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2. — Gelen kâğıtlar 

Sayfa 
261 

261:262 

3. — Başkanlık Divanının Genel Kuru
la sunuşları 263 

1. — Başkanın; Millî Eğitim Bakanlı
ğınca 7475 sayılı Kanunla açılacak bir 
Teknik Okula ilâveten Zonguldak'ta ye
ni bir Teknik O'kul açılması (hakkındaki 
kanun tasarısının 24.1.1963 günlü 32 nei 
Birleşimde kabul kabul edildiği, ancak, 
Senatoda âzami müddet geçtikten sonra 
müzakere edildiğinden, Anayasanın 92 
nei maddesi gereğince Millet Meclisi 
metninin kanunlaştığı; (M. M. 1/26 C. Se
natosu 1/74) 263 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesine 
bağlı bir Teknik Okul açılmasına dair 6374 
sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hak
kındaki kanun tasarısı ile, (M. M. 1/104 
C. Senatosu 1/75) 263 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şev
ki Güler'in, Velioğlu 1308 doğumlu Tahir 
Ünlü'ye vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkındaki kanun teklifinin 

Sayfa 
muayyen müddet zarfında Senatoda gö
rüşülmediğinden Millet Meclisi metinleri 
kanunlaştığı cihetle her üç kanun dosyası
nın Millet Meclisine geri verileceği (M. M. 
2/184 C. Senatosu 2/31) 

Komisyonların, bu gibi hallere meydan 
vermemek üzere, tasarı ve teklifleri vak
tinde görüşerek Genel Kurula tevdi etme
leri gerektiği hakkındaki bildirisi 263 :264 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'ye Devlet Ba
kanı ve Başba'kan Yardımcısı Hasan Din-
çer'in, Bayındırlık Bakanı îlyas Seçkin'e 
Maliye Bakanı Ferid Melen'in, vekillik ede
ceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri (3/172) 275 

5. — Vazife ile yurt dışına -gidecek olan 
Tarım Bakanı Mehmet Izmen'e, dönüşüne 
kadar, İmar ve îskân Bakanı Fahrettin 
Kerim öökay'm vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/173) 275 

6. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri 
Üyesi Âdil Türkoğlu'na izin verilmesi hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/170) 275:276 



Sayfa | 
4. — Demeçler ve söylevler 261 
1. — Tabiî Üye Mehmet özgüneş/in; 

hir kısım mütaahhitlerin işçi istihkakları
nı zamanında ödememeleri yüzünden işçi
lerin perişan duruma düştükleri ve buna 
bir çare bulunması hakkındaki demeci 264:265 

2. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un; Al-
manya'daki Türk işçilerinin durumu hak
kında izaihatı ve işçilerin mahrum bulun
dukları bâzı haklarının korunması için Hü
kümetin tedbir alması gerektiği hakkın
daki demeci 265:268 

3. ---- Çalışına Bakanı Bülent Kce-
vit'in, Tabiî Üye 'Mehmet özgüneş ve 
Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un temas ettik
leri hususlarla bakanlığın meşgul bu
lunduğu, işçi yevmiyelerinin vaktinde 
ödenmesi konusunda yeni İş Kanununa 
hükümler konulduğu hakkındaki demeci 268: 

269 
4. — Adana Üyesi Sakıp Önal'ın, ma

hallî seçimlerin ehemmiyeti, yapılması
nın geciktiği ve bir an evvel yapılması 
için gerekli tedbirlerin alınması hakkın
daki demeci 269:270 

5. — telsileri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-
kata'nın, şehir ve kasaba muhtar seçim
leri ile ilgili tasarının Meclise sunuldu
ğu, diğer kanuni arın da birkaç gün için
de takdim edileceğini ve kanunlar Meclis
lerden ne kadar kısa zamıanda çıkarsa 
seçimlerin de o nisbette evvel yapılabi
leceği hakkındaki demeci 270:272 

6. — Millî Savunma Bakanı İlhamı 
Sancar'ın, memlekette birçok tahribata 
sebebolan kış âfetlerinin devamı sıra
sında ordu birliklerinin yardımlarını ve 
ilerisi için lüzumlu tedbirlerin alındığına 
dair demeci 272:273 

7. — İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Be-

Sayfa 
kafamın, memleketimizde hüküm süren. 
şiddetli kışlar dolayısiyle Hükümetin 
aldığı tedbirler hakkında demeci 273:274 

8. --— Aydın Üyesi Osman Saim Sarı-
göllünün, Kapıdağ yarımadası ve Mar
mara adalariyle telgraf ve telefon mu
haberatının dahi yapılamadığına ve İç
icileri Bekarımın bu hususta malûmat 
vermesi hakkındaki demeci ve içişleri 
Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm cevabı 274:275 

5. — Görüşülen işler 276 
1. - - X ve XI nci Dönem T. B. 

M. Meclisi üyelerinin ödeneklerinden 
mütevellit T. O. Ziraat 'Harikası ve Ma
liye Vekâletine olan borçlarının 10 yıl 
faizsiz taksite bağlanmasına ve tahak
kuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait 
kanun teklifinin Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi '2/251; 
C. Senatosu 2/37) (S. Sayısı : 54) [Da
ğıtma tarihi : 22 . 1 . 1963 j 276:290 

2. — 6343 sayılı Kanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesiyle 23 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi ve 43 ncü 
maddesinin kaldırılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sanayi ve Tarım Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 1/250; O. Senatosu 1/145) 
(S. Sayısı : 57) 290:291,293:295 

3. — Silâhlı Kuvvetler yakacak, ay
dınlatma, ısıtma ve soğutma kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul edi
len metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî 
Savunma, İçişleri ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 1/50; C. Senatosu 
1/141) (S. Sayısı : 59) 291:292 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Başkan; 
A) 1963 malî yıh Bütçe kanunu tasarısının 

Karma Komisyondaki görüşmelerinin sona er
diğini, 28 . 1 . 5963 Pazartesi günü üyelere 
tevzi olunacağım ve bütçe müzakerelerinin 
30 . 1 . 1963 Çarşamba günü başlıyacağmı; 

B) Arka .arkaya üç oturumda bulunmıyan 
üyelerin izinsiz sayılmalarına dair karar tat
bikatının devam ettiğini, bundan sonra oturum 
aralarında da yoklama yapılacağmı; 

C) Üyelerin haftalık izinler için Başkan
lığa, haftayı aşan izinler için de Başkanlık Di
vanına müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi. 

Mustafa Karasu hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısı; 

Şükrü Uzunca hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun .tasarısı ile; 

Hayvan hırsızlığının ımen'i hakkındaki 5617 
»ayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılma
sına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporları üze
rinde görüşüldü ve tasarıların kanunluğu kabul 
olundu. 

Asker ailelerinden muhtacolanlara yardım 
yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci madde
sinin son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu; 

Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sayılı Ka

nunda, açılacak iki teknik dkula ilâveten Zon
guldak'ta yeni teknik okulu açılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Mil
lî Eğitim ve Bütçe komisyonları ve; 

Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla 
değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna geçici bir madde eklenmesine dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma. 
Komisyonu raporları görüşüldü ve tasarıların 
kanunluğu kabul edildi. 

X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üyele
rinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Ziraat 
Bankası ve Maliye Vekâletine olan borçlarının 
10 yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve tahak
kuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları üzerinde görü
şüldü ve maddelere geçilmesi kabul edilerek 
birinci madde üzerinde bir süre görüşüldü. 

29 . 1 . 1963 'Salı günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Kâtip 
Başkan Adana 

Suad Hmjri Ürgüplü Sakıp önal 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin 

SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Maraş üyesi Ne

dim Bvliya'nın, mer'i kanunlarımızda Anaya

saya muhalif ve antidemokratik hükümlerin 
bulunup bulunmadığına dair, sözlü soru öner
gesi Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/159) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

1. — 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyona raporu (M. Meclisi 1/323, 
C. Senatosu 1/167) (Gündeme) (S. Sayısı: 
16) 

2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/337, C. Senatosu 
1/152) (Gündeme) (S. 'Sayısı: 17) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1963 
yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/325, C. Sena
tosu 1/139) (Gündeme) (S. iSayısi: 18) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/331, C. Senatosu 1/157) 
(Gündeme) (S. Sayısı- 19) 
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5. — istanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/332, C. Senatosu 
1/154) (Gündeme) (S. Sayısı: 20) 

6. —• Ankara Üniversitesi 1963 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (İM. Meclisi 1/324, O. Senatosu 1/153) 
(Gündeme) ('S. Sayısı: 21) 

7. — Ege Üniversitesi 1963 yılı bütçe kanu-
uu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/329, C\ Senatosu 1/156) (Gün

deme) (:S. Sayısı: 22) 
8. - - Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 

iyili bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko-
ıııisyotnu rapıoru (M. Meclisi 1/333, C. Senatosu 
1/158) (Gündeme) (S. Sayısı: 23) 

9. — Deflet Su İğleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu ('M. Meclisi 1/327, C 
Senatosu 1/155) (Gündeme) (:S. Sayısı: 24) 

10. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/330, C. Senatosu 1/160) (Gündeme) (S. Sa
yısı: 25) 

11. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/336, O. Senatosu 
1/159) (Gündeme) (S. Sayısı: 26) 

12. — Deflet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
t/328, O. Senatosu 1/162) (Gündeme) (S. Sa
yısı : 27) 

I 13. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
J bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Korniş-
! yonu raporu (M. Meclisi 1/334, C. Senatosu 
| 1/163) (Gündeme) ('S. Sayısı: 28) 
| 14. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
i Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasa-
| rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
i Meclisi 1/326 C. Senatosu 1/165) (Gündeme) 
i (S. Sayısı: 29) 

15. — Petrdl Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
| Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Konıis-
! yonu raporu (M. Meclisi 1/335, O. Senatosu 

1/166) (Gündeme) 'S . Sayısı: 30) 
16. — Türk Silâhlı Kuvvetleri tçh'iznıet 

Kanununun 69 ncu maddesinıin (b) fıkrasının 
tadiline dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senato
su Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Mec-

İ lisi 2/287, O. Senatosu 2/41) (Gündeme) (S. 
Sayısı: 60) 

1.7. — Bâzı cürümlerden dolayı memurlar 
ve şemkleri hakkında takip ve muhakeme usu
lüne dair 1609 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi
nin kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa, ve Adalet ve İçişle
ri komisyonları raporları (M. Meclisi 1/175, 
(•. Senatosu 1/15.1) (Gündeme) (S. Sayısı: 61) 

18. --- 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu 
Kanununun altıncı maddesine fıkralar eklen
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisin
ce kabul edilen metni ve Cumlhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/275. O. Senatosu 1/161) (Gündeme) 



B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Nizamettin özgül (Gaziantep) 

(BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
Yeter çoğunluğumuz vardır, yoklama yap

maya lüzum görmüyorum. 
BAŞKAN — iSaym arkadaşlar, gündem dı

şı söz istiyen üç arkadaşımız var ; Sayın özgü-
neş arkadaşımız, işçi problemi hakkında âcil 
bir mesele üzerinde Genel Kurulu tenvir etmek 
istiyor. İSaym Ertuğ arkadaşımız Avrupa'daki 
işçilerimiz hakkında maruzatta bulunmak isti
yor. Saym önal arkadaşımız da mahallî seçim
ler üzerinde gündem dışı söz söylemek istiyor. 

Evvelâ Başkanlık Divanı namına şunu arz et
meye mecburum ki, gerek bugün ve gerekse 
bundan sonraki günlerde Genel Kurulumuz çok 
mahmul olacaktır. O itibarla arkadaşlarımızın 
temas edecekleri mevzular üzerinde kısaca dur
maları gerekmektedir. Yarın bütçeye başladık
tan sonra her hangi bir şekilde gündem dışı 
konuşmak imkânı kalmıyacaktır. Bu itibarla 
gündem dışı konuşmalarında arkadaşların söz
lerini en esaslı noktalara inhisar ettirmelerini 
rica ediyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Başkanın; Millî Eğitim Bakanlığınca 
7475 sayılı Kanunla açılacak bir Teknik Okula 
ilâveten Zonguldak'ta yeni bir Teknik Okul açıl
ması hakkındaki kanım tasarısmm 24.1.1963 
günlü 32 nci Birleşimde kabul edildiği, ancak, 
Senatoda âzami müddet geçtikten sonra müza
kere edildiğinden, Anayasanın 92 nci maddesi 
gereğince Millet Meclisi metninim kammlaştığı 
(M. M. 1/26 C. Senatosu 1/74) 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir Teknik Okul açılmasına dair 6374 sayılı Kanu
na bir madde eklenmesi hakkındaki kanun tasa
rısı ile, (M M. 1/104 d. Senatosu 1/75) 

3. •— Afyon Katahisar Milletvekili Şevki Gü-
ler'in, Velioğlu 1308 doğumlu Tahir Ünlü'ye va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkın
daki kanun teklifinin muayyen müddet zarfın
da Senatoda görüşülmediğinden Millet Meclisi 
metinleri kammlaştığı cihetle her üç kanun dos
yasının Millet Meclisine c/erirerileeeği (M. îf. 
2/184 C. Senatosu 2/31) 

Komisyonların, bu gibi hallere meydan ver
memek üzere, tasarı ve teklifleri vaktinde görü
şerek Genel Kurula tevdi etmeleri gerektili hak<-
kındaki bildirisi. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanınız gün
demde olmıyan fakat Genel Kurulun ıttılaına 
sunulup karar alınması lâzımgelen bir hususu 
Heyeti Celilenize arza karar vermiştir, arz edi
yorum. 

Geçen gün intacettiğimiz 7475 sayılı Zon
guldak'ta yeni bir Teknik Okul açılması hakkın
daki kanun tasarısı Millet Meclisinde 8 ay 16 
gün kalmıştır. Bizde bu tasarının intaç süresi, 
Anayasanın 92 nci maddesine yöre âzami üç 
aydır. Encümenlerimiz ve tahsisen Bütçe Ko
misyonumuz son iki aydır Karma Bütçe Komis
yonundaki kesif vazifesi sebebiyle, müddetinde 
intacedip, bu tasarıyı gönderememiş, ve bu iti
barla tasarı S ay 11 gün Senatoda kalmıştır. 
Bundan evvel Genel Kurulun ittifakla tasvib-
ettiği, Anayasa. - Adalet Komisyonunun 55 esas 
ve 617 sayılı ve 21.5.1962 tarihli raporuna göre 
de tasarı Senatodaki âzami bekleme süresini dol. 
durmuştur. O itibarla bu tasarıyı bu saatte Mil
let Meclisine iade etmeye mecbur kalıyoruz. Mil
let Meclisi metninin kanunlaşmış sayılması Ana
yasa icabından bulunmaktadır. Bu hususu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabıü edilmiştir. Tasarı Millet, Meclisine 
iade olunacaktır. 

JUo —• 



C. Senatosu B : 33 
Bununla beraber iki tasarı da maalesef aynı 

duruma düşmüştür. Bunlardan birisi, Vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında, 
bir kanun teklifi, diğeri de İstanbul Teknik 
Üniversitesine aidolan bir kanundur. Fakat, 
bunlar .gündeme alınıp tabedilerek Yüksek G-e-
nel Kurula tevzi edilmiş değildir. Bu tevziat ya
pılmamakla beraber, gelen evrak arasındadır. 
Bunlar da, biri 3 ay 10 gün diğeri 3 ay 17 gün 
süre ile müddetlerini geçirdiklerine göre, gün
deme alınmadan Millet Meclisine iade zarureti 
vardır. Gündeme alınmadığına göre, ıttılaınıza 
arz ediyorum, Millet Meclisine iade edilecektir. 

Bu arada, Başkanlık Divanı, 'Sayın encümen 
arkadaşlarımıza bir noktayı hatırlatmak mec
buriyetindedir. Mütaaddit defalar arz ettiğimiz 
gibi ve 19.9.1962 Çarşamba günkü Celsede, 84 
ncü Birleşimde şu mâruzâtta bulunulmuştuk; 

4. — SÖYLEVLER 

1. — Tabiî Üye Mehmet özgüneş'in, bir kı
sım mütaahhitlerin işçi istihkaklarını samanın
da ödememeleri yüzünden işçilerin perişan du
ruma düştükleri ve buna bir çare bulunması hak
kındaki demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı ilk söız Sayın Öz
güneş'in. Buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım; bu sabah 9.00 
sıralarında AnafartaTar caddesinden geçiyor
dum. Adliye binasının 200 metre kadar aşağı
sında birtakım sefil kıyafetli insanlar toplan
mış, bağırıp çağırıyorlardı. Polisler, kendile
rini susturmaya çalışıyorlardı. Yanlarına yak
laştım, dertlerini sordum. Türkiye'nin dört 
bucağından gelmişler. Köylü işçi idiler. Aç ol
duklarını', Ankara 'da birkaç kuruiş kazanmak 
ve köylerine dönmek istediklerini söylediler. 
Ayakları çıplak denilecek- kadar açıktı. Hiç
birinin sırtında palto yoktu. Bunlar (gelmiş, 
Tapu KadoıStra Umum Müdürlüğü Arşiv bina
sında çalışmıştır. Aym 22 sinde, mü'taafhihit 
(havalar soğudu, kar var, diye işi paydos et
miştir. 22 sinden 29 una kadar tam 7 'gün 
ımütaalMıidin peşinde koşmuşlar, bu işçiler 5 
kuruş alamamışlardır. Senatoya geldim, çe
şitli idari makamlara müracaat ettim. Her-
'birinin cevabı, mahkemeye müracaat etsinler, 
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Senato kanunların tetkikatmda, sürelerle mu
kayyettir. Dilediği kadar, onları encümenler
de ve Riyaset Divanında muhafaza edemez. 
Onun için encümenlerden kendilerine havale 
edilen lâyilhaları süratle tetkik edip Başkanlık 
Divanına vermeleri ve böylece Yüksek Sena
tonun 'da kanunları rahatça tetkik etmelerine 
imkân bahşetmelerini tekrar ehemmiyetle rica 
ederiz, demiştik. Bunu tekrar hatırlatıyoruz. 
Bilhassa, bütçe müzakereleri sırasında komis
yonlar toplanarak tesbit ettiğimiz kanunları 
tetkik edip Heyeti Umumiyeye sevk etmezse, 
bunlar süresini doldurarak Cumhuriyet Sena
tosunun tetkikine sunulmadan kanuniyet kaza
nacaktır. Buna imkân Vermemelerini rica ede
ceğim. 

Bunların arkasından Genel Kurulun bütçe
den sonra da bayram ve bir kış tatili karan 
alması mümkündür. 

VE DEMEÇLER 

mütaalhlhidi! dâva etsinler, oldu. Bunun ne mâ
naya 'geldiğini, zaten muhtaç durumda olan 
insanları mahkeme kapısına göndermenin ne 
demek olduğunu arkadaşlarım bendenizden da-
Iha iyi takdir ederler. Nihayet anlayışlı bir 
kişi çıktı. Çalışma Bakanlığı Müsteşarı. Ken
disini burada hürmetle anarım. Bu iş için 2 - 3 
saatini sarf ederek uğraştı ve nihayet bana te
lefon ederek dedi ki, «Yarın olmazsa öbür »gün 
yevmiyelerini alacaklar.»1 Biz bu hususta bü
tün gayreti sarf edeceğiz. 

Şimdi, arkadaşlar ^caba bu aiç insanlar her 
zaman mutlaka Çalışma Müsteşarını bulabile
cekler midir? Mnzara 'her yerde böyle. Birkaç 
ay evvel Kayseri'de de böyle idi. Çalışmışlar 
paralarını alamamış aç insanlar, dertlerini mü-
taahhide anlatamıyorlardı. Ben kendilerini 
Valiye kadar götürdüm. Vali Muavininin bü
tün tavsiyesi de, avukat tutup mahkemeye mü
racaat etsinler, oldu. 

iŞu halde bu durumda ne yapılabilir bu in
sanlara ? Bunlara malhkeme tavsiye etmek, bun
ları Adliye kapılarına yollamaktan başka ya
pılacak çok şey olduğuna kaaniim, ben. Ve bu 
manzara Türkiye'nin (birçok vilâyetlerinde 
aynıdır. 

Yapılaıc'ak şey arka'dasjarını, Çalışma Ba
kanlığı Çalışma müdürlüklerinde özel bürolar 
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'kurmalı. Bunlar, sendikası olmıyan, derneği ol
mıyan köyden sadece ailesi için birkaç kuruş 
kazanarak geri dönmek için gelmiş bu insan
ların bu şekilde gene] haklarım almaları için 
kendilerine ucuz hattâ be'dava avukat tutmalı. 
Kendilerine mutlaka halklarını aramak için yollar 
gösterilmelidir. Bu işçilerin dertleriyle mutlaka 
ilgilenilmelidir. Sayın Başkan da biliyor, o da 
iki kişiyi dinledi ve dertlerini muhakkak be
nim kadar anlamış olacaklar. Şu halde Hükü
metin dikkatini çekmeyi bir vazife sayıyorum. 
Bu manzaralar gittikçe artmaktadır, bunlara 
mutlaka bir çare bulunmalıdır. Çalışma Ba
kanlığında özel 'bürolar açmak zarureti kendi
sini göstermektedir. 'Bu dertlerine çare bulu-
namııyan insanlara, mahkeme kapısını (göster
mek, bu aç insanlara dkmek yoksa sandöviç 
yiviniz; o yoksa pasta yiyiniz demektir, sanı
yorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Sayın 
ÖZgüneş arkadaşımız hâdise vukubulur 'bul
maz ibendenizi tenvir ettiler. Derhal Çalışma 
Baikanlığı ile, ayrıca Bayındırlık Baikarilığı ile 
temasa gertik. Bize gelen işçi heyetini iki Ba
kanlığa bu sabah gönderdik. Neticesi, kendile
rinin de temenni ettikleri gibi İnşallah Bakan
lıklarca müspet olarak halledilir. 

2. i— Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un, Alman
ya'dahi Türk işçilerinin durumu hakkında iza
hatı ve işçilerin mahrum bulundukları bâzı hak
larının korunması için Hükümetin tedbir alması 
gerektiği hakkındaki demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı. buyurun Sayın 
Ertuğ. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Avrupa Kon
seyi Umumi Heyet toplantısından dönerken 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal işler Komisyonu 
Başkanı ve Avrupa Konseyi Sosyal Komisyon 
Raportörü sıfatiyle Almanya'nın muhtelif şe
hirlerinde çalışan Türk işçilerini çalıştıkları, yat
tıkları yerlerde ziyaret ettim. Kendileriyle ve 
müesseseleriyle temaslarda bulundum. Elde et
tiğim malûmat] bu kürsüden umumi efkâra arz 
etmeyi faydalı telâkki ettiğim için söz almış bu
lunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bundan önceki vazife seyahatlerimde de böl

ge bölge işçilerimizin çalışma yerleri ve şartları 
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ile ilgilenmiş ve derhatır buyurulteağı üzere Sa
yın Çalışma Bakanından bu hususta sözlü soru 
ile bilgi istemiştim. 

Sözlü sorumu, Almanya ya yetkili ıbir görevli 
göndererek tetkik»! yapmak suretiyle yakın 
alâka ile cevaplandıran Bakanı ve yine bu kür
süden bendenizin mâruzâtım] dinlemiştiniz. 

Assamblenin son Umumi Heyet toplantısını 
mütaakıp bilhassa hava seferlerinin şiddetli kış 
sebebiyle inkıtaa uğraması dolayısiyle uçak bek
leme vaktimi yine bu mevzua hasrettim, bütün 
masrafları kendime aidolmak üzere Münih, Nu-
renberg, Bamberg, Kuburg şehirlerindeki işçile
rimizin iş yerlerini ve ikametgâhlarını bütün ça
lışma şartlarını sizlerin, dolayısiyle milletimi
zin bir temsilcisi olarak inceledim. Bundan ön
ceki seyahatte de toplantımız Ruhr bölgesinde 
olduğu için oradakileri e alâkalanmıştım. 

Bu kürsüden Sayın Bakan tarafından ifade 
buyurulduğu üzere bugün Almanya'da resmî 
kayıtlara göre 24 bin işçi vardır. Fakat hakiki 
rakam bunun üstündedir. Çünkü bilhassa bu de-
faki temaslarımda öğrendim ki birçok vatan
daşlarımız buradan turist pasaportu ile oraya 
gidiyorlar, bir müddet sonra bâzı mutavassıtla
rın delâleti ile çalışma müsaadesi alıyorlar. Bu 
noktayı bilhassa dikkatinize arz etmek isterim. 
Böyle bir ümitle buradan birçok külfete kat
lanarak, borca girerek 200 dolarlık turist dö
vizi temin ederek oraya giden vatandaşlarımız 
bu mutavassıtlar tarafından işe yerleştiriliyor
lar. Fakat tabiî tutunabildikleri kadar para mu
kabilinde. Esasen buradan bir hayli maddi kül
fete katlanarak oraya kadar giden şahıs geri 
dönemiyecek bir hale düştüğü için ortalama 
300 - 500 mark kadar bir bedeli Ödemek zorun
da kalıyor, işini yaptırıyor. Bunun için burada
ki iş bulma bürosunun Almanya'ya gitmek is-
tiyen vatandaşların muamelelerini süratle yü
rütmeleri kâfi tedbirdir. Mademki yabancı mem
lekete işçi gitmesi prensibinde bir sakınca gör
ünüyoruz o halde gideceklere, gitmesinde mah
zur olmıyanlara âzami yardımı süratle yapma
lıyız. Böylece orada vatandaşların onun bunun 
elinde gayrimeşru yollarda muamele görmesini 
önlemiş oluruz. 

Bu seyahatimde B. M. W. 
MAN Otomobil ve Kamyon fabrikalarında', 

Siemens müesseselerinde ve Coburg'daki mobil
ya imalâthanelerinde çalışan ceman 2 500 den 



Û. Senatosu B :; 
fazla işçimizle temas ettim. Münih'te Başkon
solosumuz lütfedip bana refakat etmediler, Mu
avin Başkonsolosumuzla beraber B. M. W. Oto
mobil Fabrikasını müessese personel müdürü ile 
beraber baştan sona kadar, yani bir otomobilin 
çelik levha halinden tam bir araba haline inkı
lâbına kadar bütün iş yerlerini beraber gecenin 
geç saatlerine kadar dolaştık. 

Ayrıca 600 işlimizin, 400 işçimizin ve daha 
küçük gruplar halindeki işçilerimizin kaldıkla
rı ikametgâhları yine müessese müdürü ve yar
dımcı Başkonsolos ile beraber dolaştık. Bu ziya
retten sonra müdürlük bürosunda idarecilerle 
müşterek bir toplantı yaptık, işçilerimizin dert
lerini kendilerine aksettirdim. 

Bu temaslardan ve ziyaretlerden edindiğim 
intibaları ve dinlediğim şikâyetleri şimdi yük
sek huzurunuzda açıklıyacağım. Almanya'da sa
nayi işçileri umumiyetle beş grupa ayrılıyor : 

1. Kimya sanayii, 
2. Metal sanayii, 
3. İnşaat, yol, bina, baraj ve saire, 
4. Tekstil sanayii, 
i5. Gıda sanayii. 

Bu gruplardan hemen hepsinde işçilerimiz 
çalışmaktadır. Fakat en çok metal sanayiinde 
ve inşaatta çalışıyorlar. 

Başlangıç ücretlerde bu gruplara göre değiş
mektedir. Bu sefer ziyaret ettiğim işçilerimiz 
daha çok metal sanayiinin (Otomobil, kamyon, 
fabrikaları Simens müesseseleri gibi) olduğunu 
arz etmiştim. 

Alman işçi ücretleri saat başına asgari 2.60 
âzami 3.80 Marktır. 

Bu miktar işçinin muayyen zamanda görece
ği iş miktariyle değişmektedir. Faraza bir işçi 
saatte bir levhaya 60 delik açmak zorunda ise 
bundan sonra yapacağı her fazla deliğe bir mik
tar fazla ücret alıyor, böylece günlük kazanç ça
lışma kapasitesi ile değişiyor. 

işçilerimizin hemen hepsi dil bilmediği için 
kendilerine ödenen ücret miktarının bâzan aza
lıp bâzan çoğalmasının sebebini anlıyamıyorlar. 
Çünkü iş karnelerindeki izahat Almancadır. 

Temaslarımız neticesinde bundan sonra işçi
lerin çalışma karnelerine Türkçe izahat konul
ması ziyaret ettiğimiz müesseselerce kabul edil
miştir. Ayrıca her müessesede bir tercüman va-
sıtasiyle müessese yabancı işçilerle temas etmek-
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tedir. Bizim Münilrdeki tercümanımızın hem 
iyi dil bilmediği hem de müessese lehine davra
nışını tesbit ettiğimiz için tercümanın değiştiril
mesi ve bir Üniversite öğrencisinin bu işe başla
ması temin olunmuştur. 

Burada Çalışma Bakanlığının dikkatine arz 
etmek istediğimiz bir husus vardır. 

Buradan işçilerimizi gönderirken yapılacak 
Anlaşmalara müesseselerde lisan kurslarının açıl
masının ve bu lisan kurslarına işçilerimizin de
vamının mecburiyetinin konması çok faydalı ola
caktır. Çünkü müesseseler lisan kursu açıyor
lar, başlangıçta devam tanı iken kısa zamanda 
devamsızlık son haddini buluyor ve kurslar kesi-
liyormuş. Bu konuda müesseseler böyle bir kay
dın anlaşmaya konulmasını memnunlukla karşı! ı-
yacaklarmı söylemişlerd i r. 

Şu noktayı bilhassa tebarüz ettirmek isterim 
ki, ziyaret ettiğim yerlerde gördüğüm işçilerin 
(ki sayısı 2 000 uin üstündedir) hepsinin deri i 
toplu, sevimli, zeki çocuklar olduğu dikkatimi 
çekmiştir. Birçoğu sanat okulu mezunu veya 
serbest olarak sanayi işçisidir. 

İşçiler meslek bakımından bir istifadeleri ol
madığını söylüyorlardı. Meselâ bir tesviyeci sa
natında daha çok şey öğrenmek istediği halde 
burada her gün aynı işi yaptığını beyan ediyor
du. 

Filhakika Almanya'daki sanayi müesseseleri 
seri imalât yapan müesseseler olduğu için mese
lâ bir işçi sadece bir otomobilin ön farlarını takı
yor, öteki elektrik kablolarını yerleştiriyor, öte
ki birinci kat boyasını yapıyor., ve hergün aynı 
işi tekrarlıyor. 

5 dakikada bir otomobil çıkaran bir müesse
sede elbette bir otomobilin baştan sona yapılma
sını öğrenmelerinin mümkün olamıyacağmı ken
dilerine izaha çalıştım. 

İşçilerimizin seri imalât müessesesindeki gör
gülerinin daha semereli olması için müesseseden 
rica ettim, mümkün olduğu kadar muayyen dev
re! eıle değişik bölümlerde çalıştırılmalarını is
tedim. Bunu da prensip olarak kabul ettiler. 

İşçilerimizin bâzı dertleri : 
İşçilerimizin dertlerini Yüksek Meclise du-

| ynrmayı bir vazife sayıyorum. 
İşçilerimizin ortalama kazanç miktarı ayda 

I 400 - 500 Marktır. 600 - 700 hattâ 800 Marka 
İ kadar çıkanlar m değildir. 

— 266 — 
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Öğle yemeklerim fabrikada 90 Fenik muka

bilinde yiyorlar, diğer yemeklerini yattıkları yer
de kendileri pişirmektedirler, öğle yemeklerin
de sevmedikleri et verildiğini, şikâyet ettiler. 
Müesseseye rica ettim, Türkler için domuz eti 
olmıyan bir liste tanzim edeceklerini vait ettiler. 
Akşam yemeklerini kaldıkları yerde otomatik 
olarak 10 Fenik atılınca çalışan ocaklarda pişiri-
yorlar. Çamaşırlarını yıkama müşkülâtından 
bahsettiler, idare ile temasımızda bunu da be
lirttim. Her kata bir çamaşır makinası koyma 
vaadini aldık. 

Kaldıkları yer muntazam bir binadır. Her 
odada 4 - 6 kişi temiz ranzalarda yatmaktadırlar. 
Her odanın bir banyosu ve tuvaleti vardır. 

îşçiler bu şartlar içinde ucuz yaşama imkânı
na sahiptirler. Ayda 3 - Mark tasarruf edebili
yorlar. 

îşte burada Hükümetin alâkasına arz ede
ceğimiz bir husus vardır, işçileri kazandıkları 
paradan artırdıklarını buradaki ailelerine gön
dermek istiyorlar fakat bu para dolar 9 lira 
esasından transfer ediliyor. Halbuki bunu dı
şarıda 13 küsur liradan bozdurmaları her za
man için mümkün. Bu yüzden memlekete dö
viz giremiyor. Ayrıca işçiye asgari geçim 
haddi olarak talebe dövizi gibi muamele ya
pıyorlar. Kazançtan talebeye tahsis edilen 
günde 5 dolarlık miktarı düştükten sonra arta 
kalanı tasarruf kabul ediyorlar. O zaman he
men geriye hiçbir şey kalmıyor. