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Elliyedinci Birleşim 

2 . 4 , 1964 Perşembe 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 

İçindekiler 
Sayfa 

662:663 
663 

664,678 

664 4. — Demeçler ve söylevler 
1. — Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-

nııı, Martslhall kredilsiınin tıaitlhilkmdelki ak
saklıklara ve bu konuda Hükümetçe 
âcil tedbir alınması gerektiğine dair 
demeci. 664 

2. —. Başkanın; memleketimizi ziyaret 
etmekte ve şu anda toplantı salonuna 
teşrif öt'mitş îbullunian Pakistan Culmlhu-
riyeti Parlâmentosu îyi Niyet Heyetini 
Cumhuriyet Senatosu adına hürmet ve 
muhabbetl'3 selâmladığını bildiren de
meci. 664:665 

3. —• Samsun Üyesi Fethi Tevetoğ-
lu'nuıı, Alman ve Pakistan heyetlerinin 
memleketimizi ziyaretlerinden ve Pakis
tan'ın Kıbrıs konusunda Türkiye'yi des
tekleme kararından duyulan memnuni
yeti belirten ve bu mevzuda Kore'nin ta
kındığı tavrı takbih ile Kore'deki birliği
mizin geri çekilm'esıinıi îistffiyen demeci. 665:666 

5. — Başkanlık 
rula sunuşları 

Sayfa 
Divanının Genel Ku-

666,669 

1. —• Berlin Parlâmentosundan bir he
yetin davet edilmesi hakkında Müşterek 
Başkanlık Divanınca karar alındığına 
dair Başkanlık tezkeresi. 666 

2. — Tokat Üyesi Zihni Betil ve arka
daşlarının; Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin seçimi hakkındaki Kamlnun değiş-
tirilmesin'3 dair kanun teklifini görüşmek 
üzere, Anayasa ve Adalet Komisyonu ile 
İçişleri Komisyonundan seçilecek yedişer 
üyenin iştiraki ile bir Geçici Komisyon 
teşkiline dair önergesi (M. Meclisi 2/630; 
C. SenMİtıosu 2/124) 666:668,669:672,684:685 

3. — 5434 sayılı Türlüye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonlar raporları (M. Mec
lisi 1/505; C. Senatosu İ/389) (S. Sa
yısı : 433) 672,682:683 



Sayfa 
6. — Genel görüşme 672 
1. —• Cıını ruriyet Senatosu Balıkesir 

Üyesi Hasan Ali Türker ve 9 arkadaşı-
mm tomlıım ve köy kalkınmasında ta-
kibedileeek politika hakkında bir genel 
görtüşım'G .aıçaılmıaisına dıaıir önerjgesÜ (8/9) 672:678 

7. — Sorular ve cevaplar 679 

B) Yazılı sorular ve cevapları 679 
1. —- 'Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üye

si Mehmet özgüneış'in, Çankırı Kız Sa-

1. — GEÇEN \ 

Samsun Üyesi Fethi Tevvtoğlu; tütün piya
sasının bugünkü dununu ve tüccarların elin
de bulunan 1962 tütünlerinin satışının temini 
ve tütün piyasasının sürüklenmekte olduğu 
krizden kurtarılması için gerekli tedbirlerin 
acilen alınması lüzumunu belirtti. 

Diyarbakır Üyesi İhsan Hamit Tigrel; ge
çen hafta İstanbul'da Şehir Tiyatrosunda gös
terilmekte bulunan bir temsili protesto maksa-
diyle yapılan baskın hareketini takbih etti. 

Elâzığ Üyesi Rasim Giray, Samsun Üyesi 
Cemalettin Bulak ile 

Erzurum Üyesi Ra.limi Sanalan ve Tokat 
Üyesi Osman Haeıbaloğlu'nun Adalet Partisine 
iltihak ettiklerine dair adı geçen parti grupu 
Başkanlığı tezkereleri okundu, bilgi edinildi. 

Üyelerden Mehmet llkııçan ve Mehmel Zeki 
Tulunay'a izin verilmesi ve 

İki aydan fazla izin alan Antalya Üyesi 
Mehmet llkuıçaırın 'tahsisatıILIn verilebilmesi 
hakkındaki Başkanlık tezkereleri okundu ve 
kabul olundu. 

Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'ıın; Alaska/daki 
yer sarsıntısının sebebolduğu can kaybı dola-
yısiyle Cumhuriyet Senatosunun teessürlerinin 
Amerika Birleşik Devletleri Senatosuna iblâ
ğına dair önergesi okundu ve gereğinin Başkan
lıkça yerine getirileceği bildirildi, 

Sayfa 
nat Enstitüsü öğretmenlerinden Sadrcttin 
Gül saran hakkında açılan tahkikata dair 
sorusu ve Millî Eğitim Bakanı İbrahim 
öktem'in cevabı (7/135) 679:680 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 
Üyesi Hasan Ali Türker'in 4753 sayılı. 
Kanun hükümleri gereğince dağıtılan 
arazi miktarına dair sorusu ve İmar ve 
İskân Bakanı Cel âlettin Üzer'in yazılı 
cevabı (7/143) 680s681 

TANAK ÖZETİ 

Tabiî üyv Mehmet Özgüneş'in 243 ve 
Bitlis Üyesi Cevdet Geboloğlu'nun 248 sa

yılı sorularının, görüşülmesi, ilgili Bakanlar 
hazır bulunmadıklarından, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Tabiî Üye Mehmet Özgüneş'in, Çankırı Kız 
Sanat Enstitüsü öğretmenlerinden 'Sadrettin 
Gülsaran hakkında acılan tahkikata dair sözlü 
sorusn.ua Başbakan adına Millî Eğitim Bakanı 
İbrahim öktem, 

Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nııı, Kas
tamonu'da, kurulması düşünülen kâğıt fabrika
sına, dair sözlü sorusuna Sanayi Bakanı Muam
mer Erten, 

Kastamonu Üyesi A. Nusret Tuna'nııı, Dev
rekani ovasından geçen sudan faydalanılması 
hususunda ne düşünüldüğüne dair sözlü soru-
sıııiM, Tarım Bakanı Turhan Şakin ile Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Hüdai O rai ve 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, bugüne 
kadar Batı ülkülerine tahsile gönderilmiş olan 
öğrencilerimize dair sözlü sorusuna Millî Eği
tim Bakanı İbrahim, öktem cevap verdiler. 

10 ve 11 nci Dönem Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Üyelerinin ödeneklerinden mütevellit 
T. C. Ziraat Bankası ve M'aliye Bakanlığım 
olan borçlarının ertelenmesine dair kanun tek
lifi görüşüldü ye teklifin kanunlaşması kabul 
edildi. 

http://Ra.li
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı görüşül
mesi tamamlandı. Açık oylamada yeter sayı 
sağlanamadı. 

Evillik dışı çocukların tanınmalarını kabule 
yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu; 

1938 - 1939 yıllarında İngiltere ve Fransa 
hükümetlerinden temin edilen teslihat kredile
rinin mahsup şekli; 

Millî 'Savunma Bakanlğı orta sanat okul
ları öğrencileri; 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 28.08 pozis
yonunun sonundaki ihtar hükmünün değiştiril
mesine dair olan Bakanlar Kurulu kararnamele
rinin onaylanması hakkındaki kanun tasarıla
rının birinci görüşülmesi bitirildi. 

2 Nisan 1964 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
1 fazım Dağlı Âdil Ünlü 

Kâtip 
Amasya 

Macit Zeren 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi 

Kanununun değiştirilmesine dair kanun tekli

finin Millet Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 2/630) (C. Senatosu 2/124) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

3. — YOKLAMA 

1. — 57 nci Birleşime 
gösterir yoklama tutanağı. 

1 — Emin Açar 
2 —• Şevket Akyürek 
3 — Nurettin Aynuksa 
4 — Fethi Başak 
5 —• Suphi Batur 
6 — Necip Danışoğlu 
7 —• Cevdet Geboloğlu 
8 — Suphi Gürsoytrak 

katılmıyan üyeleri 

(Manisa) 
(istanbul) 
(Erzurum) 
(istanbul) 
(Sinop) 
(Rize) 
(Bitlis) 
(Tabiî Üye) 

9 —• Osman Hacıbaloğiıı 
10 —• Turhan Kapanlı 
11 — Halit Sarakaya 
12 —• Haydar Tunçkanat 

(Tokat) 
(Sakarya) 

(Çanakkale) 
(Tabiî Üye) 

Yukarda adları yazılı sayın (oniki) üyenin 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 2 Nisan 
1964 'tarihli 57 nci toplantısına katılmadıkları 
tesbit edilmişti i1. 

Kâtip Kâtip 
Adil Ünlü Neşet Çetinim 

9>m<t 



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

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Adil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun 57 nci Birikimim" acıyorum.. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• 'Defterin imzası suretiyle yokla- | melere başlıyoruz. 
ma yapılaeaktn*. Çoğunluğumuz vardır, görüs-

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

.1. - — Adana Üyesi Mehmet İJnaldı, nın Marshall 
kredisinin taibili.ind.eki aksaklıklara -ı'e hu konu
da Hükümetçe âcil tedbir alınman yer ektiğine 
dair demeci. 

BAŞKAN — (lündem dışı söz istiyen arkadaş
larımız vardır. Cündem dışı. ilk sözü istiyen Sa
yın Ünaldı'dır, Ziraat Bankası kredileri hakkında 
gündem dışı .görüşmek istemektedirler. Memleke
te ait bii' mesele olması itibariyle Sayın Üııaldı'-
ya söz verilmesi Kiyasetçe muvafık görülmüştür. 
Buyurun Sayın Ü mıhlı. 

MEHMET ÜNAEDİ (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, sözlü sorunun görüşme müddetine ta
hammülü olmıyaıı, âcil bir meseleyi huzurlarını
za getirmek suretiyle Hükümetin nazarı dikkatini 
cclbetmek istiyorum. 

Çiftçiler arasında .Marshali Kredisi ismi veri
len bir kredi vardır. Bu kredi, bir nevi zirai kre
didir. Bununla çiftçi, alacağı ziraat alet ve maki
nelerinin bedelinin bir kısmını tedarik eder.. Di
ğer kısmını da kendi bankası nracılığiylc temine 
çalışır. 

Türkiye'nin her tarafında. Zirai Donatım Ku
rumundan, alacağı ziraat makinelerinin bedelinin 
% 20 sini yatırı]) da on bir aydan beri alacağı ma
kinelerin peşinde koşan insanlar çoğalmıştır. 

Her gün Ziraat Bankasına ve şahıslarımıza 
pek çok müracaatlar vâkıdır. Ziraat Bankası plas
man olmadığı esbabı mııcibesi.no dayanarak bun
ları sürüncemede bırakmakta, ve pek çoklarını da 
reddetmektedir. Kanaatimce Ziraat Bankası elin

deki imkânlarla bu talepleri zamanında, karşılaya
bilecek durumdadır. Ben Ziraat Bankası eski men
subu olarak meselenin detaylarına girmek istiyo
rum. Ancak kanaatimi ifade ediyorum ki, Ziraat, 
BankasL bugün elinde bulunan maddi imkânlarla, 
bu ihtiyaçları ve talepleri karşılayabilecek durum
dadır. Şayet Hükümet aksi kanaatte ise bu gibi 
şikâyetleri önlemek maksadiyle bir tedbir almalı
dır. Çünkü çiftçi, tam ihtiyacı bulunduğu bir za
manda müşkül vaziyettedir. Ben bankayı töhmet 
altından kurtarmak, hem de çiftçinin âcil ihtiyaç
larını karşılamak bakımından Hükümetin hare
kete geçmesini bilhassa istirham ediyorum. Mâ
ruzâtım bundan ibarettir; hürmetlerimle. 

2. -— liaskanrıı, memleketimizi ziyaret etmek
te ve şu anda. toplantı, salonuna teşrif etmiş bu
lunan Pakistan. Cumhuriyeti Parlâmentosu İyi 
Niyet Heyetini Cumhuriyet Senatosu adına hür
met ve muhabbetle selâmladığımı bildiren deme
ci. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, dost ve 
müttefikimiz Pakistan Cumhuriyetinden memle-
ketimize dört kişilik bir iyi Niyet Heyeti gelmiş 
bulunmaktadır. Bu heyet halen Senatomuzu teş
rif etmişlerdir. Kendilerini Senato adına muhab
betle: ve hürmetle selâmlarım. (Sürekli alkışlar). 

Ciindem dışı ikinci söz, İstanbul Senatörü Sa
yın İvifat Öztürkçine'nindir. Yalnız Sayın Öztürk-
eine konuşacakları mevzuun neye aidolduğunu 
bildirmeni isi erdir. 

664 — 
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C. Senatosu B : 57 2 . 4 . 1964 O : 1 
Sayın Öztürkçine1, lütfen konuşmanızın neye 

aidolduğunu söyleyiniz. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Tüm

general Crüvcntürk'ün Ulus gazetesindeki beyanı 
hakkında. 

BAŞKAN — Riyaset, bir zatın, Ulus gazete
sinde münteşir beyanlarının, şu veya bu şekilde, 
Yüksek Senatoda gündem dışı söz konusu olmaya 
değer görmemektedir. Binaenaleyh kendilerine söz 
vermiyorum. 

.?. — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; Al
man ve Pakistan heyetlerinin memleketimizi zi
yaretlerinden ve Pakistan'ın Kıbrıs konusunda 
Türkiye'ye destekleme kareınudan duyulan mem
nuniyeti belirten ve bu mevzuda Kore'nin takın
dığı taun takbih ile Kore'deki birliğimizin yeri 
çekilmesini istiyen demeci. 

FETHİ TtfVUTOĞl/F (Samsun) —- Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun daha başka 
söz istiyen de var m i l . Yok. Buyurun Sayın Te-
vetoğlu, Kıbrıs mevzuunda ve dış münasebetler 
hakkında söz istemişlerdir. Kendilerine söz ve
riyorum. 

FETHİ TUYHTOĞEU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım, Yüce Par
lâmentomuz dün müstesna bir gün yaşadı. Ge
cen sene Meclis Başkanımızın Riyasetinde1 Fede
ral Almanya'yı ziyaret eden Heyetimizin ziya
retine mukabele eden Federal Almanya Meclis 
"Reisi Başkanlığındaki bir heyet memleketimizi 
ziyaret etti ve dün Meclisimize geldiler ve ha
kikaten iki tarihî dost memleketin, iki kardeş 
memleketin bugün NATO camiası içindeki bir
lik ve beraberliğine yeni bir vesile teşkil eden 
bu ziyaretleriyle bizi1 müstesna bir gün yaşat
tılar. Az evvel Sayın Başkanımızin bildirdiği 
üzere gerçekten kardeş memleket, öz kardeş 
Pakistan'ın iyi niyet elçileri olan bir parlâmen
to heyeti de bugün memleketimizi ve Yüce Se
natoyu şereflendirmiş bulunmaktadırlar. 

Kıbrıs dâvamız dolayısiyle bize en yakın, en 
kardeşane. en samimî alâka, birlik ve beraber
liği gösteren bu öz kardeş memleketin iyi niyet 
elçilerini yüksek huzurunuzda saygı, sevgi ve 
muhabbetle selâmlamaktan gurur duymakla
yım. (Sürekli alkışlar) Bu iyi niyet elçileri 
kendilerinin büyük bir millî dâvaları olan Keş
mir mevzuu üzerinde1 ne kadar haklı bulunduk

larını, başta milletimiz ve memleketimiz olmak 
üzere bütün dünyaya duyurmak ve izah etmek 
için yola çıkmış bulunmaktadırlar. Kendilerine 
yurdumuzda görecekleri en samimî ve en sıcak 
kardeş mukabelesini dünyanın her köşesinde 
görmelerini temenni etmekle bahtiyarlık duya
cağımızı bildirmek isterini. (Alkışlar) 

Hiç şüphe yok ki. öz kardeş Pakistan, Keş
mir dâvası gibi her dâvasında Türkiye'yi daima 
ve her zaman, yalnız mânevi değil, bütün maddî 
gücü ile kendi yanında bulacaktır. (Alkışlar) 

Fok muhterem arkadaşlarım, bugün gündem 
dışı söz alışımın bir sebebi de, şu konuşmamın 
dışında, üzüntü ile karşıtiyaeağmız bir hususu 
Yüksek Heyetinize1 belirtmek, içindir. 

Kıbrıs gibi büyük bir millî dâvamızda, prob
lemimizde öz kardeş Pakistan'dan, tarihî elost 
Almanya'dan gördüğümüz hakikî birlik ve be
raberlik yanında üçüncü bir millet olarak bizi 
İm dâvada desteklemesi yakışıl' üçüncü bir 
memleketten, kendilerinin istiklâle, hürriyete 
kavuşmaları için f> 000 kahraman Mehmet'çiği 
topraklarında şehit vererek âdeta kan kardeşi 
edindiğimiz Fûırc'lilerdou bahsetmek istiyorum. 
Üzüntü ile ifade etmek istediğim husus bugün 
Kore basınının, Kore radyedarının ve Kore te
levizyonlarının bu konuda kupürlerini ve taf
silâtını size arz etmeye1 hazır bulunduğum neş
riyatı ile bizim aleyhimizde ve bilâkis Makarie>s 
denilen kara ve kızıl papazın fikriyatına, faa
liyetlerine destek olur. mahiyette görünmesidir. 
Bundan çeık üzüntü duyuynruz. Buradaki so
rumluluk hiç şüphe yok ki, Kore MiHrtimden 
evvel basının ve vazifelilerindir. Kendi şahısla
rına değil, her şeyden önce insanlık idealine1, 
camiası içinde bulunduğumuz NATO idealine 
hizmet maksadiyle mücadelelerine' katıldığımızı 
hatırlıyarak izan ve insafla mukabelenle bulun
maları icabedeeek Kore'liler başta olmak üzere1 

bizim bu dâvamızı onlara maleelemiyem, onların 
buradaki temsilcilerinin dostluk vecibelerinde 
ihmal göstermiyeceklcrirıi umardık. Fakat ası! 
sorumlu olarak maalesef dört aydır Büyükelei-
siz bırakılan Kore'nin Türk temsilcisini oraya 
göndermemek suretiyle bizim oraelaki pre>pa-
gandamızı yapmakta geıri kalan hariciyemizin 
kusurlarını huzurunuzda belirtmek isterim. 
(«Doğru, doğru» sesleri) 

Çok muhterem arkadaşlarım, bizim aleyhi
mizde, bizim Kıbrıs dâvamızın aleyhinde nesri-

665 — 



C. Senatosu B : 57 
yat yapan birtakım milletler ve memleketler | 
uıvecuttur. Bunların hepsini hoş görebilir, hep- \ 
sini müsamaha ile karşılayabilir, hepsine bir | 
mâna verebilirdik. Fakat bugün kahraman Meh- j 
m etçiğin hâlâ şu dakikada nöbet beklediği Ko- ! 
re'den böyle seslerin çıkmasına gönlümüzün 
çok üzgün olduğunu burada belirtmek isterini. 
Eğer bu çeşit izansız, lakdirsiz hareketlerine 
devam edeceklerse Hükümetimizden rica ve is
tirham ediyorum; Kahraman Mehmetçikleri
mizi oradan alsınlar, Kıbrıs'a yollasmlar da 

2 . 4 . 1964 O : 1 
kendi kendimize yarıyalım. Hürmetlerimle. 
(Soldan, bravo sesleri, alkışlar) 

SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Sayın Başkan 
söz istemiyorum, yalnız hatipten rica etmek is
tediğim bir husus var, tavzih ederlerse memnun 
olurum. Kore'de çıkan birkaç gazete Kore Hü
kümetini temsil etmez. (Onlar düşünsün, ses
leri) 

CELÂL TUVCİK KARASABAN (Afyon 
Karahisar) — Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karasapan yazılı talebi
niz olmadığı için atfınızı rica ediyorum. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Berlin Parlâmentosundan bir heyetin 
davet edilmesi hakkında Müşterek Başkanlık Di
vanınca karar alındığına dair Başkanlık tezke
resi 

BAŞKAN — Bir tezkere vardır, O en el Ku
rula arz etmek üzere okutuyorum. 

(Bu sırada şeref locasında Senatoyu ziyare
te gelen Pakistan iyi niyet heyeti üyeleri alkış
lar arasında salondan ayrıldılar.) 

Genel Kurula 
Dışişleri Bakanlığının 6 Mart lî)(i4 gün ve 

lîOl.980 pr/21 sayılı tezkeresiyle bildirilen ve 
Berlin Parlâmentosu Başkanı Otto Bach'ın Ber
lin Parlâmentosundan bir heyetin memleketimi
ze resmen daveti yönünden vâki talebinin, müş
terek Başkanlık Divanınca prensip itibariyle 
kabule şayan görüldüğü, davetin zaman ve di
ğer şartlarının bilâhara tesbit olunmak üzere bu 
hususun Meclislerin Genel -Kurullarının tasvi
bine arz edilmesi 30 . ?> . 1964 günü karar al
tına alınmıştır. 

Yüce Senatonun tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Enver Aka 

BAŞKAN — Bir Alman Heyetinin memleke
timize gelmesi arzu ediliyor. Almanlar tarafın
dan bir Parlâmento Heyetinin.. Bunu müşterek 
Divan muvafık görmüştür. Bunu tasviplerinize 
arz ediyorum. Bir heyetin davetini muvafık gö
renler lütfen işaret buyursunlar... *Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Tokat Üyesi Zihni Bctil ve arkadaşları
nın; Cumhuriyet Senatosu üyelerinin secimi hak-

kmdeıki Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifini (jörüşmek üzere, Anayasa ve Adedet Ko
misyonu ile İçişleri Komisyonundan seçilecek ye
dişer üyenin iştiraki ile hir Geçici Komisyon teş
kiline dair öner f/esi (M. Meclisi 2/(İSO, C. Sena
tosu 2/121) 

BAŞKAN ----- Bir takrir vardır, okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni Be

ti! ve arkadaşları tarafından yapılan ve Millet 
Meclisi tarafından kabul edilen Cumhuriyet Se
natosu üyelerinin seçimi hakkındaki Kanunun 
değiştirilmesine dair, kanun teklifinin, ilgisi ba
kımından, Anayasa ve Adalet Komisyonu ile 
İçişleri Komisyonundan seçilecek (7) yedişer 
kişiden terekkübedecek bir geçici komisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Tokat 
Zihni Betil 

Gaziantep 
Zeki tslâm 

Tabiî Üye 
Vehbi Ersü 

SBLÂMÎ ÜREN (Tekirdağ) - Aleyhinde 
konuşacağını. 

I>AŞKAN —• İzah edeyim de efendim, yine 
Konuşun. 

Efendim, kanun tasarısı biliyorsunuz Millet 
Meclisince kabul edilmiş ve Senatoya gelmiştir. 
Şimdi vâki olan teklif, bunun geçici bir komis
yonda, ilişiği dolayısiyle Anayasa ve Adalet 
Komisyonu ile İçişleri Komisyonundan mürek
kep bir geçici komisyonda, görüşülmesini teklif 
etmektedir. 
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İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şahsan mı; grup adına mı? 
İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Grup adına istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun; o halde Sayın Sc]Pi

mi Üren siz biraz sonraya kaldınız, efendim. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN SABRİ ÇAĞ

LAYANGİL (Bursa) — Muhterem arkadaşla
rım, bahis Ikonusu kanun Senatomuza intikal 
etti. Sayın Başkanlık Makamı, kanunu 'münha
sıran Anayasa ve Adalet komisyonlarına tevdi 
eyledi; takdir bu şekilde tecelli etti. Tek ko
misyona havale edilmiş (bir kanun başka bir 
komisyona havalesinde irtibat ve 'münasebet 
yoktur. O itibarla Geçici Komisyona tevdii ih
tiyacının nerede/n neşet 'ettiği câri sualdir. Ka
nun tek komisyona, havale edildiğine göre, o 
komisyondaki tetkikatı ikmal edilmeden her ne 
hüviyetle olursa olsun, ayrı bir (komisyonun teş
kiline lüzum ve ihtiyaç yoktur. Kanun, ciheti 
aidiyeti itibariyle de diğer komisyonlarla mü
nasebeti ihtiva eden bir konu değildir. O iti
barla her şeyden evvel bu ihtiyacın neden neşet 
ettiği açıklanmalı ve bunun üzerinde konuşul
duktan sonra bu mevzuda Yüksek Heyetiniz 
karar ittihaz etmelidir. 

Grupuımuz böyle bir geçici komisyon teşki
line asla imkân ve böyle bir komisyona lüzum 
olmadığını ve bu teklifin aleyhinde bulunduğu
nu arz ve ifade eder. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ata] ay, lehinde un i, aley

hinde mi? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Lehinde. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
SİRRİ ATALAY (Kars) — içtüzük madde 

17, bölüm o, (B) bendi; «Genel Kurulca başka 
komisyonlar kurulabileceği gibi, mevcut komis
yonlardan bâzıları kaldırılabilir veya 'komisyon
ların üye sayısı değiştirilebilir. Genel Kurul 
lüzum görürse kanma yahut geçici komisyonlar 
da teşkil edebilir.» Sayın Çağlayangil'iıı lü
zum ve imkân yoktur dediği geçici komisyonun 
kurulmasına cevaz veren İçtüzüğün 17 nci mad
desi karşısında lüzum ve imkân olmadığı iddi
asının hiçbir mesnedi yoktur. Genel Kurul 
Yüksek Heyetinizdir. İçtüzük hükümlerine gö
re verilen bir Önerge üzerine Genel Kurul geçici 
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bir komisyonu daima kurabilir. Bilâlkis müm
kün olan budur; imkân yoktur demenin İçtü
zükle hiçbir ilgisi yoktur. Sayın Çağlayan gil 
derler ki; «Bir komisyona havale edilmiştir. Bu 
sebeple ilgisi ve ilişiği olmadığı halde diğer 
komisyonlardan kurulacak bir geçici komisyon 
talebi yerinde değildir.» 

1 Nisan 1964 tarihli Çarşamba günkü Cumhu
riyet Senatosu Başkanlık Divanının işgal eden 
Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkam, Başkanlık 
divanında şu tebliğde bulunmuş idi: 

«İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Haldun 
Menteşoğlu Başkanlığa 'müracaat ederek, Zihni 
Beti 1 ve arkadaşlarının nispî seçim usulüne göre 
Senato üyelik seçimlerine ait 'kanun hakkında 
verilmiş bulunan kanun teklifinin İçişleri Komis
yonunda görüşülmesini talebettiğini açıkça ifa
de etmiş ve Başkanlık Divanında bunun gö
rüşülmesini istemişti. Şu hale göre bir talep 
vâki olmuş, İçişleri Komisyonu tarafından Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına İçişleri Ko
misyonu tarafından da görüşülmesi talebiyle. 
Bunu bir tarafa bırakalım, talep vâki olmamış 
olsa dahi, böyle olmamış olsa dahi, Genel Kuru
la, teklif sahiplerinden biri veya her hangi bir 
üye tarafından vâki olacak talep üzerine Genel 
Kurul ilişiği mevcudolan veya olmıyan bir mev
zuda veya bir kanun teklifi üzerinde her hangi 
bir komisyondan veya diğer (komisyonlardan, mu
ayyen veyahut gayrimuayyen yani, 5, 7, 8, 9 sayısı 
ne olursa olsun, komisyonların isimlerini tesbit 
etmek üzere bir talepte bulunabilir ve Yüksek 
Genel Kurul 'da bu hususita Ikarar verilebilir. 
İçtüzüğün 'bu sarih ve kesîn, 17 nci maddesi ılıüık-
•mü karşısında buna imkân yoktur, demek ayrı, 
bir grupun kendi siyasi takdirini şu veya bu 
yönde kullanması ayrı meseledir. Sayın Çağ
layangil bu şekilde düşünebilir, grııpu bu şekil
de düşünebilir, ama buna imkân yoktur, demeye 
de imkân yoktur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takririn lehinde ve aleyhinde 
konuşulmuştur. Esasen münakaşa mevzuu de
ğildir. Münakaşa açıldığı anda bunun önünü 
almaya imkan yoktur. Siz olmaz dersiniz, onlar 
olacak derler; zaten takririn bir lehinde ve bir 
de aleyhinde konuşulduktan sonra reye konul
ması icabetmektedir. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Sayın Başjkan, grupumuz veya grupumuza 
mensup bir arkadaşımızın talebini bahis buyur-
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dular. Zühul vardır, tashih edeceğim. Kararda 
/bu talep müessir olur. Tavzih imkânı vermenizi 
rica edeceğim. İçişleri Komisyonundan isim zik
ri suretiyle ibahis buyurdular. Müsaade buyu
run efendim. 

BAŞKAN — İzahta bulundunuz zaten efen
dim. Ve bir lehte, bir aleyhte beyanda bulunul
du. 

Buyurun Sayın Selâmi Üren. Fakat lütfen 
usulün, haricine çıkm ayınız. 

SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar, şu verilen takrir çok mühim bir 
takrirdir. Senato seçim şeklini, rejimini de
ğiştiren, değiştirmeye matuf bir takrir karşı
sında bulunm aktayız. Bu takrir üzerinde uzun-
ıboylu görüşmeler yapılmadan oylamaya geç-
nıe'k usule de aykırıdır. Her hangi [bir madde
nin tadili mahiyetinde bir takrir değildir ki bu, 
bir lehte, bir aleyhte birer kişiye söz verilir 
ondan sonra oylamaya .geçilir- Bu takrir üze
rinde h erik e s konuşacak ve usulen de konuş
ması gerekir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Müsaade buyurun, müsaade 
'buyurun, maddeyi lütfen söyler misiniz? Han
gi maddeye istinaden söylüyorsunuz bunu? 

Efendim, bir takrir vardır, okutuyorum. 
BAKt GÜZEY (Bursa) — Başkanın, tutumu 

hakkında, söz istiyorum. 
BAŞKAN — 'Bir takrir vardır... (A. P. sı

ralarından gürültüler) 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Bir Başkanın bir hatibe, hangi maddeye isti
naden konuşuyorsunuz, diye sorduğu şimdiye 
kadar görülmüş müdür? Riyaset Makamını iş
gal eden Başkanın nir 'hatibe, hangi maddeye 
istinaden konuşuyorsun, dediğini ben şimdiye 
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'kadar görmedim. Acaba Başkanın hatibe 'bu şe
kilde bir soru sormaya yetkisi var 'mu? 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Vardır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Siz hangi yetkiniz dâhilinde hir ihatilbe, hangi 
maddeye istinaden konuşup konuşmadığımı so
rabiliyorsunuz. Bunu sormaya hakkımız var mı? 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, boşuna 
as abiye t e k apıl ıy orsunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOflLU (Kayseri) — 
Bu tutumunuzdan dolayı hu Parlâmentoda ve 
Ibu Senatoda bu 'kanunun müzakeresi dolayı-
siyle her hangi bir mesele çıkarsa, hu melsele 
'Başkanın bu tutumundan dolayı meydana ge
lecektir. Bunu da Başkanlığa •bildiririm. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Hangi salâhiyetle böyle konuşuyor? Nereden 
buluyor bu hakiki? Bu şekilde konuşmaya hak
kı yoktur. ('Gürültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, rica ederim 
efendim. Sayın. Kalpakboğlu'nun sözlerinin al
tında kalacak veya umumi tâbirle, pabuç bı
rakacak bir Başkan olmadığımı [bilmesi lâzım-
dur. (A. P. sıralarından gürültüler) (Soldan 
.bravo sesleri, .alkışlar) 

TEVPİK İNOİ (Zonguldak) — Pabuç, bırak
mak. sözü ne demek? (A. P. sıralarından, bir 
Başkan höyle konuş'amaz sesleri, şiddetli gü
rültüler) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. Gü
rültüleri ya t ıştırım ak için celseye yanım saat 
•ara veriyorum. Buyurun şimdi kendi (kendinize 
konuşun bakalım. 

Kapanma saati : 15,35 



I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 16,08 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : .îdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN -— Oturumu açıyorum efendim. 

5. — BAŞKANLIK DİVANININ 

2. — Tokat Üyesi Zihni Betil ve arkadaşları
nın, Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi hak
kındaki kanun teklifini görüşmek üzere, Anaya
sa ve Adalet Komisyonu ile İçişleri Komisyonun
dan seçilecek yedişer üyenin iştiraki ile hır (Se
çici Komisyon teşkiline dair önergesi (M. Mecli
si 2/630; C. Senatosu 2/124) 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANOİL (Bursa) — 
Söz istiyorum. 

" BAŞKAN — Ne hakkında efendim?. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANf4İL (Devamla) 

— Deminki hâdise hakkında... 

BAŞKAN — Bir dakika. Bu mesele hakkında 
ikişer kişiye söz vereceğim ondan sonra müzake
reyi kâfi bulacak ve reye arz edeceğim. 

Buyurun. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLA YANMİL (Bursa) — 

Pek Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; huzuru
nuza üzüntü ile çıkıyorum. Beraber çalışmaya baş
ladığımız »"ünlerden beri Senatomuzda... 

BAŞKAN — Sayın (Jağlayangil, sizden bil
hassa istirham ediyorum. Bugün bu elektrikli ha
vayı berataraf etmek için, Yüksek Senatonun men
faati icabı zaptı sabık hakkında, lütfen gelecek 
celse, konuşun. Bunu bilhassa rica ediyorum. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANOİL (Devamla) 
— Sayın Başkan, bendeniz de tıpkı zatıâlinizin 
halisane düşünceleri gibi hepimizi üzen ve asabi
yet doğurması muhtemel hâdiseyi teskin -edici bir 
konuşma yapacağımı arz ederim. 

BAŞKAN —• Buyurun devam edin. 
İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 

— Muhterem arkadaşlarım, hiçbirimizin arzu et
mediğimiz hâdise inşallah ilk ve sondur. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Ne ile karşı karşıyayız ?. Meclisimize bir kanun 
gelmiş, henüz gelen kâğıtlar kısmında dahi gö
zükmemiş. Bir gün evvel bir komisyona havale 
edilmiş, Komisyon, o kanunu ilk oturumuna, çar
şamba günkü, gündemine almış. Hal bu durumda 
iken, bir arkadaşımız diyor ki; bu kanunu geçici 
bir komisyonda müzakere edelim. Ben buna icap 
yoktur, lüzum yoktur, böyle bir şey mümkün de
ğildir dedim. Bir sayın arkadaşım çıktı, İçtüzü
ğün ahkâmı sarihtir, neden mümkün değil?. Di
yordu. Elbette mümkün, lrakukan Yüksek Heye
tiniz daha 5 tane yeni komisyon teşkil eder, her 
hangi bir meseleyi Geçici Komisyona verir, Kar
ına Komisyona verir. Bunlara lrakukan imkân 
yoktur mânasına değil ama bunların hepsi bir 
keyfin, bir siyasi maksadın, bir arka niyetin mah
sulü değil, bir icabın, bir lüzumun eseri olmalıdır. 
Bendenizin huzurunuza çıkardığım hâdise şu idi : 
Nedir mevzuubahsolan kanun?. Bir seçim sistemi 
şöyle mi olsun, böyle mi olsun?. Sayın At al ay ar
kadaşım buyurdular ki; «Çağlayangil arkada
şım, bu kanun başka komisyonları alâkadar et
mez diyor ama talep vakıdir.» Bendeniz tavzih 
için söz istedim, Sayın Başkan imkân bırakmadı. 
Bir talep vâki değildir muhterem arkadaşlarım; 
bir istifsar vâkıdır. İçişleri Komisyonu Başkanı 
«acaba bu kanunu bizim Komisyonumuza da ha
vale edecek misiniz, mütalâanız nedir?» demiş... 
Seçimler, eğer zabıtaya vazife tahmil ediyorlarsa 
Seçim kanunları, Türkiye'de adlî zabıta henüz 
tefrik edilmemiş olduğu için bunun idareye, taal
lûk eden cephesi mevcuttur. Ama, üzerinde konuş
tuğumuz kanun, seçim sisteminin şu veya bu şe
kilde olmasını istihdaf eden bir kanun olduğuna 
göre; zabıtaya bir vazife tahmil ettiği iddiası he
nüz serd edilmiş değildir. Tek komisyona havale 
edilmiş bir kanun, diyorlar ki, «Efendim mesele 
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reyle halledilir. Geçici Komisyon teşkil edildikten 
sonra artık halledilecek, bir mesele kalmaz» Bi
zim merak ettiğimiz husus şu oldu : Acaba hangi 
lüzum bunu itiyor. Anayasa ve Adalet Komisyo
nunda tezekkür edilecek. Daha başlamamış bile, 
daha Akıbeti hakkında, o komisyonun davranışı 
hakkında ortada hiçbir eser yoktur. Geçici Komis
yonun teşkili lüzum üzerinde konuşalım dedik, 

Yüksek Heyetinize, hepimizin, üzüntüsünü 
nıuıcibolan hâdiselere tekrar avdet ederek, fazla 
izahat, vermek niyetinde değilim. Mesele ka
tiyen bir mesnede dayanımıydın ve normal yol
larla Senatomuza gelip tüzüğün emrettiği hü
kümlerle tetkikine başlanılan bir kanundur. Tü
züğün esprisi ve ruhu haricine çıkarak ayrı is
tikamete sevk edilmek temayülü gibi davra
nışlardan, Yüksek Heyetinizin, grupnmuz ka
dar, rencide olacağı samimî kanaatimdir. O 
itibarla iböylc bir teklife hukukan cevaz var
dır mânasına, değil, ,bn. teklifin mümkün olma
dığını, bir gerekçeye dayanmadığını ve mes
netsiz olduğunu arz ediyorum. 

Bugün cereyan eden hâdiselere gelince; ya
rın zaptı sabık Trakkında söz alarak ibıınun 
tahlilini yapmanın daha uygun düşeceği yo
lun daiki (Başkanın beyanlarına, iştirak, ediyo
rum. Bu husustaki .fikirlerimi yarın söyliye-
eeğim. Huzurunuzdan hürmetle ayrılıyorum. 

ZİHNİ BTCITİL (Tokat) — önerge sahibi 
olarak söz rica ediyorum. (Sağdan, yeter ses
leri) 

BAŞKAN — İki kişiye söz vereceğimi söy
lemiştim. Buyurun, önerge saıhibi, niçin öner
geyi getirdiğiniz hakkında beyanda bulundu
lar, lütfen bu hususta eevarp verin. 

ZİHNÎ BETİL (Tokat) — Muhterem arka
daşlar, benini de imzamı ihtiva eden önergede, 
bir geçici komisyon teşkili ve o geçici komis
yonda görüşülmesi istenilen kanun teklifi Cum
huriyet (Senatosu üyelerinin seçimi hakkında
ki Kanunda değişiklik yanılmasını' istiyen ka
nun teklifidir. 

Cumhuriyet Senatosu üyeleri seçimi İKami
mi sistemi vaz'eder. Yüksek malûmları oldu
ğu üzere birçok hususlarda Milletvekilleri Se
çimi Kanununa atıf yapar. Seçimin yapılması 
ve seçimin yapılmasında riayet olunması1 âzım-
gelen kaideler, usuller, Seçimlerin Temel Hü-
kümleri ve Seçmen Kütükleri kakkındaki Ka-
•nunda kayıtlıdır. Bu kanunun tadili ve görü-
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şülmesi bahis 'mevzuu değildir. Geçici Komis
yon teklifi. İçtüzüğe aykifiı değildir. Geçici 
Komisyon teşkiline, lüzumı görüldüğü takdir
de Yüce Heyetiniz, her zaman karar verebilir. 

Muhterem arkadaşım1 diyorlar iki; «Geçici 
komisyon teşkili teklifi neden yaıpıldı, bunun 
lüzumu nedir?» 

iki cümle ile arz edeyim. Bu kanun teklifi 
Yüce Millet Meclisinde .görüşülürken, içişleri 
Komisyonunda da görüşülmesi düşüncesinde 
olanlar mevcut idi. Ve bu konu orada tartı
şıldı. Fakat Yüce Millet Meclisinin çoğunlu
ğu bu düşünceye iltifat etmedi. Binaenaleyh, 
Cumhuriyet 'Senatosu üyeleri arasında da bu 
düşüncede olanlar bulunabilir. Binaenaleyh 
teşkil edilecek geçici komisyona, içişleri Ko
misyonundan da üyelerin; bulunması !bıı sebep
le teklif edilmiştir. Kanun teklifi Seçim: Kanıl
ımın da değişiklik teklifidir, seçimle ilgilidir. 
Bir geçici komisyonun teşkili demek kanun tek
lifinin aynen kabulü demek değildir. Easen 
komisyonlar Yüksek Heyetiniz adına hazırlık 
çalışmaları yapar. Bir teklifin kabul veya ret 
veya. değiştirilerek kabulü ancak sizin, irade
nizle tecelli eder ve netice alınır. Bu itibarla 
Anayasa ve Adalet Komisyonu tarafından, se
çilecek yedi kişi, içişleri Komisyonundan seçi
lecek yedi kişiden tcrelddib edecek bir geçici 
komisyona tevdii daha uygun mütalâa edildi. 

•Sonra, muhterem arkadaşım konuşurken, ge
len. evrak arasında yoktur dediler. Gelen ev
rak arasında bu da vardır. Herlhalde zühul et
mişlerdir. (Şiımdi geldi sesleri) 

Hulâsa, sadece Anayasa ve Adalet Komis
yonuna, havaüe yerine o komisyondan seçilecek 
7 kişi ile İçişleri Komisyonundan seçilecek 7 
kişiden mürekkep bir- 'geçici komisyon teklifi 
dan a uygun olacaktır, mül âh az asiyle bu tek
lif yapılmış bulunuyor. Geçici Komisyonun teş
kili, teklifin oylanması demek değildir. Ko
misyon, kabul veya ret şeklinde neticeye ula
şıp rapor tanzim edebilir. Yüksek Heyetinizde 
görüşülecektir. Yüksek Heyetiniz de kabul ve
ya ret şeklinde oylarınızı kullanabileceksiniz. 
Hiç şüphe yok. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Usul hak
kında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — iSayın Ünaldı, bulunduğunuz 
yerden söyleyin. 
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MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Oradan 

söylemek istiyorum. Buradan söyledikten son
ra oradan söylemeye lüzum kalmaz Sayın Baş
kanım. Usulün ne şekilde cereyan etmesi hak
kında konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı, burada yapılan 
konuşmalarda ve Başkanlığın tutumunda bir 
usulsüzlük yoktur. Yeni içtüzük gereğince iki 
üye arkadaşa söz verdim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sayın Baş
kan, usul dolayısiyle teklifin reye vaz'edilme
mesi lâzımgeldiğini ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar sizin konuşmanızı 
kalbul buyuracaklar mıdır? (Oya koyalım ses

leri). Efendim, Tüzüğün 2?> ııcü maddesini oku
yorum : 

«Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Millet Mec
lisi Başkanlığından gelen tasarı ve teklifleri il
gili komisyonlara resen havale ve durumu Tu
tanak Dergisine derceder. 

Bu havaleye bir Cumhuriyet Senatosu üye
si itiraz etmek isterse, ilk veya 'sonraki birleşi
min başında söz alır.» 

Bugün, beş, altı arkadaş tarafından, bir ki
şi değil, beş altı arkadaş tarafından deniyor ki, 
«bu havale Anayasa ve Adalel komisyonlarına 
değil, Anayasa ve Adalet komisyonlarından baş
ka içişleri Komisyonu da dâhil olmak üzere ge
çici 'bir komisyona havalesi lâzımgelir.» 

Bu maddeye istinaden eğer nispi seçim ka
nununun yalnız Anayasa ve Adalet Komisyo
nunda müzakeresi ve bu havalenin doğru olup 
olmadığı veya diğer bir komisyonun da katıl
masının icahedip etmediği hususunu reylerinize 
arz edeceğim. 

Usul gayet sarili, İçtüzük maddesini oku
dum.. Reylerinize arz edeceğim. Eğer reyleriniz, 
Senato Başkanının havale ettiğini muvafık 
bulursa ne ala.. Muvafık bulmazsa geçici bir 
komisyon teşkili için karar alınacaktır. 

Senato Başkanı, gelen kâğıtlarda mevzuuba-
his edilen seçim kanununu Anayasa, ve Adalet 
Komisyonuna havale etmiştir. (Sağdan, «usul 
hakkında söz istiyorum» sesleri) Efendim, öner
geyi reyinize arz edeceğim, artık usul hakkın
da söz vermiyeeeğim. Bir dakika, eğer Senato 
Başkanının bir havalesi kâfi değilse reylerinizle 
tokrar yeni bir komisyona havale edilmesini ka
rar altına alacağım, (önergeyi okutamazsmız 
sesleri) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tokat Üyesi Zihni 

Betil ve arkadaşları tarafından yapılan ve Mil
let Meclisi tarafından kabul edilen Cumhuriyet 
Senatosu Üyelerinin seçimi hakkındaki kanu
nun değiştirilmesine dair, kanun teklifinin, ilgi
si bakımından, Anayasa ve Adalet Komisyonu 
ile içişleri Komisyonundan seçilecek (7) yedişer 
kişiden terekkübedecek bir Geçici Komisyonda 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Gaziantep 
Mustafa Dinekli Zeki islâm 

Tokat Tabiî Üye 
Zihni Betil Vehbi Ersü 

BAŞKAN — Efendim, bir de açık oya kon
ma önergesi var. Onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Geçici Komisyon kurulması hakkında tekli

fin içtüzüğün 107/4 ncü maddesi gereğince açık 
oya başvurulmasını arz ve teklif etleriz. 

Tekirdağ 
Selâmi Üren 

istanbul 
Rifat öztürkcine 

Kocaeli 
Lûtfi Tokoğlu 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

Maraş 
Cenap Aksu 

Manisa 
Refik Ulusoy 

istanbul 
S al) a h at t i n T a n m a 11 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Kastamonu 
A. Nusret Tuna 

Kskişehir 
Gavsi Uç a gök 

İzmir 
("). Lıitfi Bozcalı 

Antalya 
Mustafa Özer 

İzmir 
Fiil mi Onat 

Samsun 
Cemal ettin Bulak 
Afyon Karahisar 

O. Tevfik Karasapan 
Manisa 

Orhan Süersan 
Denizli 

M. Emin Durul 

BAŞKAN — İçtüzük mucibince on üyenin 
imzası icabeder. İmza ondan fazladır. Efendim, 
Adalet ve Anayasa komisyonundan başka bir de 
içişleri Komisyonundan mürekkep bir geçici ko
misyon kurulması hususunu açık oylarınıza arz 
edeceğim. Kurulmasını istiyenler beyaz, oy ve
recekler, istemiydiler kırmızı oy vereceklerdir. 
(Zarf dağıtın sesleri) 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 
söz istiyorum, Savın Başkanım. 
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BAŞKAN — (leeti efendim. 
BAKİ (IÜZEY (Devamla) — Hay ı r germedi. 
.BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum efen

dim, geçti.. 
Oylama için ad çek iyorum: Rasim Ilaneıoğ-

lu 'ndan haşlıyoruz efendim. 
(Rasim. Hanoıoğlu 'ndan haklanarak oylar 

verildi.) 
BAŞKAN"-— Reylei'iııi kullannııyan arkadaş

la i' var mı?... 
Oylama isiemi bitmiştir, (Umdemin birinci 

maddesine geçiyoruz. 

3. —- A/,9/ sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Kmekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının 
Mille i Meclisince kabul olunan metni ve (Cum
huriyet Senatosu Milli Surunum, Malî ve İkti
sadi İsler ve Jlülcc ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi l/rm; V. Senatosu 1/3*9) (S. 
Sayısı : i 33) (t) 

B A Ş K A N — Tasar.mii] açık oylaması mevzu-
uba'lıistir, acile ovlarınıza arz edeceğiz efendim. 

7. — (Cumhuriyet Senatosu Balıkesir i'yesi 
Hasan Ali Türker ve .9 arkadaşının, toplum ve 
köy kalkınmasında takibe d ilecek politika hal
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/9) 

B A Ş K A N -— Bu genel görüşmenin açılması 
hakkında karar verilmişti. Bu husus bugün gün
deme alınmıştır. 

Bu mevzuda söz istemiş olan arkadaşların 
isimlerini okuyorum efendim. 

Hasan Ali Türker, Neşet Oetintaş, Mehmet 
Ali Demir, Hazım Dağlı, Ahmet Yıldız, Ahmet 
Naci Arı, İzzet (iener. Cenap Aksu, Hüsnü 1)1-
keçligil, Sezai O'kan, İhsan Şabri Oağlıyangil, 
Alâeddin (Jetin, İskender Cenap Ege arkadaşları
mız süz almışlardır. 

Buyurun Sayın Hasan Ali Türker . («dışarı
da.» sesleri. «Bakan yok» sesleri.) 

Bakan adına salahiyetli bir kimsede mi yok t 
(«Yok» sesleri ) 

Haber verin efendim. Bu köy kalkınması İh' 
ilgili görüşme yeni Bakana bir direktif mahiye
t inde olduğundan yeni Bakanı bekliyoruz. (Ba
kan geldi, sesleri.) 

Efendim, çalışkan ve sempatik Bakanımız 
gelmiştir. (Alkışlar) 

Buyuran Sayın Türker . 
H A S A N ÂLÎ TÜRKER (Balıkesir) —. Sayın 

Başkan, sayın senatörler . 
Memleketimiz kalkınmasının bel 'komiğini 

teşkil eden köy dâvalar ın ı Senatoda görüşme 
hususunda gösteri len yükseik a lâkadan dolayı 
hepinize teşekkürler imi arz ederek sözlerime 
başlamak isterim. 

