiği bir 
şey varsa ve önümüzdeki devrede takdide gide
ceğini bugünden söylediğim Çukurova bölgesin
de varsa bildirsin meşgul olayını. Böyle bir şey 
yoktur. Kasaba santralleri, belediye santralleri 
sisteme 'bağlandıkça, o gruplar servisin dışına 
çıkmaktadır. Biz de o grupları onların ihtiya
ti olarak mıühafaza ettirmiyor da değiliz. Biz o 
grupları memleketin döviz darlığı çektiği bir 
devirde, hariçten elektrik santrali sipariş etmek 
durumunda olan belediyelere aktarma teşebbüs
leri üzerinde çalışırız, mevzuatın elverdiği nis-
bette de tatbikatına'geçeriz. Diyarbakır'ın elek
tr ik sıkıntısı vardır. Sivas'ın elektrik sıkıntısı 
vardır. Ama memleketimizdeki mevzuat, elek
trik politikasının çeşitli merciler elinde toplan
ması mecburiyetini gerektiriyor. Meselâ Salihli 
sisteme bağlanmış ise, onun elinde işe yarıyacak 
bir takat varsa, ondan bir başka yer için fay
dalanılır. Günkü, o belediyenin malıdır. Ama, 
döviz taksisi bakımından biz bir tatbikata geç
mişiz, 'hariçten elektrik takati, santrali getir
mek isliydiler. evvelâ, servis dışı bırakılan, -sis
temlere haşlandığı için, artık o yerde belediye
ce işletilmekte olan santrallerin, ihtiyacı olan 
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belediyelere .geçirilmesi için 'bir tatbikata esasen 
(girmişizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Varşova.'d aki tat
bikatı değil, Amerika'da, Japonya'da, ingilte
re'deki tatbikatı söylesin, diyor. Amerika, Ja
ponya ve İngiltere'de de böyledir arkadaşlar. 
Elektrik takati «ıkıntısı çekildiği zaman, ora
larda da bir ısaa/t ileri almak suretiyle tatbik 
edilmektedir, çünkü aidi olan yol budur. Ar
kadaşımız "Varşova kelimesine bakarak bunun 
ibir 'başka çeşit toplantı olduğu zehabını da ta-' 
şıyor. Tasrih edeyim; Birleşmiş Milletler Teş
kilâtının Cenevre'de merkezi olan Avrupa Eko
nomik Komisyonunun tertiplediği bir toplan
tıdır. Kongre enternasyonaldir. 100 küsur 
milletin üyesi bulunduğu ve Avrupa'daki ko
misyonunun tertiplediği bir kongredir. Polon
ya 'Devletinin misafirliği dışında, başka bir 
alâkası yoktur. 'Birtakım, rakamlar verdi. Ar
kadaşımıza şunu arz edeyim ki, malûmatımın 
hududu dışında verdiği rakamların sı'hihatinden 
emin ise, ('beni yanılttığı veya daha önceden 
tedbir almaya sevk etmediği için - burada ifade 
ettiğim -) memur arkadaşlar üzerinde disiplin 
tatbikatı yapmak üzere, arkadaşımın 'bu bilgi
leri bana vermesini rica edeceğim. 

Temmuzda istihsal edilen karar, yaz saati 
kararı değil, bilhassa belirteyim, «bir ileri 
saat rejimi kararıdır arkadaşlarım, yaz saati 
değil. Alışkanlık, itiyat onu dedirtmekte bizi 
devam ettiriyor. Bu bakımdan, asıl maksat, 
puaııt zamanını dağıtmakdır. Yoksa gece ka
ranlığında biz de kalkıyoruz. Bendeniz Vekâ
lete 8.20 - 8.30 da geliyordum. Bu itibarla, 
'bunda ka f i zaruret vardır. Sarıyar Barajının 
iki türbininin kırkardan 80 bin Kw. la çalışma
sı lâzım. 96 bin kilovatta, çalışıyordu, norma
li ise 80 bin Kw. ve ıbu santralin kuruluşu, zirve 
saatlerinde servise girmek içindir, o normal 
değildir. Ama bulgun vaziyet müsaittir, ';;;;-
1ar kabarıktır. Termik santralin çalışması pa-
'halıdır. Onları servisten çıkarıyoruz, hunla-
!i ıservise koyuyoruz. Esasında termik sant
rallerin, Hidro - Elektrik santralinin bir sis
tem içinde bulunmasının büyük ekonomik de
ğeri termik 'santrallerin işletilmesi pahalı, Hid
ro - Elektrik santrallerinin kuruluşu paihalı 
santrallerden bulunmasıdır. Ama Hidro -
Elektrik santrallerden istihsal edilen elektrik 
kilovatsaati ucuz, termiklerde pahalıdır. Bu 
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iki sistemi ekonomik olarak yürütebilmek siste
mine matuf ve geçen 1,5 yıl içinde zaruri ola
rak bu tatbikat içinde 'bulunulmuştur. Maru
zatım budur. Tekrar rloa ediyorum, 24 meıgo-
vat ihtiyat nerede ise, 'nerede fazla varsa, ser
vis dışında ihtiyatlar nerede ise, yerini 'söyle
sinler. Filhakika Seyhan Barajında lüzum ol
mamakla beraber, çünkü paihalı olmaktadır. 
25 - 30 milyon civarında bir para tutar. Bu şe
kilde bir üçüncü ünite vardır. 'Bunu ça'lıştır-
mamrşısak, israf etmişsek, bunu da bildirsin. 
Bunun üzerinde meşgul olayım. 

Bu (hususta tedbir zaruri idi. ''Bugün dahi 
aynı kanaati muhafaza etmekteyim. 29 Ekime 
kaldırılabiimesinin sebebi, Hidro - Elektrik 
santrallerinin tam takat ve takatlerinin de 
'üzerinde, çalışmalarına imkân 'hâsıl olması ve 
bundan daha mühimimi Batı ile Kuzey - Batı
nın birbirine raptedilmiş (Olmasından ileri gel
mektedir. 

Maruzatım1 bundan ibarettir. 

(BAŞKAN — Çalışma Bakanı. 
ÇALIŞMA [BAKANI BÜLEİNT EOEVİT 

(Ankara Milletvekili) — Efendim, benim Sa
yın Sanayi Bakanının verdikleri geniş teknik 
izahattan sonra huzurunuzu işgal etmeme ihti
yaç kalmıyacaktı; ancak, ISaym Alpisken-
der'in konuşmalarında benim de Sayın IS an ay i 
Bakanını ikaz etmiş olduğum intihamda bulun
duklarını söyledikleri için huzurunuzu işgal 
ediyorum. Ben bu hususta 'Sayın Sanayi: Ba
kanını ikaz etmek ihtiyacını duymadım. 'Çünkü 
bana ulaşan pek mahdut sayıda şikâyetler üze
rine durumu kendilerinden öğrendiğim zaman, 
verdikleri izahat beni tamamen tatmin etti. Ve 
Sayın soru (Sahibinin sorularının Bakanlığımı 
ilgilendiren kısmında, sorulduğu üzere bu kara
rın çalışıma ve iş hayatını felce uğrattığını tes
hil ötmemiz şöyle dursun, tersine bu karar saye
sinde bâzı bölgelerde elektrik enerjisinin ye
tersizliği önlenmiş olduğu için dolayısiyle çalış
ma ve iş hayatının felce uğramaısmiTi da önlen
miş olduğu sonucuna vardık. 

Saygılarımla, 

BAŞKAN — İçişleri Bakanı, yoklar. Buyu
run, Sayın Alpiskender. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem arkadaşlarım; evvelâ Sayın Sanayi Ba
kanının bir sorusuna cevap vermek isterim. 

14.5.1963 O : 1 
Bunu belki kendilerine ifade ederken benim 
ifademden olmuştur, veyahut kendilerini yanlış 
anlamışlardır. Zirve 410,3 megaıvat. Mevcut ta
kat, disposabily takat yani her an kullanılabi
lecek 480 mckawattır. 1963 senesine girerken, 
480 +40=520 megawat oluyor. 40 da, bu sula
rın artması ve Kuzey - Batı enterkollekte şebe
kesinin bağlandıktan sonra elde edilendir'. Şim
di 520 den 410,3 çıktığı zaman 109 kalıyor. 1962 
senesinde ise, 24,5 ihtiyat takat vardı. Bu hu
susları kendilerinin yüksek dikkatine arz et
mek isterim. Ve bunlar da bilhassa Sanayi Ba
kanlığından alınmıştır. Bana verdikleri gibi 
kendilerine de aynı malûmatı vereceklerdir ve 
kendilerinin bu işle samimiyetle meşgul olacak
larına itimat ettiğim için, tekrar huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Sonra muhalefet ve muvafakat meselesine 
gelince : Başbakan bir gün burada, «Siyasi par
tiler bence çok mühimdir» dedi ve bilhassa mu
halefet partisi tâbirini kullandı. Onun için bu 
memlekette muhalefet partilerinin, icra orga
nını murakabe bakımından, daha üstün bir ehem
miyeti olduğunu kendisi de eski bir parlömanter 
olarak takdir buyururlar-, ümidindeyim. 

Sayın Sanayi Bakarımın bir sözüne daha ce
vap vereyim : Saat 17, zirve saatidir, dediler. 
«Bu öyle bir saattir ki, bu saati sağa sola kaydır
ıl Lazsak veya geri dü sürmezsek bu saatte mev
cut enerji, mevcut sarfiyatı karşılıyamaz.» de
mek istiyorlar. Okudukları raporlardan da bu 
anlaşılıyor. Eğer dâva bu ise, bunun başka ted
birleri vardır. 

