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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Âdil 
Türkoğlu'na izin verilmesi ve hastalığı dolayı-
siyle iki aydan fazla izinli olması sebebiyle de 
ödeneğinin verilebilmesi hakkındaki Başkanlık 
tezkereleri okundu ve kabul edildi. 

üoğu'daki .kuraklık hakkında Hükümet adı
na Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu izahat ver
di. Görüşmeler sonunda ; okunan önergeler ge
reğince, kurak bölgelerde araştırma yapılması, 
bunun için beş kişilik bir heyet seçilmesi -ve 
seçimin, dört siyasi partiden birer ve Cumhur
başkanınca seçilen üyelerle taibiî üyelerden bir 
aded olmak üzere, kendi aralarında yapılarak 
eti kısa zamanda Başkanlığa bildirilmesi kabul 
olundu. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, kadrosuzluk yüzünden terfi ede

miyen memurlar hakkındaki sözlü sorusu, Baş
bakan adına Devlet Bakanı Akif Eyidoğanin 
isteği üzerine 10 gün sonra yapılacak bir Birle
şime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu üyesi Âmil Artus'un 
bir kısım Doğu illerimizde hububat ve hayvan 
yemi sıkıntısı bulunduğuna dair sözlü sorusu
na Tarım Bakanı Cavit Oral cevap verdi. 

11 Ocak 1962 Perşembe günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atalav 

Kâtip 
Aydın 

Hükret Turhaugil 

Kâtip 
Niğde 

Kudret Bay han 

320 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Esat Ça

ğa'nm, birtakım aşın sağcı muhit ve gazetele
rin komünizm ile mücadele adı altmda, Ata
türk devrimlerine ve Türk Milletinin her yön
den batılılaşması ülküsüne bağlı aydınları sin
dirmek için mütearrız bir kampanyaya giriştik

lerine dair sözlü soru önergesi Başbakanlığa 
gönderilmiştir. (6/31) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Dr. Rifat öztürkçine'nin, İstanbul Belediyesi 
hudutları içinde bulunan ahırlara dair sözlü 
soru önergesi İçişleri Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/32) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Cumhuriyet Senatosu İçel üyesi Cavit 

Okyayuz'un yasama dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/30) (Anayasa ve Ada-
Jet Komisyonuna) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum^ Üyesi 
Nurettin Aynüksa'nm, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/31) (Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Turhan Kapanlı'nın, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/32) (Anaya
sa ve Adalet Komisyonuna) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nm yasama dokunulmazlığı hakkın
da Başbakanlık tezkeresi (3/33) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna) 

?" B İ R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Mehmet Ali Demir (Tunceli) 

BAŞKAN — Birleşim» açılmıştır. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
I yorum. 

Yeter sayı vardır, oturumu açı-

4. — Fehmi Alpaslan (Artvin) in İzmir'de vazife gezisinde bulunurken trafik kazası geçiren 
milletvekillerine geçmiş olsun beyanında ve âcil şifalar temennisinde., bulunulması hakkında gün
dem dışı konuşması 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Gündem 1 ilgili mühim bir olay hakkında söz talebediyo-
dışı söz istiyorum. ram. 

BAŞKAN — Gündem dışı; fakat ne hak- j 
kıri'da? I BAŞKAN — Gündem dışı SÖK talebediyorsu-

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Kaza ge- t nuz. Bu talep üzerinde söz verip vermemek hu-
<|iren milletvekili arkadaşlarımız ve bu kaza ile susunda Riyasetin takdir hakkı mevcuttur. Bu 

381 
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itibarla gündem dışı söz konusunu öğrenmemiz 
gerekmektedir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Konuyu 
arz ettim. Teferruatını aneak kürsüde ifade ede 
ibilirim. 

BAŞKAN — Pekâlâ, buyurun, 
FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

arkadaşlarım; İzmir'de vazife gezisinde bulunan 
üç milletvekili arkadaşımız maalesef bir otomobil 
kazası geçirmişlerdir. Kendilerine geçmiş olsun 
beyanında bulunmak ve âcil şifalar temenni et
mek, öyle zannediyorum ki, muhterem Senato 
üyelerini ziyadesiyle; memnun eder. Bunun için 
bir de teklif takdim ediyorum. Fakat bu vesile 
ile üzerindi; durduğum bir mevzuu vardır. Ga
zetelerden okuduğumuza göre, kaza geçiren bu 
arkadaşlar tam kaza ânında, ölümle haşhaşa bu
lundukları sırada bir Amerikalı g/up otomoıbiliy-

5. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki 
Güzey ve iki arkadaşının, memleketimizin kal
kınmasında ziraatimizin rolü ve zirai meseleleri
miz hakkında Senatoda genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/1) 

BAŞKAN — Efendim, Önergeler mevcut, ge 
nel görüşme talebi yüksek reylerinizle bugün tes-
bit edilecekti. Aneak, bu arkadaşlarımız birer 
önerge vermek suretiyle mütenasip bir zamanda 
ve daha etraflı bir şekilde hazırlanabilmek için. 
•genel görüşme açılmasını talebeden önergelerini 
geri almak isteminde bulunmuşlardır. Mevzu 
gündemde bulunduğu için önergenin geriverile-
bilmesi yüksek muvafakatinize bağlı bir keyfiyet
tir. Şimdi bu konu ile ilgili olarak verilmiş bulu
nan önergeleri okutup reylerinize arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Zirai meselelerimiz ve Zirai Gelir Vergisi hak

kında açık ve umumi konuşma yapılmasına dair 
olan teklifimi; (Ziraat Komisyonu arkadaşları
mızdan bâzılarının Ankara'da bulunamamaları 
ve tehiri arzusuları üzerine) 

Geri alıyorum. Lûtfedilmesini saygılarımla 
rica ederim. 

Bursa Senatörü 
Baki Güzey 
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le oradan geçiyorlar, bakıyorlar ve hiç alâkadar 
olmaksızın defolup gidiyorlar. 

BAŞKAN — Fehmi Bey; müsaade buyuran, 
sözünüzü keseceğim.... 

.FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) - Kese-
mezsiniz efendim. Çünkü, bu memlekette bu ka
dar münasebetsizlik yapan, insanlıktan bu derece 
uzaklaşmış bulunan insanlar hakkında söz söyle
mek hakkımdır. 

Ben burada bu şekilde hareket edenlere tees
sürlerimi ve teessüflerimi ifade ederek sözlerime 
son veriyorum. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum. 
Fehmi Alpaslan arkadaşımızın konuşmaları

nın birinci kısımda beyan ettikleri, milletvekil
lerinin geçirdikleri kaza dolayısiyle Yüksek He-# 

yetiniz adına Riyaset Divanı gereğini yapacak. 
t ı r . . * • 

Gündeme (geçiyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Aynı mahiyette Muallâ Akarca 
arkadaşımızın da bir önergesi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Memleket kalkınmasında tarım ve onunla 

ilgili istihsalin artırılması hayati bir ehemmiyet 
taşımaktadır. 

Senatomuzea bu konu üzerinde bir genel «gö
rüşme yapılması karar altına alınmıştır. Ancak 
ıgündeme alınması teshit edilen 23 Ocak tarihin
de îzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ve Ba 
lıkesir Senatörleri tütün piyasasının açılması do
layısiyle seçim bölgelerinde bulunduklarından bu 
önemli kanunun 18 Oca.k Perşembe gününe tehi
rini arz ve rica ederim. 

3 Ocak 1962 

Muğla Senatörü 
Muallâ Akarca 

BAŞKAN — İki sayın üye arkadaşımızın 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Baki Gü

zey ve iki arkadaşının, memleketimizin kalkın
masında ziraatimizin rolü ve zirai meselelerimiz 
hakkında Senatoda açık ve umumi bir konuş
ma açılmasına dair önergesinin, bu konuda 
daha iyi hazırlanabilmesi için 18 Ocak 1962 



C. Senatosu 
Adıyaman Üyesi 

Halil Ağar 
son okunan önerge 

O. Senatosu B 
tarihli Birleşime bırakılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ö. Senatosu 
Erzurum üyesi 
Nihat Pasinli 

BAŞKAN — Efendim 
genel görüşme talebinde bulunan saym üyelere 
aittir. 

Diğer önerge sahiplerinden Saym Muallâ 
Akarca görüşme gününün tehirini istemektedir. 

Baki Güzey ve iki arkadaşı da önergelerinin 
-geri verilmesini istemektedirler. 

Gündemde bulunan, memleketimizin kalkın
masında ziraatimizin rolü ve zirai meselelerimiz 
hakkındaki Cumhuriyet Senatosu Bursa üyesi 
Baki Güzey ve iki arkadaşımızın önergesinin 
geri verilmesi teklifini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiş ve önerge geri verilmiştir. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Saym 
Başkanım, önergede benim de imzam vardır. 
Muhterem arkadaşımız bir talep yapar, siz de 
karar alabilirsiniz. Fakat benim imzalarım ba
kidir. 

BAŞKAN — Sizinle daha. evvelce şihafen 
görüşmüş ve muvafakatinizi almıştık. Bu mev
zuda diğer arkadaşların da muvafakatini al
mış bulunuyoruz. 

FEHMÎ ALPASLAN (Devamla) — Usul 
bakımından arz ettim efendim. 

BAŞKAN — Usule riayet edilmiştir efen
dim. 

Efendim, Afyon Karahisar Milletvekili Celâl 
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Tevfik Karasapan arkadaşımızın, soruların ka
nun tasarılarından önce" görüşülmesi hakkında 
bir önergeleri vardır. Arkadaşımız müsaade 
ederlerse küçük bir seçimimiz vardır, onu ya
palım ondan sonra önergesini oya sunalım, mu
vafık mı efendim? 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Muvafık efendim. 

2. — Doğu illerindeki kıtlık durumunu ma
hallen tetkik edecek olan 5 kişilik komisyon se
çimi 

BAŞKAN — Doğu illerindeki kıtlık duru
munu mahallinde tesbit edecek olan beş kişilik 
heyet için aday gösterilmesi hakkında siyasi 
partilerle temasa geçilmiş, neticede aşağıda 
isimleri yazılı zevat aday olarak gösterilmiştir. 
Tüzük gereğince seçimlerin gizli oyla yapılması 
zaruri bulunduğundan, şimdi seçim yapaca
ğız. Daha evvel namzet gösterilen arkadaşların 
isimlerini havi listeyi okutuyorum. Seçim, için 
kâğıtlar dağıtılacaktır. Yalnız üç kişilik bir 
tasnif heyeti seçeceğiz. 

Osman Cevdet Erkut.. Buradalar mı?.. (Bu
rada sesleri) , 

Sami Küçük.. Buradalar mı?.. (Burada ses
leri) 

Cahit Tokgöz.. Buradalar mı?.. (Burada 
sesleri) 

Uç kişilik tasnif heyeti seçilmiş bulunuyor. 
Oy vermeye hangi seçim bölgesinden başlıya-
cağımızı tesbit için kura çekiyoruz. Erzurum. 

(Erzurum seçim çevresinden oylar toplandı.) 

SORULAR VE CEVAPLAR 
a) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARİ 

BAŞKAN — Gündeme sorulardan devam 
ediyoruz. # 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar 1: 
Üyesi Celâl Tevfik Karasâpan'tn, dış mem
leketlerde açık bulunan büyükelçiliklere dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (Ş/16) 

BAŞKAN —. Soru sahibi buradalar mı, Ha
riciye Vekili yok. Soru gelecek Birleşime bıra
kılmıştır. * 

2. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Ali Rıza Ulusman'm, Kırşehir vilâyetinin Mer

kez ilçesine bağlı 9 köyde yağan dolu sebebiyle 
mahsûllerini kaybetmiş bulunan bu köyler hal
kına ne gibi yardımlar yapılacağına dair Tarım 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/17) 

BAŞKAN — Soru sahibi arkadaşımız bura
dalar mı?.. Yok. Soru gelecek Birleşime bırakıl
mıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alspaslan'ın, îs)tanbul Belediyesinin Yaş 
Meyva ve Sfibse Hali hakkındaki sözlü sorusu ve 
İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı 
(6/18) 

32? 
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BAŞKAN — Soru sahibi burada, içişleri Ba

kanı yok. Soru gelecek Birleşime bırakılmıştır. 
Efendim; şimdi Sayın İçişleri Bakanı salon

da hazır bulunmadıkları için gelecek Birleşime 
talik edilen Fehmi Alpaslan arkadaşımızın so
rusunu, İçişleri Bakanımız salona avdet ettikleri 
için, okutuyorum. Esasen İçişleri Bakanımız 
biraz evvel salonda hazır idiler. 