6. — G E N E L GÖRÜŞME 

Yurdumuz ikt isadi yönden, geri kalmış biı 
ülkedir . 

Hükümet ler öteden beri kalkınma haınk'si 
yapıiıak istemişler fakat çeşitli meşelerle 'karşı 
'karşıya, kaldık la r,ı için t e reddüt le r içinde bu dâ
vada is t ikrarl ı bir yol tufulamamışt i r Bu yüz
den de, kalkınmaya, çok muhtaeoldıığu 'kadar, 
kalkınabilme şar t lar ının 'bir çokları mevcudolan 
memleketimiz, bugün esefle kaydetmek lâzım
dır iki, «geri kalmış» vasfını muhafaza etmek
tedir . 

Dünya, ilerlemekte, bizim nüfusumuz da sü
ratle a r tmak tad ı r . (Jerek Dünya milletlerinin 
yükselişine ayale uydurma ve gerekse, nüfusu
muzun çoğalmasından mütevelli t h u g ü n k ü ve 
ya r ınk i problemlere cevap \ erme'k için kaybedi
lecek bir tek günümüz yoktur . 

Bütün mesul makamla r hu meseleler üzerine 
elbirliği ile eğilmeli ve hu cennet memleket için
de yaşayanlar ın yüzü güimeltdir. Bizim nüfu
sumuz şehir ve köylerde yerleşmiştir . Bunla -

I ı-1ıı. dışında, sayısı küçünısonoeek k a d a r da. Asî-
I roller, yalancılar vardı r k i , hele bu üçüncü kate-
I goride yaşayanlar ın 'miktarını hile teshit edip 

is tat is t iklere alma:k kimsenin ha t ı r ından hile 
geçmemektedir . 

Eldeki tasarı lara göre evvelâ (köylerimizin 
umumi durumlar ın ı gözden geçirdikten sonra, 
ka lk ınma çareleri üzerindeki görüşlerimi açık-
lıyaeağım. 

Ben, 'kö.y 'konusunu umumi olara'k ele alaca
ğım. Teferruata, girmiyeeoğim, hıına, da imkân 
yok. l 'marun ki, Senatör arkadaş lar ım, köyün 

(!) /,w S. Saydı basnıayazı 31 . 3 . I'96i ta
rihli r>(> ncı birleşim tutanağı sonu udadır. 
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•muhtelif problemleri üzerinde genişliğine, derin
liğine dururlar. 

Şunu da açıklamak isterim ki, konumuz yal
nız Köy .'Başkanlığı işi değil, bir Hükümet, bir 
Devlet, bir memleket işidir. 

.1.960 yılı hesaplarına, ve teshillerine »öre, 
;)5 382 muhtarlığa bağlı 40 bin kadar -köyümüz 
var. Bu köylerde yaşayan niü'us mi k lan da 
18 906 720 dir. Bugün bu nüfusu yaklaşık ola
rak 20 milyon kabul etmek mümkündür ve doğ
rudur. 

Köylü bir senatör olarak, bu 20 milyon nü
fusun, ibu geniş toplumun, geri kalma nedenleri 
üzerinde durarak kalkınma çarelerini araştır
manın çok yerinde olacağına inanıyorum. Köy
lümüzün bugünkü yüreikler acısı durumunu he
pimiz biliriz. Ben, bunun edebiyatını yapacak 
değilim. 

Dün ve bugün şehirlerle köylerimiz arasında 
bir uçurum denecek kadar fark vardır. Bu far
kı mümkün olduğu kadar süratle ortadan kal
dırmağa çalışmak toplum kalkınmamızın başlıca 
hedeflerinden biri olmalıdır. 

Şehirlerdeki noksanlıklar, ıstıraplar, aydın
lar ve basınımız tarafından derhal dile getirilir 
ve süratle ünlenmesine çalışılır. 

Köylünün de lâfı çok yapılır; dertler zaman 
zaman söylenir ve yazılır, hele secim zamanların
da köyün bütün dertleri halledilir. Fakat köy 
sayımızın çokluğu, hepsinin de dertli ve musta
rip ibulunuşu, bu işler üzerinde gerektiği kadar 
durul mayısının baş]ısa amili olmuştur kanaatin
deyim. 

1960 yılı sayımlarına göre nüfusum uzun 2/3 
sinden fazlası köylerde yaşamaktadır. Şu hal
de toplum kalkınmasında köylerimiz ilk ele alı
nacak durumda, olmalıdır. Esasen bizim üretim 
maddelerimizin menşe ve sahası köy olduğu 
için köylerin kalkınması, şehirlerin kalkınma
sını da destekler. İşte bu nedenlere, kalkınma 
gücümüzün en az c/< 75 sini 'köy kalkınmasına 
hasretmeğe mecburuz. 

Köylere uzatılan eller, şimdiye kadar seme
resiz kalmıştır, (jünkü bizim köylerimiz 50 - o 000 
nüfus arasında değişir. Bu kadar dağınık yer
lere, rasgele götürülen hizmetler beklenen so
nuçları vermeden âdeta heder olup gitmektedir. 

Köylerimizin çeşitli durumlarını sıra ile göz
den geçirelim. Ele aldığımız bu rakamlar, mak

sadımı ifade etmeye yarıyacağı için önemli ol
duğu kanısındayım. 

Köylerimizin : 
c/( 29 u yamaçlarda, 
(r 23,4 ü eteklerde, 
c/r .18, 7 si ovalarda, 
r/c 15,8 i sırtlarda, c/( 10/7 si vadilerde kurul

muştur. 
Bu kuruluşlarda, eski devirlerin korunma, 

geçini ve mevsimlere uyma endişeleri vardı. 
Köylerimizin; 
c;'c 14,1 ü orman içindedir. 
c/c 20,4 ü orman kenarındndır. 
r/c 58,8 i orman dışındadır. 

Orman içi ve orman kenarında bulunan köy
lerimizin ne ağır şartlar içinde 'geçindiklerini 
düşünmek bile insanı ürkütüyor. 

Bu orman içi köylerinin çoğunda tarla yok, 
bağ, bahçe yok, keçiden başka evcil hayvan ye
tişmez, ormandan faydalanamaz. Aslından Türk 
köylüsü ormanı çok sever o kadar ki, Anadolu
lum Ibir çok yerlerinde çeşitli inanışların tesiri 
altında onmanı ölüler bile muhafaza eder. 

Halbuki, geçim derdi, köylüyü istemiyerek 
baltasını alıp ormanı tahribe zorlatır. Tarla aç
ma, odun ve kereste sağlamak, keçi beslemek 
hep ormanın aleyhine işliyen faktörlerdir. Fa
kat köylüye Ibir geçim yolu bulmadıkça bunu ön
lemek mümkün değildir. 

Köylerimizin : 
(/( 65,8i yani 11,4 milyon köylü su kenarla

rından uzaktır. 
c/f 1,7 si deniz kenar nidadır. 
c/( 1,6 sı göl kenaruıdadır. 
c/( 30,9 u ırmak, çay, nehir ve dere kenarmda-

dıt\ 
8u kenarlarından uzak olan 11,4 milyon köy

lümüzün bilhassa yağışı az olan kurak bölgeler
de ne kadar sıkıntı çektiğini tahmin ve takdir 
etmek, güç değildir. 

Köylerimizin : 
c/r 71,9 u topludur. 
r r 17,9 u tam dağınıktır. 
f/( 11,6 sı az dağınıktır. 
Esasen az nüfuslardan teşekkül eden köyle

rimizin bilhassa Karadeniz Bölgesinde ev ev de 
dağınık oluşu, medeni vasıtanın sosyal hizmetle
rin, teknik çalışmanın buralara girmesine mâni 
olmaktadır. 
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Köylerimizin : 
% 24,3 nüu evleri kerpiçtendir. 
r/c 44,5 inin evleri taştandır. 
(/( 1,5 inin evleri tuğladandır. 
(/c 5.1 inin evleri ahşa]) iskeletti. 
r;/ı 12,8 inin tamamen ahşaptandır. 
% 0,5î ünün evlei'i kamıştan ve 
% 10,0mm evleri karmakarışıkt ır . 
Bu evlerin ; 
% 30,4 nün damlar kiremitlidir. 
% 48,6 smda, damlar topraktır. 
% 6,4 nün damları tahtadandır. 
% 1,6 ısında damlar çinkodan ve 
% 2,6 smda 'damlar (kamıştandır. 
Bu iptidai şartlara, ilâveten Orta - Anadolu-

nım kışı ağır seyreden bölgeleriyle 'Doğunun 
bir eok yerlerinde kışın hayvanların sıcaklığın
dan faydalanmak için evlerde ahırlar biri biri m1 

birleşmiştir. 
Bu vesile ile şunu arz etmeden geçemiyece-

ğim. İmar ve Iskan Bakanlığı örnek, ucuz, sıhhi 
'köy evleri yaptırmayı hiç düşünür mü acalba1? 
Bu evlerin hemen kemen bir çoğu sağlık şart
larından uzak, güneş görmez, hava almaz, ru
tubetli, isli ve oturulamıyacak kadar iptidaidir. 

Milyonlar, bu gayrisıhhi evlerde yaşamakta. 
bir çok hastalıklara ve tabiatın n fi müsait şartla
rına göğüs germektedirler. 

Köylerimizin : 
% 68,3 nün ilçeleriyle yol itibatı vardır. 
% 29,1 inin ilçeleriyle yol irtibatı yoktur. 
% 14,2 sinin ilçeleriyle telefon İbağı vardır. 
% 84,6 sının ilçeleriyle telefon irtibatı yok

tur. Köylerimizin ilçe merkezlerine olan uzaklı
ğı bir kilometre ile 60 kilometre 'arasında deği
şir. 

Köylerimizin : 
% 94,5 nün tarım kredi kooperatifi yoktur. 
% 42,2 sinde kahvehane ve köy odası yoktur. 
% 28 nin yalnız köy odası vardır. 

/o 11,5 nin yalnız kahvehanesi vardır. 
% 17,8 nin hem kahvehane, hem köy odası 

vardır. 
Bu rakamlara, göre köylerimizin iktisadi ve 

sosyal durumlarının ne 'kadar geri olduğunu tak
dir etmek kolaydır. 

Köylerimizin : 
% 55,3 nün ilkokulu vardır. 
% 44, 2 sinde ise ilkokul yoktur. Yani 15 636 

köyde yagıyan 5.1 milyon nüfus ilkokuldan 

mahrumdur. Mevcut köy ilkokullarının büyük 
bir kısmı da tek öğretmenlidir. 

Bir öğretmenin, beş sınıflı bir okulda köy 
çocuğunu 1 âyikiyle yetiştirmesine ve haklı bir 
ilkokul tahsilinin yaptırılmasına imkân var mi
dir0? 

Şehir ve kasabalarda her sınıfa bir öğretmen 
verildiği halde köy çocuklarmm beş sınıfa bir 
tek öğretmen vererek gösteriş yapmanın köylü
ye ne faydası vardır. Hiç yoktan iyidir demek 
kâfi bir mazeret inidir? 

S ayın senatörler, 
Bizim köylerimizin başlıca geçim kaynakları 

şöyle özetlenebilir. 
% 65 i tarla ziraatiyle, 
% 9,9 u sadece hayvancılıkla, 
% 3,1 i meyvecilikle ve 
% 11,2 si de diğer işlerle geçinmektedir. 
Oo'k küçük yüzdeler halinde : 
Bağ, tütün, sebze, zeytin, odun ve kömür, ba

lıkçılık, amelelik ve çaycılık yaparak geçinen 
köylerimiz vardır. 

Köylerimizin % 14,9 nda halıcılık, dokumacı
lık, sepet, bıçak, taibakcjlık, çömlek, testi ve ur
gancılık gibi 'el sanatları olduğu halde % 85,1 
nin yani 30 120 köyde el ve ev sanatları yoktur. 

Şu halde bizim köylerimizin (başlıca gelir 
kaynağı ziraat ve hayvancılığın yanında el ve ev 
sanatları bulunmakla beraber, çok azdır. 

En geniş geçim yolu olan ziraat ve hayvancı
lığımızı kuşbakışı gözden geçirirsek çok acınacak 
bir taiblo ile karşılaşacağımıza, in a ılımaktayım. 

Bugün Türkiye'de : 
43 747 Traktör, 
47 143 Traktör pulluğu, 
6 072 Biçer - düğer 

2 087 025 Karasapan, 
1 186 386 Hayvanla çekilen pulluk, 

vardır. 
Topraklarımız vermeden alma zihniyeti altın

da çok kısırlasın ıştır. 
'Hıdama yoktur. Tabiî gübreler yakacak ola

rak kullanılmakta, olduğundan birçok vilâyetle
rimizde tarlaya intikal ettirilememektedir. 

Islâh edilmiş tohum çok kifayetsizdir. Çiftçi 
teknik bilgiden mahrumdur. 

T .O. Ziraat Bankasının çiftçiye verdiği zirai 
krediler kontrolsüzlük yüzünden verimsizdir. 
Hayvancılığa çok az kredi plasmanı ayrılmak
tadır. 
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4753 sayılı Kanunla köy orta malı meralar 

1945 ten beri topraksız köylüye tevzi edi!inekte 
ve fakat kredi, malzeme, tohum, gübre ve teknik 
bilgi sağlanamadığı için beklenen verim elde edi
lemediği gibi hüdainabit bir şekilde dahi millî 
gelire milyarlar kazandıran hayvancılık, mera
ların tahribi yüzünden baltal anmaktadır. Bu çok 
yanlış bir yoldur. 1938 den bu yana meralar üç-

. te bir nispetinde tahıibedil mistir. 

üoğuîıun sadece çayır ve mera olan yayla
ları sürülmüş ve fakat vejetasyon devrinin çok 
kısa oluşu dolayısiyle mahsul alınamamış buna 
mukaibil meralar bozulmakla kalınmıştır. Bu su
retle Doğu vilâyetlerimizde tarih boyunca hay
vancılıkla geeçinen köylülerimiz iktisadi krizler 
geçirmektedir. 

Ziraat sahasında köye teknik bilgiyi götüre
cek olan ziraat, yüksek mühendisi erimiz köye 
bir türlü yak!aşamamış ve köylüye nüfuz ede
memiştir. Bu hususta rakamlara başvuralım : 

Tarım Bakanlığına bağlı muhtelif umum 
müdürlüklerin : 

•.Merkez kadrolarında. 304 
Vilâyet merkezle tin de 921 
Kurumlarında 462 

İlçelerde ise sadece 6 ziraat yüksek mühen
disi vazife görmektedirler. İlçe merkezlerine da
hi giremiyen, yerleşemiyen ziraat yüksek mühen
dislerimizin köylü ile nasıl kaynaştığına akıl er
dirmek güçtür. 

Bugünkü malûmata göre Türkiye'de 
6 İlçede ziraat yüksek mühendisi vardır. 

564 llçed'e yoktur. 
254 İlçede veteriner hekim vardır. 
316 İlçede yoktur. 

Oenel görüşmeni izin açılması için yaptığım 
konuşmada köylümüzün aydın elemandan ne ka
dar yoksun olduklarını ifade etmiştim. Bu ra
kamlar sözlerimi teyideder sanırım. 

Bu vesile ile köylünün kalkınması için lâzım 
olan teknik ve aydın personel ihtiyacını kalkın
ma plânından tetkik edelim. Kalkınma plânında-
daki rakamların ifadesine göre köye hizmet gö
türecek teknik ve aydın eleman çok noksandır. 

Kalkınma plânının 1964 yılı programının 
15 nci tablosunda aynen şu ifade ve rakamlar 
vardır, Tablo 15 : 1977 de ulaşılacak standartlara 

2 . 4 . 1 9 6 4 0 : 2 
göre 1964 te sektörlerdeki insan gücü açığı 

Kişi 

9 900 
17 500 
17 800 
35 300 
4 900 
1 450 

Sağlık personeli 
Yardımcı sağlık personeli 
öğretmen 
Öğret men (ilkokul) 
Tarım teknisyeni 
Veteriner 

Şu duruma göre 1964 yılında bu personele 
ihtiyaç vardır. Halbuki bunların yetiştirilmesine 
sarf edildiği sanılan gayretleri, bendeniz netice
ye ulaşmaktan çok uzak gömmekteyim.. 

Türk köylüsünün başlıca geçim kaynağı olan 
ziraat ve hayvancılıktan uğradığı zararlara, da 
bir göz atalım. 

Bizzat Tarım Bakanlığından aldığım malû
mata göre 1963 yılında çeşitli hayvan hastalıkla
rından meydana gelen zayiatın para değeri 
3 142 337 750 liradır. 

Bitkisel hastalıkların Türk çiftçisine verdiği 
zarar ise yaklaşık olarak 3 200 000 000 liradır. 

Tarım Bakanlığının randımanlı çalışmayışın-
dan mütevellit meydana, gelen ve toplamı 
6 342 337 570 lira tutan bu zararlar da kalkın
masını düşündüğümüz, arzuladığımız Türk köy
lüsünün hesabına kaydedilmektedir. 

Bu milyarların altında ezilen Türk köylüsü
nün nasıl kalkınacağını izah etmek biraz güçtür. 

Memleketimiz hayvancılığının, bakımsızlık
tan, yemsizlikten, ırklarının ıslah edilemeyişin
den mütevellit verim noksanlığını teker teker 
kaleme vurup hesabedeeek olursak sadece hay
vancılıktan senede 10 milyar lira zarar ettiğimizi 
esefle müşahade ederiz. Bu büyük zararlara, kü
çük ihmallerin, alâkasızlığın verdiği müteferrik 
zayiatı da eklemek isterim. Memleketimizde zirai 
ve hayvansal mahsuller pazarlanamamaktadır. 

Bunun da vebali Ticaret Bakanlığına aittir. 
Mallarımızın ıslah edilemeyişine ilâveten amba
laj ve standardizasyon noksanlığı da pazar bul
ma, ve ihracına mânidir. 

Bu şartlar altında köylü nasıl kalkınır? Ulaş
tırma Bakanlığını ilgilendiren küçük bir nokta
ya daha dokunacağım. 

Doğu vilâyetlerimizden : 
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Eâzığ, Erzincan, Erzu

rum, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Van ve SİYastan 
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1.962 yılında veteriner raporiyle ve irenle t ilke
lini merkezlerine sevk edilen kasaplık e anlı hay
vanların yollarda beklemekten, bakmışı/diktan 
'mütevellit et zayiatı 

:5 750 000 'kilogram büyükbaşlarda 
1 1 250 000 küçükbaşlarda olmak üzere 

loptan 

ır> ooo ooo 
15 milyon kilo olup bunun para değeri asga

ri rayiçlerle 5ü milyon lirayı bulmaktadır. Bu 
zararlar da kalkınmasını düşündüğümüz, arzula
dığımız Türk köylüsünün kazancından gitmekte
dir. 

Bizim köylüde zarar mı ararsınız. Kendi ! 
meslekimle ilgili bir noktaya daha temas edece- ı 
ğim, TürkiyeVlo geceli gündüzlü, bütün aile ef-
radiyle her türlü mevsim şartlarına göğüs gere
rek çalışıp kasaplık hayvan yetiştiren köylü sat
tığı hayvanına tüketicinin verdiği paranın an
cak % 55 ini alabilir. % 45 i ise aracı, toptancı 
ve perakendecilere İkazanıcolitnaktadır. Halbuki 
bu nisbet ileri nıemleketerde % 75 - 80 cıir. Yani, j 
esas kazanç vetistirîcinin, bizdeki kövlünün eli- 1 
ne geçer. Çalışmasının karşılığım da alamıyan | 
köylüyü acaba nasıl kalkındıracağız. 

Ticaret Bakanlığı Et ve Balık Kurumu 
ITmunı Müdürlüğüne bağlı et komhiııal arını he-
det'lerine ulaşacak, şekilde çalıştı rırsa, hayvan 
üreten bölgelerimizden meselâ Kars, Ağrı, Van, 
Muş, Erzincan, Sivas, Elâzığ ve Malatya ve Di
yarbakır'ın. hayvan pazarları ve bunlara paralel 
soğukhava depoları tesis ettirirse kasaplık hay
vandan (buralarda kestirip muhafaza altına ala
rak, sioğulk hava tertibatlı vagonlarla buğday sevk 
edeceğine, bu gıda maddelerini tüketim merkez
lerine ulaştın usa hem milyonlarca liralık canlı 
nakliyattan mütevellit zarar ortadan kalkar. Köy
lü kazanır, hem de tüketici ucuza protein mad
desi temin eder. Kalkınan memleketlerde bunun 
misallerini -bir hayli gördüğümüz için ısrarla 
üzerinde durulmasını arzulamaktayız. 

Ayrıca kes il in iş hayvanlarda'n. elde edileni hay
van mahsullere ait dericilik ve saireigiMküçük sa
nayi şubeleri teessüs ederek köylüımüz-ün kalkım-
ımasma hizmet edilmiş olur. Bu hususta Sanayi 
Bakanlığı acaba ne düşünür. Köylümüzün birçok 
meseleleri yanında biraz da sağlık durumlarına 
göz atmak isterim : 
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Sağlık Bakanlığından, aldığım malûmata gö

re muhtelit vilâyetlerde! bugün : 
58 ilçede hiç tabib yoktur. 
(18 ilçede ise Hükümet tabibi yoktur. 
Meselâ Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hiç 

tabib yok. 
Bu ilçenin bütün köylerini dolaştım. İlçe mer

kezine 40 kilometrede köyleri vardır. İlçeye yolu 
yoktu r. 

Bu köylerde ağır bir hastalığa yakalanan köy
lü vatandaş nereye, kiım.e ve nasıl 'başvurarak 
derdine deva arar. Bursa/nuı Keleş ilçesinde ta
bib yoktur. Bu ilçe Bursa/ya uzak ve yolu bozuk
tur. Bir de bu ilçenin köylerinde vatandaşları
mızın yaşadığını düşünürsek, bu insanlar hasta
landıkları zaman ne yaparlar1? Nereye ve kime 
baş vurup dertlerine deva ararlar? 

Örnekleri Samsun ve Bursa'dan verdim. Ağ
rı'nın, Adıyaman'ın, Bingöl'ün, Hakkâri'nin, 
Tunceli'nin, Siirt ve Van'ın ilçelerine ve köyle
rine götürmedi m. 

Doktoru, eczanesi . otmıyan hu yerlerdeki 
köylü vatandaşlarımızın sağlık durumları acaba 
nicedir? Bunlarla, alâkalanan makam hu husus
ta acaiba ne düşünür. Nasıl düşünür? Bu gibi ıs
sız, uzak yurt köşelerinde hastalanıp dertlere 
düşen, vatandaşlarım/au iptidai usullere haş-
vurması elbette ki tabiîdir. Fakat bu yerlerdeki 
vatandaşları hayal edip karikatürlerini çizerek 
gazetelere basanlar köylümüzün hu hallere düşü
şünün nedenleri üzerinde durup vazifelileri ve 
mesulleri ikaz etmeyi »düşünmezler mi? 

Bu arada, bazı basın mensuplarının çeşitli 
yurt köşelerinden, getirdikleri gerçeklerden do
layı, ıbu çalışmalar! yapanlara teşekkür etmek is
terim. 

Pek sayın senatörler, 
(\ik geniş bir problem olan köy kalkınması 

hususunda sözlerimi biraz uzatmak meehuriyetin-
de kaldım. Özür dilerim. 

Fakat üzerinde durulmasını hepimizin şid
detle arzuladığı, köy ve toplum kalkınmasının 
bugünkü haliyle neresinden tutsanız orası eliniz
de kalıyor. 

Doğduğum köyde hâlâ okul yoktur. İlçeye ve 
civar köylere yolu yoktur, ilçemiz, vilâyet mer
kezine karayolu ile bağlı değildir. 

22 senelik memuriyetim sırasında yurdumu
zun birçok bölggelerini dolaştım. Mesleğim iti'ba-
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riyle vazifem daha ziyade köylerde olduğu için 
doğuda, batıda, güneyde ve karadenizde gördü
ğüm 'binlerce köylümüzün yaşayış, kazanç, mes
ken, gıda, giyecek ve her türlü tabiat şartların
dan korunma noksanlıklarını ifadede güçlük çe
kiyorum. 

insanı üzen, ürküten, korkutan manzaralar 
var. Halen mağaralarda, mağara gibi evlerde ya
şayanlar var. 

Bu ağır şartlar altındaki köye hizmet götü
rüp köylüyü varlıklı 'hale getirmek şarttır. Ak
si halde, köylüyü yurduna, toprağına, ocağına 
bağlamak imkânsız. Mütemadiyen dış memleket
lere işçi göndermekle köylü kalkınmış sayılamaz. 

Köylerimizin kalkınması için düşünebildiğim 
hususları da belirtmek isterim. 

Bugün 40 bin civarında olan köylerimizi, bi
rer merkez etrafında toplayarak bu merkez köy
lerin sayısını 3-5 bin arasında tespit etmekle işe 
başlamanın çok faydalı sonuçlar vereceğine inan
mış durumdayım. 

Bugünkü dağınık halile 40 bin köye her tür
lü medeni ihtiyacı götürmeğe imkân yoktur, ola
maz. O halde köyleri bir merkez etrafında birleş
tirmek icabetmoktedir. Yerine göre birleşeeek.köy 
sayısı tesbit edilip bir merkeze bağlandıktan son
ra, bu yerlerde ihtiyaçları karşılayacak müesse
seler kurulur. 

Bu merkezlerde : 
Yol işi ilk ve ortaokullarla, sanat okulları, 

kütüphane sağlık merkezi, doktor, ebe, teknik ta
rım okulları, el ve ev sanatları kursları, 

Cami, 
Çarşı, pazar, . 
Sinema, tiyatro, 
Park, 
Hamam, 
Gibi işleri bu merkezlerde halletmek müm- ' 

kün olur. Merkezlere civar olan köylerde yakın-. ' 
larmdaki bu yerlerden faydalanırlar. 

Bu işler pilot bölgeler halinde bir program 
dahilinde yürütülür. 

41 sene evvel köylerimizi kalkındırmak için 
bu yolda bir proje ile işe başlansa idi bugün bir 
hayli yol almış olurduk. 

Bugün hu görüşle köyü ve köylüyü kalkındır
ma yoluna gidersek 50 sene sonra çok şeyler ka
zanırız. 

Aksi halde bugünkü perakende çalışmalar 
beklenen faydayı veremez, vermiyecektir. 

2 . 4 . 1964 O : 2 
Köye götürülen hizmetler çeşitli bakanlıkla

rın elindedir. Tarım, Millî Eğitim, Ticaret, Sa
nayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Sağlık, Bayın
dırlık, imar ve iskân, İçişleri, Turizm ve Tanıt
ma, Ulaştırma Bakanlıklarının hizmetleri yanın
da bugün kurulan Köy Bakanlığının durumu ve 
tutumu acaba ne olacaktır? 

Sayın Köy ve Toplum Kalkınması Bakanı, 
işe başlayışından bu yana diyar diyar gezmekte, 
sanki köyleri yeniden ikeşfedereesine dolaşmakta 
olduğunu radyolardan ısrarla dinlemekteyiz. 

Halbuki, köyün bilinmiyen bir tarafı yoktur. 
Dertler bütün çıplaklığı ile meydandadır. Mese
le bunlara çare aramaktır. Onun için hıran ev
vel Köy Bakanlığı teşkilâtını kurarak işine baş
lansa daha faydalı olacağına kaaniim. Şimdi, Hü
kümetten, dolayısiyle alâkalı bakanlardan bâzı 
sorular sorarak sözlerimi (bitireceğim. 

1. Ormaniçi köylerinin geçimlerini sağlıya-
eak tedbirler düşünülmelkte midir? 

2. Şu anda ne kadar (köylü orman dâvasın
dan mahkemelere gelip gitmektedir? Yani ne ka
dar köylüye orman dâvası açılmıştır? 

3. Beş sınıflı ve tek öğretmenli köy okulla
rındaki çocukların, şehir ilkokul] armdaki çocuk
lar kadar yetiştiğine Hükümet inanıyor mu? 

4. imar ve iskân Bakanlığı tarafından Tür-
kiyede kaç Ifcöyün, ne miktarda sıhhi köy evi in
şasına tevassut edilmiş mümkün hale getirilmiş
tir? 

5. 4753 sayılı Kanun hükümlerine göre ne 
kadar vatandaşa ve ne miktar toprak dağıtılmış
tır? Burada - özür diliyerek arz edeceğim - 1 ay 
evvel sorduğum suale yarım saat evvel imar ve 
iskân Bakanından cevap aldığım için hu suali 
burada tekrarlamak zorunda kaldım. 

6. Milyarları bulan hayvan hastalıkları sa
rarlarını önlemek için bir çare düşünülüyor mu? 
Çünkü Türkiye'de salgın hayvan hastalıkları 
köklünden kazmmadıkça, dış* memlketlere ne hay
van ve ne de hayvan mahsulü ihracına imkân 
yoktur. Bu durum köylünün çok zararmadır. 

7. Ziraat işlerine verilen banka kredisinin 
kontrol altına alınmasına, aynı nispette yani mil
lî gelire sağladığı kâr nisbetinde hayvancılığa da 
kredi verilmesi hususu düşünülüyor mu? 

8. Türkiye balıkçılığının, beş yıllık kalkın
ma planındaki esaslar dairesinde ele alınmasına 
ne zaman (başlanacaktır? 
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Et ve 'Balık Kurumu, bugünkü çalışma 
siyle faydalı mıdır? Değilse ıslahı için çareler dü
şünülüyor mu? 

10. İstihsal edilen (mahsullerin gerek 'memle
ket içi pazarlarında ve gerekse ihracatında yeni 
imkânlar aranmakta imidir? 

11. El ve ev sanallarının yayılarak, köylü
müzün boş zamanlarım değerlendirmek ve ka
zancını artırmak için ne gibi tedbirler alınmak
tadır? 

12. Sayın Cumhurbaşkanının himayelerin
de 4 Kasım 1963 günü açılması 'kararlaştırılıp 
davetiyeleri dahi tevzi edilen birinci köy kal
kınma 'kongresi neden yapılmamıştır? 

Sayın senatörler; 
Köy ve köylümüzün İka Ikınması hususunda »gö

rüşlerimi burada açıklamış bulunuyorum. Bu 
söylediklerim bilinmiyen şeyler değildir. Ancak 
40 seneden beri söylenip bir ıtürlü verimli bir 
şekilde ele almamı yan köy kalkmana gerçeklerine 
eğilme zamanının geçtiğini ifade etmek iste
dim . 

Köylü artık istismardan kurtulmalı «Efendili
ğin» yolunu tutmalıdır. Beni dinlediğiniz için he
pinize teşekkürlerimi arz ederim. 

2 . 4 . 1964 O : 2 
Sanıyorum ki, vaktimi g-eçinmedim. Fakat köy 

dâvasının bâzı çok muhterem arkadaşlarımı ko
nuşurken dahi sıktığı için üzüntülerimi de bir 
(köylü olarak arz etmekten kendimi alamıyaca-
ğını. 

Hürmetler ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN" —- Açık oy sonuçlarını arz ediyo
rum. 

5434 sayılı T. C. Emekli .Sandığı Kanununa 
ek kanun tasarısının tümünün ikinci oylaması
na (79) sayın üye katılmış (77) kabul, (2) rot 
yetersayı sağlanamadığından ıgelecek birleşimde 
tekrar «yianacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi hak
kındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun 
teklifinin geçici bir komisyonda görüşülmesi hu
susundaki önergenin oylamasına (78) sayın üye 
katılmış (74) kabul, (2) ret, (2) çelkinser ayrı
ca bir oy da boş çıkmıştır. 

Yapılan defter yoklamasında 140 üye olduğu 
tesbit edilmiştir. İçtüzüğün 112 nci maddesi mu
cibince önergenin oylamasında saltçoğunlulk aran
mayacağı için buradaki (74) oyla müşterek bir 
(leçici Komisyon, kurulmasına karar verilmiştir. 
(Alkışlar) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Arz edilen açık oylamaya göre 
Başkanlık Divanı kâfi miktarda üyenin salonda 
olmadığı kanaatine vardığı için yoklama yaptıra
cağım. Nisap yoksa Celseyi tatil edecek nisap var
sa 'müzakerelere devam edeceğiz. 

(Yoklama yapıldı,) 
BAŞKAN — Efendim, toplanma nisabımız 

olmadığı için Birleşimi, 7 Nisan Salı günü saat 
15,00 te toplanılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,20 

t?* 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh
met Özgünes'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsü 
öğretmenlerinden Sadrettin Gülsaran hakkında 
açılan tahkikata dair, sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı İbrahim Öktem'in yazılı cevabı (7/135) 

19 . 2 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Mehmet Özgüneş 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesince komünist
likten bir yıl ağır hapse mahkûm edilen Hüseyin 
Korkmazgil tarafından yazılıp Zübük Dergisinin 
26 Kasım 1962 ıgün ve 43 sayılı nüshasında ya
yımlanan (İtin Ağası) 'başlıklı ve (Cemal Ağa
nın îti) konulu yazı Çankırı Kız Sanat Enstitü
sü tarafından 20 Nisan 1963 günü tertiplenen 
müsamerede masum 'bir öğrenciye .monolog halin
de okutturulmuştu. 

Çankırı Cumhuriyet Savcısı olayda, 
a) Cumhurbaşkanına gıyabında hakaret, 
b) Hükümetin mânevi şahsiyetini ve Devle

tin Silâhlı Kuvvetlerini alenen tahkir ve tezyif. 
Suçlarının mevcudiyetine kanaat .getirmiş ve 

monologu okutturan öğretmen hakkında tanzim 
ettiği evrakı Memurin Muhakematı Kanununa 
göre gereği yapılmak üzere 25 Nisan 1963 günü 
Çankırı Valiliğine tevdi etmişti. 

Olayla ilgili olarak 22 Nisan 1963 tarihli söz
lü sorumu Millî Eğitim Bakanı 22 Ağustos 1963 
günü Cumhuriyet Senatosu Genel Kurul toplan
tısında cevaplandırmış ve (Hâdiseye adı karışan 
öğretmen hakkındaki evrak, hâdise vazifeden 
mütevellidolduğu için Çankırı Valiliğine intikal 
ettirilmiştir.) demiştir. 

Millî Eğitim Bakanının ıbu cevabı üzerine du
rumu 22 Kasım 1963 tarihli bir önerge ile İçişle
ri Bakanlığından sordum, içişleri Bakanlığı 1. B 
(12273 - 21227) sayılı cevabında aynen (itin 
Ağası başlıklı monolog dolay isiyle -hakkında ko
vuşturma yapılan öğretmen Sadrettin Gülsaran 
memur .olduğundan, buna ait tahkikat Millî Eği

tim Müdürlüğünce yürütülmektedir. Tahkikat 
henüz neticelendirilmemiş olduğundan evrak il 
idare heyetine intikal ettirilmemiştir.) demekte
dir. 

Soru: 1. Sanık Öğretmen Sadrettin Gülsa
ran hakkında Çankırı Cumhuriyet Savcılığınca 
tanzim edilip 10 ay önce Millî Eğitim Bakanlığı 
ilgililerine tevdi edilen evrak üzerinde şimdiye 
kadar ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Soru: 2. Bu evrak halen nerededir ve üze
rinde ne gibi bir işlem yapılmaktadır? 

Soru: 3. Çankırı Valiliği Bakanlığınıza mü
racaat ederek bu evrakın iadesini istemiş midir? 

Soru: 4. Evrak Çankırı Valiliğine iade edi
lecek midir? Edilecekse ne zaman iade edilecek? 

Soru: 5. Olayla ilgili olarak Bakanlığınızca 
her hangi ibir idari işlem yapılmış mıdır? 

Soru: 6. itin Ağası başlıklı yazının Kız Sa
nat Enstitülerinin, genel olarak bütün okulların 
sahnelerinde monolog halinde okutturulmasmı 
tasvibediyor musunuz? 

Soru: 7. Etmiyorsanız ilgililer hakkında no 
gibi İbir işlem yaptınız? 

Olayın başka okullarda tekrarlanmaması için 
ne gibi tedbirler aldınız? 

T. C. 
Millî Eğitim. Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Dairesi 
Savı: 873 

1 . 4 . 1964 

Konu: Cumhuriyet Senatosu Ta
biî Üyesi Mehmet Özgünes'in 

soru önergesi. 

İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 
ifadeli 21 . 2 . 1964 tarih ve 3475/4122 - 7 -135 
sayılı yazınız, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet öz

günes'in, Çankırı Kız Sanat Enstitüsü öğretmen
lerinden Sadrettin Gülsaran 'hakkında açılan tah
kikata dâir yazılı soru önergesinin cevabı ilişik 
ol arak sunulmuştur. 

Saygıyla arz ederim. 
Dr. İbrahim Öktem 
Millî Eğitim Bakanı 
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1. 20 Nisan 1963 tarihinde Çankırı Kız Ens

titüsü tarafından düzenlenen ımüsamere progra
mında yer alan, «İtin Ağası» adlı monologun, 
Cumhurbaşkanına, Orduya ve üıattâ şahsına ha
karet tazanınıun ettiğine dair Menzil Komutanı 
Tuğgeneral Basit Bir tarafından vâki ihbar üze
rine olayın tahkiki ile bir Bakanlık Müfettişi gö
revlendirilmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Savcılık tarafından ya
pılan soruşturmaya ait evrak, ilgililerin memur 
olmaları dolayısiyle haklarında Memurin Muha-
kematına dair Kanunun 2 nci maddesi hükmü 
gereğince ilk evvel idari tahkikat yapılması ge
rektiğinden, valilik yoliyle Bakanlığımıza gön
derilmiş ve Bakanlığımızca olayın tahkikiyle gö
revlendirilmiş olan müfettişe tevdi olunmuştur. 

Söz konusu olay hakkında yapılan tahkikata 
ait rapor ile Ibu raporun müstenidatını teşkil 
eden evrak, önce Bakanlığımız Kız Teknik Öğ
retim Genel Müdürlüğü ve daha sonra üç genel 
müdürle hukuk müşavirinden mürekkep özel bir 
komisyon tarafından tetkik edildikten sonra, 
Bakanlığımız Müdürler Encümeninde incelenmiş 
ve münakaşa edilmiştir. 

2. Olayda Cumhurbaşkanının şahsına ve Or
duya hakaret suçlarının varidolup olmadığı hu
susunun savcılıkça tahkikinin uygun olacağı ka
nısına da varıldığından, bu konuda soruşturma 
açılabilmesi için Türk Ceza Kanununun 16 ncı 
maddesi gereğince Adalet Bakanlığından müsa
ade istenmiştir. Bakanlığımız Teftiş Kurulu ta
rafından 9 Ocak 1964 tarih ve 155 sayılı yazı 
ile istenilen müsaadeye, Adalet Balkanlığmın 
1.3 Mart 1964 tarih ve 6028 sayılı yazısiyle cevap 
verilmiştir. Yazıda ezcümle, «Yapılan tahkikat 
sonunda monologun mesnet suç unsurlarını ihti
va etmediği kanaatına varıldığından Bakanlığı
mızca 26 . 6 . 1963 tarihinde sanık 'hakkında 
tahkikat yapılmasına izin verilmediği dosyasının 
tetkikinden anlaşıldığı arz olunur.» denilmekte
dir. 

4. Çankırı Valiliğine ve Adalet Bakanlığı
nın bu konu ile ilgili 13 . 3 . 1964 tarih ve 6028 
sayılı yazısı hakkında gerekli bilgi verilecektir. 

5. Bakanlığımızca yapılan tahkikat ve ince
leme sonuçlarına göre, monologun seçiminde, 
«İlk, ortaokullarla, liselerde, kız, erkek meslek 
okullarında, azınlık okullarında ve yabancı 
okullarda verilecek müsamerelere ait Yönetme-
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lik» in usul hükümlerine riayet edilmişse de ru
huna ve muhtevasına uygun hareket edilmesi yo
lunda takdirsizlik ve basiretsizlik gösterildiği an
laşılmıştır. 

Bu bapta, .yapılan hata, bir suç unsuru olarak 
Bakanlık Disiplin Komisyonunca ele alınmış ve 
ilgililer hakkında inzibati ceza tatbiki cihetine gi
dilmiştir. Bu cümleden olarak okul müdürü ile 
müsamerenin tertibinde birinci derecede görevli 
ve sorumlu Türkçe .öğretmeni Sadrettin Gülsaran 
birer tevtbih ile cezalandırılmışlardır. Ayrıca oku
lun bütün öğretimi kadrosunun dikkati çekilmiş
tir. 

6. Söz konusu monologun, eğitici ve öğretici 
olması gereken okul. müsamere programları için
de yer alması faydasız ve sakıncalı görülmüş
tür. 

7. Bu konuda ilgililer hakkında yapılan iş
lem yukarda açıklanmıştır. Bu gibi olayların 
başka okullarda tekrarlanmaması için ilgili yö
netmeliğin daha dikkatle okunup gereğine göre 
hareket edilmesi lüzumu bir genelge ile bütün 
okullara duyurulmuştur. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker'in, 4753 sayılı Kanun hüküm
leri gereğince dağıtılan arazi miktarına dair so
rusu ve İmar ve İskân Bakanı Celâlettin TJzer'in 
yazık cevabı (7/143) 

7 . 3 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İmar ve iskân Bakanlığı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu saygı ile arz ve rica ederim. 

S. Senatosu 
Balıkesir Üyesi 

Hasan Âli Türker 

1. 4753 sayılı Kanun hükümleri gereğince 
15 Haziran 1945 tarihinden Mart 1964 tarihine 
kadar dağıtılan arazi miktarı ile arazi sahibi ya
pılan çiftçi aile sayısı, 

2. Bu dağıtım sırasında ilgili komisyonlar
ca mera olarak tahsis ve tesbit edilen arazi mik
tarı, 

3. Kendilerine toprak tahsis edilen yerlerde 
bu toprağı işletmeden sarfınazar eden aile var 
mıdır? Varsa miktarı nedir? 
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i) Cevabın verileceği en son tarih : T. C. 

imar ve İskân Bakanlığı 31 . 3 . 1964 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı:235 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Balıkesir Senatörü Hasan Ali Türfker tarafın

dan verilen yazılı soru önergesi cevaplandırıla
rak: ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Celâlettin Üzer 
imar ve iskân Bakanı 

Sorunun: 
a) Sözlü veya yazılı olduğu: Yazılı, 
b) Sahibi: Cumhuriyet Senatosu Balıkesir 

Üyesi Hasan Ali Türker, 
c) Cevapla görevli Daire: İmar ve iskân 

Bakanlığı, 

d) Konusu: 
1. 4753 sayılı Kanun hükümleri gereğince 

15 Haziran 1945 tarihinden Mart 1964 tarihine 
kadar dağıtılan arazi miktarı ile arazi sahibi ya
pılan çiftçi aile sayısı, 

2. Bu dağıtım sırasında ilgili Komisyonlar
ca mera olarak tahsis ve tesbit edilen arazi mik
tarı, 

3. Kendilerine toprak tahsis edilen yerlerde 
bu toprağı işletmeden sarfınazar eden aile var 
mıdır? Varsa miktarı nedir? 

e) Havale yazısı tarih ve sayısı: Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı 10 . 3 . 1964 tarihli 
3553/4266 - 7/143 sayı, 

1. 15 Haziran 1945 ten Mart 1964 tarihine 
kadar 4753 sayılı Kanun : 

5 459 köyde uygulanmıştır. 
360 761 yerli aile mezkûr kanun hükümleri 

mucibince topraklandırılmıştır. 

18 078 240 dönüm arazi (360 761) aileye da
ğıtılmıştır. 

2. Malûmları olduğu üzere 4753 sayılı Ka
nun, Toprak Komisyonlarına mera tefrik ve tah
sisi konusunda yetki vermemektedir. Ancak mü
teakiben kabul olunan 27 Mart 1950 tarihli 5618 
sayılı Kanunun ek 3 - 6 ncı maddeleri ile verilen 
salâhiyet üzerine mezkûr tarihten itibaren Top
rak Komisyonlarınca orta malı mera tefrik ve 
tahsisine başlanmıştır. 

Bu itibarla 1950 - 1963 yılları arasında uy
gulama yapılan köylerin tüzel kişilikleri adına 
(20 651 549) dönüm orta malı mera tahsis olun

muştur. 

3. Topraklandırılan ailelerden; verilen ara
ziyi, işletmeden sarfınazar edenler hakkında mer
keze alksetmiş bir malûmat mevcut değildir. Bu 
bilgilerin illerdeki ilgili dairelerce toplanması ge
rekmektedir. Bu itibarla sorularının rakam zikri 
suretiyle cevaplandırılması ımümkün olamamış
tır. Ancak, verilen araziyi işletmeden sarfınazar 
etmiş aile olsa hile adedlerinin pek cüzi olduğu 
tahmin edilmektedir. 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının tümüne 

verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk sağlaınamamıştır.) 

TABÎI ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurd aküler 

ADANA 
Safkıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz tnce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BtTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 79 

Kabul edenler : 77 
Reddedenler : 2 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 101 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
DİYARBAKIR 

İhsan Hamit Tigrel 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

KARS 
Turgut Göle 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

[Redde 

ANTALYA 
Mustafa özer 

Muammer Obuz 
KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 

MALATYA XTJHffXJ-IXX J. M. XI» 

Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

i SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat Öçten ' 
Ziya önder 
Hulusi SöyleımezoğTu 

denler] 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

1 URPA 
Esat Mahmut Karakurt 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Esat Çağa 
Üm'er Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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[Oya katılmtyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet îlkııçan (İ.) 

AYDDS 
fskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Pikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BÎLECÎK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
01 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazmı Dağlı (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi To'koğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(D 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulnsoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

[Açık üyelikler] 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

ORDU 
Zeki Kumrulu (I.) 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Kâzım Orbay (I.) 

Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 

»«<« 
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Cumhuriyet Senatosu üyelerinin seçimi hakkındaki Kanunun değiştirilmesine dair kanun teklifinin 

geçici bir komisyonda görüşülmesi hakkındaki önergeye verilen oyların sonucu 

(Önerge kaibul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Köksai 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

Uye sayısı : 185 
Oy verenler : 8Q 

Kabul edenler : 74 
Reddedenler 2 
Çekinserler 2 

Oya katılmıyanlar 102 
Açık üyelikler 5 

[Kabul edenler] 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Âli Akso> 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
HATAY 

Vehbi Aksoy 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Celil Oevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

KARS 
Sırrı Atalay ' 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil 

[Reddedenler] 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
VAN 

Faruk Işık 

[Çekinserler] 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşjkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıikalm 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sabir Kurutluoglu 
Ragıp Uner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Öııal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFOYON KARAHÎSARİ 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan (İ.) 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğln 

BİTLİS 
Cevdet GeJboloğlu 
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[Oya katilmıy anlar] 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçdıne 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 
tterç Turan 

İZMİR 
îzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaaı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu ( t Ü.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(t) 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

I BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Bankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V. 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbutı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

[Açık üyelikler] 
Çorum 
Eskişehir 
Hakkâri 
îstanbul 

Samsun 

Yekûn 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
tbrahim Şevki Atasağu» 

ORDU 
Zeki Kumrulu (î.) 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokeöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik tnei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Kâzım Orbay (1.) 





Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

ELLİYEDİNCİ BİRLEŞİM 

2 . 4 . 1964 Perşçrnbe 

Saat : 15,00 

1. 

BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

- Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/505, C. Senatosu 1/389) (S. 
Sayısı : 433) [Dağıtma tarihi : 24.3.1964] 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Tiirker ve 9 arkadaşının, toplum ve 
köy kalkınmasında takibedilecek politika hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/9) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ 

TIRILAN ÎŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ-
ŞULEN İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK ÎŞLER 

1. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/660, C. Senatosu 
1/383) (S. Sayısı : 415) [Dağıtma, tarihi : 

misyonu raporu (M. Meclisi 3/671, C. Senatosu 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi: 26.3.1964; 
B. : 55) 

2. — Kadir Ceylan hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/745, C. Senatosu 1/385) 
(S. Sayısı : 416) [Dağıtma tarihi : 6.3.1964] 
(Birinci- görüşme tarihi : 26.3.1964; B. : 55) 

3. — Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair 'kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/304, C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi : 
6.3.1964] (Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964; 
B. : 55) 

4. — Hasan Şeker hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 3/542, C. Senatosu 1/354) 
(S. Sayısı : 418) [Dağıtma tarihi : 6.3.1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964; B. : 55) 

5. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı-
sınm Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/438, C. Senatosu 
1/384) (S. Sayısı : 419) [Dağıtma tarihi : 
5.3.1964] (Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964; 
B. : 55) 

6. — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko-



1/386) (S. Sayısı : 420) | Dağıtma tarihi : 
5.3.1964) (Birinci görüşme tarihi -. 26.3.1964; 
B. : 55) 

7. — Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 3/205; C. Senatosu 1/351) 
(S. Sayısı : 432) | Dağıtma tarihi : 18.3.1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964; B. : 55) 

B - BütîNCî GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
tŞLER 

1. — 3242 ve 5254 sayılı 'kanunlarla verilen 
yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili hakkın
daki 310 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Tarım ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/491, 2/491; C. Senatosu 1/365) (S. Sayısı : 
434) [Dağıtma tarihi : 30.3.1964] 