Meselâ, birçok Garp memleketlerinde oldu
ğu gibi, öğle paydosunu kaldırırsınız. Saat 4 te 
paydos edersiniz. Zaten alaturka öyle ye inek
leri rehavet verir. İş hayatım felce uğratır. Av
rupa memleketlerinde olduğu gibi, bir sandviç 
ve bir çayla öyle yemeği ve paydosları geçiştiri-
lebilir. Ve bu şekilde beşe, dörde indirilebilir, 
bu da bir tedbir olabilir. Demek ki, birçok ted
birler var. Mutlaka saat 17 yi 14 e düşürmek 
meselesi yoktur. Bunu sağa sola kaydırmak baş
ka şekillerde de olur. Amerika, İngiltere ve İs
viçre'de de böyledir. 

Şimdi Sayın Çalışma Vekilinin ifadelerine 
temas edeceğim : Bir defa, birçok troleybüs, 
tren ve tramvaylar çok erken saatte sefere baş
ladıkları için ve yolcularının kısmı küllisini 
alamadıkları için hakikaten hem beyhude ener-
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j i sarf etmişler, bir israf olmuştur; hem de bu 
vasıtalara yetişemiyen vatandaşlar zamanında 
iş başlarında bulunamamışlar, geç kalmışlardır. 
Bunu okul hayatında gördüğümüz gibi birçok 
sanayici arkadaşlarımızdan da bizzat duymuş 
bulunuyorum. Çalışma Bakanı kendi hayatında, 
kendi evinde, kış ortasında bu yaz saati tatbik 
edildikten sonra, hizmetçisinin her gün munta
zam gelip, sabah kahvaltısını zamanında hazır
ladığı iddiasında her halde bulunamaz. Benim 
de hizmetçim veya bir başka arkadaşımın, bir
çok arkadaşların müstahdemleri zamanında ye
tişemezler; yetişememişlerdir ve onlardan isti
fade edememişlerdir. Bunun için ya kahvaltıyı 
hazfetmişlerdir, yahut da hizmetçiyi beklerken 
gecikmişlerdir. Bir fabrika hayatında bu me
sele daha çoktur. Bir kışla hayatında ve mek
tep hayatında muayyen saatlerde yetişmek ve 
bulunabilmek, yatıp kalkma aynı yerde olduğu 
için belki zamanında yetişilebilir. Muayyen sa
atleri vardır. Ama değişmez bir realitedir ki, 
kış ortasında yaz saati sosyal nizamı bozmuş ve 
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iş hayatında da aksamalara sebebiyet vermiş
tir. Nitekim Sanayi Bakam diğer bakan arka
daşlarım kendisini ikaz ettiklerini ve bu müra
caatı kendisine yazılı ve sözlü olarak yaptıkla
rını beyan buyurdular. Bunu bendeniz birçok 
sanayi müesseselerinden sorarak öğrenmiş bu
lunmaktayım. Onun için bu husustaki görüşleri 
belki bâzı sahalarda varittir, yerindedir. Ama 
birçok sahalarda yerinde olmadığından dolayı 
kıymetli arkadaşımın dikkatini bu noktalara da 
çekmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Muhterem arkadaşlar, daha 17 sual vardır. 

Suallere devam etmek isterim, ama Bakanlar 
Kurulunun mühim bir toplantısı varmış, Ba
kanlar toplantıya gitmek mecburiyetindedirler. 
tasvibederseniz bunları gelecek birleşime bıra
kırım. 

Gelecek birleşime bırakılmasını reyinize su
nuyorum : Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 6183 say ıh Âmme alacaklarının tahsil 
usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 
5 nci bendi ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/230, C. Senato
su 1/208) (S. Sayısı: 117) (1) 

BAŞKAN — Bir arkadaşımızın teklif var
dır, okutuyorum : 

Başkanlık Divanına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler sırasında bulunan 117 S. Sayılı kanun tasa
rısının öncelikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 
BAŞKAN — 117 sıra sayılı kanun tasarısı

nın öncelikle görüşülmesi teklif edilmektedir. 
Bu teklifi reyinize sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 117 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

Maddelere geçilmesini reyinize sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, okutuyorum. Zaten 
komisyondan da ivedilik teklifiyle gelmiştir. 

Başkanlık Divanına 
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş

ler sırasında bulunan 117 sıra sayılı kanun ta
sarısının ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Tabiî Üye 

Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — İvedilik teklifini reyinize su
nuyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... İvedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci 
bendi ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. — 6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu 
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maddesinin 5 nçi bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şa
hıslar tarafından gösterilen ve alacaklı âmme 
idaresince haciz varakasına müsteniden haczedi
len menkul ve gayrimenkul mallar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenL. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 60 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 60. — Kendisine ödeme emri tebliğ 
edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu 
ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı 
takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar 
bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek 
üzere hapsolunur. 

Hapis kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 7 
günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil dai
resinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii 
hâkimi tarafından verilir. 
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Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca der

hal infaz olunur. 
îera tetkik mercii hâkimi tarafından verilen 

hapis kararları her türlü hare ve resimden mu
aftır. 

Bu maddeye göre verilen cezalar tekerrüre 
esas olmaz.» 

SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
Müzakerelere devam edemiyeceğim. Çünkü, Hü
kümetten hiç kimse kalmamıştır. Ben mümes
sillerini bırakırlar tahmin etmiştim. Onlar da 
yoklar. Binaenaleyh, kanunların müzakeresi 
yapılamıyacaktır. Diğer maddeler de Hüküme
tin bulunmasını gerektirdiği için görüşüiemi-
yecektir. 

Bu sebeple Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

B.) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR7 

1 — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yularında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımla/ı'in miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı îlyas 
Seçkin'in, cevabı (7/85) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanlığı 

tarafından gayet açık ve yazılı olarak her mad
denin ayrı ayrı cevaplandırılmasına delâletleri
nizi arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir 

1. Vekâletiniz ve vekâletinize bağlı bilumum 
müdürlükler taralından: 

a) 1963 bütçe yılında Tunceli vilâyetine ya
pılan yatırımların miktaıierı ve yerleri. 

b) Yeniden hizmete girmesi çin programa 
alman müesseseler ve tesisler nelerdir, yerleri ve 
adları.? 

e) 1963 bütçe yılında etüdünün yapılması 
İcabeden işler var mıdır.? Varsa nelerdir ve 
yerleri.? 

ç) 1964 yılı bütçesinde bütün vilâyet dâhi
linde yapılması düşünülen yatırımların miktarı 
ve yerleri.? 

d) 1964 bütçe yılında hizmete konulması dü
şünülen müesseseler ve tesisler var mıdır - ? Varsa 
yerleri ve adları.? 

e) 1964 bütçe yılında etüdlerinin yapılması 
icabeden işler var mıdır varsa nelerdir ve yerleri? 
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T. C. 

Bayındırlık Bakanlığı 2 . 5 . 1963 
Hususi Kalem 

Sayı : 108/313 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Ugi : 20 Mart 1963 gün ve 1924-7185-2411 
sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Sayın 
Mehmet Ali Demir'in, bakanlığımız ve bakanlı
ğımıza bağlı daireler tarafından Tunceli vilâye
tinde ele alman Bayındırlık işleri ile ilgili olarak 
verdiği yazılı soru önergesindeki sorular aşağı
da cevaplandırılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Bayındırlık Balkanı 

lİyas Seçkin 

1. 1963 bütçe yılında Tunceli vilâyetinde 
yapılacak karayol yatırımları ilişik (a) işeretli 
cetvelde, su işleri konusunda yapılacak yatıtım-
lar, ilişik (b) işaretli cetvelde, yapı isleri komı-
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sunda yapılacak yatırımlar da ilişik (c) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

2. 1963 yılı etüd programımız, Bayındırlık 
konusundaki türlü ihtiyaçları tesbit için bütün 
memleket çepında yepılmakta olan mutad etüd 
ve araştırmalarımızdan başka, Tunceli Vilâyeti 
bakımından bir özellik arz eden Tuceli - Perte-
ki - Camiikebir mahallesinin taşkından korun
ması ve rusubat kontrolü, Çemişkezek arazisinin 
sulanması ve taşkından korunması ile Pülümür -
Hacılı sulamasının etüdlerini ihtiva etmektedir. 

Tunceli Vilâyeti sınırları içinde bulunan di
ğer su işleri Fırat Nehri havzasının geliştirilme
si ile yapılmakta olan istikşaflar arasında ele 
alınmıştır. 

3. 1964 yılı tatbikat programı tasarısının 
hazırlanmasına çalışılmaktadır. Bu tasarı yetki
li makamların tasdikinden sonra kati mahiyet 
arz edeceğinden, yazılı sorunun ç, d ve e parag
raflarına şimdiki halde cevap vermeğe imkân 
yoktur. 

- 1 8 i -
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Cetvel : (a) 

Karayolları Genel Müdürlüğünce Tunceli ilinde 1963 yılında yapılacak yatırımlar 

îşin adı 

Tunceli - Pülümür yolu (çığ tünelleri) 21 - 51 km. arası 
Tunceli - Ovacık geçit yolu 0 - 65 km. arası 
Tunceli - Pülümür (onarım) 0 - 65 km. arası 
Tunceli - Mutu yolu 46. km. de Harcık I. köprüsü Tul M. : 41 
Tunceli - Mutu yolu 46. km. de Harcık II. köprüsü Tul M. : 33 
Ovacık - Havasor yolunda Havasor köprüsü Tul. M. : 30 
Tunceli - Pülümür yolunun köylere bağlantısı için asma T. ve nsma 
sancak - Kovancılar yolunda asma III köprüsü 
149 km. devlet yolunun bakımı için 
102 km. il yolunun devlet bakımında tutulması için 
ilin ele alacağı işler : 
İl yolu yapımı : 
Tunceli - Sin • Hozat üt. 
İl yolu onarımı : 
Çcmişgezek - Germini 
İl yolu bakımı : 
Mazgirt - Kotra - Çarsancak 
Hozat - Ovacık 
Mazgirt - Muhundu 
llt. fŞavak 
il yolu köprüleri : 
Köprü onarımı 
Tesisler : 
Atelye ye garaj ikmali 
Köy yolu yapımı : 
Mazgirt ü t - Kızılkaya köyü 
Çemişgezek üt - Ulukale 
Köprü : 
Onarım 

