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GEÇEN TUTANAK ÖEETİ 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay; bir partiye intisap su-
rotijde kendi statüsünü tâyin ettiğini, Cumhu
riyet Senatosunun üçte bir üyesinin yeniden 
secimi kurasının çekilmesinden sonra kendisinin 
de sinei millete bir vatandaş olarak hizmeti bir 
şeref ve bahtiyarlık telâkki ettiğini bildirdi. 

Ankara Üyesi Hıfzı Oğuz Bekata; yasama 
dokunulmazlığı ile ilgili muamelelerin Tüzük hü
kümleri dairesinde intacını ve Başkanlığın bu
nunla ilgilenmesi gerektiğini, Başkanlık Diva
nına müteveccih soruların. Başkanlık Divanı 
sunuşu olarak cevaplandırılmasının İçtüzüğün 
ûnıii' hükümlerinden bulunduğunu ifade eti i. 

Başkan; Başkanlık Divanını istihdaf eden 
sorular mevzuunun Başkanlık Divanınca görü
şülerek gereğinin yapılacağını açıkladı. 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Cevdet 
Sunay'ın Gruplarına girdiğine dair Konten
jan Grupu Başkanlığı tezkeresi ile 

Bağımsız Bolu üyesi Sırrı Uzunhasanoğiıı'-
nııu partilerine katıldığı hakkındaki Adalet Par
tisi Grupu Başkanlığı tezkeresi okundu, bilgi 
edinildi. 

S. S. C. Birliği, Birlik Sovyet! ile Millet 
Sovycti Başkanlarının Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden bir heyet için vâki davetlerinin 

kabule şayan, görüldüğü ve nihai karar istihsali 
noktasından Genel Kurulun tasvibine sunulma
sına dair Müşterek Başkanlık Divanınca karar 
verildiği hakkındaki Başkanlık tezkeresi okun
du, karar tasvibolundu. 

Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle 
alınacak tedbirlerle yapılacak, yardımlara dair 
15 . 5 . 1959 gün ve 7269 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı 
görüşüldü ve tasarının kanunlaşması kııbııl 
edildi. 

l/î . 7 . 1965 tarihli ve 6802 sayılı Gider* Ver
gileri Kanununa bağlı I numaralı tablo ile 
IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının tümü 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

24 Mart 1966 Perşembe günü saat 15 1e 
toplanılmak, üzere P>irleşime, saat .19 da, son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sırrı Aialay Âdil Ünlü 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Vcuzal 
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SOEU 

Yazûı soru 
Cumhuriyet Senatosu İvy<\'si Sadi Ko-

çaşin, dış politikamıza dair yazılı soru önergesi, 
Dışişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/258) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARI 

1 — 440 sayılı Kanunun geçici i nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkındaki kamın ta

sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
(Millet Meclisi 1/142, Cumhuriyet Senatosu 
J/651) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarına) 

B I R İ N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başka*vekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

[>AŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

— Yeter sayı var, görüşmelere 

4. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

7, — Cumhıırbaşkamnca ser/den üyelerden 
Sadi Koeas'ın Millî Eğitim Bakanlığınca öğret
men ve öğrencilere gönderilen anket üzerinde 
demeci 

BAŞKAN — Sayın Koeaş gündem dışı ko
nuşma yapmak üzere bir önerge vermiş bulunu
yor. Sayın Koeaş gündem dışı. kısa olmak kay-
diyle, buyurun. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, çok muhterem arkadaşlarını, ev
velâ Sayın Başkanımın kısa olması hakkındaki 
ikazlarına; temas edeyim. 

Oenti görüşme/program tenkidi gibi konu
lar dışında şu kürsüyü iki, üç dakikadan fazla 
hiç işgal etmedim. Ama, bâzı okuyacağım şey
ler olduğu için, birkaç dakikanızı fazla alırsam, 
hem Sayın Başkanımın, hem de sayın senatörle
rin bağışlamasını istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, çok önemli bir ko
nu hakkında Yüce Senatoya bilgi vermek, ilgi
lileri de uyarmak maksadiyle söz almış bulunu
yorum. 

Bir hafta kadar evvel, bir arkadaşımın lise
de okuyan oğlu, kendilerine verilen bir anket 
sorusunu babasına göstererek, cevaplandırılma
sı. hakkında yardımını istemiş, babası aczini iti
raf etmiş, tesadüfen buluştuk, onlar da benini 
yardımımı! istediler. Şimdi arz edeceğim konuya 
bu suretle muttali oldum. Bahsedilen anket 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gön
derilmiş, birisi öğretmenler, diğeri ise talebeler 
tarafından cevaplandırılması istenilen aynı ko
nuda bir ankettir. Ben bunun orijinalinden ev
velâ bu verilen anketi okuyacağım, sonra dü
şüncelerimi söyliyeceğim. Bu bir hafta zarfın
da çoğu üniversitede, bilhassa Dil, Tarih ve 
Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri ve bir kısmı 
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da, livse öğretmenleri' olmak üzere, mütaaddit 
dost ve ahbabımla görüştüm. Bir kısmı bu an
ket hakkındaki düşüncelerini, benim havsala
mın almıyaeağı, sizin do almıyacağını tasavvur 
ettiğini şekilde izah ettiler. Bir kısmı sadece el
lerini açtı ve bu ilmî değil, siyasi bir ankettir, 
siz verin bunun cevabını, bize ne diye soruyor
sunuz, d di!or. Ben do bu düşünceyle huzuru
nuza getirdim. Şimdi anketi aynen okuyorum, 
arkadaşlar : 

«Zaman sınırlı değildir. Bu sorulara1 verece
ğiniz cevap, sizin ders durumunuzu hiçbir su
retle etkilemez. Bu sorular sadece okullarımız
da, okutulan yabancı dillerin, toplumumuzun 
istek ve ihtiyaçlarına ne derece cevap verdiğini 
anlamak için yapdmakta olan bir araştırma ile 
ilgilidir. Araştırmanın başarıya ulaşması sizin 
ı-'.amimiyetle cevap vermenize bağlıdır.» 

Soru 1. — Örek l i şartlar hazırlanmış olsa 
idi, halen, okumakta olduğunuz yabancı dil ye
rine yani, mecburi ders olarak, aşağıdaki diller
den hangisini okumayı isterdiniz? Bir tanesini 
seciniz, zari) işaretini daire içine alınız, böyle 
bii' isteğiniz yoksa; hiçbir işaret koymayınız. 

Yabancı diller : İtalyanca - İspanyolca., Ja
pon dili, Çince, Kumca - Ordu dili, Arapça -
Farsça. 

Soru '2. — Bu isteğiniz sebebi nedir? Sizce 
en önemli sebebi işaretleyiniz. 

a) Sadece sevdiğim için, 
1>) Bu dili konuşan millet veya milletlerle 

gittikçe artan kültürel, ekonomik, ve politik iliş
ki! erimiz bakımmdan, 

e) İlerde yapmayı tasarladığımız öğrenim 
yüzünden, 

d) Yurdumuzda, İni. dili bilenlerin sayısııun 
azlığı ve dolayısiyle kolay ve kazançlı bir İş bu
labileceğimi düşündüğüm için, 

e) Başka sebepler.... 
Başka sebepler varsa onları açıklayınız di

yor. 
Som 3. -•- Şimdi: okumakta olduğunuz ya

bancı dile ek. ikinci bir yabancı dil ve bir seç
meli ders olarak, meselâ resim, müzik gibi aşa
ğıdaki 3̂ 1 bancı dillerden hangisini oku'ma'k is
tersiniz. İstiyorsanız yalnız bir tanesini işaret
leyiniz, böyle bir isteğiniz yoksa hiçbir işaret 
koymayınız. 

Demin okuduğum dillere Fransızca, Alman
ca, İngilizce ilâve edilmiş yanlarına da, bunlar-
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dan. halen, okumakla, olduğunuzdan gayri işareti 
'ummuş. 

Çok muhterem arkadaşlar, konuştuğumuz 
öğretim üyeleri gibi, böyle bir tamimin mak
sadını şahsan ben de aıılıyamadım. Daha, doğ
rusu müspet olarak değerlendiremedim. Bu 
yüzden huzurunuza getirdim. Bu anlamayışı
mın ve değeıiendiremeyişimin birçok sebep
leri var. Kısa kısa onlara temas edeceğim. 
Hepimiz biliyoruz ki, halen birç-ok ortaokul 
ve lisemizde mecburi dil. olarak okunmakta 
olan Almanca, Fransızca, İnzilizee dillerinin 
hocaları birçok mekteplerde yoktur. Meselâ. 
bir zamanlar ben, böyle bir dersin hocalığını 
yaptım, öğretmen olmadığı için. Tahkik et
tim, halen bu dimim böyle imiş. Hattâ hie 
dil öğretmeni olmadığı için ortaokulda dil% 

tahsili yapmadan diploma alan talebeler de 
varmış. Bu talebe daha büyük bir şehirdeki 
liseye gittiği zaman ne yapar, ben tasavvur 
edemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Dil tarih ve Coğ
rafya. Fakültesinde muhtelif dillerin kürsüleri 
açılmıştır. Tabiî ki, lâzımdır ve bunun üzerin
de hiç. münakaşa edilecek bir taraf yoktur. 
Bütün memlekette üç kişi bir dil öğrenmek 
istese, faydalı ise, Dil Tarih ve Coğrafya, 
Fakültesinde bir kürsü açılmasının taraftarı
yım. Ama, kürsüyü açmışız, talebe de kay
detmişiz, fakat hoca bulamamışız. Aradan 
iki sene geçmiş, talebeler, «Siz bizi bu kür
süye talebe olarak, aldınız, hoca da verme
diniz, bizim hakkımızı yediniz.» diye Danış-
taya müracaat etmişler, hak kazanmışlar Böyle 
birtakım hukukî anlaşmazlıklara sebebiyet 
vermemek için de, galiba idari usullerle ve 
basit bir tedrisatla bunlara diploma, verilmiş. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer Millî Eğitim 
Bakanlığının hoca yetiştirmek imkânı var ise, 
halen ortaokul ve liselerde, zannetmiyorum liseleri 
ama, ortaokullarda mevcudolmıyan ve bugün mec
buri dil olan Almanca, İngilizce, Fransızca 
hocalarını yetiştirip, talebeyi müşkül durum
dan kurtarsınlar. Kürsüsünü açtıkları Dil 
Tarih ve Coğrafya Fakültesindeki okutulan 
yabancı dillere öğretim üyesi bulsunlar, 
kaydolan talebenin kaydoldıığıı dili öğren
mesine imkân versinler veya daha (»nemlisi, 



C. Senatosu B : 63 24 . 3 . 1966 O : 1 

en azından bunun kadar önemlisi, memleke
tin en büyük ihtiyacı olan teknik eğitim da
lma hoca yetiştirsinler ve memleketin teknik 
öğretim ihtiyacını karşılasınlar. Bunlar yok, 
bunları yapamıyoruz. Ne zamandan beri? 
40 - 50 seneden beri uğraşıyoruz ancak bu 
seviyeye çıkabilmişiz. Şimdi ispanyol dilin
den tutun, Ordu diline kadar yedi, sek'z tane 
yeni dile anket yapıyoruz ve bunlara hoca ye
tiştireceğiz, talebe yetiştireceğiz... 

Muhterem arkadaşlarım dünyanın Ler ye
rinde, en azından tetkik ettiğimiz birçok Batı 
ülkelerinde bile, mekteplerde her şeyin oku
tulmadığını yakinen gördük. Bir misal arz 
edeyim. Dil - Tarih ve Coğrafya Fakültesinde 
İngiliz, Fransız, Alman filolojisi okuyan bir 
çocuğa aynı zamanda, mecburi olarak Lâtince 
okutulmaktadır. Evet lâtiınce bir ilim dilidir, 
bu saydığımız dillerin menşeidir, şudur, bu
dur, ama bu kürsülerden geçmiş, üstelik 
de sonra aynı kürsüye öğretim üyesi, profe
sör olmuş şahıslar bile, bugün Lâtincenin 
üç, beş kelimesinden başka, bir şeyini hatır-
lıyamıyor. Fakat bizim 18 - 20 yaşlar arasın
daki talebelerimiz bir taraftan Fransız, Al
man filolojisini tetkik ederken bir taraftan 
da - benim başımda, onun için söylüyorum - sa-
hife sahife Lâtince ezberliyorlar. Lâtince bir 
ilim dilidir, bu ilmi yapacak olanlar öğren
sin, ayrı bir kürsü açılsın. Ama İngilizceye, 
Fransızcaya, Almancaya ilâve edilen Lâtince
nin dahi fazla olduğu kanaatindeyiz. Bu mem
lekette, Bunlar yetişmiyormuş gibi, sekiz ta
ne, biraz evvel saydığım dillerin yeniden oku
tulması düşünülüyor. Sayın Millî Eğitim 
Bakanı, zannediyorum, aldanmıyorsam Ta
rih - Coğrafya öğretmenidirler. Muhterem ar
kadaşlarım, çok acıdır, ben Batıda, dünyanın 
en medeni, en kültürlü denen meleketlerinde, 
Türkiye dendiği zaman Hindistan'da mı, Arabis
tan'da mı, Türkçe dendiği zaman Arapça mı, 
Farsça mı diyen üniversite mezunu insanlara 
tesadüf ettim ve bu insanların bizim tari
himizde, bizim ekonomimizle yakından ilgileri 
de vardı. Ama bizim memleketimizde iş ta
mamen aksi. Her hangi bir maksatla söyle
miyorum, ben de aynı durumdayım, yüce se
natörlere sormak isterim; acaba ismim' bile 
sayamayacağımız, veya ismini sayarsak, baş

kentini, nüfusunu, söyliyemiyeceğimiz memleket 
yok mudur dünyada? Ama bunlar bizim orta
okul, lise talebelerimize tabiî, iktisadi, si
yasi diye coğrafya ismi altında okutulur, 
neredeyse Patagonya tarihi çocuklarımıza 
okutulur. Ama hiçbirimizin aklında bir şey 
kalmaz. Bu kadar fuzuli şeylere bir de bunları 
ekliyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, ıbu listede sayılan 
dillerden ıbir - iki tanesine temas etmek istiyo
rum. 

Meselâ Ordu dili. Pakistan'a ve Paikistan 
Milletine olan sevgimizden kimsenin şüphesi 
olamaz. Ne benim, n'e sizin, ne 'bütün Türk 
Milletimin. Hakikaten her dâvamızda bizi ken
di milleti kadar destekliyen, bizim de kendile
rine yakınlık duyduğumuz bir millettir. Ama, 
Ordu dilini mekteplere mecburi veya yardımcı 
dil yapmanın mânasını, Pakistan'a olan bütün 
sevgime rağmen, anlıyamıyorum. 

Fareçaya gelince arkadaşlarım; aynı mahi
yettedir. Osmanlı edebiyatına merak saran in
sanların o edebiyatı iyi öğrenebilmesi için yar
dımcı bir dildir. Ama, filolojide kürsüsü vardır, 
Dil Tarih Coğrafya Fakültesinde ve İstanbul 
Edebiyat Fakültesinde ıkürsüsü vardır, üstelik 
de Türk edebiyatı tahsil edenlere de 'bu dil öğ
retilmektedir imkân n.isbetinde. 

Muhterem arkadaşlarım, Arapçaya gelince; 
bir Türk - Arap dostluğunun ne kadar tarafta
rı okluğumu bu kürsüden hiçbir politik sebebe 
dayanmadan müteaddit defalar arz ettim. Ya
ni biz Türk - Arap dostluğunun dış politika 
bakımından bize faydalı olduğuna inanmış ki
şileriz. Bundan hiçbir kimse şüphe edemez, ak
sini iddia edemez. Hâlâ da aynı düşüncedeyiz. 
İstiycn vata adaşların bu dili öğrenmelerine de 
taraftarım. Ancak, biz bir dilin veya ilmin sem
pati veya antipatiğe rl-e veya siyasi maksatlarla 
öğretilmesinin sureti katiyede (karşısındayız. 
Dünyanın her yerinde bu çeşit dil öğrenimi 
vardır, Türkiye'de de vardır. Bırakınız ekalli
yet mekteplerini, Amerikan - Türk Derneği İn
gilizce öğretir, Türk - İngiliz Derneği İngilizce 
öğretir, Alman Kültür Derneği, İtalyan Kül
tür Derneği, Fransız Kültür Derneği kendi dil
lerini öğretirler. Dilin ehemımiyetine göre bu 
kurslara devam eden talebeler vardır. Halen 
bir Türk - Arap dostluk cemiyeti kurulmak 
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üzeredir. Belki daha evvelki faaliyetlerimiz do-
layısiyle bana da şahsan hu 'derneğin fahrî baş
kanlığı teklif edilmiştir. Memnuniyetle kabul 
ettim. Elimden gelirse hu derneğin de böyle 
bir kurs açması için uğraşırım. Ama, ortaokul 
veya liselere mecburi veya yardımcı dil olarak 
Arapça sokulmasını; daha hirçok ihtiyaçları
mız, akla, hayale gelmiyecek önemli problem
lerimiz varken, evvelâ buna el atılmasını ben 
izah edemiyorum. 

Diğer dillere gelince; arkadaşlarım, açıkça 
ifadeye mecburum. Açıkça bir kamuflâj mahi
yetinde .olduğu için ızvkre dahi lüzum görmüyo
rum. Meselâ §u sırada Türkiye'den Mm çıkar da 
ben Kumca öğrenmek işitiyorum der ki, bu li
san buraya sokulmuştur? 

Arkadaşlarım, bu anketi aklıktan sonra birkaç 
öğretmen arkadaşla konuştum. Anketlere An
kara liselerinde veri1 en cevapları müsaadenizle 
burada zikretmiyeceğim. Ama o rakamlar ben
de öyle bir intiba yarattı ki, 67 vilâyetten bu 
anketin neticeleri geldiği zaman, bu anketi ya
panlar da kara kara düşünmek mecburiyetinde 
(kalacaklardır. 

Muhterem arkadaşiarım, şimdi konuşmamı
zın en mühim noktasına giriyorum. Bu anket 
lüzumunu kim duymuştur? Bu, bizim için ha
kikaten mühim bir noktadır. Belki bir Parlâ
mento faaliyeti olarak 'de almak lüzumunu his
sedeceğiz. Bu bakımdan acaba -tahmin etme
mekle heraber - Hükümet mi böyle bir lüzum 
duymuştur, mucip sebepleri nelerdir? Belki al-
danıyoruz, mucip sebeplerini izah ederlerse 
kendilerine hak veririz. Hayır, acaba Sayın Ba
kan §ahsan mı bu ihtiyacı hissetmiştir, yine ay
nı husus; bizi tenvir ederler, kendilerine teşek
kür 'ederiz. Ama izah edilmediği müddetçe, iza
ha muhtaçtır ve biz bunun üzerinde durmak 
lüzumunu hissediyoruz. Yoksa Bakanlıkta her 
hangi hir yetkili veya yetkililer grupu mu bu
na lüzum görmüştür? Bunu hiç düşünmek da
hi istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, o kadar inançla, 
güvenle söylüyorum ki, değil Bakanlıkta bir 
yetkili veya yetkililer .grupu, bunu Hükümet 
dahi istemiş olsa ve bu anketin neticesi isteni
lenden bambaşka türlü de çıkmış olsa, bunu 
tatbik etmek bu memlekette mümkün olamıya-
caktır kanaatindeyim. Bu Meclisler, isterseniz 
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siz hilâfeti de getirirsiniz, diyen zihniyeti de 
görmüştür, 'ima o zihniyetin neticesi işte bizi 
bugün birtakım, çıkmaz durumların içinde bı
rakmıştır. Onun da tatbik edilemiyeeeğini gör
müşüzdür. Bugünkü durum, hâlâ o sakîm zih
niyetin neticesidir. Biz o kanaatteyiz ki, Türki
ye'de hiçbir kuvvet milletin ve memleketin ka
derinde büyük etkileri olan hu kadar önemli 
bir kararı, bir' anket neticesine dayanarak ala
maz. Anayasada bu hususta bir sarih hüküm 
yoksa, Anayasayı yapanların bunu, akla dahi 
gelmiyecek kadar abes bir mevzu telâkki et
miş olmalarında aramak lâzımdır. Ama, Ana
yasa metninde mevcudolmıyan bu hüküm, ru
hunda her zaman vardır ve bu o kadar ilmî ve 
teknik bir konudur ki, üzerinde münakaşa im
kânı ıgöreımiyor, teşebbüs eden kim olursa ol
sun, nasıl karar verirlerse versinler, nasıl ic
raya geçmiş olurlarsa olsunlar asla tasvibede-
miyoruz. Anlıyoruz ki, .çünkü ya bir siyasi mak
sada matuftur, yakıştıramayız veyahut da bil-
miyerek rasgele girişilmiş haizin bir teşebbüs
tür; bunu da yakıştıramıyoruz. Aklımıza gelen 
son ihtimali huzurunuzda söylemekte beni ma
zur görünüz. Bu husustaki kararımızı Atatürk'
ün bir nutkundan mülhem olarak açık bir mi
salle dile gelinmekte fayda görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yüz kişilik bir an
ket yapmak üzere memleketin muhtelif bölge
lerinden muhtelif tahsil, görgü, bilgi seviyesi 
olan yüz kişi toplasak ve hepsine 7 kere 7 kaç 
eder diye sorsak, aldığımız cevaplardan beş ta
nesi 49, on tanesi öl, sekiz tanesi 66 ve bunun 
geride kalan 70 tanesi de 15 dese, 1.00 kişiden 
60 - 70 kişi 15 eder dedi diye, bütün matematik 
kitaplarından 7 kere 7 nin 49 olduğunu silip 
7 kere 7 15 diye mi yazacağız? Bu anketin bu 
misalden zerre ikada»* farkı yoktur. Bu misal 
Atatürk'ün bir nutkunda hakikaten veciz, haki
katen hu memleketin gerçeklerini çok iyi anla
mış, Batı kafalı, ileri kafalı bir insan olarak 
dile .getirilmiştir. Biz Atatürk'ün hu misalin
den şunu anlıyoruz, Atatürk'e bağlılıklariyle 
âdeta birbirleriyle rekabet eden ve hakikaten 
ıbizim için bir sevinç konusu olan bütün siyasi 
partilerin veya onların mensupları olan sayın 
milletvekili ve senatörlerin mevcudolduğu bıı 
Parlâmento, hangi makam böyle bir karar alır
sa alsın, asla buna müsaade etmiyecektir. Bi
zim inancımız budur. Bundan dolayı emin ve 
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müsterihiz. Ancak hadiseleri bilmek bakımın
dan buraya getir iniş oklum. Parlâmentonun 
böyle bir karara pek; diyeceğine, bir kişinin da
hi «peki» diyeceğine ihtimal dahi vermiyorum. 