25 .12 .1961 

C. Senatosu Yüce Başkanlığına 
Kurucu Meclisin faaliyet devresinde sordu

ğum ve fakat son zamanlarına rasladığı için ce-
vaıbını alamadığım, aşağıdaki sorumun, Sayın 
İçişleri Bakam tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına lütfen delâlet buyurulmasmı 
saygı ile arz ve rica ederim. 

Artvin C. Senatosu Üyesi 
Fehmi Alpaslan 

Sözlü soru : 
1. İstanbul Belediyesinin Yaş Meyva ve 

Sdbze Hali haikkındaki Teşkilât ve İdare Tali
matnamesinin hazırlanmasında Istanlbul halkı
nın ihtiyacı, hizmetin sürat ve emniyetle görül
mesi ve bilha&sa müktesep ha'kların ihlâl edil
memesi hususlarına riayet olunmuş mudur? 

2. Talimatname 'hükümlerinin tatbiki ile 
ilgili icraatta, müktesep hakkı bulunan ve ti
cari itibar ve haysiyeti yerinde olanlar çıkarı
larak, yerlerine meslekle ilgisi bulunımıyan ve 
Belediye Encümeni ile örfi İdare Mahkemesin
ce mahkûm edilmiş, ticari itibardan mahrum 
kimselerin yerleştirildiği yolundaki iddia doğru 
mudur? 

3. Bu mevzuda ilgililer tarafından, her yet
kili mercie, evvelce ve şimdi yapılmakta olan 
«ayışız müracaatlere, şifahi görüşmelerde hak
ları teslim edildiği halde; resmî bir cevap veril
memiş olduğu söylenmektedir. Böyle ise, bu ka
yıtsızlığın seibep ve mânası nedir? 

4. Gerçekten mağdur edilmiş olanların yer
leştirilmeleri için vâki vaitler, ne zaman ve ne 
suretle yerine getirilecektir? Bu mevzuda yüz
lerce ailenin perişan hali dikkate alınmak sure
tiyle bir giın dahi geçirmeksizin meseleye el ko
nulmasının lüzumu üzerinde neden dıırulına-
maktadır ? 

5. Yeniden haksız yer edinenler ve mev
zuat itibariyle 'haklarını kayfbetmiş olmaları 

gerekip de himayeye maızlhar olmuş bulunanlar 
hakkında ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın İçişleri Ba
kanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞU) 
(Adana Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Fehmi Alpaslan'ın 
sözlü soru önergesini cevaplandırıyorum : 

1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci mad
desinin 58 nei bendine tevfikan belediyelerce 
kurulan toptancı hallerinin sureti idaresi hak
kındaki 80 sayılj Kanun bilindiği üzere bu gibi 
yerler için yepyeni hükümler getirmiş, ezcümle 
Iburaları birer âmıme «mlâki telâkki ederek ar
t ık kiraya verilemiye>eeklerini belirtmiştir. Ke
za bu mahallerdeki toptan satışların münhası
ran kooperatif veya koperatif birlikleri, müs-
taihsıllar ve komüsyoncular tarafından yapılabi
leceğini sarih bir şelkilde ifade etmiş, kimlere 
ve ne suretle yer tahsis olunacağını diğer şart
ların teslbiti meyamnda tamaımen belediyelere 
^bırakmış ve bu esasların belediyelerce hazırla
nacak yönetmeliklerle düzenlenmesini derpiş 
etmiştir. 

lstanlbıü Belediyesince mahallî şart, imkân 
ve zaruretler göz önünde tutularak mezkûr ka
nunun verdiği yetkiler dairesinde ve muhtari
yet sınırları içerisinde hazırlanan Hal Yönet
meliğinin kanunen Bakanlığımızın tasdikine de 
talbi olmadığı şüphesizdir. Bunda İstanbul hal-

\ kınııı ihtiyacı, hizmetin sürat ve emniyetle gö
rülmesi kadar müstahsilin hak ve menfaatleri
nin korunmasına da çalışılmıştır. 

Mezkûr Yönetmeliğin yer tahsislerine müte
dair 2 ve 3 ncü maddeleri zikri geçen 80 sayılı 
Kanunun 2 nei maddesinin vaz'ettiği şartlar 
derpiş olunarak kaleme alınmıştır. Nitekim sı-
rasiyle yaş meyva ve seJbze kooperatiflerine, 
Umuların birliklerine, müsfcahısıllara ve nihayet 
komiüsyoneulara yer verilmesi kaibul edilmiştir. 
Yukardan beri verilen izahat muvacehesinde 
evvelce halde yer kiraİıyanlarm kendilerinde 
ıbir müktesep hak görerek mağdur olmalarından 
!bahisetmelerinin yersizliği aşikârdır. 

Bu konuda Balkanlığnmııza intikal eden şikâ
yetler, mezkûr kanun muvacehesinde tetkik ve 
tahkik edilmişlerdir. Burada şu hususu bir kere 
daha belirtmek icabeder ki, yapılacak bu gibi 
tetkikat veya tahkikat sırasında müeerret id
dialardan ç?dk 80 sayılı Kanun ye Yönetmeliğe 
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ayikırı hareketlerin bahis mevzu olması icabet-
mektedir. Nitekim, gerek İstanbul Meyva ve 
Söbze Komisyoncuları Başkanı Mustafa Gün
gör'ün ve gerekse diğer bâzı şahısların bu gibi 
iddiaları Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına 
intikal ettirilmiş ve mahallen yapılan tahkikat 
neticesinde düzenlenen 15 . 12 . 1961 tarihli 
fezleke yetkili idari kaza mercilerine tevdi olun
muştur. 

Mânıza tim bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Fehmi Alpaslan, buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhte
rem arkadiaşlarım, istirham ettiğim hususlar hak
kında meselenin teferruatına girmeksizin izahat 
vermiş olan Sayın İçişleri Bakanına teşekkür 
ederim. 

Muhterem İçişleri Bakanı, meselenin tahkikat 
mevzuu olduğunu, idare kuruluna sevk edilme
si sebebiyle netice hakkında söz söyliyemem diye 
ifade buyurdular. 

Filhakika elimize intikal eden bu mesele üze
rinde en ufak bir münakaşa yapılmamasını, mes
lekte bulunmuş bir adliyeci olarak elbetteki ben 
de hürmetle karşılarım. Ama içinde bulunulan 
vaziyet muhterem İçişleri Bakanının bildirdikle
ri mahiyette değildir. İstanbul'da 384 komis
yoncudan yalnız 125 tanesine yer verilmiş olup 
geri kalanlar bir tarafa atılmıştır. Bu atılma 
olayı, evvelâ, talimatnamenin hazırlanmasındaki 
anormalliği gösterir. Öyle bir atılmışlardır ki, 
birçokları istihsal bölgelerine kredi vermişlerdir, 
alacaklıdırlar. Birçokları da perakende satış ya
pan manavlara kredi ile verdikleri emval doia-
yısiyle alacaklıdırlar. Bütün bunlar bir kenara 
bırakılmış ve bugün işinin başmda ve işinin em
niyeti içerisinde bulunan insanlar maalesef atıl
mışlardır. Esefle kaydetmek gerekir ki, örfi 
İdare Mahkemesinin se*ı sebze ve meyva satışın
da ihtikâra gidiyorsun, memlekette fiyat teşev- j 
vüşüne sebeboluyorsun diye mahkûm ettiği in- j 
sanlardan ikisinin cezasını geri almışlar, bir ta- I 
nesinin muhakemesi düşmüş ve 14 tanesi için 
Belediye Encümenince muhtelif cezalar verildiği 
halde geri alınmıştır. Ama babalarından beri in
tikal eden dükkânında haysiyetiyle, namusu ile 
işini devam ettiren adamlar maalesef ekmek pa
rasına muhtaç hale düşmüşlerdir. Onun için 
İçişleri Bakanlığının belediyeleri teftiş ve mura
kabe hakkına dayanarak bu meseleye el koyma-
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sini ve bir idari tasarruf olarak bunlara bir çare 
bulması lâzımdır. 

Arkadaşlar; muhtelif meseleler vardır. Bun
ların bâzıları üzerinde kanunlarla netice, almak 
mümkündür. Matbuat ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bunları ehemmiyetle ele alır. Fevkalâde 
bir kanun olan 80 sayılı Kanunun tatbikatında-
ki haksızlıkların giderilmesi mevzuunda İçişleri 
Bakanlığının acele olarak bir hükme varması ge
rekmektedir. Aksi halde memlekette hukuk dü
zeni, insan haklarına emniyet diye birşey kal
maz. 

Hakikatta bu şekilde çalışan komüsyoııcular, 
perişan olan bu insanlar, bir yılı mütecaviz bir 
zamandan beri devamlı ümit içindedirler. Kuru
cu Meclis devresinde, o zamanın en yetkili zeva
tına başvurmuşlar. «Haklısınız, halledeceğiz», 
hattâ; «İkinci bir hâl açacağız» va'dini almışlar. 
O günden bugüne çok zaman geçtiği halde, maa
lesef mesele halledilmemiş, bugün dahi, bunla 
rm yer bulamıyacakları sayın içişleri Bakanının 
sözlerinden anlaşılmaktadır. 

Bir ıdiefa, İstanbul bundan 25 sene evvel 125-
tane kabzımalla idare ediliyordu. Şimdi 2 mil
yonu aşan nüfusu ile bu vilâyetin ihtiyaçlarını 
aynı sayıdaki komüsyoncu ile karşılamak müm
kün değildir, imkânsızdır. Nitekim, araya bu 
meslekle alâkalı olmıyan birçok kimselerin girdi
ği, adetâ gâsıp vaziyette buralara burunlarını so
kanların da mevcudolduğu görülmektedir. 

«İkinci bir yer yapacağız» deniyor. «Yerler 
gösterilsin, yerlerimizi biz yapalım» diye müra
caat edenler yardır. Hele bugünkü Anayasanın 
mutlak hâkimiyetini istiyen ayni düzen içinde, 
bunlaııJan bu hakkı esirgemek de her halde hiç 
kimsenin hakkı olmamak gerekir. İçişleri Baka
nından istirham «diyorum; teftiş, tahkik, mah
kemeye vermek kâfi değildir. Hem neyi mahke
meye vermişler? Şimdi Öğreniyoruz ki, mahal
lindeki hâl müdürünü yerinden dahi oynatma
mışlar. Bir taraftan iddiaları doğru bulunup bu 
kimselerin haklı oldukları kabul ediliyor, buna 
rağmen mesele üzerinde en ufak bir tasarrufa 
girişilmiyor. Doğrusu şahsan üzüntü duydum. 
Akşam evine götüreceği ekmek parasını nasıl 
çıkaracağını düşünen insanlar karşısında bu şe
kilde davranmak İçişleri Bakanının hakkı değil
dir. Lütfetsin salâhiyetlerini kullansın. Hattâ 
bunun dışında yüksek insanların meziyetlerini 
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kullanmak suretiyle haklarından mahrum edilen
lere haklarını teslim etsin. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOÖ-
LU (Adana Milletvekili) — Çok muhterem ar
kadaşlarım, arkadaşımın konuşmasından sonra 
bâzı hususları tavzih etmem gerekti. 