M köprüleri Çar-

0 - 14 km. arası 

0 - 13 km. arası 

0 - 22 km. arası 
0 - 41 km. arası 
0 - 10 km. arası 
0 - 8 km. arası 

0 - 10 km. arası 
0 9 km. arası 

1963 yılında 
sarf edilecek 
tutar T. L. 

3 000 000 
1 150 000 
190 000 

300 000 
10 000 

75 000 
381 000 
250 000 

200 000 

150 000 

28 600 
50 300 
13 000 
10 400 

105 000 

150 000 

100 000 
100 000 

5 000 
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Cetvel : (b) 

1963 yılında Tunceli ilinde yapılacak su işleri 

İşin adı 

Sulama ve drenaj 
Tunceli - Peri sulaması 
İdame ve onarım 
Peri sulaması 
İçme suyu 
Merkez - A. Derehak Mez. 
Merkez - Çukuraltı Malı. 
Merkez - Çukurkilise Mez. 
Merkez - KörtÖsor 
Çemişgezek - Hıdıroz 
Mazgirt - Hanik 
Ovacık - Bilgeo, - Kavak Mez. 

1 köy 
1 köy 
1 köy 
1 köy 
1 köy 
1 köy 
1 köy 

u •<* f? ,& , 

Keşif 
(1 

be 
000 1 

deli 
.L.) 

180 

29 

36 
15 
18 
39 
90 
38 
12 

1963 te s sarf 
edilecek 

(1 000 

-

T.L.) 

150 

29 

36 
15 
18 
39 
90 
38 
12 

Toplan 428 432 

Cetvel : (c) 

1963 yılında Tunceli ilinde yapılacak yapı işleri 

İşin adı Keşif bedeli 

Tunceli Kalan lisesi 
Pülümür Tek. Zir. Merkez bi. 
Çemişgezek Jan. Karakol inş. 
Mazgirt Hükümet konağı 
Hozat 3 ncü Jan. Er Okulu onarımı 
Hozat 3 ncü Jan. Er Okulu onarımı 
Hozat 3 ncü Jan. Er Okulu tesisat 
onarımı 

4 275 237 

1 502 144 

1963 yılı 
ödeneği 

500 000 
190 000 
100 000 
600 000 
40 000 
20 000 

20 000 

— 187 
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5. •— Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 

Mehmet Ali Dem/irin, 1,963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması düşü
nülen yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazılı soru önergesi, Maliye Bakanı Ferid Mc-
len'in cevabı (7/80) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanlığı 

tarafından gayet açık ve yazılı olarak her 
maddenin ayrı ayrı cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ve rica ederini. 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

1. Vekâletiniz ve vekâletinize bağlı bilû
mum müdürlükler tarafından : 

a) 1963 bütçe yılında Tunceli vilâyetine 
yapılan yatırımların miktarları ve yerleri. 

b) Yeniden hizmete girmesi için progra
ma alman müesseseler ve tesisler nelerdir, yer
leri ve adları" 

c) 1963 bütçe yılında etüdünün yapılma
sı ic ab e d en işler var mıdır? Varsa nelerdir 
ve yerleri 

ç) 1961 yılı bütçesinde bütün vilâyet dâ
hilinde yapılması düşünülen yatırımların mik
tarı ve yerleri? 

d) 1964 bütçe yılında , hizmete konulma
sı düşünülen müesseseler ve tesisler varmı-
dır - varsa yerleri ve adları? 

e) 1964 bütçe yılında etüdlerinin yapıl-
sı ieabeden işler var mıdır varsa nelerdir? 
ve yerleri? 

T. O. 
Maliye Bakanlığı 10 . 5 . 1963 

Bütçe ve Malî Kontrol 
G. M. Bütçe Şb. 

Sayı : 114/445-42/6284 

Konu : Tunceli ilinde 1963 
ve 1964 yılında Bakanlığım
ca yapılacak yatırımlar Hk. 

14.5.1963 O : 1 
mezkûr il Senatörü Mehmet Ali Demir tara
fından verilen, yazılı soru önergesi incelendi: 

1963 - 1964 yıllarında Tunceli ili hudutla
rı dâhilinde bakanlığımıza bağlı bulunan T. 
C. Emekli Sandığı Devlet Malzeme Ofisi ve 
Amortisman ve Kredi Sandığı Genel müdür
lüklerinin yapılacak yatırımları bulunmamak
ta olup, bakanlığımızca aşağıda, işler yapı
lacaktı r: 

1. Onarımlar. 
a) 1 iıı yıl vâki taleplere binaen, yalnız 

İl Hükümet konağının onarımı için 8 635 98 
liralık ödenek mahalline gönderilmiştir. 

b) Onarım işi bu yıl ikmâl ettirilecektir-. 
c) Ovacık ilçesinde mevcut 10 adet me

mur konutunun onarımı için 36 955 61 liralık 
ödenek laiebedilmiştir. Bu talep ikinci parti 
onarım ödeneği tevziinde nazara alınacaktır. 

d) Bundan başka vâki olacak yeni tek
liflerin aynı şekilde karşılanmasına çalışıla
caktır. 

2. Yeni inşaat programları. 
a) Mazgirt ilçesinde 1963 yılında bir Hü

kümet konağı inşası takarrür ettirilmiş ve 
program gereğince eksiltmeye konularak iha-
1 esi t amanı la im ıışt ı r. 

. b) Sözleşmesi gereğince Hükümet kona
ğının 1964 malî yılı sonunda i'kmâli ve hiz
mete açılması gerekmektedir. 

e) 1964 yılında il ve ilçelerde yapılması 
düşünülen bir yatırım mevzuu yoktur. 

d) 1964 yılında etüdleri yapılması ica
beden işler bulunmaktadır. 

e) Ayrıca, beş yıllık inşaat programına 
Cemişgezek Hükümet konağı dâhil bulun
maktadır. 

Arz ederim. , 
Maliye Bakanı 

F . Melen 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, 1963 ve 1964 yıllarında 
Tunceli vilâyetine yapılan ve yapılması $üsu
niden yatırımların miktarı ile yerlerine dair 
yazıtı soru önergesi, 'Ticaret Bakanı Muhlis Elci
nin cevabı (7/81) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularınım Ticaret Bakanlığı ta

rafından gayet açık ve yazılı olarak her madde-

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 20.3.1963 

gün ve 1931 - 780/2416 sayılı yazıları. 
Yazılarına bağılı olarak alman, Tunceli 

iline 1963 ve 1964 yıllarında, bakanlığım, ve 
bağlı dairelerince yapılacak yatırmalara dair 
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nin ayrı ayrı eevaplandırlmasma delâletlerini
zi saygdarımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir 

1. Vekâletiniz ve vekâletinize bağlı bilu
mum müdürlükler tarafından: 

a) 1963 bütçe yılında Tunceli vilâyetine ya
pılan yatırımların miktarları ve yerleri ? 

b) Yeniden hizmete girmesi için programa 
alınan müesseseler ve tesisler nelerdir, yerleri ve 
adaarı? 

e) 1963 bütçe yılında etüdünün yapılması 
icabeden işler var mıdır? Varsa nelerdir ve 
yerleri? 

ç) 1964 yılı bütçesinde bütün vilâyet dâhi
linde yapılması düşünülen yatırımların miktarı ! 
ve yerleri? 

d) 1964 bütçe yılında hizmete konulması 
düşünülen müesseseler ve tesisler var mıdır? 
Varsa yerleri ve adları ? 

e) 1964 bütçe yılında etüdlerinin yapılması 
icabeden işler var mıdır? Varsa nelerdir? Ve 
yerleri? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 13 . 5 . 1963 

Tetkik Kurulu Başkanlığı 
Sayı : 11/378 j 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine j 
ilgi : 20 . 3 , 1963 tarih ve 1928 - 7/81-2415 i 

sayılı yazıları: i 

14.5.1963 O : 1 
Tunceli ili dâhilinde bakanlığıma bağlı te

şekküllerden yalnız T. C. Ziraat Bankasının: 

a) 1963 bütçe yılında Tunceli ili Mazgirt 
kazasında hizmet (binası inşaatı 435 958,35 
Türk lirasına ihale edilmiştir. Yalnız hizmet 
binasının arsası Mazgirt Belediyesi tarafından 
istimlâke tabi tutulduğundan, arsa ihtilâfı do-
layısiyle inşaata başlanamamıştır. 

b) Yukarıda izah edildiği şekilde ihalesi 
yapıldığı halde henüz inşaata bajşlanılamıyan 
Mazgirt hizmet binası, 

e) Nazimiye kazasında inşa ettirilecek hizmet 
binasının etüdü yapılmaktadır. Keşif bedeli tak
riben 400 000 Türk lirasıdır. 

ç) 1964 bütçesinde bütün il dâhilinde yap-i.-
ması düşünülen bir yatırım yoktur. 

d) 1964 yılı bütçesinde Nazimiye ajansı hiz
met binasının açılmasına çalışümaktadır. 

e) 1964 bütçe yılında etüdleri yapılması 
icabeden bir iş yoktur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kuru
mu, Petrol Ofisi, Türkiye Halk Bankası adı ge
çen ilde yatırım yapmak üzere bir karar alma
mıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Muhlis Ete 

>»-< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

ALTMIŞÜÇÜNCÜ BÎRLEŞÎM 

14 . 5 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in dönüşü
ne kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu'nun vekillik 
etmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/186) 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşüne kadar 
kendisine Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Hasan Dinçer'in vekillik etmesine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/187) 
B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/124) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Türkiye'deki fikir çekişme
lerine ve çeşitli saldırganlıklara dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/143) 

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

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

5. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit 
Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Turizm Dairesi 

Müdürlüğünce hazırlanan bir turistik haritada 
Hatay'ın kendi millî hudutları içinde gösteril
mesine dair, Dışişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/160) 

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

7. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Millî Eğitim Yaymevle-
rinde satılan neşriyata dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/163) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, Ege ve Atatürk üniversi
telerine bağlı bir Veteriner Fakültesi açılması
na dair Millî Eğitim ve Tarım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/166) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul Üniversitesi Rek
törü Sıddık Sami Onar'a dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/167) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Ça
ğa 'nm, Türk petrolü ile petrolcülüğünü koru
mak için ne gibi kanuni ve ekonomik tedbirler 
düşünüldüğüne dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/168) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ra-
sim Giray'm, korunmaya muhtaç çocuklara dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/169) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Sadık Artukmaç'ın, Ankara'da ikinci bir Tıp 
Fakültesinin açılıp açılmıyacağına dair Millî 
Eğitim ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/170) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Toprak dergisi sahibinin üniver
site gençliği tarafından yapılan sorgusuna dair 



İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/171) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan 
Kangal'ın, İstanbul'da bulunan Askerî ve De
niz müzelerinin durumu ile bu müzelerin Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlanma
sına dair Millî Eğitim ve Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlarından sözlü sorusu (6/172) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, kaloriferlerde linyit kömürü yerine 
Fuel Oil yakılmasına dair, Maliye, Sanayi ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/174) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, komünizme karşı Hükü
metin aldığı tedbirlere dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/176) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hidayet 
Aydmer'in, resmî memurların çalışma saatleri
ne dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/177) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, açılması düşünülen Tıp 
Fakültelerine dair Sağlık ve Sosyal ve Millî 
Etiğim Bakanlarından sözlü sorusu. (6/178) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, İstanbul Yüksek İslâm Ens
titüsünün arsasına dair Devlet ve Millî Eğitim 
Bakanlarından sözlü sorusu. (6/179) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile İstanbul Milletvekili Rıza Bertan'm, İn
hisar beyiyelerinin üçte birinin harb malûlleri
ne ve şehit, dul ve yetimlerine tahsis ve tevzii-

2 — 
I ne dair olan 1485 sayılı Kanunun 5755 sayılı 

Kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin tadili 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu raporu. (M. Meclisi 
2/79, C. Senatosu 2/46) (S. Sayısı : 118) [Da
ğıtma tarihi : 29 . 4 .1963] 

2. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'ııun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2266 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi 4/70; C. Senatosu 4/9) (S. Sayısı : 
92 ye ek) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1963] 

3. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Şinasi 
Özdenoğlu ve bir arkadaşının, Kurucu Meclis 
Dilekçe Komisyonunun 3 . 9 . 1961 tarihli Haf
talık Karar Cetvelindeki 67 sayılı Kararın 
Umumi Heyette görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
4/4; C. Senatosu 4/6) (S. Sayısı : 93 e ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 4 .1963] 

4. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2228 sayılı 
Karann Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/60; C. Senatosu 4/7) (S. Sayısı : 
94 e ek) [Dağıtma tarihi : 13 . 4 .1963] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sanibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2262 sayılı 
Karann Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/66; C. Senatosu 4/12) (S. Sayı
sı : 111) [Dağıtma tarihi 17 . 4 . 1963] 

6. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2265 sayılı 
Karann Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/69; C. Senatosu 4/13) (S. Sayı
sı : 112) [Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 1963] 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2261 sayılı 
Karann Umumi Heyette görüşülmesine dair 



önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/65, C. Senatosu 4/16) (S. Sayısı: 
113) [Dağıtma tarihi : 19 . 4 .1963] 

8. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 227 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/62, C. Senatosu 4/15) (S. Sayısı : 
114) [Dağıtma tarihi : 19 . 4 .1963] 

9. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 . 2 . 1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2259 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 4/63, C. Senatosu 4/14) (S. Sayısı : 
115) [Dağıtma tarihi : 19 . 4 .1963] 

10. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahim-
oğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24 .2 .1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2226 sayılı 
Karar ile 2227 sayılı Kararın Umumi Heyette 
görüşülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 4/57 - 4/59, C. 
Senatosu 4/17) (S. Sayısı : 119) [Dağıtma ta
rihi : 29 . 4 .1963] 

11. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu rapo
ru (2/15) (S. Sayısı 65 e ek) [Dağıtma tarihi : 
18.10.1962] 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — 6183 sayılı Âmme alacaklarının tah
sil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu madde
sinin 5 nci bendi ile 60 ncı maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Geçici Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/230, C. Senatosu 1/208) (S. Sayısı : 117) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 4 .1963] 





Dönem : 1 g 
Topianü : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : | 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 
ncu maddesinin S nci bendi ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/230, 

C. Senatosu 1/208) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 91) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5 . 4 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2477 - 11911 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 3 . 4 . 1963 tarihli 66 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, 6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 
5 nci bendi ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 20 . 6 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 . 3 . 1963 ve 1, 3 . 4 . 1963 tarihli 61, 65 ve 66 ncı birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle gö
rüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 91) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 25 . 4 . 1963 
Esas No. : 1/208 

Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 4 . 1963 tarihli 56 ncı Birleşiminde kurulması ka
bul edilen Geçici Komisyona havale buyıırulan (6183 sayılı Âmme .alacaklarının tahsil usulü 
hakkındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci bendi ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı) komisyonumuzun 18 . 4 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri
nin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 
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Kanun tasarısının ihtiva ettiği 60 ncı madde ifade bakımından vazıh bulunmaması ve (Hapisle 

tazyik) in taşıdığı mâna bakımından arzu edileni ifadeye elverişli bulunmaması dolayısiyle bahis 
konusu 60 ncı madde komisyonumuzca aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 60. — Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu 
ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar, 
bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapsolunur. 

Hapis kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 7 günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil daire
sinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii hâkimi tarafından verilir. 

Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal infaz olunur. 
İcra tetkik mercii hâkimi tarafından verilen hapis kararları her türlü hare ve resimden mu

aftır. 
Bu maddeye göre verilen cezalar tekerrüre esas olmaz.» 
Tasarının ihtiva ettiği diğer maddeler Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile 

aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Tabiî Üye Ordu Tekirdağ Sinop 
//. Tunçkancd E. Ayhan Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkını mahfuzdur. 

8. Üren S. Batur 

Sivas 
//. Söylemezoğlu 

Kayseri 
II, Kalpaklıoğlu 

Balıkesir 
K. öz t aş 

Konya 
M. Dinekli 

İstanbul 
F. Başak 

Uşak 
K. Coşkunoğlu 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 117 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

6183 sayılı Âmme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kamımın 10 ncu maddesinin 5 ncı bendi 
ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 6183 sayılı Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki Kanunun 10 ncu 
maddesinin 5 nci bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

5. İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şa
hıslar tarafından gösterilen ve alacaklı âmme 
idaresince haciz varakasına müsteniden haczedi
len menkul ve gayrimenkul mallar. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 60 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Mal bildiriminde bulunmayanlar . 
Madde 60. — Kendisine ödeme emri tebliğ 

edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu 
ödemediği halde mal bildiriminde de bulunmaz
sa bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek 
üzere hapisle tazyik olunur. 

Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebli
ğini ve 7 günlük müddetin bitmesini mütaa-
kıp tahsil dairesinin yazılı talebi üzerine icra 
tetkik mercii hâkimi tarafından verilir. 

Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal 
infaz olunur. 

îcra tetkik mercii hâkimi tarafından veri
len hapsen tazyik kararları her türlü hare ve re
simden muaftır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce mer'i 60 ncı maddeye göre en 
büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği 
zatın tasdiki ile tekemmül etmiş ve henüz infa
zına başlanmamış olan kararlar değişik 60 ncı 
maddeye göre yeniden alınır. İnfazına başlanmış 
olanların infazı durdurulur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEUİCl KOMİSYONUN KABUL ETTİOİ 
METİN 

6183 sayılı Amme alacaklarının tahsil usulü hak
kındaki Kanunun 10 ncu maddesinin 5 nci bendi 
ile 60 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 60 ncı maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 60. — Kendisine ödeme emri tebliğ 
edilen borçlu, 7 günlük müddet içinde borcunu 
ödemediği ve mal bildiriminde de bulunmadığı 
takdirde mal bildiriminde bulununcaya kadar 
bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek 
üzere hapis olunur. 

Hapis kararı, ödeme emrinin tebliğini ve 7 
günlük müddetin bitmesini mütaakıp tahsil dai
resinin yazılı talebi üzerine icra tetkik mercii 
hâkimi tarafından verilir. 

Bu kararlar Cumhuriyet Savcılığınca derhal 
infaz olunur. 

İcra tetkik mercii hâkimi tarafından verilen 
hapis kararları her türlü hare ve resimden muaf
tır. 

Bu maddeye göre verilen cezalar tekerrüre 
esas olmaz.» 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisi Genel Ku
rulunca kabul edilen geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun- # 
ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 117 ) 