Kanaatimizce böyle anketler talebelere, şun
lara, bunlara sorularak değil, ilim heyetlerine 
hazırlatılmalıdır, eğer ihtiyaç varsa. Meselâ bir 
Millî Eğitim Şûrası toplanmıştı. Bu Millî Eği
tim .Şûrasında Millî Eğitimin birçok meseleleri 
konuşulmuştu. Acaba böyle bir mevzu orada 
konuşulmuş mudur1? Muhterem arkadaşlarını, 
ben Şûranın kararlarını okudum, hatırlamıyo
rum. Böyle bir şey varsa gözümden kaçmış ola
bilir. Ama o kararların içinde millî eğitim ba
kımından öyle kararlar var, o kadar önemli, 
hayati konular vardı ki, bugün % 5 inin dahi 
üzerine eğitebilmiş dımumda değiliz. Bütün bu 
imkânsızlıklar, bu en faydalı işleri yapamama 
durumu karşısında bugün böyle bir anket kar
şısında kaldığım zaman üzüntüm, heyecanım, 
endişem beni sizlerin on - onbeş dakikanızı al
maya mecbur bıraktı. Sabır ve nezaketinizden 
dolayı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. (Al
kışlar.) 

2. — Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in, 
üyelerden Sadi Koças'ın Millî Eğitim Bakanlı
ğınca öğretmen ve öğrencilere gönderilen ankete 
dair demecine cevabı. 

BAŞKAN •— »Sayın Bakan cevap verecek
lerdir? Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ ECAÎTİM BAKANI ORHAN DENGİZ 
(Uşak Milletvekili) — Sayan Başkan, sayın se
natörler; Senatonun toplantısına maalesef üç -
beş dakika geç kaldım. Sayın Sadi Koçaş ar
kadaşımızın konuşma'arının baş tarafını dinli-
yemedim. Bununla beraber son kısımlarından 
anladığıma göre Bakanlığımızda bir anket ya
pılmış ve okullarımızda daha başka diller, yar
dımcı mahiyette diller, esas dil dışında dillerin 
•hangilerinin okutulup okutulmıyacağı hususun
da bir araştırına anketi yapılmış. Bu nokta üze
rinde durduklarını anlıyorum. 

Bakanlığımızda eskiden beri bu türlü anket
ler yapılagclmektedir. Anketin şümulünü şu an
da beyefendinin ifadelerinden öğrenmiş bulu
nuyorum, şümul derecesini bilmiyorum. Bu me
sele üzerinde dikkatle duracağım, tetkik edece
ğim. Çünkü, Millî Eğitim Bakanlığında 26 tane 

I umum müdürlük, 7 tane de müdürlük vardır'. 
i Bu çok geniş bir teşkilâttır. Her bir umum mü

dürlük kendi çevireni ve işi içerisinde araştır
ma yapabilir. Talim Terbiye Dairesi de böyle 
biı* araştırma yapabilir. Bir ankettir, bir araş
tırmadır, bir hazırlıktır, .sonuçları muha'.kkak 
bi/e gelir. Yalnız burada üzerinde durulan 
nokta; Hükümet mi böyle bir şeye lüzum gör
müştür, Bakan mı. Lüzum görmüştür acaba 
gibi bu- ifadede bulundular. Hükümet böyle 
biı' şeye lüzum görmediği gibi, Bakan da lüzum 
görmemiştir. Daireler veya Talim Terbiye 
Dairesi lüzum görmüş olabilir. Bu. bir soruştur
ma ve araştırmadır. Ama bunun mesnedi nedir, 
hangi yoldan harekele geçilmiştir. Muhakkak 
İçi böyle bir karara bir dairenin, varabilmeli de 
uzun bir araştırımı netieeslndedir sanıyorum. 
Bu meseleyi derhal tetkik edeceğim. Hassasiye
tinize teşekkür ederim. Teşekkürlerimi şu (mâ
nada arz etmek isterim ki, memleketimizde 
muayyen bâzı şeyleri derinlemesine öğrenme
miz dururken, yaygın ve çok geniş şekilde öğ
renmemizin bilhassa küçük çocuklarımıza mah
zurları vardır. Bunu takdir ediyorum ve bu ko
nuda zatıâlinizlc iştirak halindeyim. Bilhassa 
bendeniz; coğrafya öğretmeniyim, tarih öğret-
ınieni de olsaydım çok iyi olurdu. Coğrafya 
öğretmeniyim. Coğrarya derslerimiz bugün 
okullarımızda hakikaten iyi ve doğru, bugünün 
şartlarına uygun olarak üğredlmemektedir ve 
çocuklarımızın kafalarına lüzumundan fazla 
bilgi sokulmaktadır. Bu mevzuu üzerinde ge
rekli çalışmalar yapılmaktadır. Yalnız bu ko-

| unda değil, müfredat programları üzerinde de 
çocukları bugünkü hayat şartlarına hazırlayı
cı şekilde bir "bilgi ile kısa zamanda teçhiz et
mek maksadiyle Cazla bilgi ile değil, öz ve esas 
bilgi ile teçhiz etmek maksadiyle müfredat 
prograiiarmua gerekli değişmeler yapmak üze
re çalışmalara başlanmıştır. Eğer bu hususta 
da bir anket yaparsak; Sayın Sadi Koçaş arka
daşımız bilmiyorum buraya getirirler mi'? Bu 
hususta da anketler yapılabilir. Çünkü öğret
menlerin mütalâası alınmak ve ona göre çalış
malar yapmak şarttır. 

Şimdi burada bir konuya daha temas edil
miş bulunuluyor. Bizim dilimim başka memle
ketler bilmediği halde, dilimizi öğrenmek heve-

I sinde bulunmadıkları hakle, bizim onların di-
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lini öğrenmek hevesine doğru gitmemizi yay
gın hale getirmemiz doğru olmasa gerektir, di
ye yine aynı noktadan hareket, ederek bir ifa-
dede bulunduklar mı sanıyorum. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhıırlmşkanınca S. (),) 
— Hayır efendim, öyle birşey söylemedim. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Söylame-
diniz! Evet, çünkü, Türkçe'nin de okutulduğu 
yerler vardır. Garp memleketlerinde bilhassa 
üniversitelerde Türkçe okutulmaktadır, kürsü
leri vardır. Londra'da meselâ Türkçe 'kürsüsü 
kurulmuştur ve Sayın Tahsin Banguoğiu bi 
.müddet orada çalışmıştır. 

SADİ KOOAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Tamamiyle ayrı mahiyette1 o. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın K -
çaş. 

ORHAN DENGİZ (Devamla) — Bundan 
başka -bir konuya daha temas etmek istiyorum 
Amerika'da bendeniz 12 eyalet gezdim ve 4 
kadar da okul dolaşmıştım bir tarihlerde; 
'okullarda İngilizce'den başka yabancı dille ted
risat yapılmıyordu. Bâzı u 1.1 arda nadiı 
yabancı dil olarak Fransız'ca, Almaıı'ca ilâve 
tedrisat yapılıyordu. Fakat buna mukabil bâr. 
Avrupa okullarında yabancı dil tedrisatı ya
pılmaktadır. Türkiye'de de okullarımızda Fran
sızca, İngilizce, Almanca dili mesuliyetli bir 
derıs olarak öğrencilerimiz tara undan okun
maktadır. Bu araştırına tahmin ediyorum ki 
'bunların dışında bir dil daha okumak arzusu; 
da mısınız, ihtiyarî mahiyette olmak üzere b: 
anket olduğunu zanediyorunı. Ama şümulün 
tetkik edip Yüksek Heyetinize arz etmek is
terim. Teşekkür ederim, saygılarımla. (Alkı;-
lar). 

3. —• Sakarya Üyesi Turhan Kapanlı; gece 
oturumda görüşülmesine haşlanılan tomruk vs 
diğer orman ürünlerinin vergilendirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı münasebetiyle yapıla, 
konuşmaları ieısvİbetmediğine dmr demeci. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu Adın," 
Sayın Tevetoğlu, Zabtı Sabık üzerinde Grup Adı 
na Sakarya Senatörü Turhan Kapanh'ya söz veril 
meşini istemektedir. Sayın Kapanlı, geçen zab
ta itirazınız var. İtiraz bakımından buyurun. 

TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler, Geçen otu
rumda görüşülmesine başlanılan tomruk ve di

ğer orman ürünlerinin (yc U) vergiye taıbi tul al
masını öngören Hükümet tasarısı münasebetiy
le muhalefet adına yapılan konuşmalardan 
tüydüğümüz teessürle söz almış ve huzurunu

za gelmiş bulunuyoruz. 
Huzurunuzda bulunmanın gururu ile iktl-

dar olmanın sorumluluğu içinde kalacağımız 
tabiîdir. 

Aziz senatörler; hâdiselerin getirdiklerine 
ciddiyetle eğilmede mecburiyetindeyiz. Bir nok
tada mutabakat aramamız şartı vardır. 

Adalet Partisi iktidarı olarak biz : 
1. İktisadi kalkınmamızın ancak hürriyet 

içinde gerçekleşeceğine; 
2. Maddi ve iktisadi alanda elde edilecek 

/aşanların hürriyet ve adaletin hâkim olduğu 
medeni !ve demokratik bir toplumda hakiki de
ğerini bulacağına ; 

',). İktisadi kalkınma bahanesiyle fertleri 
ılyasi otoritelerin birer kölesi haline getiren ve 
..zerlerinde füiımsuzea işlenil el!/ilecek bir ham 
muide telâkki eden düşüncelerin gayrimaklbul 
.e gayrimsani olduğuna; 

4. Toplumun (hürriyetderini, refah ve mut
luluğunu her alanda geliştirmek arzusuyla ha
reket eden Hükümetlerin fertle Devleti birbi
rinin karşısına koymayacağına ve her ikisinin 
de birbirlerine ya.rdumeı olabileceklerine ina
nıyoruz. Bunda mutabık isek Türk Milletinin' 
• eklediklerini süratle vermek üzere hâdiseleri 
ürlikte göğüslemenin lüzumuna muhatapları-
üzın da hummalarım istiyor ve bu ulvî vazifeye 
.emlilerini hürmetle davet ediyoruz. 

Sayın senatörler; Adalet Partisi \e onun 
iükümeti Anayasam r/m teminat altına aldığı 
ütün temel hak ve hürriyetleri, millî mücısse-
melerimizi kurmayı, Türk Milletine huzuru, re-
'ahı, saadeti vadedecek iktidara .gelmiş bniun-
laktadır. Adalet, Partisi beyan ve taahhütleri-

ıe asla ihanet ötmez, edemez ve etmiyeeekılir. 
>ir intikal... Devrinin mübalağalı, tezatlı, kırı-
•ı hâdiselerinin ıbiitün tesir ve neticeleriyle ka
panmış olduğuna inanmak istiyoruz. Tüekiyc-
mizde aydınlık, ümit dolu bir devrin başlama
sını özlüyoruz. Muhterem senatörler, bu sebeple 
i düzüğün 'bir maddesine sığınarak Hükümetin 
kaçmaması lâzımdır, piyasa, şaşkınlık içindedir, 
büyük şehirler etrafında her ay yeni gece
kondular yükseliyor, şeklindeki 'muhalefetin 
tenkidlerini yapıcı bulmuyor ve tasvibeıtmiyo-
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rıız. Ve gene Sayın Batur'un «Al Mehmet'in 
sırtından, ver Mehmet beyin boğazına tarzında 
tecellisini bulan beyanımı pek tabiî olarak iltifat 
otmivoruz. 

SUPHİ BAT UR (Sinop) — Âdetiniz bu, 
yine geri alıp vereceksiniz. 

TURHAN KAPANLİ (Devamla) — Kudsiye-
tiîic inandığımız Millet kürsüsüne çıkan her 
şalııs rejimi musibetinde tesbit etmenin vazife
liyidir. Gayretleri bu istikamette olmalıdır. 

Aziz senatörler; hudutsuz ve haysiyetli bir 
müsamaha içindeyiz. İktidar hareketlerini ona 

göre tâyin ediyoruz. Ancak, muhalefetin yıkıcı ve 
kırıcı olmamasını özlüyor ve çok kere yapıcı tenkid 
hareketlerinin hasretini yaşadığımızı ifade et
mek istiyoruz. Muhterem senatörler, Türk si
yasi bünyesi yeni bir kuruluş halindedir. Po
litika adamlarımız, siyasi teşekküllerimiz, Dev
let idaresine yön veren müesseselerimiz, Ana
yasa organlarımız bu oluş sırasında cemiyete 
'sıhhatli ve faydalı istikamet vermek, hizmet 
'getirmek mevki ve mecburiyetindedirler. Sade
ce ve tek başına Hükümetin ve iktidar organ
larının hu anlayış içinde olmaları meseleye çö
züm yolu getirmez. 

Devleti Devlet yapan bütün müesseselerin bu 
anlayışa gelmeleri lâzımıdır. Cemiyet ve mües
seselerimiz artık kararını vermeli, kimin kar
şısında ve hangi fikre saygı duyacaklarını, 
hangi fikri tel'in edeceklerini hilmeli ve bu 
hususta ittifaka varılmalıdır. Siyasi görüş ve 
kanaatlerimiz ne olunsa olsun millî menfaat
lerimiz etrafında birleşmeye karar vermeliyiz. 
•Siyasi Partilerimizin Anayasa müesseselerimi
zin huzurlu, istikrarlı, hedefi taayyün etmiş 
bir Türkiye çizgisinde fikrî mutabakat arama
ları şarttır. 

UKREM ÖZDÜN (İstanbul) — Siyasi ahlâ
ka bak. 

BAŞKAN — Sayın Özden, müdahale etme
yin efendim. Sayın Uazer, siz de müdahale 
etmeyin. 

TURHAN KAPANLİ. (Devamla) — Mesele
lerimizi hallederken tarihten istifade etmek, 
bugüne kadar olanları süratle unutarak yarma 
ve müştereken asîl hislerle bakmak doğru hal 
şeklidir. (Gürültüler). 

ŞEVKET BULADOÖLU (Trabzon) — Efen
dim, boyuna müdahale ediyorlar, bu ne biçim 
gürültü. 

O : 1 

Sayın Buladoğlu niçin müda-B AŞK AN 
hale ediyorsunuz? 

TURAN KAPANLİ (Devamla) — Muhte
rem senatörler, huzurunuza çıktığım sırada 
iktidar olmanın idraki ve mesuliyeti içerisinde 
konuşacağımı arz etmiştim. Bu itibarla Özden'-
in sataşmalarına cevap vermemenin de bu mak
satla tenezzülü içinde değilim. 

BAŞKAN — Bunu Başkanlık yapıyor Sa
yın Kapanlı, siz de tahrik edici beyanda bulun
mayın. Başkanlık vazifesini yapıyor. 

TURAN KAPANLİ (Devamla) — Aziz se
natörler, Millî Eğitim Bakanlığının açtığı bir 
anket üzerine... 

BAŞKAN — Sayın Kapanlı, zapıtı saıbık 
hakkında konuşuyorsunuz. Hmarmnlf 
veremezsiniz. 

EKREM ÖZDHN (İstanbul) 
ederiz. (Gürüİtliler). 

binaenaleyh, cevap 

Tc.ickkür 

13 AŞK AN — Efendim Başkanlık vazifesini 
yapar efendim, niçin müdahale ediyorsunuz? 

EKTlKM ÖZDEN (İstanbul) — Hayır efen
dim, biz müdahale etmiyoruz. Biz -siyasi ahlâk 
üzerine kendi kendimize konuşuyoruz. 

TURAN KAPANLİ (Devamla) — Özür di
lerim. Sarfların fırsat vereceğini yanlış hesap
lamışım. Başkanımın haklı ihtarı üzerine pek 
tabiî görüşmemek ınevkiindeyim. 

Aziz senatörler; nöbet bugün bildiğiniz 
gibi A.P. nindir. Yarın pek tabiî muhalefete ge
çebilir. (A. P. den, Allah göstermesin sesleri) 
Demokrasinin tabiî icabı budur. Sözlerimi bağ
larken, geliniz, yarının mesut ve müreffeh Tür
kiyelini, geleceğinden emin, birbirlerini seven 
insanlar Tüıklyesini hep beraber kuralım diyo
rum. Bu anlayış ve gurur içinde Yüksek Heye
tinizi A. P. Grupu adına hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar)-

SUPHİ BAT UR (Sinop) — Efendim, şu 
zatı muhtereme bir çift sözüm var. 

BAŞKAN — Sayın Batur, şu zâtı muhtere
me diye hitabetmeyin, sayın senatöre deyin, 
yahut muhterem arkadaşıma deyin. 

SUPHİ BATUR (iSinop) Zâtı muhtereme 
bir çift çözüm var. 

BAŞKAN — Sayın Batur, sayın senatör de
yin. Karşılıklı konuşmalarda böyle hitaljedin. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sizin istediğiniz 
lâkırdıyı tekrara mecbur değilim. Kendi kelâm 
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hürriyetim var, öğür lük içinde yaşıyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Evet Sayın BatuH 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Müsaade ederse

niz bir çift söz söyleyeceğim. 
BAŞKAN — Niçin, hangi sebepten söz is

tiyorsunuz ? 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sizin tabiriniz

le isaym arkadaşım, muhterem senatör zabtı sa
bık haklkında konuşur gibi cevap verdi. Ko
nuşması zabtı saibık hakkında değildi, müsaade 
etmeyecektiniz. Eğer müsaade ederseniz hepi
mize 'bir konuşma açacaksınız, cevap verece
ğim. Bendeniz o kadar sizin gibi sık girip c;k-
madııın Parlâmentoya ama böyle zaptı sabıka 
cevap veriş .görmedim. 

BAŞKAN — Sayın Batur, buyurun. Sayın 
Batur'urı bir yerde hakkı vardır. İçtüzüğün 
115 nci maddesi zarptı sabık hakkındadır. İster 
tam zaptı sabık ister özet... (Ad3, sıralarından 
'gürültüler). Sayın Tevetoğlu'nun önergesi üze
rine Sayın Kapanh itiraz yerine cevap verdibn-. 
Halbuki 'kanun tasarısı henüz bitmemişti, bu
nun üzerinde grup adına söz alıp cevap verebi
lirlerdi ama, Başkanlığın, başından beri bir 
tutumu vardır. Kürsüye davet ettiği takdirde 
kürsüde konuşma hürriyetine bağlı olan bir 
arkadaşınızım, bu sebeple müdahalede bulun
madım. Sayın .Batur'un talebi İçtüzüğün her 
hangi l>ir maddesine dayanılarak istenmediği 
için yeırine getirmeye iıükfıu görmüyıoruım, 
(C.H.P. den, sataşma var sesleri). .İstemiyor 
efendim. Kendisi istemeyince Başkanlık b irs ey 
yapamaz. Cevap vermek istedi. 

Sayın Birand. (Gürültüler). 
Bir talebiniz imi -oldu Sayın Batur ? 

SUPHİ BATUR (ıSinop) — Efendim, ha
yatımda .kimse bana sataşmadı, onun için Öy
le bir talebim yok. 

BAŞKAN — PCki efendim. 

•i. -— Konya Vyesi izzet BirancVm, tedavi 
edilmek üzere Amerika'ya giden Cumhurbaşka
nı Cemal CürseViv., bugünkü durumu muvacehe
sinde, yurda getirilmesinin doğru olacağına da
ir demeci. 

BAŞKAN — Sayın Birand, buyurun 'gün
dem dışı. 

İZZET BİRANI) (İzmir) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; son günlerde gazetelerimiz 
hepimizin vicdanlarını derinden sızlatacak çok 
nazik bir konuyu ele almış bulunmaktadırlar. 
Bendeniz de bu durum karşısında Yüce Senato
nun: en yaşlı bir tıp müntesibi olarak Heyetini
ze bâzı mâruzâtta bulunmayı kendime vazife 
bildim. 

Konu, pek aziz Cumhurreisimiz Sayın Ce
mal Gürsel'in durumu halikında olacaktır. Sa
yın senatörler, meseleler vardır ki, bizim tasar-
ruflarımızıın değil, tasarruf ve tahayyüllerimi
zin de hududu ötesindedir. Bütün terakkilere 
rağmen bugün hayatın tarifini yapmaktan âci
ziz. Biz, bayatta olmanın tezahürleri ile ıııov-
cudolduğun'u çoktandır da biliriz. Bildiğimiz 
•bir husus daha vardır. Eğer, insan bedeninde 
geril döndürülemez dediğimiz tag'ayyürlcr belli 
bir haddiu ötelerinde tezahürlerini vermis.se, ar
tık hayat cevherinin muhafaza ve idamesinin 
mümkün, oîamıyacağıın' da biliriz. Bu durumda 
Sayın Cumhurbaşkanımız melekâtmı kaybetmiş
t ir ; geri döndürülemez safhaya gelmiştir. Tees
sürle ifade etmek, bir hakikati söylemek olur; 
onun için! söyliyeceğiz. Ömür çırağı sönmek üze
redir. Şimdi bu durumda acaba Türk Devleti. 
Başkanının1, eğer imkânı bulunursa mahzur gö
rülmezse son nefesini burada alıp. ruhunu ken
di vatanında teslim etmesi hakkı değil midir? 
Benini, istirhamım, konuyu bu yönden, tetkik et
mek, maşerî vicdanın, bir ihtiyacını tatmin yö
nünden büyük mânalar da taşır. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olein Dış
işleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'e, dönü
şüne kadar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın ve
killik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/490) 
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BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Hakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşün© 
kadar kendisine İçişleri Bakam Faruk Sükan'm 
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vekillik etmesini Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görmüş olduğumu arz ederim. 

İbrahim Şevki At aşağım 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. Gündeme 
geçiyoruz. Gündemle ilişik hiçbir önerge ve tek
lif olmadığına göre bugünkü gündemi sırasiyle 
takibedeceğiz. 

6. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

1. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlilğün
de yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu (10/0) 

BAŞKAN — Komisyon? Burada, Sayın Ba
kan?. Yoklar. Çağırtalım Bakanı. Bakan gelin
ceye kadar bunu takibeden işe geçelim. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 680,2 saydı Gi
der Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı tablo 
ile IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/122, 
Cumhuriyet Senatosu (1/650) (S. Sayısı : 779) 
(1) 

BAŞKAN — Raporun görüşülmesine baş
lanmıştı. Komisyon1? Sayın Sözcü? Buradalar. 
Sayın Bakan? Buradalar. Görüşülmesine başlan
mış bulunuluyordu. Söz sırası, tümü üzerinde; 
Sayrn Enver Kök, Sayın Hazer, Sayın Ba.vsoy, 
Sayın Arı. 

Sayın Kök, buyurunuz. 
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan1, saygı değer senatörler, orman 
mahsullerinden, tomruklardan yüzde .12,5 nis-
b e tinde bir vergi alınması Millet Meclisince ka
bul edilip, Yüksek Senatonun Komisyonunca 
tetkikinde bir muhalefet şerhi beni konuşmaya, 
bu mevzuda aklımın erdiği kadar Yüksek Sena
toyu aydınlatmaya, sevk etti, arkadaşlarım. 

ol 16 sayılı Kanun, bütün ormanları devlet-
1 eştirdikten sonra orman mahsulleri bir tekel 
maddesi olmuştur arkadaşlar; şeker gibi, siga
ra gibi, çay gibi, tütün gibi. Filhakika kanunda 
40 - 45 milyonluk bir gelir sağlanacağı, 17 mil
yarlık bir bütçe içinde hafif gösteriliyor. Ama, 
meseleyi prensip noktasından ele almak lâzım
dır arkadaşlarım. Orman mevzuunda yıllarca 
kanunlar tartışıldı, edebiyatı yapıldı, ormanla
rımızın yetersizliği mütemadiyen ileri sürüldü. 

(1) 779 S. Sayılı basmayazı 22 . 3 . 1966 ta
rihli 62 nci Birleşim tutanağındadır. 

Şu prensipte bütün iktidarlar mutabık kaldılar: 
Orman, uzun yıllar Devlete varidat getirecek bir 
varlık halinden çıkmış, nisbeti o kadar azalmış ki; 
vatan sathının c/c 30 unun orman olması lâzım ge
lirken, bu miktar % 10 a düşmüş, % 10 a düşün
ce de bunu medeni, ileri memleketler seviyesine 
çıkarmak için milyarlar lâzımgelmiş, ama bu fa
kir memleketin halkı bu milyarları veremiyece-
çi için, ormanın kalkınmasını kendi yağı ile kav
rulmak üzere, kendi hasılasının, kendisinin beka
sını temin etmek yolunda, hasrı gibi bir prensi
be varılmıştır arkadaşlarım. Bu prensip acaba 
geçmiş iktidarlar zamanında tam mânası ile tat
bik edilmiş midir? Hiçbir iktidar, derse ki, benim 
zamanımda, ben bunu tam esaslı bir surette tat
bik ettim, bu işte bana söz söylemeye hakkınız yok
tur. O zaman hakikati söylememiş olur arkadaş
larım. Bu varlık, Ahmed'in, Mehmed'in elinden 
Devletin.eline geçince saltanatı eski kereste tüc
carları yerine Devlet kurmaya başladı, Devlet 
sürmeye başladı. Asıl orman varidatının, o çıp
lak dağlarda çoraklaşan bu vatan sathında, ağaç
lamaya, yangına, haşereye karşı kullanılması lâ-
zımgelirken, uzun yıllar kâşanelere, köşklere, 
villâlara, otomobillere sarf edildi. Binefsihi or
manın kendi bünyesindeki ağaçlamaya, elde ettiği 
hasılatın ancak yüzde 40 ı gibi az bir meblâğ 
kaldı arkadaşlarım. O prensibe de iktidarlar ria
yet etmedi. Şimdi, uzun yıllar kendi yağı ile kav
rulup, bu yüzde nisbetini artırması lâzımgelen 
bu varlıktan iktidarlar istifade etmek istiyorlar, 
vergi matrahına dâhil etmek istiyorlar. Bu yol 
yanlıştır arkadaşlar. O fazla israfı önlemek ve 
bu hâsıl olacak parayı muhakkak ormanların bi
zatihi çoğalması için sarf etmek Türk ormancılı
ğının bu vatanı kurtarmak için ana prensibi ol
malıdır, bu yoldan ayrılmak doğru bir hareket 
değildir arkadaşlar. Bütçe zabtılarını okudum, 
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1 ,5-2 milyar açık var. İktidar elbette ki, buna 
bir çare anyacaktır. Zaman zaman ellerimiz kal
kıyor, memur maaşlarına zam var, üçyüz milyon, 
beşyüz milyon... Ama zaten buradan alacağınız 
40 milyonun, açık 1,5 milyara bir faydası olmaz 
arkadaşlarım, prensip bozulur. Eğer devlet bun
dan istifade etmek istiyorsa prensibi bozmamak 
şartı ile, müsaade buyurulursa; bir muhalefet 
mensubu olarak yapıcı bir teklifim var arkadaş
larım. Devlet istihsal yapıyor, tomruk istihsal edi
yor. 3 lira kesme parası, 10 lira taşıma parası, 
100 lira merkez hissesi, fire 3, genero dediğimiz 
umumi masraf parası, % 25 kâr haddi, 300 lira
ya tomruğu müzayedeye çıkarıyor. Arz ve talep 
kaideleri karşısında, rekabetlerle, Türkiye'de 300 
liraya müzayedeye çıkarılıp da, 300 liraya saf 
tomruğun satıldığı vâki değildir arkadaşlarım. 
300 liralık tomruk muhakkak 400 - 450 liraya sa
tılıyor. Bu arada bir fark oluyor. Bu 300 lira
nın içerisinde Orman Umum Müdürlüğünün bü
tün masrafları; dikim, bakım, memur maaşları 
dâhil. Bu fonu ayırın, bu prensibi bozmayın ar
kadaşlarım. İktidar olarak; geçmişte tecrübesi 
olan bir arkadaşınız olarak tavsiyem bu olacaktır. 
Buna iltifat ettiğiniz takdirde, elde edeceğiniz 40 
milyon liranın yerine, alacağınız meblâğ 80 mil
yon lirayı aşacak, ama, prensip bozulmıyacaktır, 
arkadaşlar. Bunu nereden çıkarıyorsunuz, diye
ceksiniz. Eh, bir parça, siyasete girmeden evvel 
bir 25 senelik ömrünü de bu işte sarf etmiş bir 
arkadaşınız olarak söyliyebilirim ki, bir yıllık or
man mahsullerinin serbest piyasada tomruk ola
rak 1,5 milyona varan satışları vardır arkadaşla
rım. Bu Kanunun çıktığını duyanların iki aydır 
müzayedeleri süratlendirerek, son iki ay zarfın
da 300 bin metre mikâp tomruk aldığını burada 
zikretmek, zannederim ki, bir parça faydalı olur. 
Gelecek fiyatların artışı karşısında bu iki ay için
de 300 bin metre mikâp satış, sokulacak vergi zam
mı ile beraber bir nisbetsizlik doğuracak, bir
takım kazançlar, fazla kazançlar yeni milyoner
lerin doğmasına sebebiyet verecek, adaleti boza
caktır arkadaşlarım. Onun için, sözümün başında 
arz ettiğim gibi, tomruk da, bir Tekel maddesidir. 
Hükümet olarak bütün müşkilâtma rağmen eğer 
bunu bütün muhalefetimize rağmen kabul eder
seniz, bu yolu terk etmeyin, beyannameler alın, 
adaletli bir seviyede birtakım haksız, hesapsız 
kârların doğmasını önlemiş olursunuz arkadaşla
rım. 

Kereste fiyatları üzerinde, muhakkak ki, ar
kadaşlar bir artış olacaktır. Yalnız kereste "fi
yatları üzerinde mi olacak arkadaşlar? Ambalaj 
maddeleri üzerinde olmıyacak mı, portakal san
dığında olmıyacak mı, elma sandığında olmıya
cak mı? Zabıtları okudum. Bâzı arkadaşlar zabıt
larda diyorlar ki; tomruktan yüzde 12,5 alaca
ğız. Çok değil. İthal kerestesinden yüzde 10 ala
cağız. Arkadaşlar, tomruktan yüzde 12,5 alırsanız, 
mamulünde hu, % 20 - 22 eder. arkadaşlar. Çün
kü, iki metre tomruktan bir metro mikâb ma
mul kereste çıkar. Binaenaleyh, kereste fiyatla
rındaki artış % 12,5 değil, % 20 olacaktır ar
kadaşlar. Bu noktaya da mütehassısların, hesap 
uzmanlarının nazarı dikkatini çekerim, arka
daşlarım. 

3 ncü nokta arkadaşlarım, bütün siyasî par
tiler, hepimiz ve hepiniz köylere gittiğimiz za
man, size ucuzluk getireceğiz, deriz. Sakın ha, 
köylüye tahsis edeceğimiz tomruklardan bu ver
giyi almamanızı tavsiye ederim. Beri taraftan, 
eğer alacaksanız, piyasanın bir buçuk milyo
nundan alm, ama köylüye verilen üçyüz bin 
metre mikâp tomruktan; yanan evinden, cami
si için, okulu için tahsis edilecek kerestelerde 
bir muafiyet tanıyın. Bu hususta küçük bir de 
takrir hazırladım. Bu mevzu hakkında daha ko
nuşulacak çok şeyler vardır. Vaktinizi almamak 
için, iltifat buyurursanız köylülere hane, sa
manlık ağız için verilecek kerestede muafiyet 
tanıyın. İmparatorluk devrindeki verilen imti
yazları bir parça hatırlayınız. Onlar verdiler, 
sizler de veriniz arkadaşlar. Maruzatım bu ka
dardır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, sırada 
Sayın Hazer, Sayın Baysoy, Sayın Arı ve Sa
yın Üııaldı vardır. Ancak bu arada Sayın üz-
türkçine <bir yeterlik önergesi vermiş bulunmak
tadır. Hatırlarsınız ki geçen günki birleşimde 
dokuz sayın üye konuştuktan sonra bir yeter
lik önergesi verilmiş ve reddedilmiştir. Redde
dilen yeterlik önergesinden sonra sayın üye ko
nuştuktan sonra yeni bir yeterlik önergesi ve
rilmiş bulunmaktadır. İçtüzüğümüzde yeterlik 
önergesi verilip reddedildikten sonra kaç kişi
nin konuşacağına dair hiç bir hüküm yoktur 
ve bir gelenek de kurulmamıştır. Bir yeterlik 
önergesinden sonra leh ve aleyhde ne kadar 
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üyenin konuşacağı hususu kesin bir şekle bağ
lanmadığı cihetle yeterlik önergesini okumak 
mecburiyetindeyiz. 

MEHMET HAZER (Kars) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

ruz. 
Sayın Başkanlığa 

Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numaralı 
tablo ile 4 numaralı tablonun sonuna bir po
zisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı 
üzerinde kâfi miktarda sayın üye konuşmuş-
tur. Hâdise aydınlandığından müzakerenin ki
fayetini saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Rifat Öztürkçine 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ha-
zer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın arka
daşlar, bu kanun görüşülürken bazı noktaları 
arz etmiştik. Fakat o sırada Sayın Bakan burada 
bulunmadığı için bu mütalâalarımızın (tam mâna-
sıyle kendisine intikali mümkün olmamıştı. Bir 
bu bakımdan müzakerelerin devam etmesi lâzım
dır, bir de biraz evvel zaptı sabık vesilesiyle ya
pılan konuşmada, Turhan Kapanlı arkadaşımızın 
(konuşmasında, haksız, yersiz ithamlar olmuştur, 
bunların cevaplandırılması lâzımıdır. Bilhassa 
Turhan Kapanlı gibi bir arkadaşımızın; Adalet 
Partisini ne dereceye kadar temsil eder bilmeyiz, 
amma, onun adına... (AP sıralarından, K<BİZ bili
riz.» sesleri) Siz bilirsiniz, biz de biliriz; onun 
nasıl yuvası bozulmuş kuşlar gibi, şuraya bura
ya çırpınıp sonra Adalet Partisinin safına sı
ğındığını ve Adalet Partisinin aleyhinde neler 
söylediğini. 

BAŞKAN — Sayın Hazer yeterlik aleyhin
de. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Binaena
leyh sizin bildiğiniz kadar biz de biliriz. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hazer lütfen yeterlik 
aleyhinde. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Biz biliriz, 
diye müdahale ettiler de onun için cevap veriyo
rum. Siz de bilirsiniz, siz de iyi 'bilirsiniz ki... 

BAŞKAN — Sayın Hazer yeterlik aleyhin
de. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Siz de iyi 
bilirsiniz ki, bilmediğiniz, okumadığınız şeyi bile, 
kendinizi bilir gösterdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hazer yeterlik aleyhin
de. 

MEıHMET HAZER (Devamla) — Binaen
aleyh, işte bunlara cevap vermek için arkadaşla
rım. Yani Adalet Partisi adına yapılan konuşma
da bizim konuşmalarımızı itham eden, haksız, 
mânâsız ve bizim maksatlarımıza asla uymıyan 
birtakım sözlerin bu kürsüden eevaplandırıliması 
lâzımdır. Arkadaşlar, Iburada hepimiz sadece bir 
esas için çalışıyoruz. Bir kanun çıkacak, ben nok-
tai nazarını söyliyeceğiım, siz noktai nazarınızı 
söyleyeceksiniz ve bundan sonra fikirler bir nok
tada toplanacak, bir neticeye varılacaktır. Nite
kim geçen günkü konuşmalarda Sayın Baki Gü
zeyin çok haksız ithamlarına rağmen 'biz neza
ket hududu içinde kaldık, meseleyi inandığımız 
istikamette izah ettik ve Adalet Partili arkadaş
larımızın bir çokları da bu haklı durumu kendi 
tavrı hareketleriyle ıtescil ettiler. Binaenaleyh 
şimdi bütün 'bunlar geçtikten sonra bir arkada
şımız yaranma kastiyle de olsa, kendisini beğen
dirmek kastiyle de olsa... (A. P . sıralarından gü
rültüler) Bizi haksız yere itham edemez. 

BAŞKAN — Sayın Hazer konuşmacıya ce
vap değil, yeterlik önergesi aleyhinde. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sayın Baş
kan, bu hassasiyeti o zaman göstermeliydiniz. Bi
naenaleyh böyle bir cevabı vermeye hem mezu
num, hem mecburum ben şahsan. Yani burada 
konuşacağız, fikirlerimizi söyliyeceğiz, cevap ve
rilmesi lâzımgelenler cevabını verecek, Hükümet 
yetkiyle konuşacak, bütün bunlar olacak, fakat 
bunların dışında ibir başka kuvvet çıkacak, bir 
başka insan çıkacak ve bu kalkacak öğüt vere
cek, nasihat verecek, kendisi de buna lâyık olmı-
yaeak tarizde bulunacak ve biz de bunu hazme
deceğiz, bunu nasıl vicdanınız kabul eder. (A. 
P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hazer sözünüzü keserim. 
Rica ederim. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu... 
HEMET HAZER (Devamla) — Asla lâyık 

değildir. Bize öğüt veremez. (Gürültüler) Tur
han Kapanlı gibi bir adamın bize öğüt vermesine 
imkân yoktur. (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hazer... 
MEHMET HAZER (Devamla) — Demokrasi 

ahlâka istinadettikçe demokrasidir. Satılıklara 
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demokrasi itibar göstermemelidir. (A. P. sırala
rından sözünü geri alsın, sesleri) Bunun için 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, tahrik edici ko
nuşuyorsunuz. 

Yeterlik önergesini okutup oylarınıza arz -ede
ceğim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
«Satılık» kelimesini geri alsın Sayın Başkan, 
bö^yle konuşamaz. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın ITazer, «Satı
lık» kelimesini ifade ettiniz mi? 

MEHMET ITAZER (Kars) — Bilmiyorum 
efendim, belki etmişimdir. (A. P. sıralarından 
şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) 

Konuşan bir insan ne dediğini bilmez mi? 
BAŞKAN — Dinlemiyorum sizi efendim. 

Ben, Sayın Hazer'le konuşuyorum. Sayın Hazer 
«Satılık» kelimesini ifade ettiniz mi? 

MEHMET HAZER (Kars) — Bilmiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Ettiniz mi, etmediniz mi? (A. P. 
sıralarından gürültüler!... Bir dakika efendim, 
zabıtlar tetkik edilecektir. Şayet Sayın Ha
zer burada bir sayın üye için «Satılık» şek
linde bir ibare kullanmışsa Başkanlık derhal 
zabıtlardan çıkarılması için gereğini yapacak
tır. (A. P. sıralarından gürültüler, söyledi ses
leri.) 

Hatırlamıyorum, diyor efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Arkadaşımızın söylediği bu kelimeyi bütün 
Heyeti Umumiye duydu. Şimdi bir arkada
şımızın bilmiyorum, hatırlamıyorum şeklindeki 
ifadelerini ınasıl yakıştırıyorsunuz Sayın Baş
kan. ? 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğhı, buyurunuz 
oturunuz evvelâ, 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlıı, bu hususta her 
hariP'i bir müzakere yapmıva imkân yoktur. 

LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bir sual 
soracağım. 

BAŞKAN — Başkanlıktan sual sorulmaz. 
Mesele, şu : Başkanlık sarih olarak Sayın Ha-
zer'in «Satılık» kelimesini ifade ettiğini duy
muş değildir. Bu demek değildir ki, Sayın 

Hazer bu kelimeyi söylememiş. Başkanlık o 
arada Sayın Hazer'in sataşma yapmaması için 
uğraşmakta idi. İşitilmediği için Sayın Hazer'-
den sorulmuştur. Sayın Hazer'in bu kelimeyi 
kullanıp kullanmadığını hatırlıyamadığını ifade 
etmesi üzerine, Başkanlığın yapacağı tek şey za
bıtlara ve teype başvurmaktır. Şayet bir ke
lime söylenmişse bu kelimenin çıkarılması 
için Başkanlık derhal gereğini yapacaktır. 
Mesele bitmiştir. Önergeyi okuyun efendim. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — İçtüzüğe 
aykırı hareket ediyorsunuz, tutumunuz hakkında 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 
LÛTFÎ TOKOĞLU (Kocaeli) — Tutumu

muz hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Tokoğlıı, 
İçtüzüğün 65 nci maddesinde «Başkanın tutu
mu» hakkında, diye bir kayıt yoktur, o eski İç
tüzüktedir. Şayet bir başka şekilde talebeder-
seniz gereğini düşünürüm. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

MEHMET ÜN ALDI (Adana) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında? 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bu sözün 

zapta geçip gecmemesinin usulü hakkında 

BAŞKAN — Yok, öyle bir usul de yoktur, 
Sayın Ünaldı. 65 nci maddeyi okuyun ona göre 
söz isteyin. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Bir dakika 
Sayın Başkan, bana nedeın söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN — Bir dakika, buyurun Sayın Tok-
oğlu. 

LÜTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Kelimele
rin lâfızca mânası üzerinde durmak istiyo
rum. Za'bıtlarda muhterem zatıâlinizin pek çok 
nutukları vardır. Bcnleıniz Başkanlığın tutumu 
hakkında söz istiyorum derken usul hakkında 
söz istediğimi ifade ettiğimi sanıyorum. Şimdi 
arz ediyorum, diyorum ki, tutumumuzda nok
sanlar vardır. Usul hakkında konuşmak isti
yorum. Eğer İçtüzükte hüküm varsa lütfen 
söz veriniz, tutumunuz hakkımda konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN - - Yoktur efendim? Usul hakkın
da söz şudur : İçtüzüğe aykırı bir davranış 
veyahut, Başkanı İçtüzük hükümlerine riayete 



C. Senatosu B : 63 24 . 3 . 1966 O : 1 

davet için usul hakkında söz istenir. Bunu is-
tememişinizdir. istenmemiştir. Bu sebeple söz 
vermiyorum. Önergeyi okutuyorum efendim. 

(istanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okuttum. 
Aleyhinde sayın bir üye konuştu. Yeterliği oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebeplerle 13 . 7 . 1956 

tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanu
nuna bağlı 1 Nolu tablo ile, 4 Nolu tablonun 
sonuna bir pozisyon ekleınmesi hakkındaki ka
nun tasarısının reddini saygıyle rica ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Usulen maddelere geçilip geçil
memesi oylanır. Ama, bu önerge ile tasarının 
tümünün reddedilmesi istenmektedir. Şimdi 
bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Usulen maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ivedilik hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
ivedilik hususunu kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

13 . 7 .1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununa bağlı I numaralı tablo ile 
IV numaralı tablonun sonuna birer pozisyon 

eklenmesi hakkkında Kanun 

MADDE 1. — 6802 sayılı Gider Vergileri 
Kanununa bağlı I numaralı ilk istihsal mad
deleri tablosunun sonuma aşağıdaki 14 ncü po
zisyon eklenmiştir. 

14. — Ağaçlar : 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 44.03 ve 

44.04 pozisyonlarında kayıtlı ağaçlar (Memle
ket dâhilinde, Orman Kanunu gereğince or
man sayılmıyan yerlerden istihsal olunanlar ha
riç) % 12,5 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz istiyen?. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sual sor

mak istiyorum. 

BAŞKAN Sual mi"?... Buyurun. (Oylamaya 
geçildi, sesleri.) Konuşmak için söz vermiyorum, 
sadece sual soracaklar. Sualini sorun. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Enlendim, 
kanunun tedvininde köylü ihtiyaçları düşünül-
miyerek «Satış fiyatları üzerimden» denildiğine 
göre köylüden, tarife bedeli üzerinde, yani ucuz 
bedelden değil de, normal bedelin, vasati satış 
değeri olan tomruğun 200 - 300 kabul edersek; 
köylüden 24 - 36 lira alınacağı anlaşılıyor. Ben 
böyle anlıyorum. Halbuki geçen yıl Hükümet 
sözcüsü burada konuşurken köylüye ucuz ta
rifeden verileceğini söylemişlerdi. Şimdi bu
nun tasrihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet temsilcisi bu
yurun. 

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ TEVFlK ALP
ARSLAN — Sayın Başkan, dâhilden alman İs
tihsal Yercisinin matrahı 6802 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinde gösterilmiştir. O maddenin, 
tomruklar hakkında uygulanacak hükmünü mü
saadenizle okuyorum. 

Bu maddelerim tesliminde verginin matrahı 
satış bedeli olacaktır. «Satış bedeli tâbiri, 
teslim edilen maddelerin karşılığında, her ne 
adla olursa olsun, müşteriden alman veya müş
terinin borçlandığı para veya diğer değerlerin 
toplrmını ifade eder.» Yani, köylü, düşük ta
rifeden tomruk alırken, ne kadar düşük para 
öderse ona göre vergi verecektir. Çok para 
öderse aynı tomruğa çok para üzerinden biraz 
fazlh verecektir. Zannediyorum sorularına ce
vap verebildim efendim. 

BAŞKAN — Evet, cevap verilmiştir. Mad
deni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı IV numa
ralı ithal maddeleri tablosunun sonuna aşağı 
daki 14 ncü pozisyon eklenmiştir. 

14. Ağaç mamulleri ve diğer ağaçlar • 
Gümrük Giriş Tarife Cetvelimin 44 ncü fas

lının 44.03 ve 44.04 pozisyonları dışında ka
lan diğer pozisyonları ile başka fasıllarında 
kayıtlı ağaç ve ağaç mamulleri (IV numaralı 
tablonun başka pozisyonlarında Gümrük Gi
riş Tarife Cetveline atıfta bulunulmak sure
tiyle vergiye tabi tutulmuş olanlar hariç) % 10. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen? ı 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanuna bağlı I numa
ralı tablonun 15 . 7 . 1965 tarihli ve 664 sayılı 
Kanunla değişik 2/D pozisyonunun in/b - bb fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

bb) 5 ve 6 numaralı Fuel - oil (A. S. T. M. 
standartlarına göre «Pensky - Martens kapalı 
kab usulü» ile iştial noktası 55 santigrat de
receden aşağı olmıyan ve aynı zamanda A. S. 
T. M. standartlarına göre, Seybolt üniversal 
viskozitesi 37,8 santigrat derecede 150 saniyeden 
yüksek bulunanlar) 

( lkg . S. den4Kr . ) 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilm'iştir. Sayım 
Kök bir madde eklenmesi hakkında bir önerge 
vermiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Halen müzakere edilmekte olan 6802 sayıl1 

Gider Vergilerine bağlı 1 nolu tablo ile 4 nolu 
tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısına aşağıdaki maddenin 
eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Sinop Cumhurbaşkanınca S. Ü. I 
Suphi Batur Enver Kök 

Madde 4. — Köyün cami, mektep, köprü gi
bi ihtiyaçları ve köylünün zati ihtiyaçları için 
tahsis edilecek tomruklar, bu vergiden muaftır. 

BAŞKAN — Usule uygundur, İçtüzüğün 
99 ncu maddesine uygun olarak verilmiş önerge
dir. Komisyon sözcüsü buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 
ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarını ; önerge, köy ca- I 
mileri ve okulları için istihlâk edilecek tomruk
larından, tasarının derpiş ettiği verginin alın
mamasını istihdaf etmektedir. Pekâla hatırladığı
nız gibi, son günlerde çimento fiyatlarının artı
şını: intaceden, daha evvelce bizzat memlekette 
istihlâk konusu olan maddelerin muayyen şa
hıslara, kurumlara veya ihtiyaç sahiplerine tah
sisi ile doğan karaborsa hâdiseleri, bu hâdise 
sebebiyle yaratılmış olacaktır. Aynı zamanda 
verginin umumiliği prensibini de ortadan kaldı
racaktır. Muhtelif mektepleri ve camileri yap
tırmak üzere tesis edilen dernekler ve onların j 
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idare heyetleri tarafından vergisiz olarak alı
nacak olan bu keresteler piyasaya intikal ettiri
lecek, böylece cemiyette tufeylilerin türemesine 
ve haksız iktisapların ortaya çıkmasına yol açı
lacaktır. Bu itibarla biz bu istisnanın yapılma
sını verginin umumiliği ve ahlâkiliği prensibi 
bakımından şart mütalâa ediyoruz. 

Sayın Bakanın işaret buyurmuş oldukları 
gibi; bir hükümle kamu menfaatine yararlı olan 
dernekler makbuz karşılığında bedelsiz bağış 
ve yardım şeklinde verilen maddeler müstesna
dır. Bunu da böylece hatırlatmak isterim. Say
gılarımı. snımrım. 

VASFİ GHRGUR (Uı-t'a) - - Bir sorum var 
efendim. 

BAŞKANr — Buyurunuz Sayın Gerger. 
VASFİ OERGFR (ürfa) — Sayın sözcünün 

bu sözünü belki bir sürçü lisan olarak telâkki 
edeceğim. Ama ben konuşmasında geçen bir 
hususun, zabıtlara geçmesinde fayda mülâhaza 
etmiyorum. 

Derneklerin karaborsaya mal süreceği şek
linde bir beyanda bulundular. Kimseyi İthama 
hakları yoktur. Bu hususu tavzih etsinler. 

13 AŞK AN —• Ama bir ihtimal olarak. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ OSMAN 

ZEKİ GÜMÜŞOfJLU (İstanbul) - - Arz ediyo
rum muhterem arkadaşlar, bu ifadem ile kimse
yi haksız yere töhmet altında bırakmış değilim. 
Fakat, bu memlekette yaşıyoruz gerçekleri de 
biliyoruz. İyi maksatlarla kurulmuş olan dernek
lerin ne şekilde suiistimal edildiğini de hepimiz 
İnmekteyiz. Ben bunu bir ithimnl olarak arz 
etmiş bulunuyorum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Simdi 
Sayın Batur ve Sayın Koksal'm, kanun tasarı
sına, 3 rıcü maddeden sonra 4 ııcü madde olarak 
önergelerinde bahis mevzuu ettikeri hususun ek, 
yeni bir madde olarak ilâvesini istemektedirler. 
Komisyon, katılmadığını ifade etti, Hükümet de 
katılmıyor. Bir madde olarak tasarıya eklen
mesi hususunun dikkate alınıp alınmamasını oy
larınıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

M AD DİK! 4. — l>u kanun yayımı tarihindi1 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyent. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehinde Sayın Öztürkçine. 
aleyhinde Sayın Baysoy söz istemişlerdir. Le
hinde Sayın Öztürkçine, buyurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) —Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın Baysoy, bu
yurunuz. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım. Bu kanun üzerinde 
dün iki defa söz aldım. Kürsüye az çıkan bir ar
kadaşınızım. Fakat inanarak çıktım ve konuş
tum. Yine inanarak şunu ifade edeceğim ki, 
bu kanun tedvin edilirken esaslı tetkika tabi 
tutulmamıştır. Dün de arz ettim. Kanunun, 
yine Hükümet sözcüsünün ifadesine göre, bir 
ayağını teşkil eden Tarım Bakanlığının bu hu
sustaki mütalâası alınmamıştır. Bize cevap ola
rak şöyle dediler; Tarım Bakanlığına biz yaz
dık, bir mütalâa bildirmeye lüzum görmediler, 
biz de bunu müspet karşıladık. 

Ben merak ettim sordum. Şimdi kendilerini 
aydınlatayım, bu mevzuda. Böyle bir kanun 
çıkar da Tarım Bakanlığı olarak siz nasıl olur 
da bu iş üzerinde meşgul olmazsınız, diye sor
dum, tetkik ettim. Kanun geliyor beyler, tet
kik ediliyor; Orman Umum Müdürlüğünün en 
salahiyetli organı olan Fen İşleri Müdürlüğün
den mütalâası soruluyor ve bu Tarım Bakanlığı
nın Plânlama Dairesinden ve Tetkik İstişare Ku
rulundan soruluyor tabiî. Mütalâa yazılıyor. 
Fakat, bu mütalâa kanunun lehinde değil. Ol
mayınca, Tarım Bakanı; «Ben bu kanunun çık
ması için vaktiyle söz verdim, o bakımdan bu 
mütalâayı menfi olarak gönderemem.» diye im
za etmiyor ve mütalâa Maliye Vekâletine git
miyor. İşte kanunun tetkik edilmeden buraya 
geldiğini size söylediğim zaman, bu kadar esaslı 
bilgim yoktu. Fakat bunu tevsik etmek her za
man imkân dahilindedir. Ve bu şekilde hazır
lanmış bir kanundur. 

• Şimdi, dün kısmen ifade ettim, fakat derli 
toplu olarak görüşümü yine ifade etmekte fay
da görürüm. 

Plân bakımından, Beş Yıllık Plânda tüketim 

fazlası bâzı orman ürünlerinin ihracı öngörül
müş, 1965 yılı programı tedbirler bölümünde de 
tomruk, kereste, maden direği, selilozluk odun 
ve suni tahta fiyatlarının sanayii ve madenciliği 
destekliyeceği yönden tesbitine çalışılmasında 
ve dolayısiylc fiyatlarının düşürülmesi, kâğıt 
maliyetini düşürücü tedbirlerin alınması, keres
te, kayın gibi mamul ürünlerin ihracına çalışıl
ması öngörülmektedir. Halbuki, tasarıya bir 
vergi kanunu getirilmesiyle bunların fiyatları 
yükseltilmiş olacaktır, bu bir. 

2. Hükümet prrogrammda, ormanlarda bi
rikmiş servetlerin içte ve dışta değerlendirilme
sine gidileceği belirtilmiş olmasına rağmen bu 
tasan muvacehesinde iç tüketim azalacağı gibi, 
bugün dahi dış ülkelere nazaran bir hayli yük
sek fiyat gösteren orman ürünlerimizin ihracı 
imkânsızlıklar karşısında kalacaktır. 

3. Ortak Pazar bakımından : Ortak Pazar 
anlaşmalarına göre bir süre sonra gümrük hi
mayesinin kalkması karşısında ve yine tasarı ile 
getirilmesi istenen zam teklifinin tahakkuku ha
linde bugün dahi dış piyasalara nazaran çok. 
yüksek olan orman ürünlerimizin maliyeti daha 
da yükselecek ve böylece ne içeride ve ne de 
dışarıda satış yapılması gibi bir durumla karşı 
karşıya kalacağız. Bu da hem dış ticaret den
gemizi bozacak, hem de ormancılık tekniği yö
nünden telâfisi kabil olmıyacak mahzurları do
ğurmuş olacaktır. 

4. Yerli endüstrü bakımından : Yerli en-
düstrii mamullerinde hammaddesi ağaç olan ve 
özellikle kâğıt, lif, yonga levhaları ve kontra-
plâk gibi sair memullerde normal fiyat yükseliş
lerine sebebiyet verilecek ve böylece hammadde
lerde bir yükselme olduğu gibi, mamullerinde de 
bir yükseliş olacaktır. 

Fiyat istikrarı bakımından : Devlet Orman 
İşletmelerinde ise öteden beri uygulanmakta ve 
titizlikle yürütülmekte bulunan orman ürünleri
mi/deki fiyat istikrarı böyle bir verginin ihdası 
ile bozulacak ve dolayısiyle orman ürünlerinin 
işletmeye; endüstri ve madencilik kolları arzu 
edilmiyen bir .sarsıntıya mâruz kalacak; kâğıt, 
ulaştırma, haberleşme gibi benzeri sektörlerde 
daha yüksek bir fiyat ödeme zorunda kalınacak
tır. Devlet bir eli ile alacağı İstihsal Vergisini 
diğer eli ile daha da büyük ölçüde fiyat artışına 
oranla ödemek mecburiyetinde kalacaktır. Bun-
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ların piyasada tevlidedeceği anormal artışları da 
önceden tahmin etmek pek zor olmıyacaktır. 

Netice itibariyle, böylece plân, program, 
Ortak Pazar, yerli endüstri, vergiler ve fiyat 
istikrarı gibi memleketin ekonomik ve sosyal 
hayatına müessir olacak faktörlerin de geniş öl
çüde reaksiyon yaratacağı ve aynı zamanda or
man varlığımızdan geçmişte denenmiş kaynak 
yaratma gibi zorlayıcı hareketlerin kötü sonuç
ları bir kere daha hatırlatılacak ve böylece bu 
kanun tedvininin bir hayli mahzurlu olacağı ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — itiraz vâki olmuştur kutularla 
yapılan oylamayı durdurunuz. 

FEHMİ BAYSOY (Devamla) — Ümİdede-
rinı ki, Hükümet tatbikatından iyi netice alır. 
Fakat ben şahsan bu kanaatte değilim, inşallah 
gelecek sene görüşürüz bunu. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Tasarının tümü üzerinde leh ve 
aleyhte konuşmalar da yapılmıştır. Tasarı açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Sayın Sadi 
Koçaş bir ön'erge vererek 6802 sayılı Kanuna 
bağlı bir numaralı tabloya ek yapılması hak
kındaki kanun teklifi hakkında yapılacak açık 
oylamanın kürsüden yapılmasını talebetmektc-
dir. Önergeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmesi yapılmış olan 6802 sayılı Ka

nuna bağlı 1 No. lıı tabloya ek yapılması haik-

1. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğün
de yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu raporu (10/6) 

BAŞKAN — Komisyon mevcut. Hükümet 
adına Bakanın bulunup bulunmadığını tetkik et
tik. Sayın Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Sayın 
Sadık Baklacıoğlu'na yetki verdiğini belge ile 
bildirmiş bulunmaktadır. Araştırma raporunun 
tetkikine geçiyoruz. 

Raporu okutuyorum : 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünde yapı
lan yolsuzluklar hakkında Cumhuriyet Senatosu 

Araştırma Komisyonu raporu (10/6) 
15 . 7 . 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
AID tarafından açılan 10 milyon dolarlık 

kındaki kanun teklifi hakkında yapılacak açık 
oylamanın kürsüde yapılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 

BAŞKAN — İçtüzüğün 107 nci maddesinin 
5 nci bendine göre her hangi bir oylamada Baş
kanlık Divanının sonuç hakkında tereddüde 
düştüğü görülünce der. Tereddüde davet eden 
bir önerge verilmiştir. Bir dakikanızı rica ede
rim, burada Başkanlık Divanının - Başkanın de
ğil - Başkanlık Divanının görüşünü arz edece
ğim. Bu konuda sayın üyelerden birisi ile gö
rüştüm. 

Başkanlık Divanı Sayın Koçaş'ın önergesi 
üzerine, Divan küreler dolaşmak suretiyle değil, 
bira?: önce açık oyunuza arz edilmesini tebliğ et
tiğim açık oylamanın kürsüden yapılması husu
sunu kararlaştırmıştır. Ve bu şekilde yapılacak
tır. Ondan sonra araştırma raporunun görüşül
mesine devam edilecektir. Açık oylama yapaca
ğız efendim, mecburuz. 

Sayın üyeler salonu terk etmesinler, lütfen. 
Oylamaya geçiyoruz. 
(Oylama yapıldı.) 

BAŞKAN —• Oylarını kullanmıyan var mı? 
Oylama işlemi bitmiştir. Tasnif devam ederken 
Devlet Demiryollarına ait Araştırma Komisyonu 
raporunu görüşeceğiz. 

kredi ile TCDD nın satmaldığı 40 Dizel elek
trikli lokomotif hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Sivas Üyesi Rifat öçten'in verdiği 9.6.1965 
tarihli önergesinin kabulü üzerine kurulan ko
misyonumuz, görevini ikmal etmiş ve bu husus
taki raporunu tanzim etmiş bulunmaktadır. 

Söz konusu rapor ilişik olarak takdim olun
muştur. 

Saygılarımla. 
Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
A. Nusret Tuna 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi, Sivas Senatörü 

Sayın Eifat öçten'in, 9 . 6 . 1965 tarihli öner
gesi üzerine TCDD larımn satmaldığı, 40 Dizel 

6. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 
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elektrikli lokomotifi mevzuunda belirli konu
larda aarştırma yapılmasına, 16 . 6 . 1965 ta
rihinde Cumhuriyet Senatosunca karar veril
mesi' ve bu görevin, teşkil olunan komisyonu
muza tevdi olunması üzerine, ibraz olunan bel
gelerle, celbedileıı evrak üzerinde gerekli ince
lemeler yapılmış, alâkalı şahıslar dinlenmiş, 
teknik mevzularda Mühendisler Odasından cel-
bedilen elektrik ve malana1 yüksek mühendisle
rinin müşahitliğinden istifade olunarak aşağı
daki raporun yazılması oy birliğiyle kararlaş
tırılmıştın. 

Araştırma konusu : 
Sayın Rifat öçten'in 9 . 6 . 1965 tarihli 

önergesinde aynen : 

1. DD Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve 
AID ce kabul olunan ihale şartnamesine göre 
yapılan ihaleye üç Amerikan firması iştirak et
miş ve tekliflerini, şartnameyi harfiyen kabul 
eder şekilde vermişlerdir. 

Firmalar, şartnamenin idari ve teknik şart
larını kabul etmiş olmaları halinde, mukavele
nin şartname hükümleri içerisinde yapılması ve 
hele müessese aleyhine şartnameyi tadil ederek 
mukaveleye dercolunması kadar keyfî bir hu
kukî gerçek tasavvur edilmemesi gerekir. 

Hal böyle iken : 

a) DD Genel Müdürlüğü GE. Firması ile 
mukavele yaparken mukaveleyi müessese ve 
şartname aleyhine tadil ederek yaptığını beyan 
eylemiş ve Genel Müdürlük bu hareketini tabiî 
görmüş ve mukavele yaparken pazarlığa otur
duğunu ifade eylemekten çekinmemiştir. Maa
lesef yazılı soruma verilen cevaptaki tasnif bu 
olmuştur. 

Bu davranışın müessese aleyhine tevlidettiği 
zararlar özetlendiği takdirde : 

b) idari şartnamenin 7 nci maddesine göre : 
Tediyeler teslimata paralel olarak yapıla

caktır. Tesellümden evvel mukavele meriyete 
girdiği ve akreditif açıldığı anda teminat kar
şılığı mevcut lokomotif ve malzeme tutarı be
delin dörtte biri avans olarak verilecektir. 

Şartnamenin bu kesin tatbikatı işletilmemiş, 
lokomotifler tesellümünden evvel ve hattâ güm
rükte iken bütün bedelleri ödenmiştir. 

c) Yine idari şartnamenin 3 neü maddesine 
göre : 

Lokomotifler, CF. Haydarpaşa'da kendi din
gilleri üzerinde monte edilmiş olarak ray üze
rinde teslim edilecektir. 

Şartnamenin müessese lehine olan bu kesin 
hükmü ihlâl edilerek lokomotifler parçalar ha
linde sevk edilmiş ve monte masrafını DD öde
miştir. 

2. GE. Firması şartname muvacehesinde 
yaptığı teknik teklifte : 

İmal edeceği lokomotiflerin cer motorlarının 
761 tipi motorlar olduğunu ve bu motorlar taka
tinin 450 beygir cer kuvvetinde olduğunu beyan 
eylemiştir. Halbuki, tesellüm edilen lokomo
tiflerin daha evvelce beyan edilen cer gücünde 
olmadığı, arazinin her meylinde çekmesi icabe-
den yükü çekmediği tahakkuk etmiştir. 

Bunun üzerine tesellümde hazır bulunan fir
ma mühendisleri tecrübe mahallini terk etmişler 
ve bu elemanların beraberlerinde getirdikleri 
yük diyagramının yanlış tanzim edildiği iddiası 
ile başka bir diyagramın getirilmesi için Ame
rika'ya müstacelen eleman gönderilmiştir. Buna' 
rağmen bu elemanın getirdiği yük diyagramları
na göre de lokomotiflerin rampalarda durduk
tan sonra hareket etmediği ve patenaj yaptığı 
tesbit edilmiştir. 

3. idari şartnamenin 11 nci maddesine göre : 
Mukavelenin meriyete girmesinden ve akre

ditif açılıp dörtte bir avans ödendikten sonra ilk 
lokomotif beş ay içinde, diğerleri her ay 12 loko
motif olmak üzere sevk edileceklerdir. 

Halbuki : 
Firma, mukavele meriyete girmeden evvel 

DD mn imalâtı kontrol ekibini davet etmeden 
lokomotifleri şevke başlamıştır. 

Bu hal, şartname dışı laubali bir harekettir. 
DD idaresi bu kasıtlı teşebbüsü de, maalesef 
takabbülde tereddüt göstermemiştir. Firma, 
1956 senesinden sonra yine Türkiye için imal 
ettiği ve fakat ihtilâlden sonra terke alman ve 
yürümiyen mukavele gereğince elinde kalan lo
komotiflerin mühim parçalarını yeni imalât per-
desiyle kapamaya muvaffak olmuş ve eski loko
motiflerin mühim parçalarını yeni lokomotiflere 
koymak suretiyle, gerek konstrüksiyondaki ve 
gerekse transisyondaki yeni imalâtı bütün loko
motife teşmil etmek suretiyle yeni lokomotif 
imal ettiğini iddia ederek DD mn, dolayısiyle 
memleketin başına randımansız lokomotifleri 
sarmaya muvaffak olmuştur, 

— 565 — 



O. Senatosu B : 63 

İddiasında bulunarak araştırma yapılmasını 
istemiş, Cumhuriyet Senatosu Oenel Kurulunca 
önerge aynen kabul edilerek, belirtilen konular
da araştırma yapılması Kî . 6 . 1905 tarihinde ka
rara bağlanmıştır. 

1. Lokomotiflerle malzemenin tesellümün
den evvel bedelinin ödendiği iddiası : 

a) Önergede : İdari şartnamenin 7 nei mad
desine muhalif olarak lokomotiflerle mal/eme
nin tesellümünden evvel ve hattâ gümrükte iken 
bütün bedellerinin ödendiği iddia olunmuştur, 

b) Bilgilerine müracaat olunan şahıslardan 
en aleyhte konuşanlar dahi, böyle bir şey duy
duklarını fakat sıhhat derecesini bilmediklerini 
ifade etmişlerdir. 

e) Celp ve tetkik olunan resmî belgelere gö
re, lokomotif ve malzemenin katî kabulünden 
en az 15, en fazla 23 gün sonra, bedellerimi! 
ödendiği, mukavele projesine göre miitaahhit 
firmanın 1/4 nisbetindc avans istemeye hakkı 
olduğu halde, böyle bir talepte bulunmadığı gö
rülmüştür. 

2. Lokomotiflerin Türkiye'deki montaj mas
raflarının idareye ödettirildiği iddiası : 

a) önergede : İdari şartnamenin 3 ncü mad
desine göre lokomotiflerin OF. Haydarpaşa'da 
kendi dingilleri üzerinde monte edilmiş olara!' 
ray üzerinde teslim edilmesinin şart olmalına. 
rağmen, lokomotiflerin parçalar halinde nakle
dildiği ve montaj masraflarının da İdareye 
ödettirildiği iddia olunmuştur. 

b) Lokomotiflerin Amerika'da monte (»(Si
lerek özel gemi ile sevk edileceğine dair, ne ihale 
şartnamesinde, ne de mukavelede en ufak bir 
kayıt mevcut değildir. Miitaahhit firmanın ve
cibesi, lokomotifleri monte edilmiş dununda, 
Haydarpaşa'da ray üzerinde, işbu- vaziyette ten
lime hazır bulundurmaktır. Montaj mahalline 
özel ehemmiyet verilmemiştir. Miitaahhit fir--m 
da Türkiye'de monte ederek ray üzerinde, işler 
vaziyette teslime hazır bulundurmuş, İdareden 
ayrıca montaj masrafı istememiştir. 

e) Araştırına sırasında ihtilâfın tahliye mas
rafından doğduğu anlaşılmıştır. İdari şartname
nin 3 ncü maddesinin matlabı teslim yeridir. 
Ilavdamaşa'da ray üzeri teslim yeri olarak gös
terilmiştir. 8 nei madde ise masrafların kime 
aidolae ağını gösteren bir maddedir. Tahliye 
masrafının idareye aidoldıığu, gerek Türkçe ve 
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gerekse İngilizce metinlerde açık olarak göste
rilmiştir. 

3. OL: 7(>1 tipi cer motorlarının taahhüde-
dilen evsafta, olmadığı, düşük evsafa göre seyir 
diyagramlarının hazırlandığı iddiası : 

a) OL. Firması ilk teklifinde vereceği cer 
motorlarının evsafını birer birer tasrih ettikten 
sonra 450 dizel motor beygir takatinde olduğu
nu bildirmiştir. 

b) Anamukavele tanzim edilirken, aynı ev
saf gösterilmekle beraber cer motorlarının 350 
dizel motor beygir takatinde olacağı tasrih edil
miştir. 

e) Lokomotif 2 150 beygir t ak atin dedir. 
150 beygiri motor için ayrıldığı takdirde, 0 aded 
buuln.au cer motorlarına, düşecek, takatin 333 
beygir gücü olduğu, fazlasiyle ihtiyacı karşıla
dığı ve taraflarca, mukaveleden evvelki tarih
lerde yapılan yazışmalarda kabul edilmiş, an
cak ('Motor beygir kuvveti / Motor ve nominal 
beygir kuvveti) teknik terimleri mânalarında 
ilgililer arasında çıkan anlaşmazlığın şikâyetin 
sebebini teşkil ettiği görülmüştür, 

d) Amerika'da yapılan tecrübelerde aynı 
cer motorlarının 2 750 dizel beygirlik lokomo
tiflerde de kullanıldığı \ e 450 dizel (Motor bey
gir) giicde olduğu tevsik, olunmuştur. 

e) Mütalâasına, müracaat olunan Mühen
disler İîirüğine dâhil Yüksek Llektrik Mühen
disi Hüseyin Pekin, cer motorunun evsafı tadat 
ve tasrih, edildiğine ve aynı vasıfları haiz oldu
ğuna göre taahhüdedilen cer motorlariylc, tes
lim olunan cer motorlarının aynı olduğunu bil
dirmiştir. 

i') Amerika'dan gönderilen ilk. diyagramın. 
n>-\vir diyagramı olmadığı henüz montaj safha
sında anlaşılması üzerine, seyir diyagramı is-
i-mmi'ş, İm sırada, TCDD 1arafından da, seyir di
yagramı. hazırlanmış, her ikisinin birbirine 
mutabık olduğu anlaşıldıktan sonra, tecrübele
rin. buna göre yapıldığı, kati kabul dosyaların
dan anlaşılmıst il*. 

g) Lütüu lokomotiflerin taahhüdedilen ev
safı haiz oldukları ve evrakı müsbiteye müste
niden katî kabullerinin usule uygun olarak ya
pıldığı görülmüştür. 

h) Tecrübenin başlamasından sonra seyir 
diyagramının, değiştirilmesi', kabul heyetinde 
değişiklik yapılması iddiası her hangi bir delil 
ile teyidolunmamıştır. 
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-I. TCDD Kontrol Ekibinin Amerika'ya git
mesinden evvel imalâtın ve sevkıyatın başladığı 
iddiası : 

a) Anamukavelede ilk teslimatın akrediti
fin açılmasından itibaren 0 ay içinde olacağı ka
bul edilmiştir. 

b) İhalenin GE. Eirmasma yapılmasından 
sonra, henüz mukavelenin AID'ee tasdikinden 
evvel 27 . 7 . 1964 tarihinde firma, idareden 
kontrol ekibini göndermesini istemiştir. 

e) Henüz mukavele AID'ee tasdik edilme
diğinden, ekibin tefriki de kısmen zaman aldı
ğından, TCDD Heyeti ancak 9 . İ l . 1964 ta
rihinde Amerika'da vazifeye başlıyabilmiştir. 

d) Heyetin vazifeye başlamasından evvel 
4 lokomotiflik bir parti ile 8 lokomotiflik ikinci 
partinin Türkiye'ye sevk olunduğu anlaşılmak
tadır. 

e) Mütaahhit firma, altı ay sonra değil, 
altı ay ieinde ilk partiyi teslime mecbur oldu
ğunu, binaenaleyh hareketinde mukaveleye mu
halefet olmadığını bildirmekte, T O I) Demiryol
ları da lokomotife âcil ihtiyaçları olduğunu, ev
vel teslimin îdare lehine bulunduğunu iddia et
miştir. 

f) Kontrol ekibinin Amerika'ya muvasala
tından. evvel gönderilen 12 lokomotif ile, son
radan gönderilen lokomotifler arasında en ufak 
bir farkın olmadığı tesbit olunmuştur. 

Netice : 
TCDD mn bünyesinde personel bakımından 

bir huzursuzluk vardır. Amerika'da tahsil gö
renlerle, Avrupa'da tahsil görenler, yaşlılarla 
gençler, reislerle muavinleri gibi muhtelif ekip
lere ayrılmışlardır. Lokomotif ihalesinde bir 
grupun GE., diğer bir grııpun. GM. lokonıot.iHe
rini samimî olarak tercih ettikleri ve bu kana
atlerini muhafaza eyledikleri anlaşılmaktadır. 
ilk ihaleden sonra başlıyan Meclis araştırması, 
Meclis soruşturması, mahkeme safhası, ikilik
leri birbirine karşı âdeta hasım duruma, sok
muştur. İlk mücadelede kaybedenden bâzıları
nın yeni işbaşına geçenleri müşkül duruma sok
ma çabasını güttükleri, işin esasını iyice tetkik 
etmeden Parlâmento üyelerini de, isnatları isti
kametinde inandırmaya çalıştıkları müşahede 
olunmaktadır. Ekiplerin birbirine girmesi, 
kliklere ayrılması yüzünden, personelin çalışma 
gücünde esaslı bir kayıp vardır. Her biri kendi 

sahasında yetişmiş olan değerli elemanların kuv
vetlerini birbirine ekleme suretiyle İdare hiz
metine sokulması için âcil çaba gösterilmesi ka
naatinde olduğumuzu oy birilği ile arz eder, ra
porumuzun Umumi Heyete sunulmasını saygıla
rımızla rica ederiz. 

Başkan Sözcü 
A. N. Tuna H. Tunekanat 

Kâtip Üye 
M. Obuz Ö. Ucuzal 

.. Ü y C 

Ö. Ergün 

BAŞKAN —• Rapor üzerinde görüşmek ist i -
yen ?.. Yok Araştırma raporu üzerinde görüş
mek istiyen olmadığına göre yapılacak bir işlem 
yoktur. 

Gündemin diğer maddelerine geçiyoruz. 

2. — Maliye Bakam İhsan Gür san'in Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık. Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) (1) 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu!. 
Burada. Sayın Bakan?.. Burada. Raporu okutu
yorum. 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
28 . 2 . 1966 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dilekçe Kar. Koni. Rapor No. : 5 

Cunıhui'iyet Senatosu Yüksek Baışanlığma 
Fiilî hizmet yılı henüz 25 yılı doldurmadan 

vefat eden Muazzez Bankoğlu hakkında Komis
yonumuzca ittihaz olunan 17 . 6 . 1965 tarih 
3656 sayılı Karara Maliye Bakanlığının 1.1:1.1965 
•îiiii ve 115601 - 3377/15070 sayılı Bütçe ve Ma
lî Kontrol Gn. Md. liiğü emeklilik Şubesi yazı-
siyle itiraz ve gerekçesi incelendikten sonra 
Komisyonca ittihaz edilen kararda ısrar (dil
mesine ekseriyetle karar verilmiştir. 

Kararın gerekçesi : 
T - 334 saydı T. C. Anayasası 62 nci madde

ciyle vatandaşlara, kendileriyle veya kamu ile 

(1.) 771 Sıra Sayılı h asm ay azı tutanağın so
munladır. 
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ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek başlarına 
veya topluca, yetkili makamlara ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına 
sahibolduğu hükmünü vaz'etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince bu müra
caat ve şikâyetleri incelemek ve bir karara bağ
lamak üzere Karma Dilekçe Komisyonu teşkil 
olunacak bu komisyonun çalışma ve karara var
ma sistemlerini düzenlemek üzere 140 sayılı Ka
nun çıkarılarak yetki mevzuu halledilmiştir. 

II - 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince Komisyon, icabında gelen dilekçeler için 
ilgili Bakanlığın da görüşünü almak veya bir 
temsilcisini çağırmak suretiyle karara bağlar. 

İtiraz mevzuu olay; ölüm. veya sair kaçınıl
ması mümkün olmıyan sebeplerden biriyle 24 se
ne 6 aydan fazla 5434 sayılı Kanunla emekliliğe 
tabi hizmeti bulunan bir memurun 25 fiilî hiz
met yılını doldurmaması halinde kanuni miras
çılarına Emekli Sandığınca ikramiye verileme-
ınesidir. 

5434 sayılı Kanunun vaz'ettiği hükümlerle 
emekliliğe tabi hizmet sürelerinin hesabında 6 ay 
veya küsurlarını seneye iblâğ ettiği halde aynı 
şekilde ikramiye mevzuunda hesabedilecek 25 yı
lın son altı ayı için özel bir hüküm vaz'etme-
miştir. 

Bu noksanlıktan bilistifade Emekli Sandığın
ca emekli ikramiyesi almaktan mahrum bıra
kılanlardan bir kısmı, Büyük Millet Meclisinin 
her mevzuda millete şefkat ve atıfetle hizmet 
edecek bir kuruluşa sahibolduğunu bilerek mü 
racaatte bulunmuş ve kaide noksanından uğra
nılan hak ziyamın Büyük Meclisin yetkili orga
nının vereceği bir kararla düzeltilmesi yolunu 
aramıştır. 

Böylece Millet Meclisi, Kurucu Meclis ve da
ha sonra kurulan Meclisler işin önemini teemmül 
suretiyle vardıkları vicdani kararlarla 24 yıl 
6 aydan fazla hizmeti olanların ikramiye alma
larını teslim ve tescil etmişlerdir. 

III - Bu kararlarla bir kanun hükmü veya 
kaide vaz'edilmediği gibi; Medeni Kanunun 1 nci 
maddesinde, hâkim uygulama yapacağı bir işe 
uygun kanunun hüküm bulamadığı takdirde örf 
ve âdete içtihatlara müracaata yetkili kılındığı 
ve bu sahalarda meseleyi halle yarar müstenidat 
bulamadığı ahvalde de kendisine arz edilen iş 
için kendisi vâzıı kanun olsaydı ne şekilde kaide 
vaz'ederse aynı düşünce ile hükme varma yetki

sinin bir zaruretin ifadesi olarak verildiği aşi
kârdır. 

Komisyonumuz da kaza organları dışında ka
nuni kuruluşu olan bir merci olarak müracaat
ları Anayasa ve 140 sayılı Kanunla hâdiselerin 
tabi olacağı kanunları nazarı itibara alarak hük
me bağlarken bu kanunlarda mevcut boşluklar
dan muhik menfaati haleldar olanların teslimi 
zaruri haklarını vermek suretiyle 5434 sayılı Ka
nunun ruh ve maksadına, hak ve nasafete en 
yakın şekilde karar verdiği kanısındadır. 

Muteriz Maliye Bakanlığı bundan evvel veri
len kararlara süresinde itiraz etmeden infaz etti
ği gibi tarafları aynı mevzuu ve tabi oldukları 
kanun aynı olan itiraz mevzuu da infaz etmesi 
gerekmektedir. 
Dilekçe Karma Komisyonu 

Başkanı Bu rapor Sözcüsü 
Urfa Senatörü Gümüşane Milletvekili 

Muhalifim N. Aka gün 
V. Gerger 

Sözcü Sözcü 
Mardin Senatörü Tekirdağ Milletvekili 

Çekinserim K. Nebioğlu 
A. Bayar 

Hatay Milletvekili Hatay Milletvekili 
A. Çilli Muhalifim 

Lûtfi Evliyaoğlu 
İmzada bulunamadı 

Çorum Miletvekili Bolu Milletvekili 
A. Uysal S. Uzunhasanoğlu 

Gaziantep Milletvekili Gazinantop Milletvekili 
S. Ünlü II. Yılmaz 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde Sa
yın Sadık Artukmaç, buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Çok muh
terem arkadaşlar, burada bir ikramiye meselesi 
bahis konusu. Raporda 24 sene 6 aydan fazla 
hizmet müddetini dolduran bir memura, 25 sene 
hizmet etmiş sayılarak ikramiye verilmesi derpiş 
edilmiştir. Maliye Bakanlığı haklı olarak bu ka
rarın Anayasaya aykırı olduğunu iddia etmekte
dir. Hakikaten bu bir kanun mevzuudur. Karara 
istinadeden bir hal olamaz. Karar, kanunlara açık 
olarak aykırıdır. 

Bendeniz Anayasa ve Dilekçe Karma Komis
yonunun bir zihniyetini de tamamiyle anlamış de
ğilim ve hayretle karşıladım. O da şu: Bu üçüncü 
bendde diyor ki, Medeni Kanunun birinci madde-
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sinde hâkim uygulama yapacağı bir işe uygun ka
nuni hüküm bulamadığı takdirde, örf ve âdete, 
içtihatlara müracaatle yetkili kılındığı ve bu sa
halarda meseleyi halle yarar müstenidat bulun
madığı ahvalde de kendisine arz edilen iş için ken
disi vâzıı kanun olsaydı ne şekilde kaide vazede
cek idiyse, aynı düşünce ile hükme varma yetki
sinin bir zaruretin ifadesi olarak verildiği aşi
kârdır, gibi raporda bir ibare vardır. 

Çok muhterem arkadaşlarım bu, hepiniz ha
tırlarsınız, kazai organları ilgilendiren bir hü
kümdür. Medeni Kanunun birinci maddesi; kaza 
göreviyle görevli olan organlara, ancak kanunlar
da sarahat bulunmadığı takdirde, bir vâzıı kanun 
gibi hareket etmek yetkisini tanımaktadır. Hal
buki bizim Dilekçe Karma Komisyonumuzun fonk
siyonu ve görevi tamamiyle bunun dışındadır ve 
bizim Dilekçe Karma Komisyonumuz bir teşriî or
gandır. Bu bakımdan buradaki müstenidatı ta
mamiyle kanunlara aykırıdır, bir. 

İkincisi, kararı da tamamiyle kanunlara aykı
rıdır. Çünkü bu bir kanun mevzuudur. Sebebi: 
5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
89 ncıı maddesi hükmüne göre, emekli ikramiye
si verilebilmesi için asgari, bilfiil 25 yıl hizmet ifa
sı şarttır.. 

Emekli ikramiyesine hak kazanmış olanların, 
yani, fiilen 25 yılı doldurmuş bulunanların - bu 
cihete dikkatlerinizi bilhassa istirham ediyorum -
25 yılı fiilen doldurmuş bulunanların yıl kesirle
rinin hesabında, 6 aydan noksan sürenin tenzil, 
6 aydan fazla sürenin yıla iblâğ edilebileceği ka
bul edilmiştir. Ancak bu hüküm sadece emekli 
ikramiyesinin hesabına taallûk etmektedir. Şu hal
de sözü geçen hükmün, fiilen 25 yılı doldurmıyan-
lara emekli ikramiyesi ödenmesi için uygulanma
sı mümkün değildir. Esasen fiilen 25 yılı doldur
mayanlar tarafından Danıştayda açılan dâvalar da 
bu gerekçelerle daima reddedilegclmcktedir. Arz 
ettiğim gibi, bu mesele belki bizim hislerimize do
kunur, hislerimizi tahrik edici bir haldir, fakat, 
kanun mevzuudur. Teşriî Organın ve bizim Di
lekçe Komisyonumuzun bu kararı ile halledilmesi 
mümkün değildir. Bu itibarla Dilekçe Karma 
Komisyonu raporunun reddini istirham ederim. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Buyurun Sa
yın Gürsan. 

MALİYE BAKANI İHSAN GÜRSAN (İz
mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhte

rem senatörler, ben biraz evvel konuşan sayın se
natör arkadaşımızın mütalâalarına fazla bir şey 
ilâve edecek değilim. Zaten bu durum bir kanu
nun tatbikatında belki bir atıfet veya hissî bir acı
ma acısından ileri geliyor. Kararda, fiilen 25 yılı 
doldurmamış memura, yıl kesirinin tam sayılma
sı suretiyle emeklilik ikramiyesinin verilmesine 
karar verilmiştir. 5424 sayılı Emekli Sandığı Ka
nununun 89 ncu maddesinin hükmü gayet sarih
tir. Emeklilik ikramiyesi verilebilmesi için asgari 
bilfiil 25 yıl hizmet ifası şarttır. Emekli ikrami
yesine hak kazanmış olanların yani asgari bilfiil 
25 hizmet yılını doldurmuş bulunanların 25 yıl
dan yukarı hizmetleri için altı aylık kesirlerin yı
la iblâğı, altı aydan noksanların nazarı dikkate 
alınmaması derpiş edilmiştir. 

Fiilen 25 yılını doldurmıyanlar hakkında 
şüphesiz bu hükmün tatbikine madde hükmü mü
sait değildir. Esasen fiilî hizmet süresi 25 yılı dol
durmamış olanlardan, yıl kesirlerinin tam yıl sa
yılması hakkında Danıştayda açılan mütaaddit dâ
valar da reddolunmaktadır. Diğer taraftan ka
rarın konusu biraz evvel de belirttiğim gibi, bir 
kanun mevzuu olduğundan Dilekçe Karma Ko
misyonunda da incelenmesini biz mümkün görme
mekteyiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?. Yok. Sayın 
Artukmae'm önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Dilekçe Karma Komisyonunun kararının red

di hususunun oya konulmasını saygılarunla arz 
ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmae 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonu Sa
yın Maliye Bakanının itirazına rağmen eski gö
rüşlerinde İsrar ederek bir karar almıştır. Biraz 
evvel burada Sayın Artukmaç konuştular. Sayın 
İhsan Gürsan Maliye Bakanı olarak Karma Di
lekçe Komisyonunun raporunun reddini iste-
ımiş'tir. Sayın Artukmaç komisyon raporunun 
reddine dair önerge vermiştir. Önerge de biraz 
önce okunmuştu. Bu önergeyi, yani Dilekçe 
Karma Komisyonu raporunun reddini istiyen 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... 

Yalnız çok özür dilerim, tam oylama sıra
sında ama, Başkanlığın bir hatasını ifade ede
ceğim. Komisyondan Sayın Gerger'i burada 
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muhatabolarak aldık. Fakat Sayın Gerger mu-
halifmiş. Komisyonun görüşünü savunacak kim
se olmadığı için, çok özür dilerim, oylama sı
rasındadır ama, şimdi Sayın Gerger Komisyon 
Başkanı .olarak parmak kaldırdığı zaman, ra
pora bakmak mecburiyetini hissettim ve gör
düm ki .muhaliftir kendisi. Komisyon da muha
lif olduğu için bir usulsüzlük olmasın. Çok özür 
dilerim. Bunun oylanmasını ıgeleeeık celseye bı
rakalım. Çünkü komisyon burada yok sayılır. 
Sayın Gerger Komisyon Başkanıdır ama, mu
halefet etmiştir. Komisyon görüşünü bel i r tme
diği için geri bırakıyoruz Şimdi rapordaki im
zaları okuyorum. 

(Komisyon raporundaki imzalar ve şerhler 
okundu.) 

BAŞKAN — Bu sebeple Başkanlık hatasını 
anlıyarak rüeu etmiş bulunuyor. Komisyon söz
cüsü, yani müspet mütalâası olan bir sözcü bu
lunduğu sırada oylamaya 'gidilecektir. Yüce 
Heyetten bilhassa özür dilerim. 

Türkiye Büyük MiUet Meclisi Birleşik Top
lantısının 25 Mart 1966 Cuma günü saat 15,00 te 
yapılacağını arz ederim. 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Ver
gileri Kanununa bağlı 1 numaralı tablo ile IV 
numaralı tablonun sonuna birer pozisyon ek
lenmesi hakkındaki kanun tasarısının oylanma
sında 80 sayın üye oy kullanmış, 50 kabul, 29 
ret, 1 çekinser, 2 boş oy çıkmıştır. Yeter sayı 
bulunamamıştır. Kanunun görüşmesi bitmiştir. 
Ancak 'ekseriyetimiz kalmadığından tekrar oya 
arz edemiyeceğiz. Sadece oylama işlemi kaldığı 
için, Anayasanın 92 nci maddesi, görüşme ile 
ilgili olduğundan, Anayasanın emrettiği müd
detle hiçbir ilgisi yoKtur. Oylaması bilâhara 
yapılacaktır. 

Ekseriyetimiz bulunmadığı için 29 Mart Sa
lı günü saat 15,00 te toplanmak üzere Birleşi
mi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 17,20 

8. SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker'in, zeytin yağı fiyatlarına da
ir yazılı soru önergesi ve Başbakan adına Tica
ret Bakanı Macit Zeren'in cevabı. (7/177) 

14 . 10 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevap1 andırılmasına tavassutunu
zu saygı ile arz ve rica ederim. 

Cumlhuriyet Senatosu 
Balıkesir Üyesi 

Hasan Âli Türker 
1. Memleketimiz zirai mahsullerinin en 

önemlilerinden biri o'an zeytin bu sene diğer 
yıllardan daha üstün bir rekoltenin idrakini 
müjdelemektedir. 

Fakat istihsal şartlarını ve maliyetini hedef 
tutan iç ve dış fiyat istikrarı bulunmadığından 
müstahsil büyük endişe duymaktadır. 

Bu durum karşısında aynen fındık mahsul
lerimizde olduğu gibi Hükümetçe zeytin yağı 
için de bir taban fiyat tesbitiyle müdahale mu-
'bayaası düşünülmekte midir 1 

2. ıŞayet zeytin müstahsilini bu müşkül du
rumdan kurtarmak için yegâne çare olan bu 
yola başvurulduğu takdirde istihsalin başladı
ğı şu günlerde harekete geçmek mümkün ola
cak mıdır ? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 22 . 3 . 1966 
Dışticaret Dairesi 

5/005313 
Şube remzi ve No. 314.262.9 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan 

Âli Türker tarafından zeytin yağı fiyatlarına 
dair verilen ve Başkanlığınızın 16 . 10 . 1'964 ta
rih ve 4221-5435/7-717 sayılı yazısiyle Başıba-
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kanlığa gönderilen yanlı soru önergesine, Ba
kanlığımca o tarihte hazırlanan ve 19 Kasım 
1964 tarih ve 5/16656 sayılı yazı ile Başbakan
lığa takdim edilen yazılı cevaibımız ile, bu defa, 
son inkişafları da gösteren yazımız ilişikte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
M-acit Zeren 

Ticaret Bakanı 
1. Memleketimizin zirai ürünlerinin en 

önemlilerinden biri olan zeytin mahsulünün bu 
yıl diğer yıllara nazaran daha yüksek bir rekol
teye ulaştığı, dolayısiyle zeytinyağı istihsalimi
zin yüksek bir seviyeye erişeceği vakıadır. 

Nitekim son 5 yıllık zeytin yağı istihsâl ve 
ihracat miktarları : 

İstihsâli İhracatı 
Yıl (ton) (ton) 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

66 000 
79 000 
95 000 
50 000 
70 000 

— 
86 
275 

26 883 
14 473 

Beş yıllık rakamlara göre zeytinyağı yıllık 
ortalama istihsali 70 000 ton, ihracatı ise 8 343 
ton iken, 

«İhraç maddeleri İstihsal Tahmin Komitesi» 
nce yapılan son tahminlere göre 1964 - 1965 yılı 
istihsalinin 110 000 tona ulaşacağı anlaşılmakta
dır. Geçen yıldan müdevver stok ise 10 000 ton 
civarındadır. Buna mukabil iç istihlâkin âzami 
60 - 65 000 tona kadar çıkabileceği düşünülmek
tedir. 

Milletlerarası Zeytinyağı Konseyinin 5 Ekim 
1964 tarihli raporuna nazaran 1964 - 1965 yılın
da dünya zeytinyağı istihsali az olmakla bera
ber, geçen seneden devreden stoklarla birlikte 
1 740 000 ilâ 1 760 000 ton, dünya zeytinyağı 
istihlâki ise 1 640 000 ilâ 1 650 000 ton tahmin 
edilmiştir. Böylece dünya zeytinyağı durumun
da 56 000 ilâ 74 000 tonluk bir istihsal fazlalığı 
mevcut bulunmaktadır., 

Dünya zeytinyağı istihsal fazlalığı meyanın-
cla ihraç fiyatlarımızın dünya fiyatları seviye
sinden yüksek bulunması da serbest döviz saha
sına ihracatta karşılaşılan diğer bir güçlüktür. 

Bu yıl zeytinyağı mahsulümüzün fazlalığı 
sebebiyle, fiyatların müstahsili zarara sokacak 

şekilde düşmemesi için bir taban fiyatının tesbit 
edilmesi ve iç fiyatlar taban fiyatının altına in
diği takdirde destekleme alımlarında bulunul
ması hususu üzerinde ehemmiyetle durulmuştur. 
Ancak, bu konuda halli gereken en mühim mese
le, müdahale alımlarından teşekkül edecek stok
ların depolanmalıdır. 

Destekleme mubayaasında bulunabilecek mü
essesenin zeytinyağı stoklarını muhafaza edebile
cek depo imkânlarına sahibolması gerekmektedir. 
Halbuki, bu vazifeyi kendisine verebileceğimiz 
Tarişin 5 500 tonluk depolama imkânı mevcut
tur. Bunun da bir kısmını kendi ortaklarının ma
lını almak için kullanmak zorundadır. 

Bununla beraber, zeytinyağı müstahsili ve 
müstehliki memleketler arasında mevcut, Millet
lerarası Zeytinyağı Konseyinin 1 6 - 2 1 Kasım 
1964 tarihlerinde Madrid'de yapacakları toplan
tıda, milletlerarası asgari ihraç fiyatının tesbiti 
hususunda bir karara varılması bahis konusu
dur. 

Milletlerarası Zeytinyağı Konseyinde, asgari 
ihraç fiyatı hususunda bir karara varılmadan, 
bu konuda bir karara varılması uygun görülme
mektedir. 

Diğer taraftan, istihsal edilen malın değer 
fiyatla satışı için Bakanlığımız gerekli gayreti 
göstermektedir. Yakında anlaşmalı memleketlere 
zeytinyağı ihracı için gerekli kontenjanlar ilân 
edilecektir. Diğer memleketlerin büyük istihsali
nin kifayetsiz bulunduğu da dikkate alınır ise, 
yapılacak satışların iktisadi kurallar dairesinde 
zeytinyağı fiyatlarına müspet yönde etki yapa
cağı anlaşılmaktadır. 

2. Hükümet, Milletlerarası Zeytinyağı Kon
seyinin toplantısında, asgari ihraç fiyatı konu
sunda alacağı kararı da dikkate alarak zeytin
yağı müstahsilimizin emeklerinin karşılığını te
min bakımından gerekli ekonomik tedbirleri it
tihaz edecektir. 

Keyfiyeti arz ederim. 
Fennî İslimyeli 
Ticaret Bakanı 

17 . 3 .1966 

h 1964 Kasım ayı içinde Madrit'te yapılan 
Milletlerarası Zeytin Yağı Konseyi toplantısın
da, beynelmilel bir asgari ihraç fiyatı mevzu
unda her hangi bir karar alınmamıştır. 
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1964 - 1985 rekoltemiz, 110 000 ton gibi yük
sek bir seviyede tahakkuk etmiş, ancak rakip 
memleketlerin, bilhassa, İspanya, Portekiz, Yu
nanistan ve İtalya rekoltelerinin düşük olması, 
ihraç imkânlarımızı geMştirmiş ve bu durumda, 
dahilî piyasamızda fiyatlar, tedricî bir şekilde 
yükselmiştir. 

1964 - 1965 ihraç sezonundaki 5 asitli zey
tin yağların borsa fiyatları şöyledir: 

Kg./Kr. 

Ekim 1964 
Kasım 
Aralık 
Ocak 1965 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temamız 
Ağustos 
Eylül 

Asgari 

397 
405 
405 
435 
450 
460 
445 
425 
440 
450 
470 
500 

Âz anıı 

425 
425 
450 
460 
480 
500 
465 
465 
475 
460 
515 
545 

Bu arada Nisan - Temmuz 1965 devresinde 
'görülen hafif gevşeme, anlaşmalı memleketle
re yapılan 5 5.00 tonluk ihracatla giderilmiş ve 
nisbeten gerileyen fiyatlar, tekrar yüksek bir 
seviyeye ulaşmıştır. 

2. 1965 - 1966 rekoltemizin, normalden dü
şük bir seviyede elde edilmesi, dahilî fiyatların 
içinde bulunduğumuz sezonda, yüksek bir sevi
yede tutunmasına vesile olmuştur. 

Kg./Kr. 
Asgari Âzami 

Ekim 1965 
Kasım 
Aralık 
Ocak 1966 
Şubat 
Mart (ilk 2 hafta) 

460 
475 
500 
530 
515 
515 

490 
515 
550 
555 
550 
520 

1964 -1965 
1965 -1966 

İstihsal 
Ton 

110 000 
52 000 

3. Son iki yıllık istihsal ve ihracatımız ise 
şöyledir: 

Takvim yılı Mevsimlik ihracat 
İhracat 1 Ekim - 30 Eylül 

Ton 1 000 $ Ton 1000 $ 

7 495 
20 427 

4. Zeytin ağacı, normal 'olarak iki senede 
ıbir mahsul verdiğinden, önümüzdeki 1966 - 1967 
zeytin yağı rekoltesinin, bilhassa teknik ve ba
kımın da geliştirilmiş olması karşısında, bol ve 
rekor bir seviyede elde edileceği umulmaktadır. 

Bu bakımdan, bu mahsulümüzün en iyi şe
kilde değerlendirilmesi ve müstahsilimizin ko
runması yanında ihracatımızın da artırılması 
'bakımından alınması icabeden tedbirler üzerin
de Bakanlığımca şimdiden tgerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Bu sene, zeytin yağı müdahale alımları ya
pılması için bir karar alınmış değildir. 

Diğer taraftan, zeytin yağı depolanması için 
gerekli terminallerin inşası zımnında yapılmak
ta olan çalışmalar da son safhasına gelmiştir. 
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3 768 (1964) 23 425 12 767 
11 497 (1965) 2 925 1 702 

(İlk 4 aylık) 
Mezkûr terminallerden 10 000 - 15 000 ton 

kapasiteli kısmının, yeni ihraç sezonu başına 
kadar yetiştirileceği umulmaktadır. 

Keyfiyeti arz ederim. 
Ticaret Bakanı 

Macit Zeren 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Sadi Koçaş'm, Orta - Doğu Arap memleketleri 
ziyaretine dair yazılı soru önergesi ve Dışişleri 
Bakanı İhsan Sabri ÇağlayangiVin cevabı (7/231) 

17 . 11 . 1965 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Dışişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
tavassutlarını saygı ile arz ederim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Sadi Koçaş 
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Orta - Doğu Arap ımemle'ketlerini ziyaret 
eden İyi Niyet Heyeti. Başkanı olarak, avdeti
mizi mütaakıp, 20 Şubat 1965 tarihinde Dışişle
ri Bakanlığına yazılı olarak takdim ettiğim 
(Gizli) raporda temas ettiğim hususlardan: 

1. 26 ncı sayfadaki Filistin mültecileri, 
2. 31 nci sayfadaki (Yapılması gereken iş

ler) den Dışişlerini ilgilendirenler. Ezcümle: 

a) Dışarıya gidecek heyetlerin seçimi, 

ıb) Aleyhimize yapılan propagandaların te
sirsiz hale getirilmesi faaliyeti. 

3. 34 ncü sayfadaki (Irak) ile ilgili teklif
lerden : 

a)' Kültür ve tahsil burslarından istifade. 
b) Iraklı Türkler Kültür ve yardımlaşma 

derneği tesisi. 
4. 35 nci sayfadaki (Ürdün) ile ilgili hu

suslardan : 

a) Emakini mukaddeseye halı hediyesi ko
nusu. (Ürdün için 3, diğer Arap memleketlerin-
dekiler de dâhil edilirse hepsi 12.) 

ıb) Zararlı cereyanlarla mücadele hususun
daki teklif. 

5. 36 ncı sayfada (Suriye) ile ilgili husus
lar: 

a) Hatay meselesi. 
b) Yusuf Hakîm Beyin yazdığı tarih kita

bı. 
6. 37 nci sayfadaki (Lübnan) ile ilgili hu

suslar : 

a) Baalbek festivaline iştirak. 
b) Bâzı Ermenilerin Türkiye'ye gelme is

teği. 
e) Beyrut'un bir istihbarat merkezi olma

sı konusu. 
7. 37 nci sayfadaki Hac meselesi. 
8. 38 nci sayfadaki dış temsilciliklerimiz 

meselesi. 
9. 39 ne ıı sayfadaki ıresmî muhaberatta 

mahremiyet konusu. 

10. 40 ncı sayfadaki (Nihai teklif) konula
rında : 

i . Dışişleri Bakanlığının görüşü nedir? 

2. Bu konular üzeninde şu ana kadar bir 
çalışma yapılmış mıdır? 

3. Yapılmışsa ne neticelere ulaşılmıştır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 22 . 3 . 1966 

İkinci Dairesi Gn. Md. 
120-683-D.il/3-ll 

^Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi: 17 . 11 . 1965 tarih ve 5616/7/231/67 

sayılı yazıları. 
Cumhuriyet Senato.su Kontenjan Üyesi Sa

yın Sadi Koçaş'ın, Orta - Doğu Arap memleket
lerini ziyaretiyle ilgili yazılı soru önergesine 
verilen cevaplar ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

ihsan Sabri Çağlayangil 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sa
yın Sadi Koçaş'ın, Orta - Doğu Arap memle
ketlerini ziyaret eden İyi Niyet Heyeti Başkanı 
olarak, avdetini mütaakıp Dışişleri Bakanlığı
na tevdi ettiği raporla ilgili yazılı soru öner
gesinde temas edilen konulara madde sırasiyle 
hazırlanmış cevaplar aşağıda arz olunmuştur. 

1. Filistin mültecileri: 
Kıbrıs meselesini dünya kamu oyuna izah 

etmek üzere muhtelif memleketlere yollanmış 
olan iyi niyet heyetleri tarafından hazırlanan 
raporlar Bakanlığımızca dikkatle tetkik olun
muştur. Bu cümleden olarak, Cumhuriyet Sena
tosu Kontenjan Üyesi Sadi Koçaş Başkanlığın
da Orta - Doğu ve Arap memleketlerini ziyaret 
etmiş bulunan Heyetimizin raporu da aynı dik
katle incelenmiştir. 

Bu raporda, Arap memleketleriyle münase
betlerimiz bakımından üzerinde durulan önemli 
konular arasında Filistin mültecileri meselesi 
de yer almaktadır. 

Malûmları olduğu üzere, bu mesele, Filistin 
probleminin insani tarafım teşkil etmektedir. 
1948 hâdiselerinin bedbaht kurbanları olan bu 
mültecilerin durumu zaman zaman siyasi istis
mar konusu yapılmak istenmişse de, Hükümeti
miz bu meseleyi daima insani mülâhazalarla 
mütalâa eylemiş ve Birleşmiş Milletlerdeki ha-
rdket hattında bu esastan ayrılmamıştır. 

Meselenin, bu yıl Birleşmiş Milletlerdeki 
müzakeresinde aynı esaslardan mülhem olan 
Hükümetimiz, ezcümle mültecilere yerlerine 
dönmek veya bıraktıkları mallar mukabili taz
minat almak haklarını tanıyan 194 (III) sayılı 
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Kararın 11 nci maddesinin uygulanmasını ön
gören bir kararı desteklemiştir. Bu hareket 
hattımız, Filistin mültecileri meselesinin mül
tecilerin lehine olarak biran evvel halli gaye
sine matuftur. 

Diğer taraftan, Arap mültecilerinin malla
rının idaresi için bir kayyım tâyinine mütedair 
teklife ise, bir devi t in içişlerine müdahale 
olunması neticesini doğurabileceği mülâhazasiy
le çekinser kalınmıştır. Nitekim, bu teklif ko
misyonda kabul edilmemiştir. 

Birleşmiş Milletlerdeki bu tutumumuz dış 
temsilciliklerimiz kanaliyle bütün Arap mem
leketlerine duyurulmuştur. 

Bu izahatımız Dışişleri Bakanlığımızın me
selenin gerek mülteciler, gerek Arap memleket
leri yönünden arz ettiği önemi müdrik olarak 
hareket etmekte olduğunu göstermektedir. 

•Son defa Irak'ın Dışişleriyle görevli Devlet 
Başkanı Adnan El - Pacbaehi'nin memleketimi
zi resmen ziyareti sonunda yayınlanan ortak 
bildiride Filistin mültecileriyle ilgili olarak yer 
verilen paragraf muhtevası bu tutumu pek sa
rih ve müşahhas bir şekilde açıklamaktadır. 

2. Yapılması gereken işlerden Dışişlerini il
gilendirenler : 

a) Dışarıya gidecek heyetlerin seçimi: 
Sayın Koçaş'ın, yabancı memleketlere gön

derilen heyetlerin seçimine bilhassa itina gös
terilmesi hususundaki mütalâası Bakanlığımız
ca tamamen paylaşılmaktadır. 

Milletlerarası münasebetlerin gelişmesi neti
cesinde muayyen ihtisas sahiplerinin katıldıkla
rı teknik mahiyetteki toplantıların adedinin git
tikçe arttığı ve bunun neticesi olarak, çeşitli 
mahiyet arz eden bu toplantılara ihtisaslarına 
göre muhtelif bakanlık ve diğer teşekküller 
mensuplarının her yıl daha fazla katılmakta ol
dukları bir vakıadır. 

Her şeyden önce Bakanlığımızın hususiyle 
teknik mahiyet arz eden toplantılara katılacak 
heyetlerin teşekkül tarzı konusunda yetkili ol
madığını belirtmek gerekir. 

Bu durum karşısında, arzulanan bir temsil 
seviyesine erişmek için, alınacak tedbirler, Baş
bakanlığın yetkisine tevdi olunmuştur. Nitekim, 
milletlerarası kongre ve konferanslara katıla
cak heyetlerle ilgili olarak muhtelif bakanlık
lar tarafından Bakanlar Kurulu kararı istihsa

li zımnında Başbakanlığa sunulan teklifler Baş
bakanlık Müsteşarının Başkanlığında Dışişleri 
ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden müteşek
kil bir komisyon tarafından incelenmektedir. 
Bilhassa döviz tasarrufu gayesiyle kurulan bu 
komisyon, temsil kabiliyeti gibi hususları da na
zarı itibara almaktadır. 

Diğer taraftan Bakanlığımız çerçevesinde de 
gerek temsil, gerek döviz tasarrufu yönlerin
den bâzı prensipler uzun yıllardır uygulanagel-
mektedir. Şöyle ki , muayyen bir toplantıya, o 
toplantıda görüşülebilecek konularla Bakanlık
ta meşgul olan memur veya memurların gön
derilmesine bilhassa itina gösterilmektedir. Ay
rıca, iki veya çok taraflı toplantılara, bahis ko
nusu toplantıların yapıldığı mahalde görevli 
dış temsilcilik memurlarımızın vazifelendirilme
si imkân nisbetinde öngörülmektedir. 

b) Aleyhimizde yapılan propagandanın te
sirsiz hale getirilmesi-

Türk - İsrail münasebetleri, Filistin ve Fi
listin mültecileri meselesinde Arap memleket
lerinde aleyhimizde yaratılmış olan havanın iza
lesi hususunda ilgili siyasi dairelerimizce lü
zumlu çalışmalar yapılmaktadır. 

Aleyhimizde yapılan diğer propagandaları 
tesirsiz hale getirebilmek için ilgili makamları
mız, ezcümle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Millî Emniyet Hizmetleri Baş
kanlığının çalışmalarına Bakanlığımız da kendi 
imkân ve teşkilâtiyle yardımcı olmaktadır. 

->. Irak ile ilgili teklifler : 
a) Kültür ve tahsil burslarından istifade: 
Türk - Irak Karma Kültür Komisyonu Ara

lık ayında Bağdat'ta toplanmıştır. Bu suretle 
Irak'ın verebileceği burslardan istifade imkân
ları araştırılmıştır. Irak'ın teklif ettiği bursla
ra sadece din eğitimi görmek istiyen gençlerin 
talip çıkmaları müşkülât doğurmaktadır. Zira 
din eğitiminin yurt dışında yapılmıyacağı hu
susunda Millî Eğitim Bakanlığınca alınmış bir 
karar mevcuttur. 

Türk - Irak Karma Kültür Komisyonu Bağ
dat'ta yaptığı sekizinci toplantısında aldığı ka
rar mucibince taraflar 1966 - 1967 öğretim yı
lından itibaren burs sayısını 25 e çıkarmışlar
dı r. Türk Hükümetince verilecek burslardan 
beş adedi Kız Teknik Öğretmen Okulunda oku-

I yacak öğrencilere tahsis edilecektir. 
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'b) Iraklı Türkler Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği tesisi: 

Merkezi İstanbul'da olup Ankara'da bir şu
besi bulunan, «Irak Türkleri Kültür ve Yar
dımlaşma Derneği» Türkiye'de faaliyette bulun
maktadır. Aynı amaca yönelecek yeni bir der
neğin kurulması, bu konudaki çalışmaların 
ikiye bölünmesi sonucunu doğurabilecektir. 
Irak'taiki soydaşlarımız bundan birkaç yıl ön
ce teşebbüse geçerek Bağdat'ta, «Türkmen Kar
deşlik Kulübü» adı altında bir dernek kurma
yı başarmışlardır. Bu kulüp daha çok kültür 
alanında faaliyette bulunmakta ve yarısı Türk
çe, yarısı Arapça olmak üzere «Kardeşlik» ad
lı bir dergi çıkarmaktadır. 

Kulübün kitap ve benzeri ihtiyaçları, Ba
kanlığımız aracıfığiyle, imıkân oranında ve mü
nasip şekilde karşılanmaktadır. 

Bu durumda, orada, hemen hemen aynı 
amaçla çalışacak yeni bir derneğin, dikkati çe
kecek şekilde ve «Türk» adı altında kurulması
nın, şimdilik uygun olmıyacağı düşünülmekte
dir. 

4. (a) Emakini Mukaddese'ye halı hediyesi 
Arap memleketlerinde mukaddes mekanla

ra, bu arada Kudüs'teki «Emakini Mukadde
se» ye tarafımızdan birkaç halı hediyesi yarata
cağı müsait tesirler itibariyle ilgi çekici bir tel
kin olarak karşılanmıştır. 

Ancak, bu gibi hediyelerin maliyetli olması 
haisabiyle bütçe imkânlarının tetkiki de icabe-
der. Her halükârda Bakanlığımız görevleri ve 
bütçesi çerçevesine girmiyen bu husus için, Di
yanet İşlerim tedvire memur Devlet Bakanlığı 
aracılığı ile konunun malî yönlerinin incelen
mesi uygun mütalâa edilmektedir. 

4. (lb) Zararlı cereyanlar ile mücadele hu
susundaki teklif 

Son yıllarda Orta - Doğu bölgesinde geliş-
ımekte olan muhtelif siyasi cereyanların, Arap-
gençliği üzerindeki tesirleri ve muhtelif Arap 
devletlerinin kendi siyasi görüş ve düşüncele
rinin tahakkuku için, bu gençliği bir vasıta ola
rak telâkki etmeleri neticesinde, Arap talebele
ri ve onların memleketimizdeki talebe dernek
leri, Arap hükümetlerinin de teşviki ile, fil
vaki kendilerini siyasi faaliyetlere kaptırmış 
bulunmaktadırlar. 

Bu novi zararlı faaliyetleri dört grup altın
da toplamak mümkündür. 

a) Komünist propagandası yapanlar veya 
komünist sempatizanı olanlar, 

b) Kürtçülük faaliyettinde bulunanlar, 
e) Nâsırcılık (Pauaraıbizm) propagandası 

yapanlar, 
d) Bu üç, kaynaktan biri veya birkaçı ile 

beslenen, gerici ve yıkıcı propaganda faaliye
tinde bulunanlar. 

Bu değişik veçheli siyasi cereyanlar içinde 
aktif ve çok kere teeavüzkâr hareketlere teves
sül eden ve kurmakta oldukları, yurt, teşekkül 
ve derneklerle faaliyetlerini daha da genişlet
mek istidadında olan, Orta - Doğulu Arap öğ
rencileri hu istikametlere sevk eden, gizli ve 
yıkıcı kaynaklar mevcuttur. Müşahhas vaka
larla sabit olduğu veçhile bu talebeler arasında 
casusluk faaliyetlerine katılanlar da görülmüş
tür. Memleketimizdeki Arap talebe ve talebe 
derneklerinin siyasi faaliyetleri ilgili servisi e-
rimizee dikkatle imlenmekte ve çeşitli muzır 
faaliyetleri kontrol altında tutulmaya çalışıl
maktadır. 

5. Suriye ile ilgili hususlar 
a) Hatay meselesi, 
Hükümetimiz Güney komşumuz Suriye ile 

dostane münasebetlerin geliştirilin asi arzusun
dadır. Türkiye ile Suriye Milletleri arasındaki 
çok eslki ve tarihî dostluk bağlarının idamesi
nin karşılıklı iyiniyet ve anlayışla gerçekleşe
bileceği şüphesizdir. Ancak, Suriye'nin Tür
kiye ile olan münasebetlerinde Hatay konusu 
önemli bir yer işgal etmektedir. Daha ziyade 
iç politika mülâhazaları ile bâzı Suriye zimam
darları ve politikacıları bu konuyu müsait her 
fırsatta veya fırsat düşürerek ortaya atmakta
dırlar. Bunu hattâ Hükümet programlarına 
dâhi koymuşlardır. Filistin'le birlikte «G-aspe-
dilmiş Arap Toprağı lskenderun»un kuvvet zo
ru ile geri alınacağını ifade edecek kadar ileri
ye giden Arap politikacılar görülmüştür. 

'Muhtelif zamanlarda Hatay konusu üzerin
de basın yolu ile veya resmî şekilde ortaya çı
kan iddialar üzerine tarafımızdan Suriye Hü
kümeti •nezdinde gerekli teşebbüslere her defa
sında tevessül olunmaktadır. Hükümetimizce 
iyi komşuluk münasebetlerini her şeye rağmen 
geliştirilmesine gayret edilmektedir. Suriye 
Hükümeti ve Hariciyesinde Hatay konusu ile 
ilgili olarak gösterdiğimiz hassasiyeti göz önü-
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ne alan bir temayül mevcuttur. Bu temayülün 
artması ve kuvvetlenmesi hiç şüphesiz temen
niye şayandır. Suriye Hükümetlerinin ikili 
münasebetlerimizin zedelenmesine mahal kalmı-
yacak surette Hatay konusunun demagojik sı
nırlar içinde kalmasına itina göstermesinin 
kendi menfaatleri .iktizası olduğuna şüphe yok
tur. 

b) Yusuf Hâkim Bey'in yazdığı tarih ki
tabı : 

Bakanlığımızın mükerrer teşebbüslerine 
rağmen Millî Eğitim Bakanlığı bu kitaptan an
cak iki nüsha alabileceğini bildirmiş bulunmak
tadır. Birkaç yüz nüsha satm alınmasını te-
minen adı geçen Bakanlık nezdinde yeniden 
teşebbüste bulunulacaktır. 

6. Lübnan ile ilgili hususlar 
a) Baalbek Festivaline iştirak 
Göçen senelerde Bıaalbek Festivaline iştirak 

için yapılan temas ve teşebbüslerden maalesef 
müspet netice alınamamıştır. Bu konunun di
ğer ilgili makamlarımız nezdinde soruşturul
ması sayın soru sahibinin takdirine bırakılmış
tır. 

b) Bâzı Ermenilerin Türkiye ye gelme is
teği 

Yurdumuza gelmeleri 'bakımından Ermeni
lerin durumu iki grupta mütalâa edilmektedir. 

1. Hiçbir vakit vatandaşımız >olmamış Er-
ımenilerin Türkiye'ye gelmeleri ve yurdumuz
da ikamet etmeleri şartları taibiîyetinde bulun
dukları memleketlerle .aramızda mevcut ve tat-
ıbik edilen vize ve ikamet rejimlerine tabidir. 

2. Eskiden vatandaşımız olup da vatandaş
lığımızı kaybetmiş bulunanlara, vatandaşlık 
sıfatı sakıt olmuş kimselere dair 5654 sayılı 
Kanunun ilgili hükmü gereğince her sene 4 ayı 
geçmemek üzere «Turist Vizesi» verilmektedir. 
Memleketimize gelmek /'iatiyen Ermenilerin bu 
husustaki müracaatları Bakanlığımızca, mev
duatımızın bahşettiği imkânlar nisbetinde. dai
ma hayırhahlıkla mütalâa edilmektedir. 

c) Beyrut'un bir istihbarat merkezi olması 
Beyrut'un Orta - Doğu'da, özellikle komşusu • 

(bulunan Arap memleketleri açısından .kesif bir 
faaliyet merkezi, ezcümle ticari kültürel, turis
tik alanlarda pek hareketli bir merkez ve tran
sit mahalli teşkil ettiği aşikârdır. Bu durum
da haber alma imkânı ve kaynakları itibariyle 

bu şehirde malî imkânların âzamisiyle teşkilât
lanmakta hiç şüphesiz fayda vardır. Bakanlığı
mız mensuplariyle diğer Bakanlık ve teşekkül
ler mensuplarının haber alma ve haber verme 
alanlarında tatminkâr faaliyetleri mevcuttur. 

Diğer kategori istihbarat işlerinin yürütül
mesinde Bakanlığımıza icrai bir görev düşme
diği malûmdur. 

7. Hac meselesi 
Vatandaşlarımızın intizam içimde ve millî 

'itibarımızı sarsmayacak şartlar dâhilinde Hac 
farizasını yerine getirebilmeleri için Bakanlığı
mızla diğer ilgili Bakanlıklar, daireler ve te
şekkül] or tarafından devamlı gayretler sarf 
'edilmektedir. Her sene elde edilen tecrübelerle 
bu işin daha iyi teşkilâtlandırılması için hariç -
'te ve dâhilde mümkün olan tedbirlerin alın
masına çalışılmaktadır. 

Hac işleri Hükümetimizce 28 . 2 . 1963 ta-
ırihli ve 6/1485 sayılı Kararname ile yürürlü
ğe konulmuş bulunan «Hac amaciyle Suudi 
Arabistan'a gidecek .olanların seyahatlerine iliş
kin yönetmelik» ile mütaal-ap senelerde bunun 
ıbâzı maddelerini tadil için çıkarılan diğer ka
rarnamelerle tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Bu yönetmelikte Hacca gideceklerin ehliyet, 
askerlik, sağlık ve saiir durumları bakımların
dan (Madde 6 A - E) mevzuatımızın imkân 
verdiği nisbette kayıtlar konulmuş buluıım ak
tadır. Aynı yönetmeliğin 21 nci maddesinde de 
Hacca gideceklerin kıyafetlerinin düzgün ol
ması içiin gerekli hükümler mevcuttur. 

Ayrıca, söz konusu yönetmeliğin, üçüncü 
(bölümünde de hacı nakledecek araçlar ve Hac 
yolculuğunu tertibedenler bakımımdan Hac se
ferlerinin intizam içinde cereyanını sağlamak 
maksadiyle hükümler konulmuştur. 

Diğer .taraftan, daiha önceki senede alınmış 
olan tedbirlerin neticelerinden istifade ederek 
mütaakıp Hac mevsiminde alınacak tedbirleri 
teSbit eylemek maksadiyle her sene İçişleri 
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde diğer 
ilgili Bakanlıklarla Diyanet İşleri Başkanlığı 
ve Bakanlığımız temsilcilerinin iştirak ettiği 
toplantılar yapılmaktadır. 

Bu toplantılarda Hac işlerinin millî itibarı
mıza uygun şekilde ve daha intizamla cereyan 
edebilmesi için katılan temsilcilerin sundukları 
raporlara ve yaptıkları teklif ve telkinlere isti-

576 — 



C. Senatosu B : 63 24 . 3 . 1966 O : 1 

naden müşterek bir protokol hazırlanmakta ve 
protokolde tesbit edilen esasların mevzuatımı-
2in verdiği imkânlar nisbetinde taallûlk ettiği 
Hac mevsiminde tatbikine çalışılmaktadır. 

Ayrıca, bahis konusu protokollerde Hac iş
lerini memleketimizin her yönden mevcut men
faatlerine uygun surette tanzim gayesiyle mev
zuatımızda yapılması gerekli değişikliklere 
ait teklifler ,de yer almaktadır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Kı
zılay Derneği Hacca giden vatandaşlarımızın 
sağlığını korumak ve hastalananların tedavisi-
mi yapmak üzere gerekli tertibatı almakta ve 
sağlık hizmetlerinin artırılması çarelerini araş
tırmaktadırlar. 

Yukarıda anılan Yönetmelikte hacıların ka
ra yolu ile de gidebileceği hususu kabul edilmiş 
olduğundan Bakanlığımız karayolu ile Hacca 
gidecek vatandaşlarımız ve vasıtalar için tem
silcilikleri aracılığı ile Suriye ve Ürdün ilgili 
makamları nezdincle gerekli teşebbüslerde bu
lunmaktadır. 

Ürdün Hükümetinin, hacılarımızın seyahat 
emniyetini sağlamak ve konaklamaları sırasın
da istirahat ve ihtiyaçlarım mevcut şartlara 
göre en iyi şekilde temin etmek hususlarında 
önümüzdeki Hac mevsiminde müsait tedbirleri 
alacağı Amman Büyükelçiliğimizin - iş'armdan 
anlaşılmıştır. 

Ayrıca, Şam Muhafızı da hacılarımızın te
vakkuf ve istirahati için gelecek Hac mevsi
mlinde mahfuz ve müsait bir yer olan Fuar ma
hallini tahsis edeceğini ve hacıların buradaki 
paviyonlarda bir lira gibi cüz'i bir ücretle kala
bileceklerini Şam Büyükelçiliğıimize bildirmiş 
bulunmaktadır. 

Hac seferlerinin intizam içinde cereyan et
mesini sağlamak amaciyle ilgili makamlarca 
faydalı yayınlan yapılmıştır. 

Bunlardan, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
tarafından yayınlaman «Hac yolcuları için ge
nel bilgi» adlı broşürde Hacca gidecek vatan
daşlarımızın yapacakları muameleler hakkm-
fcmda bilgi verilmdk'te ve faydalı telkinlerde 
hulunulmaktadır. 

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayın
lanan «Hac kimlere farzdır» başlıklı broşür
de ise, Hac farizasını yerine getirmek bakımın
dan dinî takyitler veciz bir şekilde belirtil

miş olup Hacın dinî mâna ve mahiyeti hakkın
da ^bilgiler de verilmektedir. 

Bunlardan başka, Ankara'da Türkiye Hac 
İşlerini Düzenleme Derneği» adlı bir dernek, 
Hac seferlerinin millî itibar ve vekarımrza uy
gun şdkilde cereyan etmesini teinin ve vatan
daşlarımızın müşkül durumlarda kalmamaları
nı sağlayıcı tedbirleri tesbit ve telkin etmek 
yönünden faaliyet göstermek üzere kurulmuş 
bulunmaktadır. 

8. Dış temsilciliklerimiz 
Çeşitli Devlet dairelerinin dış memleketler

deki temsilciliklerinin kadro bakımından za
yıf oldukları Orta - Doğu Bölgesi için varadol-
duğu kadar diğer bütün temsilciliklerimdız için 
de doğrudur. Ancak, bu <bir bütçe ve kadro 
meselesi yani Kanun konusudur ki, son defa 
Yüksek Meclisten çıkan 621 sayılı Kanunla 
alınan 66 ilâve kadro, teşkilâtımız için nispî bir 
rahatlama temin etmiştir. 

Bu temsilciliklerden bâzılarının bir ekip ça
lışması ve işbirliğinden mahrum olmaları ko
nusuna gelince, Dış temsilciliklerimizdeki 
memurlar arasında daha verimli, disiplin
li ve koordine bir mesainin sağlanması 
gerektiği btir vakıadır. Misyonlarımızda 
görevli memurlar, kanunen merkezde han
gi mercie bağlı bulunurlarsa bulunsunlar, bu 
bağlılık nihayet bir şekil meselesidir. Aslolan 
memurların aynı vazife duygusuyla memlekete, 
en verimli bir mesai sistemi dâhilinde feragat
le hizmet etmeleridir. Bu bakımdan, Dış tem
silciliklerde Ataşe, Müşavir v.s. unvaniyle vazi
fe gören bütün memurların temsil vahdeti ve 
hizmethı icapları bakımından, Misyon şefleri
ne bağlı olmaları şüphesiz ki, bu konudaki ak
saklıkları giderecek bir çözüm yoludur. 

Mevzuatımızda hu konuda hüküm bulun
makla beraber, (5250 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesi) konunun daha geniş çapta ve şümul
lü olarak Hükümet seviyesinde ele alınması ve 
çeşitli Bakanlıkların bu konudaki görüşlerinin 
de birleştirilmesi yoluyle etraflı bir kanun hük
mü haline getirilmesi uygun mütalâa edilmek
tedir. Bu vadide Büyük Millet Meclisinin sayın 
üyeleri tarafından muhtelif vesilelerle ifade 
edilen umumi temayül yılardan beri sarih bir 
şekilde tebellür etmiştir. Mezkûr kanun hük
münün artık daha fazla gecikmeden istihsali
nin sağlanacağı ümidedilmektedir. 
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İdari teftiş sisteminin ihdasına gelince, bu 
•husus kanunî hülkme ihtiyaç gösteren bir mev
zudur. Hal on teşkilâti'mız mensuplarının «mes
lekî tetkik ve kontrol» gayesiyle ve geçıici gö
revle temsilcilik] erimiizin teftişine gönderilme
leri imkânı teımin edilmiş bulunmaktadır. Teş
kilât Kanunumuza teftiş sitemi ile ilgili madde
ler konulmasına çalışılacaktıır. 

9. Resmî muhaberatta mahremiyet 
Resmî muhaberatta mahremiyet şüphesiz ki, 

Dışişleri hizmetinin memleket menfaatlerine 
uygun bir şekilde yürütülmesi için riayeti ge
reken esaslı bir şarttır. Bu lâzıimeye riayet edil
mesinin teminine itina gösterilmeMe ve mah
remiyeti temin için gerdken tedbirler alınmak
tadır. Bu tedbirler mey anında, kripto gibi en 
fazla gizlilikle yürütülmesi gereken servislerde 
çalıştırılan memurlarımızdan taahhütname 
alınmasını ve bu memurlara bu görevler veril
meden önce haklarında derin bir tahkikat 
yaptırıl m asını zikretmek mümkündü!'. Kaldı ki, 
Bakanlığımıza alman en alt kademedeki hiz
metliler hakkında dahi Bakanlığa girmeden ön
ce Polis ve Millî Emniyet tahkikatı yaptırıl
maktadır. 

Sayın Koçaş'm raporunda bahsettiği haber 
'sızması olayı hakkında Bakanlıkta her hangi 
bir bilgi mevcut değildir. Resmî muhaberatta 
'mahremiyettin ihlâli hususlarımın titizlikle tah
kik konusu yapılacağı şüphesizdir. 

10. Nihai teklif 
•Sayın Kocasın Orta - Doğu memleketlerine 

müteveccih dış siyasetimizin gittikçe gelişen ve 
etkili süratte yürütülen bir seviyede uygulana
bilmesi için telkin ettikleri çalışma metotları 
ilgi ile karşılanmıştır. 

Bakanlığımız dış münasebetlerin muhtelif 
yetkili makamlarıımız beyninde müşterek ince
leme konusu yapılarak uzun vadeli program
lara bağlanmasını terviectmekted.il'. Halen ku
ruluş hazırlıkları yapılmakta ıdaıı Dışişleri Ba
kanlığındaki araştırıma ve etüt bürosunun işe 
başlamasını mütaakıp Sayın Koçaş'm telkinle
rini kapsar surette faaliyete .geçmek imkânları 
sağlanmış olacaktır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım'm, Yanan uyruklu Rumlara dair 
yazılı soru önergesi ve Başbakan adına İçişleri 
Bakanı Faruk $ ilhan'ın cevabı (7/24.2) 

28 . 12 . 1965 
C um lıuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruma Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevap verilmesinin teminini saygı ile 
rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi 
Cemal Yıldırım 

1. Halen yurdumuzda, bulunan Yunan uy
ruklu Rumların miktarı nedir? Bunların yurt dı
şına çıkarılması neden geciktirilmektedir? 

2. Gazetelerin neşriyatından öğrendiğimize 
göre, 61 Rum tüccarı, piyasamızı 53 milyon lira 
dolandırmış, bunlardan 22 tüccar ortadan kaybol
muştur. Bu durum karşısında : 

a) 22 dolandırıcı Rum tüccar nasıl memleket 
dışına çıkabilmişlerdir? Emniyet ve Gümrük teş
kilâtınca bunlar ve bunlar gibi olanlar için evvel
den gerekli tedbirler alınmış mıdır? 

b) Halen Yunan uyruklu tacirler millî ban
kalarımızdan kredi almakta mıdırlar? 

e) Bir kısım Türk vatandaşı Rumların Eno-
sis için Yunanistan'a para yardımı yaptıkları bir 
gerçektir. Buna. mâni olmak için gerekli tedbir
ler alınmış mıdır? Bunların vergi beyanları cid
di olarak kontrol ediliyor mu? 

d) Türk vatandaşı Rumların millî banka
larımızla olan kredi münasebetlerinde bu kişiler
den ciddî ve esaslı maddi teminat aranmakta mı
dır? 

T. C. 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

İçişleri Bakanlığı 
Şube: 4. A-241155-283/3 

Konu: Cumhuriyet Sena
tosu Üyesi Cemal Yıldı
rım'm soru önergesi hak
kında. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Cemal 

Yıldırım'ın, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği 
memleketimizdeki Rumlara ait 28 . 12 . 1965 ta
rihli yazılı soru önergesi cevaplandırılmak üzere 
Bakanlığıma tevdi buyurulmuştur. 

Maliye Bakanlığına taallûk eden hususların 
cevapları da Bakanlığıma aidola.nlarla birleştiril
miş ve aşağıda maddeler halinde arz olunmuştur: 

1. Halen yurdumuzdan çıkarılması gereken 
Yunan uyruklu Rum kalmamıştır. 

http://terviectmekted.il'
http://aidola.nl
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Yalnız; 65 ve daha yukarı yaşlılarla yolculuk 
yapamıyacak derecede hasta ve sakat olanlar, ya
bancı eliclik ve konsolosluklarda, NATO da görev
li bulunanlar, kontenjan dâhili 35 öğretmen, tah
silde bulunan öğrenciler, başka uyruklu erkek
lerle evli kadınlar ve din adamları olmak üzere 
1 557 Yunan tebaalı şahsın memleketimizde kal
masına şimdilik müsaade edilmiş bulunmaktadır. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki 1930 tarih
li İkamet Sözleşmesinin feshinin ihbarı tarihi olan 
16 . 3 . 1964 tarihinden bugüne kadar 8 045 Yu
nan uyruklu şahıs Türikyo'den çıkarılmıştır. Bu 
ihraç muamelesi ancak ikamet, süresi sona eren 
her Yunanlıya tatbik edildiğinden muayyen bir 
tempo dâhilinde yürütülmüş ve sevk işinde her 
hangi bir gecikme olmamıştır. 

2. a) 1 . 1 . 1964 tarihinden bu yana doku
zu Yunan ve otuzdördü Türk tebaalı olmak üzere 
43 Rum hakkında dolandırıcılıktan adlî takibat 
yapılmış olup, bu hususta tanzim edilen evrak 
münderecatına ve iddiaya göre dolandırdıkları 
meblâğın toplamı 9 845 340 Tl. dır. 

Bunlardan dokuzunun normal yollarla, ikisi
nin pasaportsuz olarak yurt dışına çıkıp avdet et
medikleri anlaşılmış, ikisi ise muzır faaliyetleri 
dolayısiyle smırdışı edilmiştir. 

Yedisi Türk ve dördü Yunan uyruklu olmak 
üzere onbir fail hakkında adlî takibat yapılmış 
olup, toplamı 73 666 Dolar, 9 000 Drahmi 
ve 188 232 Tl. bulunan bu meblâğın 60 000 Dola
rı sanıklarının talimatı ile İsviçre Bankalarından 
yurda getirilmiştir. 

Türk - Yunan siyasi münasebetlerinin gergin
leşmesi dolayısiyle Rum asıllı iş adamlarının ço
ğu telâşlanarak istedikleri zaman yurt dışına çı
kabilmelerini tem inen daha evvelden pasaport 
almakta ve bir kısmı da ailesi efradını Yunanis
tan'a göndermiş bulunmaktadır. 

Türk uyruklu Rumlardan yurt dışına çıka
cakların seyahatlerinin tahdidi, ancak 5682 sayılı 
Pasaport Kanununun 7 nci ve 22 nci maddeleri
nin tatbikini icabettireeek durumları bulunduğu
nun tesbiti ile mümkün olmaktadır. E fal ve ha
reketleri önceden bilinmiyen bu gibi şahısların, 
haklarında vâki ihbarların ilgili mercilere intika
linden önce işlerini tasfiye ederek yurt dışına çık
tıkları görülmüştür. 

b) Türk Parası Kıymetini Korama hakkın
daki 17 sayılı Karara ilişkin Seri V. No: 3 Ser

maye hareketleri tebliğinin 20 nci maddesinde : 
«Hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin Gelir 
veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre hesap
lanan öz sermayesi % 50 den fazlasına sahip bu
lundukları teşebbüslerde, işe başlama veya iştirak 
tarihinden itibaren her takvim yılı içinde alabile
cekler: kredilerin yekûnu mezkûr vergi kanunla
rına göre hesaplanan takvim yılı başındaki (İşe 
başlama veya iştirak halinde bu tarihte) öz ser
maye miktarının (Dağıtılmıyan kârlar öz serma
yeye dâhil edilmez.) 

ı) Maden, nakliyat, turizm ve imalât işlerin
de uğraşanlar % 50 sinden, 

ıı) Sair ticari işlerle iştigal edenler % 75 in
den, 

m) İhracat ile iştigal edenler de % 100 ilâ 
% 200 ünden, 

(Asgari nisbetten fazla kredi almak istiyenler 
için müracaat üzerine mal cinsleri dikkate alına
rak tâyin edilir.) Fazla olamaz.» hükmü vazedil
miş bulunmaktadır. 

Bu durum muvacehesinde halen Türkiye'de iş 
yapan Yunan uyruklu tacirlerin sahiboldnkları 
veya % 50 den fazla hissesine mâlik bulundukla
rı ticari teşebbüsler, maddede tasrih olunan nis-
betler dâhilinde millî bankalarımızdan kredi ala
bilmektedirler. Bu şahısların % 50 den az his
sesine sahip bulundukları teşebbüslerde ise, kredi 
almak için her hangi bir tahdit bulunmamakta
dır. 

c) Türk vatandaşı ramların Gelir Vergisi 
dolayısiyle vermiş oldukları beyannameler genel 
inceleme plân ve programı dâhilinde incelenmiş 
veya incelenmekte olup, bunlar için ayrı ve özel 
bir kıstas uygulanmamaktadır. 

Beyannamelerde bildirilen kazanç ve iratlar, 
bunların safi miktarların (Geliri) ifade ettiğin
den bu gelirden yurt dışına çıkarılan miktarın 
beyanname tetkiki suretiyle meydana çıkarılması
nın mümkün bulunmadığı mütalâa edilmektedir. 

d) Maliye Bakanlığının bankaları muraka
be yetkisi 7129 sayılı Bankalar Kanunu ile dü
zenlenmiş olan hususlar dairesinde icra olunmak
tadır. Bu kanunla, ticari bir işletme olarak kabul 
edilen bankalar için sadece âmme intizamı mülâ
haza siyle bâzı teknik hususlarda ve özellikle kre
di açmaya miktar itibariyle yetkili kılman or
ganlar, gibi bâzı takyitler vaz'edilmiş, bankalarca 
açılacak olan kredilerin teminatı yönünden her 
hangi bir hüküm derpiş edilmemiştir. 
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Bankalardan kredi talebinde bulunan hakiki 
veya hükmi bir şahsın kredi değerliliğinin tâyini 
veya banka alacağının tahsilini mümkün kılacak 
ölçüde kuvvetli teminatın talebedilmesi doğrudan 
doğruya bankaların tasarrufları dâhilinde kal
makta ve Türk vatandaşı Rumlar için de aynı 
esaslar cari bulunmaktadır. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Faruk Sükan 
İçişleri Bakanı 

4. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un; 1961 yılından bu zamana kadar ne 
miktar servet transferi yapıldığına dair yazılı 
soru ve Maliye Bakanı İhsan Gürsan'ın cevabı. 
(7/255) 

22 . 2 . 1966 

Cumhuriyet Senatosu S ay m Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
Duyurulmasını arz ve istirham ederim. 

C. Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur 

1. — 1961 senesi dâhil şimdiye kadar ne mik
tar servet transferi yapılmıştır'» 

2. — Bu transferler kimler tarafından, han
gi tarihlerde ve hangi memleketlerden yapıl
mıştır ? 

3. — Transfer edilen meblâğlarla ne miktar 
ve hangi cins mallar hangi memleketlerden it
hal edilmiştir? 

4. — Şimdiye kadar yapılan transferlerden 
her hangi birinin hakiki transfer olup olmadığı 
hakkında bir tahkikat açılmış mıdır? 

5. — Bu transferler dolayısiyle doların ka
raborsa kıymetinde 'bir yükselme müşahade edil
miş inidir? 

6. — Servet transferleri yapılırken verilen 
müsaadelerde malların tâyini için kullanılan 
kıstaslar nelerdir? Ve bunlara aynen riayet 
olunmuş mudur? 

T. C. 

Maliye Bakanlığı 18 . 3 . 1966 
Hazine Genel Mülürlüğü ve 

Milletlerarası İktisadi 
İşbirliği Teşkilâtı 

Sermaye Hareketleri Şb. 
Sayı : 593571-G/l 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 24 . 2 .1966 tarihli ve 6087/819-7/255 

sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Ba
tur'un, Servet transferlerine dair 22 . 2 .1966 ta
rihli soru önergesi aşağıda maddeler itibariyle 
cevaplandırılmıştır. 

1. 1961 senesi dâhil şimdiye kadar 27 şahsa 
14 847 075 Tl. değerinde ithal müsaadesi veril
miştir. Bunun 196 991 lirası kambiyo mevzuatı 
hükümlerine müsteniden, 14 975 199 Tl. sı da 
Danıştaym muhkem kaziye haline gelmiş karar
larının infazı neticesinde Bakanlığımızca trans
fer iznine bağlanmış bulunmaktadır. 

2. Bu transferler aşağıda gösterilen şahıs
lar tarafından karşılarında gösterilen tarih ve 
memleketlerden yapılmıştır. 

Azem Kumova 
Gulam Muhammet 
İsmail Hafız 
Rahmetullah Yarbağ 
Abdülaziz Göktürk 
A. Aydın Donrana 
Abdurrezzak Park 
Abdülkadir Hoca 
Mümin Müminoğlu 
Yoladaş Beyoğlu 
Yunus Ali Mücahit 
Mümin Can 
Lütfullah Alçın 
S. Cemal Tuna 

Avusturya 
Çin 
Türkistan 
Pakistan 
Türkistan 
Yugoslavya 
Yugoslavya 

— 
Beyrut 

— 
Türkistan 

— 
Suudi Arabistan 
Çin 

1961 50 000 — Tl. 
1961 37 500 — Tl. 
1961 26 000 — Tl. 
1961 37 536 — Tl. 
1961 5 856 — Tl. 
1961 otomobil 
1961 otomobil 
1961 çeşitli aile eşyası 
1961 otomobil 
1961 23 653 12 
1961 4 140 — Tl. 
1961 çeşitli eşya 
1961 12 306 84 Tl. 
1962 25 576 — Tl. 
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Hasan Alatav 
Fehmi Kaya Aksoy 
Ferman Allahverdi 
A. Bahri Seven 
Enver Çolakoğlu 
Feryal Ay tan 
Refail îsengül 
Mehmet Mindem 
Hafize Karahan 
Hüseyin Bilgitsi 
Ferit Kemal Muhayyeş 

Lübnan 
Fransa 
Almanya 
Yugoslavya 
Yugoslavya 
Kızılçin 
Lübnan 
Afganistan 
Suriye 
Japonya 
Lübnan 

3. Transfer müsaadelerine müsteniden ithal 
edilen malların cins ve miktarları ve menşe 
memleketleri ancak ithal sırasında gümrüklerce 
tesbit edilebilmektedir. Bu sebeple üçüncü soru
nun Gümrük ve Tekel Bakanlığına tevcihi uy
gun olacaktır. 

4. Danıştay ilâmları ile, ayrıca tevsik aran
maksızın, mevcudiyeti ve göçmene aidiyeti ka
bul edilmiş bulunan servetler hakkında bir tah
kikatın yapılması tabiatiyle bahis konusu olama
maktadır. Ancak, servet transferlerinin döviz 
kaçakçılığına yol açtığı dikkati çektiğinden 
28 . 11 . 1965 tarihinden itibaren vâki müraca
atlar önceden tetkik ve tahkike tabi tutulmakta
dır. 

5. Bu transferler için alınmış olan permile
rin piyasada, dolar başına yüksek bir fark alına
rak alım satım mevzuu yapıldığı öğrenilmiştir. 
Ancak, dolârm karaborsa kıymeti, sadece bu 
transferlerin değil, diğer birçok önemli faktörle
rin de lehte ve aleyhte tesirleri altında teşekkül 
etmekte olduğundan, transferlerin yapıldığı 
1964 ve 1965 yıllarında bir yükseliş gösterme
miştir. 

1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 

40 ton hurma 
782 000 

32 687 
471 000 

15 103 
7 814 

204 700 
224 000 
199 198 
46 5İ6 

2 061 000 

— 
— 
— 
25 
50 
— 
— 
— 
68 
— 

Tl. 
DM. 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
Lübnan L. 

6. Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı
nın 28 . 6 . 1963 tarihinde vardıkları mutaba
kat gereğince, Türkiye'ye servet transferi için, 

— Liberasyon listesinde bulunan malların 
tahditsiz olarak, 

—• Tahsisli ithal malları listesinde yer alan 
malların dâhil bulundukları ithalâtçı kotası tu
tarının % 20 sinin aşılmaması, 

— İthali belirli mercilerin emir veya müsaa
desine tabi malların, bu mercilerden müsaade 
alınması, 

Şartiyle, ithaline izin verilmesi kararlaştırıl
mıştır. 

Bugün de tatbikat buna göre yürütülmekte
dir. Yukarda da belirtildiği üzere, Danıştay ka
rarları, bu tahdidatın uygulanamıyacağı ve göç
menlerin servet transferlerinde, ithali İskân Ka
nunu ile menedilmiş birkaç nevi mal dışında, her 
türlü malın ithaline izin verilmesi gerektiği isti
kametinde kesinleşmiş olduğundan, bu ilâmların 
infazı için verilen müsaadelerde yukardaki tah
ditlerin kaldırılması mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Maliye Bakanı 
İhsan Gürsan 

• • • > • • — >ra<es»——<<••• 



C. Senatosu B : 63 24 . 3 . 1966 O : 1 

13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı I numaralı tablo ile IV numa
ralı tablonun sonuna birer pozisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYE 
Suphi Karaman 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp öııal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHlSAR 
M. Yılmaz înceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

TABİÎ ÜYELER 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 80 

Kabul edenler : 50 
Reddedenler : 29 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 99 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENlZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatuınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RİZE 
0 . Mecdi Agun 

[Reddedenler] 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Ekrem özden 

KARS 
Mehmet Hazer 

KONYA 
Mustafa DinekJi 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğ'u 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİNOP 
Suphi Batur 
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TOKAT 

Zihni Betil 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanıülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Kâmil Karavelioğlu 
(t. ü.) 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
AFYON KARAIIİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

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

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Z. Nami Şereflıanoğlu 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Baki' Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
izzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk.V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Nadir Nadi 

N. Zerin Tüzün 

Âdil Ünlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Ata-
sağun (Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğ'u 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Osman Koksal 
Sahir Kurut!uoğlu 
Necati özdeniz 

[Çekinser] 

İSTANBUL 
M. Cemal Yıldıran 

[Oya katılmıyanlar] 
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[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 1 

Toplam 5 

>>•« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

63 NCÜ BİRLEŞİM 

24 . 3 .1966 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Devlet Demiryolları Genel Müdürlü

ğünde yapılan yolsuzluklar hakkında Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
(10/6) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
n, 

SORULAR VE GENELGÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 sayılı 
Gider Vergileri Kanununa ıhağlı I numaralı 
tablo ile IV numaralı tablonun sonuma birer 
pozisyon eklenmesi hakkındaki kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul edilen nnetni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/122, Cumhuriyet Senatosu 1/650) 
(S. Sayısı : 779) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1966] 
[Bitiş tarihi : 28 . 3 .1966] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Se
zai O'Kan'm, İçtüzüğün 17 nci maddesinin «A» 
'bendinin III ncü fıkrasında değişiklik yapıl
masına dair İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/190) (S. Sayısı : 753) [Dağıtma tarihi : 
1 .2 .1966] 

2. — Cumhuriyet [Senatosu Maraş Üyesi Ce
nap Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü 
maddesi sonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair 
İçtüzük teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S. 
Sayısı : 559 a ek) [Dağıtma tarihi : 1.2.1966] 

3. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3656 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 
(S. Sayısı : 771) [Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] 
(Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili) 

4. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 9.7.1965 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3657 sayılı 
Kararın Genel Kurulda gürüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Cumhuriyet Senatosu 4/72) (S. Sayısı: 773) 
[Dağıtma tarihi : 2 . 3 . 1966] (Maliye Bakan
lığı ile ilgili) 

5. — Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 3658 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (4/73) ('S. Sayısı : 772) [Da
ğıtma tarihi : 3 . 3 . 1966] (Maliye Bakanlığı ile 
ilgili) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 





TetfStı :'5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 7 7 1 

Maliye Bakanı İhsan Gürsan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 3656 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 

Komisyonu raporu (Cumhuriyet Senatosu 4/71) 

(Not ; Ulaştırma Bakanlığı ile ilgilidir.) 

(3656 numaralı Karar) 

3486/2486 - 12 . 2 „ 1962 (Dilekçi : Eşi Durru Bankoğlu'nun uzun za-
MUAZZEZ BANKOÖLU man T. C. Devlet Demiryollarında muhtelif vazi-
Bahçelievler 17 nci sokak No. 52 Daire 4 feler ifa etmekte iken 5Mayıs 1961 tarihinde ge

çirdiği bir kalb krizi neticesinde vefat ettiğini ve 
ANKARA geride eşi olarak kendisi ile en büyüğü 13 yaşında 

iki oğlunu bıraktığını, mütevaffa eşinin 24 sene 10 
ay hizmeti olduğundan emekli ikramiyesi alamadıklarını, bundan evvel T. B. M. Meclisinin bu du
rumda olanların emekli ikramiyesinden faydalanmalarını sağhyan mütaaddit kararlar verdiğini 
bildirmekte ve emsal olarak Meclisin 18 . 1 . 1960 tarih ve 2192 sayılı, 18 . 10 . 1960 tarih ve 8 sayılı 
kararını zikretmekte ve kendilerinin de bu haktan faydalandırılmalarını istemektedir.) 

Ulaştırma Bakanlığının cevabi yazılarında : Durru Bankoğlu'nun ölüm tarihine kadar geçen 
emekliye tabi hizmetinin 24 sene, 8 ay, 9 günden ibaret olduğu, bu hizmetine mukabil dul ve yetim
lerine emekli aylığı bağlanmış ise de emekliye tabi hizmeti 25 yılı doldurmadığından 5434 sayılı 
Kanunun 89 ncu maddesi gereğince dul ve. yetimlerinin emekli ikramiyesinden istifade ettirilme
lerine imkân bulunmadığı bildirilmiştir. 

G-ereği düşünüldü : Ölüm, maluliyet ve yaş haddi gibi ahvalde emeklilik aylığının hesabında 
6 ay ve daha fazla yıl kesirlerinin tam sayılacağı ;kanun hükmü icabı olduğu halde emeldi ikrami
yesinin hesabında bu hususta bir sarahat mevcudolmadığmdan hâsıl olan boşluğun Komisyonumuz 
kararları ile doldurulması öteden beri devam ede gelen tatbikatla teamül haline gelmiştir. 5434 sa
yılı Kanunun maksat ve ruhuna uygun olarak tesis olunmuş bulunan teamül gereğince dilekçinin 
eşi Durru Bankoğlu'nun 24 yıl, 8 ay, 9 günden ibaret olan müddeti hizmetinin 25 sene addolun
mak suretiyle dul ve yetimlerinin emekli ikramiyesinden istifade ettirilmeleri lüzumuna karar 
verildi. 

Karar No. Karar tarihi 

3656 17 . 6 . 1965 

T. C. 1. .11 . 1965 
Maliye Bakanlığı Dilekçe Karma Kom. No : 5 

Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mâ, Tarihi : 2 . 9 . 1965 
Emeklilik Şb. Konu : Emekli İkramiyesi verilmesin» 

Sayı: 115601 - 3377/15070 ait kararlar Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Karma Komisyona Başkanlığına 

24 . 6 .1965, 25 . 6 .1965, 9 . 7 . 1 9 6 5 tarihlerinde tevzi olunan ve henüz itiraz süresi geçmemiş bu 
kınan 82, 83 ve 86 sayılı haftalık karar «etvellerinde yazılı kararlardan 
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1. 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3309, 3312, 3363, 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3656, 3657, 3658 sayılı ka 

rarlarla, ilgililerin fiilî hizmet süreleri emekli ikramiyesi verilmesine müsaidolmadığı halde, emek 
li ikramiyesi verilmesine, 

2. 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3659 sayılı kararda gösterilen Şevki Tuncer'e emekliye ayrıldığı 
1 . 8 . 1953 tarihinde emekli ikramiyesi verildiği halde, adı geçenin 29 yıl 8 ay 11 gün hizmetinin 
30 yıl itibar edilerek kendisine emekli ikramiyesi ödenmesine, 

3. 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3311 sayılı Kararla, ismail Zühtü Tan'ın emekliye ayrıldığı 13.7.1950 
tarihinde fiilî hizmet süresi 30 yılı doldurmadığı ve o tarihteki hükümlere göre emekli ikramiye 
sine müstahak bulunmadığı halde emekli ikramiyesi ödenmesine, 

karar verildiği görülmüştür. 
Bu kararların aşağıda açıklandığı üzere, kanuni mesnedi bulunmamaktadır. 
1. 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesindeki sarahate göre, bu kararlara konu olan talepler bir 

kanun mevzuu olduğundan, Yüksek Komisyonlarınca incelenmesi mümkün değildir, 
2. 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesi ile, fiilî hizmet müddetleri 30 

yılı doldurmuş bulunanlara, emekli ikramiyesi ödenmesi kabul edilmiş iken, bilâhara 6122 sayı
lı Kanunla bu müddet 25 yıla indirilmiş, sonralan 1 . 3 . 1959 tarihinden iti'baren yürürlüğe gi
ren 7242 sayılı Kanunla, tekrar 30 yıla çıkarılmıştır. Ancak, bu kanunun ve 19 . 9 . 1963 tarihi ve 
334 sayılı Kanunun geçici maddeleri hükümlerine göre, 20 yılını doldurmuş olanların 25 yılını ik
mal ettiklerinde emekli ikramiyesinden faydalanmaları kaıbul edilmiştir. 

Bu sebeple; 
a) Fiilî hizmet süreleri, 25 yılı doldurmamış olanlara, 27 , 5 . 1965 tarihli, 3309, 3312 sayılı 

ve 17 . 6 . 1965 tarihli, 3656, 3657, 3658 sayılı kararlarla yıl kesirlerinin tama iblâğı ve 27.5.1965 
tarihli ve 3363 sayılı Kararla, 23 yıl 11 ay 25 gün olan hizmet süresinin 25 yıl kabul edilmesi su
retiyle ikramiye verilmesi, kanunun sarih hükümlerine aykırıdır. 

b) 17 . 6 . 1965 tarihli ve 3659 sayılı Kararda, yazılı Şevki Tunçer 1 . 8 . 1953 tarihinde emek 
üye ayrıldığı sırada yürürlükte 'bulunan 6122 s?yılı Kanun hükümlerine göre, emekli ikramiyesr' 
almış olduğu anlaşılmış bulunmakta ve emekli ikramiyeleri de kanunen bir defa verilmekte oldu
ğundan, ikinci defa ikramiye ödenmesine imkân bulunmamaktadır. 

e) 27 . 5 . 1965 tarihli ve 3311 sayılı Kararda yazılı İsmail Zühtü Tan'ın, yaş haddine uğra
dığı 13 . 7 . 1950 tarihinde fiilî hizmet süresi her ne kadar 29 yıl 6 ay 22 gün ise de, o tarihte yü^ 
rürlükte bulunan hükümlere göre, fiilî hizmet süresi 30 yılı doldurmamış olduğundan, emekli ik* 
ramiyesi verilmesi mümkün değildir. 

Bu itibarla, sözü geçen kararların kanuni mesnedi bulunmadığından iptaline karar verilmesini 
arz ve rica ederim, 

Maliye Bakan) 
thsan Gürsan 

Dilekçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28 . 2 • 1966 
Dilekçe Kar. Kom. Rapor No. : 5 

Cumhuriyet Ssnatosu Yüksek Başkanlığına 

Fiilî hizmet yılı henüz 25 yılı doldurmadan vefat eden Muazzez Bankoğiu hakkında Komis
yonumuzca ittihaz olunan 17 . 6 . 1965 tarih 3656 sayılı Karara Maliye Bakanlığının 1 . 11 . 1965 
gün ve 115601 - 3377/15070 sayılı Bütçe ve Malî Kontrol Gn. Md. lüğü emeklilik Şubesi yazısiyle 
itiraz ve gerekçesi incelendikten sonra Komisyonca ittihaz edilen kararda ısrar edilmesine ekseri= 
yetle karar verilmiştir. 

Kararın gerekçesi : 
I - 334 sayılı T. C. Anayasası 62 nci maddeciyle vatandaşlara, kendileriyle veya kamu ile il* 

gili dilek ve şikâyetleri hakkında, tek başlarına veya topluca, yetkili makamlara ve Türkiye Bü 
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yük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahibolduğu hükmünü vaz'etmiştir, 
Türkiye Büyük Millet Meclisince bu müracaat ve şikâyetleri incelemek ve 'bir karara bağlamak 

üzere Karma Dilekçe Komisyonu teşkil olunacak bu komisyonun çalışma ve karara varma sis
temlerini düzenlemek üzere 140 sayılı Kanun çıkarılarak yetki mevzuu halledilmiştir. 

I I - 140 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Komisyon icabında gelen dilekçeler için 
ilgili Bakanlığın da görüşünü almak veya bir temsilcisini çağırmak suretiyle karara bağlar. 

itiraz mevzuu olay; ölüm veya sair kaçınılması mümkün olmıyan sebeplerden biriyle 24 se
ne 6 aydan fazla 5434 sayılı Kanunla emekliliğe ta/bi hizmeti bulunan bir memurun 25 fiilî hiz
met yılını dolduramaması halinde kanuni mirasçılarına Emekli Sandığınca ikramiye verilmeme-
sidir. 

5434 sayılı Kanunun vaz'ettiği hükümlerle emekliliğe tabi hizmet sürelerinin hesabında 6 ay 
veya küsurlarını seneye iblâğ ettiği halde aynı şekilde ikramiye mevzuunda hesabedilecek 25 yı
lın son altı ayı için özel bir hüküm vaz'etmem iştir. 

Bu noksanlıktan bilistifade Emekli Sandığınca emekli ikramiyesi almaktan mahrum bıra
kılanlardan bir kısmı, Büyük Millet Meclisinin her mevzuda millete şefkat ve atıfetle hizmet 
edecek bir kuruluşa sahibolduğunu bilerek müracaatta bulunmuş ve kaide noksanından uğranılan 
hak ziyanım Büyük Meclisin yetkili organının vereceği bir kararla düzeltilmesi yolunu ara
mıştır. 

Böylece Millet Meclisi, Kurucu Meclis ve daha sonra kurulan Meclisler işin önemim teemmül 
suretiyle vardıkları vicdani kararlarla 24 yıl 6 aydan fazla hizmeti olanların ikramiye almalarını 
teslim ve tescil etmişlerdir. 

I I I - Bu kararlarla bir kanun hükmü veya ka"de vaz'edilmediği gibi; Medeni Kanunun 2 nci 
maddesinde, hâkim uygulama yapacağı bir işe uygun kanunun hüküm bulamadığı takdirde örf 
ve âdete içtihatlara müracaata yetkili kılındığı ve bu sahalarda meseleyi halle yarar müstenidat 
bulamadığı ahvalde de kendisine arz edilen iş için kendisi vâzıı kanun olsaydı ne şekilde kaide vaz'~ 
ederse aynı düşünce ile hükme varma yetkisinin bir zaruretin ifadesi olarak verildiği aşikârdır. 

Komisyonumuz da kaza organları dışında kanuni kuruluşu olan bir merci olarak müracaat-
leri Anayasa ve 140 sayılı Kanunla hâdiselerin tabi olacağı kanunları nazarı itibara alarak hük
me bağlarken bu kanunlarda mevcut boşluklardan muhik menfaati haleldar olanların teslimi zaruri 
haklarını vermek suretiyle 5434 sayılı Kanunun ruh ve maksadına, hak ve nesafete en yakın şe
kilde karar verdiği kanısındadır. 

Muteriz Maliye Bakanlığı bundan evvel veriden kararlara süresinde itiraz etmeden infaz etti
ği gibi tarafları aynı mevzuu ve tabi oldukları kanun aynı olan itiraz mevzuu da infaz etmesi ge
rekmektedir. 

Dilekçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Urfa Senatörü 
Muhalifim 
V. Gerger 

Hatay Milletvekili 
A. mu 

Bu rapor Sözcüsü 
Gümüşane Milletvekili 

N, Akagün 

Hatay Milletvekili 
Muhalifim 

Lûtfi Evliyaoğlu 
İmzada bulunamadı 

Gaziantep Milletvekili 
8. Ünlü 

Sözcü 
Mardin Senatörü 

Çekinserim 
A. Bayar 

Çorum Milletvekili 
A, Uvsdl 

Gaziantep Milletvekili 
H. Yılmaz 

Sözcü 
Tekirdağ Milletvekili 

K. Nebioğlu 

Bolu Milletvekili 
S, TJzurihasanoğlu 
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