Evvelâ 80 sayılı Kanuna görö hazırlanan 
Tüzük, tamamen muhtar bir şekilde, belediyenin 
muhtariyeti esasına göre tanzim edilmiş ve ta
limatname Bakanlıkça tasdik dahi edilmemiş
tir, Bakanlığın tasdikine tâbi değildir. Beledi
yenin muhtar bir idare olarak yaptığı tasar
rufta, onun yerine geçerek, hale yerleştirilecek 
şahısları tesbit hususunda içişleri Bakanlığının 
listeler üzerinde durmasının mümkün olamıya-
cağını takdir edersiniz. 

içişleri Bakanlığının vazifesi; belediyelerin 
vâki tasarruflarında, şu veya bu idarenin ka
nun dışı tasarrufları görüldüğü takdirde, bun
ların önlenmesi bakımından kontrol ve mura
kabe etmektir. Yoksa ona ait tasarrufları yap
mak değildir. Halde yersiz kalmış veya yerle
rinden çıkarılmış kimseler için, belediyenin 
yerine kaim olarak, Bakanlığın bir tasarrufta 
bulunamıyacağmı kabul etmek lâzımdır. 

Halde yeri bulunmıyan komüsyoncular için 
hali tevsi etmek tekliflerini istanbul Belediyesi 
tetkik etmiştir ve buna tamamen hazırdır. Para 
temin edildiği takdirde, hal genişletilmek su
retiyle kendilerine yer temin edilecektir. Yap
tırdığımız tetkikata göre de böyle bir ihtiyaç 
mevcuttur. Kanun müsaittir. Bu arzuları kar
şılanacak ve hal tevsi edilerek açıkta kalanlara 
yer bulunacaktır. 

Yerleştirmede yapılan usulsüzlükler tahkik 
edilmiş ve 15 .12.1961 tarihinde de suçlu görü
lenler idare heyetine tevdi edilmiştir. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 4 ncü 
soruya geçiyoruz. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, Hopa'nın Hemsin köyü sürü 
sahiplerinin hayvanlarını İğdır ilçesine kışlat
maya götürürken yolda Kars Veliliğince dur
durulmaları ve sürü sahiplerinin İğdır'daki ara
ziden faydolanmalarmm geçen seneden beri 
menedilmiş olmaları sebebine dair sözlü sorusu 
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ve İçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu ile Tarım 

| Bakanı Cavit Oral'ın cevabı (6/19) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada, içişleri 
ve Tarım Bakanları da burada. Soruyu okutu-
yorurn. 

O. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun, içişleri ve Tarım 

Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına yüksek delâletlerini saygı ile rica ede
rim. 

Artvin C. Sentosu Üyesi 
Fehmi Alpaslan 

Sözlü soru .-
1. Aslen Hopa'nın Hemsin köylerinden olup 

hayvancılıkla iştigal eden sürü sahiplerinin, 
Artvin ve Ardahan'a ait Bilbilân yaylasından, 
35 seneden fazla zamandan beri kışladıkları 
İğdır ilçesine hayvanlarını götürürken, Kars 
Valiliğince, fırtınalı bir havada Kars - Arda
han arasındaki Sakaltutan mevkiinde durdu
ruldukları ve bu yüzden pek perişan bir vazi
yete düşüp geri dönmeye mecbur kalarak dar 
arazili Artvin'e iltica zaruretinde bırakıldıkları 
öğrenilmiştir. 

Valiliğin bu tasarrufu, hangi hukuki ve 
fi il i. sebebe dayanmaktadır? Meseleye el koymuş 
bulunan içişleri Bakanlığı, bu mevzuda ne yap
mıştır? 

2. Batüm yolu kapandıktan bu yana hay
vanların kışladıkları İğdır'daki arazinin Tarım 
Bakanlığınca Dil Çiftliği adı ile devletlcştiril-
diği ve bir kısmında tarımsal faaliyet olmakla 
beraber, büyük kısmı boş tutulan bu araziden, 
uzun süre hakkı mükteseplerine binaen ve son 
iki yıl da icarla faydalanan sürü sahiplerinin 
gecen seneden bu tarafa menedilmelerinin se
bebi nedir? Kaç sene ve hayvan başından kaçar 
lira alınmak suretiyle bu çiftlik arazisi kışla-
kiye olarak icara verilmiştir? Müktesep haklı 
sürü sahiplerinin müşkül durumları dikkate 
alınarak muamelede bir değişiklik düşünülmekte 
midir? 

BAŞKAN — Sayın içişleri Bakanı. 

İÇİŞLERİ BAKANI AHMET TOPALOĞ
LU (Adana Milletvekili) — Artvin Senatörü 
Fehmi Alpaslan arkadaşımın, bir sürü sahibi
nin sürüsünün Kars'la Artvin arasında durdu-
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rulması sebebi hakkındaki sualine arzı cevap edi
yorum. 

Hâdiseye sürü sahibi Dursun Koyuncu'nun 
Fehmi Alpaslan, arkadaşıma çektiği ve Vekâ
letime tevcih edilen telgrafla muttali oldum ve 
derhal Kars Valisinden sürünün durdurulması 
sebebini sordum. Kars Valisi, bu sene Kars'
taki kuraklık sebebiyle kendi bölgesindeki hay
vanları da barındıramıyaeaklarını ve ancak İğ
dır'daki Dil Çiftliğine Ziraat Vekâletince mü
saade edildiği takdirde bu sürülere müsaade 
edileceğini bildirdiler. Fehmi Alpaslan arkada
şıma Vekâletimden yazılan bir mektupla key
fiyet bildirildi ve Ziraat Vekâleti ile temas et
meleri ve Ziraat Vekâleti bu çiftlikte barınma 
imkânı verirse mümkün olacağı, aksi takdirde 
Kars'ın bu sene geçirdiği kuraklık sebebiyle va
linin iller İdaresi Kanununun 11 nci maddesi
nin (c) fiKrası gereğince aldığı bu tedbiri kal
dırmak için bir sebep görülmediği arz edildi. 
Keyfiyet bundan ibarettir, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Tarım Bakanı. 
TAKIM BAKANI CAVİT ORAL (Adana 

Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar, Sayi'i 
Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi Alp
aslan'ın sözlü sorusuna cevap arz ediyorum: 

1. —• 1953 yılma kadar yasak bölge olan 
İğdır Devlet Üretme Çiftliği arazisine adı geçen 
Hopa'nın Hemsin .köylülerinin hayvanlarını sok
malarının imkânsız okluğu düşünülmektedir. 
Binaenaleyh buradaki kışlık hakkı..da kadim 
haklarının mevzuubahis olamıyacağı. 

2. — 1.953 te Dil mıntakasında Devlet Üret
me Çiftliği kurulduktan sonra çifligin plân ve 
programını tekâmül ettiıinceye kadar bu vatan
daşların hayvanlarının çiftlikten ayrılan bir 
kısımdan istifade ettirilmesi cihetine gidilmiş 
ve 1958 yılında son defa istifade edecekleri ken
dilerine tebliğ edilmiştir. 

1953 yılından 1958 yılma kadar beher koyu; -
dan alman ücret şöyledir -> 

1953 50 Kuruş 
1954 150 » 
1955 250 » 
1956 400 » 
1957 500 » 
1958 600 » 

3. — Adı gecen şahısların 1958 den bu y.ma 
olduğu gibi bundan böyle de aşağıdaki sebep-
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lerden ötürü İğdır Çiftliği arazisine sokulması 
imkânsızdır. 

a) Bu çiftlikte yetiştirilmekte olan saf mor 
karaman ve merinos koyunlarının bu şahıslara 
ait diğer ırk koyunlarla melezlenme suretiyle 
ilmî yetiştiriciliğe sekte vurulacağı ve ilerde 
damızlık 'dağıtılamıyacağı. 

b) Gerek çiftliğin yetiştirdiği kıymetli da
mızlıkları bulaşık hastalıklara yakalanabileceği 
gerekse çiftlikte zuhuru muhtemel hastalıkları 
bu şahısların hayvanları vasıtasiyle muhite ya
yılabileceği ve muhitte mevcudolaıı ruam hasta
lığının da bu hayvan hareketinden ötürü geniç-
liyebileceği. 

e) Dil bölgesinin askerî yasak bölge olmadı 
sebebiyle buraya girebilmek için Bakanlar Ku
rulu kararının icabettiği. 

o) Kaçakçılık hâdiselerinin her zaman için 
mümkün olabileceği. 

d) Henüz ıslah halinde bulunan ve bir hayli 
ilerlemiş bulunan kaliteli meraların kontrol im
kânsızlığından ötürü hayvan hareiketi sebebiyle 
hemen bozulacağı. 

e) Bu bölgeye kalabalık insanların girme
siyle askerî ve idari makamların işlerinin çoğal
ması ve hattâ bunların durumlarının kontrol 
edilmemesi bakımından bu bölgede Hopa'lı ko
yun sahiplerinin sürülerinin otlatılması imkân
sızdır. 

f) Bunlara ilâveten 1961 yılı Doğuda hü
küm süren kuraklık İğdır Çiftliğinde de ker dini 
göstermiş, buna rağmen Doğu bölgesinden «mu
bayaa edilen 2 000 baş, sığırla I 000 'baş koyun 
da bu çiftliğe yerleştirilmiş'ir. 

g) Halen İğdır Çiftliğinde 3 000 baş sığır 
ile 7 000 baş koyun beslenmektedir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 

• BAŞKAN — Sayın Alpasıan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 
arkadaşlarım, izahat lütfeden her iki Bakana da 
çok çok teşekkür ederim. Gerçekten muhterem 
İçişleri Bakanı ve emirlerinde bulunan İller 
İda resi Genel Müdürlüğü mevzu ile çok yakın
dan alâkadar oldular. Ben telgrafı aldığım za
man sayın Topaloğlu'nun henüz Bakanlığı dev
ralmamış olduğu bir zamandı, o zamanki Ba
kana takdim etmiştim. Ondan sonra mesele ile 
İçişleri Bakanlığı ilgilendi. 
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Gerçi bunlar Hopalı'dır, ama tam 40 sene

den beri yazın çam yaylalarına geliyorlar, kı
şın da İğdır'a gidiyorlar. Daha evvel de Rus
ya'ya götürüyorlar, orada otlatıyorlardı. Bina
enaleyh hayvan rüsumu tamamiyle Kars vilâye
ti emrine verilmektedir. Bu hayvanlar Kars 
vilâyetinin hayvanları olarak muamele görmek
tedir. Buna rağmen adı üstünde Sakal Tutan 
mevkii o yerin en soğuk bir yeridir. Orada hay
vanların tutulmasını ben şahsan, hele bugünkü 
Anayasanın 18 nei maddesi muvacehesinde, seya
hat ve yerleşme hürriyeti denilen o kutsal mef
humun kapsamına girmesi dolayısiyl e doğru bul
madım. Bu sebeple Bakana sual tevcih etmiş
tim. 

Muhterem Tarım Bakanının verdiği izahata 
teşekkür ederim. Filvaki bir bölge Devletleşti-
rilince illâ bu bölgeden ben istifade edeceğim 
diye bir vatandaşın hukuki tasarrufuna imkân 
doğmaz. Yalnız adamlar bu sene tam mânası 
ile perişandırlar. Geçen sene İğdır'da kışlaki-
yelerini tamamladılar. Gelen telgraf d aki imza 
gerçi bir kişinin ama bu sürüler yüzlerce aile
nin koyunlarından müteşekkildir. 15 bini mü
tecaviz hayvanı Artvin'de barındırmaya imkân 
yok. Çok müşkül bir vaziyet hâsıl oldu. Bu de
rece müşkül bir vaziyet karşısında Kars mınta-
kasma 'alınmayan hayvanların yerleştirilmiş ol
duğunu söyliyen Tarım Bakanının, Kars'ın hay
vanlarından başka bir şey olmayan bu hayvan
ların da orayı terk etmemek için Tarım Bakan
lığınca bir tedbir üzerinde durulması lüzumu
nu takdir buyuracaklarını zannediyorum. Ama 
bir hakikat anlaşılmıştır ki, bu memlekette Dev
let bir yere el aitti mı, oradaki vatandaşın hali 
ne olursa olsun, onu nazara almıyor. Bu hal 
yeni bir hâdise değil, yenr arkadaşlarımıza bir 
şey demiyorum, öteden beri böyle. Devleti, el 
attığı yerlerden senelerden beri istifade etmekte 
olan insanların durumu ne olur diye, ona ufak 
bir imkân vermiyor. Bana öyle geliyor ki, bu 
.hal, Devlet Baba mefhumu ile bağdaşamaz. 

Ben aldığım izahatı hemşehrilerime, hayvan
ları ile Kars'a giden bu zevata telgraf çekmek 
sureti ile; Devletin himayesi sizler için uzaktır, 
hayvanlarınızı kesecek misiniz, satacak mısınız, 
ne yaparsanız yapınız derim. Şayet bunun bir 
vebali varsa, benim üzerime değil, bu işle ilgili 
Devlet dairesinin üzerinde toplanmıştır. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

o. — Cumhuriyet Senatosu Artvin /üyesi Feh
mi Alpaslan'ın, Millî Savunma Bakanlığına ait 
tesisler için yapılmış olan kamulaştırmalardan * 
gerçek ve tüzelkişilere borç olup olmadığına da
ir Savunma ve Maliye bakemJarmdan sötilü soru
su (6/20) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. Millî Sa
vunma Rakmııİ. Yok. Soru gelecek birlesinıe bı-
rakıhıiTŞîtır. 

6". — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Sa
kıp önal'm, Adana Memleket Hastanesinin yeni
den imgasî için her hangi bir projenin mevcudo-
lup olmadığına dair Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/21) 

BA;ŞKAN — Soru sahibi!. Burada. Saflık 
v-e Sosyal Yardım Balkanı!. Burada. 

Soruyu okut uy oram. 

OunıihuTİycit Senaitiosu Başkan! ığına 
Adana Memleket Hastanesi, sanki gecekon

dulardan teşekkül etmiş, gayrisıh'hi binalar ha
lindedir. Ook eski olan bu binaların, yağmur
lardan akmiya.ni yoktur. Son Adana'ya yağan 
yağmurlar hastaları perişan hale getirmiştir. 
Birkaç ayak merdi verile çıkılan bu gecekondu 
'binalar, Seyhan Barajı yapılmadan önce gelen 
sellerle uzun seneler su baskınına uğradığı için 
bütün duvarları giiherçileli olup gayri sıhhidir. 
Aynı zamanda Adana'nın ihtiyacına cevap vere
cek durumda değildir. Türkiye'nin dördüncü 
şehri olan Adana bu bakımdan çok ihmale uğra
mış, »seviyesiyle mütenasip bir memleket hasta
nesine kavuşamamıştır. 1957 senesinde hastane 
yeri istimlâk edilmiş, projesi için de para ayrıl
mıştı. Proje yapılmış mıdır? Şayet proje ha
zır ise bu sene başlamakta bir mahzur var mı
dır? Proje hazır değilse bir an önce ön plâna 
alınmasını 1962 senesi içinde proje ve plânın 
yapılıp binaya başlamakta bir mahzur olup ol
madığının izahını Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü olarak cevaplandırılma
sını rica edeceğim. Adana Memleket Hastane
sinin bir an önce yapılması, zayi edilmiş bir hak
kın iadesi olacaktır. 

26.. 12.1961 
Adana Senatörü 
Dr. Sakıp Ona» 
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BAŞKAN — Sayın Sağlık Bakanı. 
SAĞLIK BAKANI SUAT SEBEN (İspar

ta) — Muhterem arkadaşlarım, Adana Senatö
rü Sayın Sakıp önal arkadaşımızın Adana Dev
let hastanesine ait sözlü sorusunu cevaplandı
rıyorum, 

Adana'da halen nıevcudolan hastane 1896 
senesinde Vali Faik Paşa zamanında yapılma
ya başlanmış, 1898 senesinde Belediye Hastane
si olarak açılmıştır. 1913 senesinde özel ida
reye geçmiş ve 1954 yılma kadar özel idare 
tarafından idare edilmiştir. 1954 senesinde 
memleket hastanelerinin Sağlık Bakanlığına 
devri dolayısiyle devralınmıştır. Hastane, arka
daşımın önergesinde belirttikleri gibi, dağınık 
pavyonlardan ibaret ve asırlık harap binalar
dan müteşekkil, gayet perişan bir durumdadır. 
Halen, bu hastane rnütaaddit tamirlerle ayak
ta tutulmuş ve içine 210 yatak konmuştur. Bu 
yataklar Adananın ihtiyacını karşılamaktan 
uzaktır. Bunun için Sağlık Bakanlığı 1957 de 
şimdiki askerî hastanenin bulunduğu yerde 79 
dönümlük bir arsa istimlâk ederek burada 400 
yataklı büyük bir hastane ve, ilerde bunun 
pavyon ilâvesi suretiyle genişlemesini temin 
edecek bir proje yapmaya karar vermiş ve pro
jesi Nafıa Vekâletince yapılan müsabaka ile tos-
bit edilmiştir. Arsa için 812, bin lira verilmiş 
ve yapılan proje 1960 yılında ihaleye çıkarıla
rak 2 1 . 4 .1960 tarihinde 3 825 500 liraya ek 
kısmının ihalesi yapılmıştn. Fakat henüz inşa
at başlamadan 1 .9 .1960 tarihinde çıkarılan 
77 sayılı inşaat ve ihalelerin tasfiyesine dair 
Kanunla o yıl durdurulmuş ve mütaahhitle 
Devlet arasındaki mukavele feshettirilmiştir. 
Bu bakımdan inşaat devam edememiş ve bu iti
barla 1962 yılı bütçesine de tahsisat konulama
mıştır. Ancak bu 400 yataklı hastanenin yapı
lışı uzun süreceğinden, 1960 yılı Ocak ayında 
mevcut hastanenin yanında hiç olmazsa muvak
katen ihtiyacı karşılayacak 100 yataklı bir pav
yon inşasına karar verilmiş ve zamanında 
2 287 000 liraya ihale edilerek inşaata başla
mıştır, halen pavyon yapılmaktadır. 

1962 de pavyonun ikmali için dairesince 
tahsisat mevcuttur. Maruzatım bundan ibaret
tir. 

BAŞKAN — Sayın Sakıp önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Muhterem arka

daşlar ; Sayın Sağlık Bakanı arkadaşımıza iza-
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batından dolayı çok teşekkür ederim. Yalnız 
Adana gibi; Türkiye'nin dördüncü derecede bü
yüklükteki bir şehirde memleket hastanesinin 
bulunmayışı çok üzücüdür. Bir hastane mev
cuttur, ama o da var, fakat yok denecek va
ziyettedir. 

Kendilerinin de ifade ettikleri gibi iktisadi 
ve ticari, birçok kültürel sahada gelişmiş olan 
bir yerde, Adana gibi bir yerde hastane yap
mak mecburiyeti vardır. Memleket hastanesinin 
yanında yapılmakta olan ufak bir pavyon ihti
yacı karşılıyabilecek durumda değildir. 

Projesi yapılmış, bitmiş olan bir hastane
nin diğer yıllara talik edilmesi bizleri üzmüş
tür. Bu bakımdan Nafıa Bakanlığı ile Sıhhat 
Bakanlığı birleşip bu mevzu için bütçelerinde 
bir fasıl açılması sağlamaları suretiyle inşası 
gecikmiş bulunan bu hastanenin, hiç olmazsa 
bir an evvel yapılması, Adana'nın zayi edilmiş 
bir hakkının iadesini mümkün kılacaktır. 

Esasen bizim bütün hastanelerimizi Devlet 
bütçesi ile yapmamıza imkân yoktur. Burada şu 
noktaya temas etmek istiyorum. Her şey para
ya dayanır. Para temini ise maalesef imkânsız
dır. Bugün Balkan devletleri seviyesinde bir 
memleket sağlığını ele alacak olsak dahi, bil-

* hassa hastane tesislerimizin kifayetsiz olduğu
nu görürüz. Bu yönden hususi teşebbüslere im
kân sağlamak, onların hastaneler kurmalarına 
yardımcı olmak lâzımgelir. Bu şekilde hem va
tandaşın sıhhi yönden hayatını garanti altına 
almış, hem de memleketin Devlet bütçesinden 
harcanan paralarla ulaşamadığımız sağlık te
şekküllerine hususi teşebbüs yolu ile bir an 'ev
vel ulaşmış oluruz. Hususi hastanelerin maale
sef tutunması imkânsız haldedir. Bunlara malî 
bakımdan yardımlarda bulunalım. Amerika'da 
vardır bu usul. Meselâ Gaziantep'te bir Ame
rikan Hastanesi vardır, senede 150 - 200 bin li
ra zarar etmektedir. Fakat, buna rağmen ha
riçten yapılan yardımla yaşamaktadır. 

Bizim de hususi hastanelerimiz vardır. Ada
nanda bir hususi hastane vardır. Açılmış ka
panmış, sonra tekrar açılmış, nihayet yine 
kapanmıştır. Bu kazancı ile yürüyememekte-
dir. Bunlardan vergi almamak suretiyle, hu
susi teşebbüsü teşvik imkânı 'aranmalıdır. Böy
le bir memlekette bir hususi hastanenin kuru
luşu; hem teşvik etmek, hem de bütçe bakı-
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mmdan daha kârlı olmak yönünden faydalıdır. 
Bir hususi hastane olursa, oradaki tabipler 
hem ilmî çalışma imkânı bulup ve bununla 
beraber sağlıyacağı kazancı da Devlet bütçe
sine daha fazla fayda temin eder. Ben bâzı 
hususi hastameler görüyorum. M, bu hastane
ler olmadan evvel, 3 - 5 bin lira veriırtken„ 
bugün bilhassa kendileri 80 - 100 bin lira ver
gi verir duruma girmişlerdir. Dolayısiyle 
böyle bir durum olan hastane memlekete tam 
mân'asiyle fayda sağlıyamamakta, ve içinde 
bulunduğu güçlükleri giderme imkânları da bu
lamamaktadır. Netice itibariyle de şimdi öde--
mek zorunda olduğu vergiyi Devlete ödeyemi-
yecek duruma düşmektedir. 

Bugün bir otelde yaıtmak 15 - 20 liradır. 
Buna göre hastanelerde yatak ücretleri çok 
ucuzdur. Sağlık Bakanımızdan rica edeceğim, 
hem vergi bakımından, hem de hasta vatan
daşlara Devletin yapmaya mecbur oDduğu hu
susi hizomet bakımından hususi (teşebbüse im
kân sağlasınlar. Meselâ Adana'da Amerikalı
ların barakalar halinde bir hastaneleri vardır 
ve yatak ücreti günlük 20 dolardır. Buradan 
kendi personelleri kâfi derecede istifade eder-
ler. Onlar bu dâvalarını taşrada bile hallet
miş iken, biz kendi yurdumuzda vatandaş
larımızın bu hususta asgari ihtiyaçlarını dahi 
gideremiyoruz. Onun için Devletin, bütçe
nin kifayeltsizUliği dolayısiyle halledemediği bu 
meseleımin hallinde, hususi teşebbüsün yar
dımcı olmasını sağlamak lâzımdır. Bunun 
için de şimdiden çareler aranmalıdır. Bugün 
Adana'da bir hastanemiz vardır, af edersiniz 
içinde hayvanlar bile durmak istemeızler. Ora
yı gördükçe üzüntü içinde kalmaktayız. Eğer 
bunu görmek istiyen varsa böyle bir şehirde 
böyle bir hastanenin bulunuşu kusanın vicda

nına sığmamaktadır. 
meyi şeref sayarım. 

Hürmetlerimle. 

Bunu da burada arz et-

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

Biraz evveli yapılan seçimin nleticesini oku
tuyorum : 

Yüksiek Başkanlığa 
Doğu iliJerindjöki kıtlık durumunu mahallen 

tetkik edecek olan 5 kişilik heyet seçimine 
(122) üye iştirak etmiş ve netioede ilişik lis
tede adları yazılı olanlar nizalarunda gösterilen 
oyları almışlardır. ' 

Ara oKunur. 
11 . 1 . 1962 

Üye Üye 
Cevdet Erkut Cahit Tokgöz 

Üye 
Samii Küçük 

Doğu illerindeki kıtlık durumunu mahallen 
tetkik edeıceık olan 5 kişilik Komisyon. 

1. Hasan Ali Türkesr 
Balıkesir 

2. Turgut Gol* 
Kars 

3. Mansur Ulusoy 
Ankara 

4. Fehmi Baysoy 
Erzincan 

5. Vıehbi Ersü 
Tabiî Üye 
Cemal Tarlan 
M. Akarca 
Y. Demirdağ 
.11. Kangal 
F . Alpiskender 

A. P. 

C. H. P. 

C. K. M. P. 

Y. T. P 

106 

118 

121 

108 

115 
1 
1 
1 
1 
1 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
2/21, C. Senatosu 2/2) (S. Sayısı : 17) (1) 

(1) 17 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — Efendim; gündemin (bir defa 
görüşülecek işler kısmına gelmiş bulunuyoruz. 

Bu hususta Yüksek Heyetinize bir ciheti arz 
etmek mecburiyetini hissetmekteyiz. 

Anayasanın 92 nci maddesine göre; kanunlar 
'bir formaliteye tâbidir. Millet Meclisi ilgili ko
misyonlarından geçtikten ve Heyeti Umumiyede 
görüşüldükten sonra bir metin halinde Cumhuri
yet Senatosuna gelecek ve Cumhuriyet Senato-

830 



0. Senatosu B : 
sunda görüşülecektir. Son sözü söylemek suretiy
le Cumhuriyet Senatosu, çift meclisin kendisin
den beklendiği vazifeyi icra etmiş olacaktır. 

Anayasanın 94 ncü maddesinde bütçe görüş
meleri için ayrı bir usul tatbik edilmektedir. Bu
na göre; metin evvelâ Karma Komisyona gelmek 
te, oradan Cumhuriyet Senatosuna sevk edilmek
te ve, Cumhuriyet Senatosunda muayyen bir me
hil içinde görüşüldükten sonra tekrar Karma 
Komisyona gitmekte ve orada tekrar görüşüldük
ten sonra da Millet Meclisine intikal etmektedir. 
Bütçe için tatbik edilen bu usul, Millet Meclisi
nin ilgili komisyonlardan geçirilip Millet Mecli
sinin gündeme alındıktan ve tasarının maddeleri 
kaıbul edildikten sonra Bütçe Komisyonunun iste
di üzerine bize gelmiş bulunmaktadır. Bütçe Kar
ma Komisyonu ek ödeneklere ait tasarı ve teklif
lerin de Anayasanın 94 ncü maddesine göre tet
kik edilmesini istenmektedir. Riyaset Divanı bu 
hususu müzakere etmiş, ve bütçenin tatbiki ile il
gili bulunan gerek aktarma, gerekse ek ödenekler
de 94 ncü madde hükmünün tatbikini uygun gör
müştür. Netice itibariyle bu hususu Yüksek He
yetiniz salâhiyetini kullanarak halledebilir. Bu 
bakımdan meseleyi bir kere huzurunuza arz et
mekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Yüksek Heyetiniz tensip buyur ursa, Millet 
Meclisi Bütçe Karma Komisyonundan gönderil
miş bulunan bu tasarıyı, Anayasanın 94 ncü 
maddesine göre, bir defaya mahsus olmak kayıt 
ve şartıyla, içtüzük çıkıp hükme bağlayıncaya 
kadar ve gelenek olmamak üzere görüşelim. Bilâ
hare Tüzük işi hangi şekilde hallederse; 92 nci 
maddeye göre mi halledecek, yoksa 94 ncü mad
deye göre mi aktarmalar hakkında bir işlem yapı
lacağı katî neticeye bağlandıktan sonra hareketi 
mizi ona uydururuz. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmeye geçmeden 
önce bu hususu arz etmek istedim. 

Bu hususta söz istiyen var mı? 
Buyurun, Sayın Tigrel. 

ÎHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım; hu meselenin Divanda 
müzakeresi sırasında ben bulunmadım. Yalnız bu 
prosedür hakkında yani, Anayasanın 94 ncü mad -
desine tevfikan, ek ödeneğin teşriî organların tet
kikine arz edilmesi hususunda mütalâalarımı 
kendilerine şifahen arz ettim. Bunu kısaca açık
lamak üzere huznırunuza geldim. 
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Evvelâ; ivedilikle müzakeresi taleibedilen bu 

iki kanunun mahiyetine ve miktarına benim bir 
- itirazım olmadığını ifade etmek isterim. Yalnız 

bu paraların, bu ödeneklerin karşılığının ne su
retle temin edileceğine dair raporda ve gerekçede 
bir beyân yoktur. Milletvekilleri ve Senatörler 
için kanunun tesbit ettiği ödenekler 5 865 500 li
radır ki, bunun ödenmesi zaruridir. Fakat bunun 
karşılığı ne olmalıdır? Bütçeye ödenek konulur
ken, bunun karşılığının ne suretle temin edilece
ğine dair bir işaret görülmemektedir. Bu hususun 
açıklanmasını Karma Bütçe Komisyonu Sözcü
sünden rica edeceğim. 

ikinci ödenek 95 bin liraya aidolan bir öde
nektir. Arkadaşlarım, huzurunuzu tekrar işgal 
etmemek için, bu husustaki fikrimi de açıkla
mak istiyorum. Bugün, ne Muhaseibei Umumiye 
Kanununda, ne İçtüzükte, ne de yeni Anayasa
nın ek ödeneklerle münakale formalitesinde 
•bunların 94 ncü maddede gösterilen prosedüre 
tâbi tutulacağına dair bir tek kayıt mevcut de
ğildir. Filhakika, gerek Muhasebei Umumiye 
Kanunu, gerek içtüzüğümüz tek Meclis esası 
üzerine tanzim edildikleri için, bunlarda böyle 
bir husus hakkında hüküm bulmak imkân dâ
hilinde değildir. Şu halde Karma Komisyon ve
ya Millet Meclisi bunu neye istinaden huzuru
nuza sevk etmiş bulunuyor? Bunu araştırmak 
lâzımdır. Millet Meclisinin ve Karma Komisyo
nun noktai nazarı, eğer ek ödenek kânunları 
umumi Bütçe Kanununun bir fer'idir, binaen
aleyh buna tebean onun da Karma Komisyonda 
tetkiki icabeder, şeklinde ise, buna baştan ilti
hak etmemiş, tasarıyı Millet Meclisinden geçir
miş ve huzurunuza sevk etmiştir. Muhasebei 
Umumiye Kanunu bütçeyi şu şekilde tarif eder: 
«Bütçe; Devlet devair ve müessesatınm senevi 
varidat ve masarif atı muhammenatmı gösteren, 
Ibunlarm tatbik ve icrasına mezuniyet veren bir 
kanundur.» 

Halbuki müzakeresini yapacağımız kanun 
tasarısı, Devletin varidat ve masarifatı muham-
mıenatmı gösteren bir tasarı değildir. Benim 
noktai nazarım budur. 

Böyle olunca; Anayasanın 94 ncü maddesi 
mucibince Karma Komisyondan geçirip huzuru
nuza sevk edilmesi icabetmez. Fakat Millet 
Meclisinin evvelce yapacağı sonra rücu ettiği 
usule tdbean, muayyen encümenlerden geçip 

-••=* « > 3 1 •**•* 



O. Senatosu B : 
Millet Meclisine gelmesi ve Millet Meclisinde 
kabul edildikten sonra Heyeti Celilenize sunul
ması kanaati bende mevcuttur, öyle olmadığı 
takdirde Heye'ti Cclileriiz kanunları ve Meclisi 
murakabe vazifesini ifa etmekten uzak bulunur. 
'Bütçe Karma Komisyondan çıkarılıyor, Heyeti 
Celilenize sevk ediliyor.' Heyeti Gerileniz, encü
menlerde bir teftikika tâbi tutulmadan ve tefer
ruatı hakkında bilgi dahi edinmeden, imkân 
hâsıl olursa, tasdik veya reddedebilir. Halbuki, 
kanuni prosedüre riayet edilirse, teklifin Millet 
Meclisi Bütçe Komisyonundan geçmesi ve sonra 
Millet Meclisinde tetkik edildikten sonra da, 
Heyeti Celilenizin kaJbul veya reddetmesi icab-
edcr, Meclise sevk edilen kanunların % 20 «i 
ek ödeneğe ait bulunmaktadır. Bunlar esaslı 
ib'ir tetkikten geçmez ise ben Senatonun üzerine 
düşen vazifeyi ifa etmekten uzak kalacağı ka
naatine vardım. Fakat yine de iben yüzde yüz 
Iböyledir, demiyorum. Bu kanun bu şekilde de 
geçebilir. Fakat bir teamül teşkil etmesin ve 
bir karar halinde Senatodan çıksın denilmesin. 
Mademki ne Muhasej^ci Umumiye Kanununda, 
ne İçtüzükte ve ne de Anayasanın 94 ncü mad
desi muhtevasında dâhil değildir. Bu sebeple 
ben şahsan rica ediyorum ve bir takrirle istir
ham ediyorum. Mesele içtüzük Komisyonuna 
götürülsüıı; içtüzük Komisyonu Anayasanın 
sarahatini ve kanunlar üzerindeki ışık tutma 
vazifesini göz önüne alarak imkânın ne derece
de müsaidolac ağını tesfbit etmek suretiyle bir 
karara varsın. 

Bendeniz bu maksatla huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. Mâruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Sayın Hıfzı Oğuz Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım; bu mevzu Senatonun vazi
feleri ile alâkalı ve bir prensip meselesi olduğu 
için, burada açacağımız çığır, bundan sonra çı
karılacak kanunlarda e misal teşkil edecektir. 
Bu defa böyle olsun da ondan sıonra düşünelim, 
diyemeyiz. O hakle kısaca arz edeyim, yüksek 
malûmunuzdur ki, kanunlar Meclise iki yoldan 
gelmektedir : 

t. Tasarılar Hükümetten gelir, 
2. Teklifler her hangi bir arkadaştan gelir. 
Bu teklifler önce Millet Meclisine geliyor, 

Mejelite Başkanlığı bunu Meclisin ilgili komis
yonlarına gönderiyor. İlgili komisyonlarda mü-
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zakere edilerek Millet Meclisi Genel Kuruluna 
sunuluyor. Mecliste bir karara varıldıktan son
ra Cumihuriyet Senatosuna geliyor. Senatonun 
ilgili komisyonlarında karara bağlanıyor. On
dan sonra Senatonun Genel Kuruluna geliyor. 
Genel Kurul Millet Meclisinden geldiği şekilde, 
kabul ederse kanuniyet ke^bediyor. 

Senatoda 'aynen kabul edilmez ise, değişik 
şekil tekrar Millet Meclisine gidiyor. 

Bunun yalnız bir istisnası vardır ki, bu da 
Anayasanın 94 ncü maddesinde teslbit, tâyin ve 
taihdidolunmuştur. Ru bütçenin (görüşülmesi-
dir. Nitekim bütçe görüşmeleri önce iki Meclis 
üyelerinin müşterek olarak meydana getirdikle
ri bir Karma Komisyonda inceleniyor. Bu Kar
ına Komisyon bütçe üzerindeki tetkiklerini bi
tirdikten sıonra, 'Bütçe Millet Meclisine değil; 
Cumihuriyet Senatosuna geliyor. Bu suretle 
bütçe önce Senatoda görüşülüyor. On gün için
de karara bağlanan metin tekrar Karma Ko
misyona gönderiliyor ve oradan son »olarak 
Millet Meclisine sevk ediliyor. 

Bütçe ile alâkalı ulsul budur. 
önümüzdeki konu Anayasanın 92 nci ve 

94 ncü maddelerine uymuyor. »Bu tasan büt
çeden bir parça sayılabilir mü? İşte mesele bu
dur. IÇünkü aynı usule tâbi tutulmak isten
mektedir. Tasarı iBütçe Karma Komisyonuna 
gitmiş ve Karma Komisyon Senatoya gönde
riyor, Senato komisyonlarına gitmiyor, doğru
dan doğruya Senato Genel Kumluna geliyor. 
Bunu böyle devanı ettirirsek bir gelenek doğa
caktır. 

Benzeri teklifler de tabiî komisyonlara git
meden Cumihuriyet Senatosu Genel Kurallına 
gelecektir. Arkadaşımızın dediği gibi, bundan 
bir mahzur ortaya çıkacaktır. Bu durum kar
cısında Başkanlığın görüşüne uyularak: «Biz 
bunu bu sefer böyle Ika'bul edip kanunlaştıra
lım. Bundan sonrakiler için vaziyeti tetkik ede
lim, hangi istikamette bir karar vermek la
zımsa ona göre karar verelim.» denemez. 

Farz buyurunuz ki, tetkikatm sonunda İm 
gibi tasarılar da lönee komisyonlardan geçe
cek, sonra Senato Gjenel Kuruluna gelecek, ka
rarı verilirse, önümüzdeki tasarının kanuni
yet vâsfında gölge kalır. Binaenaleyh, tasarı
nın mahiyetine bir itirazım yoktur. Ama ka
nunlaşma prensibini daha önceden halletmek 
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ve Senatoda kanunlann, kanuniyet vasıflarını 
zedeleyici her hauıgi bir usule itibar •etmemek 
lâzımdır, kanaatindeyim. 

Riyaset Divanı teklifi ve meseleyi 'bu zavi
yeden tetkik eder ve bir karara bağlar, bu ka
rar münakaşa edilecek ise getirir, yok münaka
şa edilecek bir mevzu değil ise, mesnetleri hu
kuki ise, bakarız, biz de ona göre reylerimizi 
veririz. Mesele böyle değilse, kanun formalitesi 
bakımından bir teklifin kanunlaşması bakımın
dan her hangi bir noksanlık varsa önce bu gi
derilir. (Kanunun vasıflarına tesir- eden taraf 
kaldırılır ve iş nizamına sokulur. 

Bunu yapmak için, bu mevzuu gelecek in.li
rama tehir edelim. Alâkalı komisyon tetkik 
etsin, tereddütleri kaldırdıktan sonra huzuru
nuza getirsin. Bu şifaihi teklifi yapmak için söz 
aldım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Be'ka'ta bu hususta, ya
zılı teklifiniz yoktur. Teklifinizi yazılı olarak 

. vermeniz gerekmektedir. 
FERİT ALPİSKENDER Söz istiyorum 

efendim. 

BAŞKAN — Buyuran efendim. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) - Muh

terem arkadaşlarım, tetkikinize arz edilmiş 
bulunan ek ödenek hakkındaki kanım tekli i'-
lerine dair Başkanlık Divanı ve bâzı muhterem 
arkadaşların tereddütleri olduğu görülmekte
dir. Yeni Anayasanın yeni tatbik mevkiine 

% girmiş 'bulunması cihetliyle, Anayasadaki 'boş
lukları hiç şüphesiz İçtüzükdeki bâzı prensip
lerle doldurmak zarureti vardır. Yalnız buna. 
da Anayasada mani 'hükümler bulunmamış ol
ması şarttır. 'Bu mesele de hakikaten mühim
dir. Sayın Bekata ve S ay m Tigrel arkadaşla
rımızın üzerinde 'hassasiyetle durdukları nok
ta da budur. Öyle 'bir karar alalım ki, Anaya
sanın rulhuna uygun olsun, hukuk prensipleri
ne nıuihalif bulunmasın ve tamamen demokra
tik bir anane mâhiyetinde Cumhuriyet Senato
sunda yer almış bulunsun. Biliyorsunuz, Ana
yasanın boşluklarını doldurmak üzere İçtüzüğü 
hazırlamakta olan bir İçtüzük. Komisyonumu/ 
vardır. Bunu Umumi Heyette uzun boylu mü
zakere etmektense, (Başkanlık Divanının işti
rakiyle İçtüzük Komisyonu bunu esaslı bir su
rette incelesin, burada bir hoşluk ve yanlışlık 
var mı, İçtüzükle doldurulabilir mi. yeni bir 
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anane tesis edebilir mi, yoksa Anayasanın mut
lak sarahati karşısında bir şey yapmadan 
buna uyarak mı hareket edeleeektir'? Bunların 
her halde bir tetkik mevzuu olması icabeder. 
Bu meseleyi bu yoldan halletmeye 'başvurur
sak daha ciddî ele almış olduğumuzu ifade et
miş oluruz. 

Onun için, Yüksek Heyetinize bir de takrir 
arz edeceğim; kabulünü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığına 
göre bu hususta şifahi teklifte bulunan ve tak
rir veren sayın Bekatahıın takririni okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Şifahen arz ettiğim sebeplere binaen, önce 

ek ödenekler hakkındaki tekliflerin, görüşülme
si prensibinin halledildikten sonra müzakeresi 
için, bahis konusu tekliflerin tehirini arz ve ri
ca ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
,? Ankara 

BAŞKAN — Sayın Bekata, takririnizde 
prensiplerin ne suretle halledileceği açıklanma
mıştır. Bu hususta izahatta bulunacak mısınız 
efendim ? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Öner
geyi acele yazdığını için tasrih edeyim. Benim 
mâruzâtım şudur: Bu mevzuun Senatodaki mü
zakere şeklinin önceden halledilmesi ve tereddüt
lerin kaldırılması için, Anayasa ve Tüzük ko
misyonlarının tetkikini istiyelim ve bu tetkikin 
Konunda bir karara varılmak üzere, bugünkü 
gündemden çıkaralım. Önergemle ileri sürmek 
istediğim teklif bunu ricaden ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarını, Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız 
prensibin halli mevzuunda konuştular. Bana 
müphem geldi bu husus. Bu prensibi Riyaset 
Divanı mı halledecek, yroksa Senatoda bir mü
zakere mi açılacak? Kanunlar önce Millet Mec
lisince, sonra da Senatoca görüşülüp kabul edi
liyor. Bu bütçe mevzuu ayrı bir statüye tâbi tu
tulmuş, bütçe evvelâ Senatoda görüşülüyor. 
Gündemimizde bulunan kanunlar Bütçe Kanu
nunun tâbi olduğu statüye mi tâbi olacaktır, 
yoksa diğer kanunlardan mı addedilecektir? Bu 
hususun bir müzakere açılmak suretiyle bu Mee 
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liste halledilmesinin daha doğru olacağı kana
atini arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bu mevzuda başka söz isti-
yen olmadığına göre, şu noktayı arz etmek is
terim. Ünaldı arkadaşımızın işaret ettiği gibi, 
bu bir prensip meselesidir. Riyaset 92 ve 94 
ncü maddelerin hangisinin tatbiki gerektiği hu
susunda tereddüde düştü ve Cumhuriyet Sena
tosu salâhiyet ve hakları üzerinde önemle dur
duğu için bu mevzu daha kanunun tümü üze
rinde müzakereye geçmeden ve görüşmeden ön
ce mesele huzurunuza getirilmiş bulunmakta
dır. Yani prensibin hallini Yüksek Heyet iste
mektedir. Sayın Alp iskender arkadaşımızın bu 
hususta bir önergeleri yardır; okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin 1 nei ve 2 nei maddesinde yer alan 

ek ödenekler hakkındaki kanunların içtüzük 
Komisyonunda görüşüldükten sonra Başkanlık 
Divanı ile birlikte ihtilâfın halli hakkında bir 
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rapor hazırlanması için işin İçtüzük Komisyo
nuna havalesini arz ve teklif ederim. 

Manisa 
Ferit Alpiskender 

BAŞKAN — Sayın Bek at a da iştirak etmek
tedir. Binaenaleyh, biraz evvel okunmuş olan 
Ferit Alpiskender'in önergesini bu şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi 
idare Âmirlerinin, 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kamın teklifi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 2/6, C. Senatosu 2/3) 

(S, Sayısı : 18) (t) 

BAŞKAN — Bu da aynı-mahiyettedir ve ya
ni muameleye tâbi olacaktır. 

Gündemde görüşülecek başka bir madde kal
madığından Ki . 1 . 1962 Salı günü saat 15 te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,35 

t>9« 

li) YAZILI SORULAR VE CEVAPLAR t 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 
Uzunhasanoğlu'nun, kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyen bütün adliye memurları hakkında 
neler düşünülmekte olduğuna, dair yazdı soru 
önergesi ve Adalet Bakanı S ahir Kurutluoğlu'-
nun yazılı cevabı (7/17) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Hâkim ve savcılardan başka aynı onlar gibi 

halen kadrosuzluk yüzünden beki iyen ve bu 
yüzden bir derece üst maaşa hak kazandıkları 
halde bilfiil maaşlarını alamıyan ve bu yönden 
mağdur olan ve miktarları bir hayli kabarık 
bulunan bütün Adliye memurları hakkında bu 
mağduriyetlerinin izalesi için neler düşünül
mekte olduğunun ve bütün Adliye camiasını 
içine alacak ve sızıltılara meydan vermeden geç
mişe de şâmil ve bu yoldaki üzüntü ve haksız
lıkları gidermeye kâfi gelecek bir intibak ka
nununun Meclise sevkı hususunda bir gayret 
sarf olunup olunmadığının Adalet Bakanından 

yazılı olarak açıklanmasına delâletlerinizi arz 
ve teklif ederim. 

4 . 1 . 1962 
Bolu Senatörü 

S ı rr ı 1 Izunh asaııoğl 11 

T. C. 
Adliye Vekâleti 

'/,. 1. G. Müdürlüğü 
Sayı :1069 

10.1.1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 6 . 5 . 1962 gün, 241/305-7/17 sayılı yazıla

rına : 
Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sırrı 

Fzunlıasanoğlu'nun, kadrosuzluk yüzünden terfi 
edemiyen bütün Adliye memurları hakkında 

(I) 18 S. Saydı basmaya;:/ tutanağın sonun 
ladır 
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neler düşünülmekte olduğuna dair yazılı sorusu 
incelenmiştir. 

Halen hâkim ve C. Savcılarından başka, terfi 
müddetlerini doldurdukları -halde kadrosuzluk 
yüzünden terfi edemiyen başkâtip, zabıt kâtibi 
ve yardımcılarının sayısı 134 tür. 1962 yılı so
nuna kadar bu rakam iki misline yükselecektir. 

Bundan başka kanuni kadroları 300 liradan 
ibaret olan 1 579 mübaşir bugünkü mevzuat 
muvacehesinde ikinci üst derece maaşı olan 400 
liradan fazla maaş alamamaktadır. 

Terfi edemiyen başkâtip, zabıt kâtibi ve 
yardımcılarının terfilerini sağlamak üzere 365G 
sayılı Kanuna bağlı cetvelin Adalet Bakanlığı 
bölümünde değişiklik yapılmasını ve bu suretle 
bir miktar kadro istihsalini hedef tutan bir ka
nun tasarısı hazırlanmaktadır. Mübaşirlerin de 
hiç olmazsa üçüncü üst derece maaşı alabilme
lerini mümkün kılacak bir hüküm şevkine ça
lışılmaktadır. 

Adalet mensupları için bir intibak kanunu
nun tedvini arzuya şayan olmakla beraber Dev
let sektöründeki bütün memurları ilgilendiren 
bu husus Devlet Personel Dairesinin vazifeleri 
dâhilinde olduğundan, bu konuda Bakanlığı
mızca bir işlem yapılamamaktadır. 

Keyfiyetin soru sahibine bildirilmesine mü
saadelerini saygılarımla arz ederim. 

Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 

2. — Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi 
Fehmi Alpaslan'ın, memleketimizdeki ve ayrı
ca Artvin ilindeki açık Nahiye müdürlüklerine 
dair yazılı soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ah
met Topaloğlu'nun yazılı cevabı (7/11) 

25 .12 .1961 
C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı sorumun, Sayın İçişleri Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına yüksek de
lâletlerini saygı ile rica ederim. 

Artvin C. Senatosu Üyesi 
Fehmi Alpaslan 

Yazılı soru : 
Türkiye'mizde kaç nahiye müdürsüzdür? 

Artvin ilinde açık nahiye müdürlükleri hangile
ridir? Bunlara ve bilhassa bunlardan âdeta 
Busya'nm içerisine girmiş bulunan Maçahel 
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nahiyesine, bir müdür tâyin edilerek halkın 
haklı şikâyetlerini önleme hususunda ne düşü
nülmektedir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 11 .1 .1962 

Öz. îş. G. M. 
1. Ş. M. Muamelât 
Sayı: 511/391-839 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
î lgi : 26.12.1961 tarih ve Genel Sekreter

lik Kanunlar Müdürlüğü 187-220/7-11 sayılı 
yazılarına. 

Cumhuriyet Senatosu Artvin Üyesi Fehmi 
Alpaslan'ın Türkiye'deki ve ayrıca Artvin vi
lâyetindeki açık nahiye müdürlüklerinin adedi 
ile Rus hududunda bulunan Artvin'in Maçahel 
nahiyesine bir müdür tâyiı; edilmesi hakkında
ki yazılı önergesine cevaplarımı arz ediyorum. 

Türkiyemizin 940 nahiyesinden 324 nahiye
si ve 14 nahiyesi olan Artvin vilâyetinin de 
Maçahel, Sirya, öğdem v.» Ortaklar olmak üze
re 4 nahiyesi münhal bulunmaktadır. 

önemi açıklanan Artvin'in Maçahel nahi
yesi ile diğer açık nahiyelerine ilk fırsatta mü
dür tâyini nazarı dikkate alınacaktır. 

Keyfiyet bilgilerinize sunulur. 
Ahmet Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk 
Işık'ın, Başkale kazasının elektrik tesisatının 
yapımına dair yazılı soru önergesi ve İmar ve 
İskân Bakanı Muhiddin früven'in yazılı cevabı 
(7/12) 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıda yazılı hususların Sayın İmar ve İs

kân Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılması
na delâlet Duyurulmasını.' rica ederim. 

26.12.1961 
Faruk Işık 

Van 

1. İller Bankasınca; Başkale kazasının 
elektrik tesisatının yapımına hangi tarihte baş
lanılmıştır? 

2. Bu tesisat; mütaahhit veya müteahhit
lerine hangi tarihlerde ne kadar bedel ile ihale 
edilmiştir? 
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3. Mukavelelerine göre yapımı deruhte edi

len tesisatın ne kadar müddet zarfında yapıl
ması derpiş edilmiştir1? 

4. Mütaahhit veya mütaahhit veya müta-
ahhitler hu müddetlere riayet etmemişlerse 
haklarında ne muamele yapılmıştır? 

5. îhale bedellerine mukabil ne miktar te-
diyat yapılmıştır? 

6. Halen tesisatın hangi kısımları ikmal 
edilmiş ve hangi kısımları kalmıştır? 

7. Kalan kısmın ikmali için ne düşünül
mektedir? 

T. C. 
tmar ve iskân Bakanı 12 .1 .1962 

Plânlama ve îmar Gn. Md 
Amme Tesisleri Da. Bş. 

Sayı: 241/6402 

özü: Başkale elektrik tesisatı 
ile ilgili yazılı soru Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
i lgi: 28,12 .1961 gün ve 192 - 247 - 7/1.2 

sayılı yazılarınıza : 
Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Sayın Fa-

ru'k Işık'ın Başkale kazası elektrik tesisatının 
yapımına dair yazılı olarak cevaplandırılması
nı istedikleri hususlarla ilgili malûmatın İlişik
te sunulduğunu arz ederim. 

Muhiddin Güven 
imar ve iskân Bakam 

Başkale elektrik tesisatı ile ilgili soruların 
cevapları 

Soru : 1. iller Bankasınca; Başkale kazası
nın elektrik tesisatının yapımına hangi tarihte 
başlanmıştır? 

Cevap : Başkale Ridro - Elektrk tesisatı in
şaat kısmı yer tesliminin 3 Ağustos 1953 ve ma
kina - elektrik kısmı yer tesliminin de 9 Hazi
ran 1954 tarihinde yapılmasını mütaakıp tatbi
kat projelerinin ihzarına geçilmiştir. 

Soru : 2. Bu tesisat; mütaahhit veya müta-
ahhitlerine hangi tarihlerde ne kadar bedel ile 
ihale edilmiştir? 

Cevap : Mezkûr tesisatın inşaat ve makina 
kısımları aşağıdaki tarih ve bedellerle ayn ayrı 
mütaahhitlere ihale edilmiştir. 
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ihale tarihi 

(Mukavelo tarihi) 

İnşaat kısmı (mütaahhit Mustafa 
Bayraktar) 30 Haziran 1953 
Elektrik ve makina kısmı (Mütaahhit 
Turgut öztaşkm) 11 Şubat 1954 

ihale bedeli 

136 640,35 

161 412,41 

Yeldin 298 052,76 

Soru : 3. Mukavelelerine göre yapımı der-
uhde edilen tesisatın ne kadar müddet zarfında 
yapılması derpiş edilmiştir? 

Cevap : ilk mukavele müddeti inşaat kısmın
da 31 Ekim 1954, makina ve elektrik kısmında 
da 15 Ekim 1955 tarihine kadar ise de aşağıda 
arz edilen mücbir sebepler tahtında bu müddet
ler : 
inşaat kısmında 30 Haziran 1960 

Makina ve elektrik kısmında da 30 Haziran 1961 
tarihlerine kadar temdit edilmiştir. 

Mücbir sebeplerin başlıcaları şunlardır : 
a) ihaleye esas avan projenin tadil edilmesi 
Yer teslimini mütaakıp mahallî şartlar göz 

önünde tutularak ihaleye esas avan projenin he
men hemen tamamiyle değiştirilmesi zarureti hâ
sı! olmuş, bin netice tatbikat, projesinin ihzarı nor
malin üstünde zamana ihtiyaç göstermiştir. F e r 
iki proje arasındaki farkların başlıcaları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Karakteristikler 

Debi Q 
Süt H 
Müesses takat N 

isal e tulü L 
I sal e büzü çapı 0 
Bent tulü 
Beni yüksekliği 

Ho; ; ke direk adedi 
Cebrî boru tulü 
Cebrî boru çapı 
Servis yolu 

Avan proje 

125 l / s 
50 m 
f»8 PS 

1 400 m 
500 mm 

4 m 

Tatbikat 
projesi 

200 l / s 
•51,63 m 

J10 PS 

1 300 m 
700 mm 

12 m 
Avan projeden 

1 m daha yüksek 
97 ad 
90 m 

300 mm 
Yok 

124 ad 
93,5 m 
450 mm 

•5 K m . 

'Müesses takatin % 60 artırılmasını ve mevcut 
imkânlardan âzami istifadeyi sağlamak maksa 
d iyi e tanzim edilen tatbikat projesinde sn köşkü 
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ve santral binası ebatları da avan projeye kıya-
sen artmış bulunmaktadır. 

b) Kübaj ve keşif artışı; 
Gerek inşaat ve gerek makina ve elektrik kıs 

mmda yukarda belirtilen sebepler muvacehesin
de mukavelelerin de derpiş edilen metrajlarda, 
binnetice keşiflerde artışlar husule gelmiştir, iha
le bedeli dışında kalan ilâve işlerin de, müddet 
temdidi verilmek suretiyle aynı mütaahhitlere' 
yaptırılması cihetine gidilmiştir. 

c) îthal edilecek malzemeye ait döviz tahsi
sinin gecikmesi; 

Makina ve elektrik kısmı ile ilgili teçhizatın 
yabancı memleketlerden getirilmesi, döviz trans
ferinin yapılamaması yüzünden mümkün olama
mıştır. Bunun üzerine İller Bankası tesisata lü
zumlu malzemeyi, diğer mümasil tesislerle birlik
te ithal etmek üzere 1958 yılı Mart ayı bidayetin 
de teşebbüse geçmiş ve lüzumlu malzeme ancak 
20 Mayıs 1959 tarihinde mahalline sevk edilebil
miştir. 

d) Montaj resimlerinin geç teslimi; 
Makina ve elektrik teçhizatı siparişinin geç 

yapılması, yabancı imalâtçı firmaların vermesi 
gereken montaj resimlerinin de geç gelmesine (30 
Nisan 1958) sebebolmuş, binnetice montajla ilgili 
santral binası ve su köşkü inşaatları ilerliyeme-
miştir. 

e) Demir ve çimento teminindeki güçlükler; 
İnşaat kısmı mütaahhidine tahsis edilen ve 

mütaahhitçe 1957 Nisan ayında Karabük Fabri
kaları nezdinde siparişe bağlanan 6,5 ton demirin 
temini mümkün olamamış, bankanın 17 Temmuz 
1958 de Ticaret Bakanlığına müracaati gerekmiş 
ve ancak 1958 yılı inşaat mevsiminin sonlarına 
doğru mezkûr malzeme temin edilebilmiştir. 

Çimento temininde de güçlükle karşılaşılmış 
tır. Meselâ tesise sarf edilen 935 ton çimentodan, 
250 tonluk son parti 1958 yılı Mart - Mayıs ayla 
rında tahsis edilebilmiş ise de, mütaahhide ait is
tihkaklar Bankanın malî durumu muvacehesinde 
diğer işlerde de olduğu gibi zamanında ödeneme
miş ve mütaahhitte çimentoyu vaktinde siparişe 
(bağlıyamamıştır. 25 Eylül 1958 de siparişe bağla
nabilen bu son 250 tonluk çimento ise iş mevsimi
ne yetişememiştir. 

f) Başkale'de inşaat mevsiminin kısalığı; 
Başkale'nin coğrafi durumu da işlerin gecik

mesine sebebolmuştur. 2 500 rakımlı kasabada in
şaat mevsiminin kısa oluşu (Haziran - Eylül) 
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mütaahhitlere verilecek müddet temditlerinde 
mühim rol oynamıştır. „ ; / 

g) 1954 den sonra malzeme; ve işçilik ücret
lerinde vukubulan artış, 1958 senesinde dolar pri
minin kabul edilmesiyle fevkalâde bir hal al.ruş 
ve banka bütün mütaahhitlere Devlet Şûrasın
dan mütalâa alarak bedel farkı verilmesini kabul 
etmiş ve bu meyanda mütaajıhitlerin hali acze 
düşmesi ve işlerine devam edememesi de kabul 
edilerek bedel farkı taahhütnameleriyle mütaah
hitlere taahhütname tarihinden sonra işlerini ta-
mamlıyabilmeleri için gerekli müddetler tanın
mıştır. 

t, Soru •: 4., Mütaahhit veya mütaahhitler bu 
müddetlere riayet etmemişlerse haklarında ne 
muamela yapılmıştır? 

Cevap : Başkale - Hidro - Elektrik tesisleri 
inşaat ve tesisat mütaahhitleri 3 ncü madde
deki sebepler dölayısiyle işlerini ilk ihalede 
kararlaştırılan müddetlerde ikmal edememiş
ler ve yine bu maddede kaydedilen sebeplerle 
kendilerine müddet temditleri verilmiştir. Veri
len bu müddet temditleri neticesinde tesislerin 
mııkavcleten hangi tarihlerde tamamlanabileceği 
yine 3 ncü maddede kaydedilmiştir, inşaat mü-
taahhidi mücbir sebeplerle verilen müddette 
işini ikmâl edememiş ve bu tarihten ikmâl tarihi 
olan 18 . 11 . 1960 tarihine kadar 140 gün için 
kendisine mukavelede kayıtlı ceza tahakkuk et
tirilmiştir. 

Makina, elektrik mütaahhidi de verilen müd
dette işini ikmal edememiş ve 4 ay cezalı çalış
tırıldıktan sonra işi terketmiş olduğundan mu
kavelesi feshedilerek bankaca, işle cin nam ve 
hesabına yaptırılmasına tevessül olunmuştur. 

Soru : 5. İhale bedellerine mukabil ne mik
tar tediyat yapılmıştır? • 

Cevap : Mütaahhitlere, ihale bedellerine mu
kabil malzeme ve işçilik fiat farkı, demir ve 
çimento bedel farkından dolayı ceman 921 991,56 
lira tediyede bulunulmuştur. Mezkûr meblağ 
başlıca aşağıdaki kalemlerden terekkübetmekte-
diı\ 

İnşaat kısmında .-
istihkaklar ve fiat farkları : 742 175,87 
Çimento bedel farkı : 12 939,02 
Demir bedel farkı : 5 424,60 
İstihkaklar ve fiat farkları : 161 452,07 

Yekûn 921 991,56 

http://al.ru


O. Senatosu B 
Bu yekûna tiler Bankasınca temin olunarak 

mütaahhide verilen «206 286,47 liralık malzeme 
bedeli dâhil değildir. Bidayette makina ve elek
trik kısmı ihale bedelin dâhil teçhizat, raıü-
taahhitçe ithal imkânsızlığı dolayısiyle, ICA 
kredisinden istifade edilerek bankaca ithal edi
lerek mütaahhide teslim edilmiştir. Kur primi
nin ihdası dolayısiyle de mezkûr malzeme 3 
misli pahalı olarak temin edilebilmiştir. 

Soru : 6. Halen tesisatın hangi kısımları 
ikmal edilmiş ve hangi kısımları kalmıştır? 

Cevap : Hâlen makina ve elektrik kısmının 
% 95 i ile inşaat kısminin tamamı ikmal edil
miştir. Tesiste noksan kalan iş, cebri borunun 
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tahmil odası ile türbine bağlanması ve mevcut 
yüksek gerilim yeraltı kablosunun f e rşiy a tın
dan ibarettir. 

Soru : 7. Kalan kısmın ikmali için ne dü
şünülmektedir? 

Cevap : Makina ve elektrik kısmı mütaahhi-
dinin fesih .muamelesi tekemmül etmektedir. 
işin ikmali için lüzumlu malzemenin sonun
cusu 14 Kasım 1961 tarihinde mahalline sevk 
edilerek belediyesine teslim edilmiştir. Mevsi
min müsaade ettiği anda İller Bankası işi ema
neten ele alacak ve 3 - 4 hafta içinde tesis ik
mal edilerek işletmeye açılacaktır. 



Dönem : 1 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 

teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (2 /21 ) 

BAŞKANLIĞA 

1961 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde değişiklikler 
ması hakkındaki kanun teklifimizle gerekçesi ekte sunulmuştur. 

Gereğine emirlerinizi arz ederiz. 

îdare Âmiri îdare Âmiri idare Âmiri 
Şevki Güler Muslihittin Gürer Bahri Yazır 

GEREKÇE 

Cumhurbaşkanlığı Dairesinin 1961 yılı bütçesinin 301 nci büro giderleri bölümünün 40 ncı 
öteberi giderleri ile 80 nci memur ve hizmetliler yiyecek giderleri ile yiyecekle ilgili diğer gider
leri maddeleri, 402 nci bahçe su ve işçi giderleri bölümünün 12 nci su, 13 ncü işçi giderleri ve 
403 ncü misafir ağırlama giderleri için konulan ödenekler malî yıl içinde tamamen sarf edilmiş 
olduğu cihetle yıl sonuna kadar hizmetlerin aksamaması için ilişik cetvelde gösterilen ödenek
lerin 1961 yılı bütçesine ilâve suretiyle teminine zaruret duyulmuştur. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Kdbnisyonu 4.1.1962 
Esas No. 2/21 
Karar No. 5 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi îdare Âmirlerinin, 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla îdare 
Âmirleri, Cumhurbaşkanlığı ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır olduklan halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 301 nci (Büro giderleri), 402 nci (Bahçe ve su giderleri) ve 
403 ncü (Misafir ağırlama giderleri) bölümlerinde bulunan ödenekleri tamamiyle sarf edilmiş 
olması dolayısiyle yıl sonuna kadar hizmetlerin aksamaması için bu bölümlere (95 000) liralık 
bir ek ödenek? verilmesini temin maksadiyle kanun teklifi sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerde ve alman mütemmim malûmattan bu bölüm
lere ait ödeneklerin Ekim ayında bitmiş olduğu anlaşılmış ve malî yıl başına kadar da daha dört 
aylık bir zaman bulunduğu nazara alınarak teklif yerinde mütalâa edilmiş, maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Kanun teklifinin başlık ve birinci maddesinde geçen (Muvazenei Umumiye Kanunu) tâbiri bu 
kabîl akçalı kanunlarla tenazuru temin maksadiyle (Bütçe Kanunu) olarak değiştirilerek ve 
ekli cetvelde tertip bakımından yeniden düzenlenmek suretiyle tadilen kabul edilmiştir. 
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ikinci madde terimleri Türkçeleştirilmek suretiyle değiştirilmiş ve üçüncü madde aynen ka

bul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 

Balıkesir 
K. öztaş 

Sakarya 
N. Bayar 

Başkanvekili 
Elâzığ 

H. Müftügil 

İstanbul 
A. Oğuz 

Sakar ya 
T. Kapanlı 

1. 

Sözcü 
Ankara 
/. Seçkin 

İstanbul 
R. Ülker 

Sakarya 
K. Yurdakul 

Yozgat 
H. Akdoğan 

Ankara 
H. 0. Bekata 

Konya 
/. Baran 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 

Tabiî Üye . 
F. Kuytak 

Maraş 
E. Kaplan 

Sivas 
M. Vural 

Balıkesir 
F. Îslimyeli 

Ordu 
A. II. Onat 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

MÎLLET MECLÎSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 
TEKLÎFÎ 

1961 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1961 malî yılı Muvazene Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Cumhurbaşkanlığı kısmının ilişik cetvelde yazılı 
tertiplerine 95 000 lira munzam tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRlŞÎ 

****. 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Cumhurbaşkanlığı 
kısmının ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 95 000 
lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — 
kabul edilmiştir. 

• Bu kanun yayımı tarihinde 

Teklifin 3ncü maddesi aynen 

C. Senatosu ( S. Sayısı *. 17 } 
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Millet Meclisi İdare Âmirlerinin teklifine bağh 

CETVEL 

B. 

301 

402 

403 

M. 

40 
80 

12 
13 

Tahsisatın nev'i Zammedilen 

Büro giderleri 
Öteberi giderleri 15 0C0 
Memur ve hizmetliler yiyeceik giderleriyle, yiyecekle ilgili diğer gider
ler 15 0C0 
Bahçe, su ve işçi giderleri 
Su giderleri 30 000 
îşçi giderleri 20 000 
Misafir ağırlama giderleri 15 000 

Toplam 95 000 

Karma Bütçe Komisyonunun değiştiricine bağh 

CETVEL 

B. M. Tahsisatın nev'i Zammedilen 

301 Büro giderleri 
40 Öteberi giderleri 15 000 
80 Memur ve hizmetliler yiyecek giderleriyle, yiyecekle ilgili diğer gider

ler 15 000 

Bölüm toplamı 30 000 

402 Bahçe, su: ve i§çi giderleri 
12 Su giderleri 30 000 
13 îşçi giderleri 20 000 

Bölüm toplamı 50 000 

403 Misafir ağırlama giderleri 15 000 

Toplam 95 00ü 

ı »» • • 

. C. Senatosu ( S. Sayısı : 17 ) 





Dönem : 1 I { } 
Toplantı: ı C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : | ö 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 1961 
yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (2/6) 

T. B. M. M. 
İdare Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 
No : 3109 - 2011 

BAŞKANLIĞA 

1961 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifimiz ilişikte takdim kılın
mıştır. 

Gereğine müsaadelerini arz ederiz. 
Senato Meclisi 

İDARE AMİRLERİ 
Kâmil Karavelîoğlu Mehmet Vnaldı Nihat Pasinli 

Millet Meclisi 
İDARE ÂMİRLERİ 

Bahri Yazır Muslihittin Gürer Şevki Güler 

GEREKÇE 

25 . 10 . 1961 tarihinde Büyük Millet Meclisi fiilen teşekkül etmiştir. 1961 yılı Kurucu 
Meclis bütçesiyle alman 101 nci ödenekler, 102 nci denetçi ücreti ve 103 ncü üye yollukları 
maddesindeki tahsisatlar kalmadığından Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyle Riyaset Di
vanı üyeleri ve denetçilere ödenek tediye edile miyeceğinden her üç bölüm için ceman 5 865 500 
lira munzam tahsisata ihtiyaç vardır. 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 4.1.1962 
Esas No: 2/6 
Karar No: 4 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş ol
makla İdare Âmiri ve Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

2961 yılı Bütçesinin Kurucu Meclis kısmının 101 nci ödenekler, 102 nci denetçi ücreti ve 103 
ncü üye yollukları bölümlerinde ödenek olmadığında]! Büyük Millet Meclisi üyelerinin kanuni is
tihkakları verilememektedir. 
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Bu kanuni istihkakların tediyesini temin maksadiyle sevk edilen kanun teklifi komisyonumuz

ca da yerinde görülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 
Ancak teklifin başlık ve birinci maddesindeki (Muvazenei Umumiye Kanunu) tâbiri (Bütçe 

Kanunu) olarak değiştirilmiş ve ikinci madde terimleri Türkçeleştirilmiştir. 
Ayrıca komisyonumuzda son defa kabul edilen kanun tasarısına uygun olarak Başkanlık Diva

nı ve Denetçi ödenekleri yeniden hesabedilerek ekli cetvel buna göre tanzim edilmiş ve böylece 
ek ödenek miktarı 5 851 200 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu şekilde kanun metni ve cetvel yeniden tanzim edilmiştir. 
öncelikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Başkan Başkanvekili Sözcü 
Elâzığ Elâzığ Ankara Ankara 

ö. F. Sanaç E. Müftügü 1. Seçkin E. Oğuz Bekata 

Tabiî Üye 
F. Kuytak 

İstanbul 
R. Ülker 

Sakarya 
İV. Bayar 

Sivas 
M. Vural 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Konya 
î. Baran 

Sakarya 
T. Kapanlı 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Balıkesir 
Kadri Özta§ 

Maraş 
E. Kaplan 

Sakarya 
K. Yurdakul 

Yozgat 
/. H, Akdoğan 

İstanbul 
A. Oğuz 

Ordu 
A. H. Onat 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Yozgat 
C. Sungur 

CUMHURİYET SENATOSU VE MİLLET 
MECLİSİ İDARE ÂMİRLERİNİN 

TEKLİFİ 

1961 yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MADDE 1. —1961 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin 
Büyük MÜMet Meclisi kısmının iliçik cetvelde 
yazılı tertiplerine 5 865 500 lira munzam tahsi
sat verilmiştir. 

MADDE 2. -
itibaren meridir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerkıi Maliye 
Bakanı yürütür. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞt 

1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin (Kurucu Meclis) 
Büyük Millet Meclisi kısmının ilişik cetvelde 
yazılı tertiplerine 5 851 200 lira ek ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe garer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 18 ) 
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Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin teklifine bağh 

CETVEL 
I 

Tahsisatın nev'i 

ödenekler 
11 Başkan ödeneği 
13 T. B. M. Meclisi üyeleri ödeneği 
20 Başkanlık Divanı tazminatı* 

Doçenti ücreti 
Üye yollukları 

12 T. B. M. Meclisi Üyeleri 

Yekûn 

•Zammedilen, 

11 000 
4 272 500 

59 700 
4 800 

+ 1 517 500 

5 865 500 

B. 

101 

102 
103 

M. 

Karma Bütçe Komisyonunun değiğtiriğine bağh 

CETVEL 

Tahsisatın nev'i 

ödenekler 
11 Başkan ödeneği 
13 T. B. M. Meclisi üyeleri ödeneği 
20 Başkanlık Divanı tazminatı 

Doçenti ücreti 
Üye yollukları 

12 T. B. M. Meclisi Üyeleri 

Zammedilen 

Bölüm toplamı 

Toplam 

11 000 
4 272 500 

46 200 

4 329 700 
4 000 

1 517 500 

5 851 200 
"l • ; " 'il ı ' 1 • 1 * " " - S 
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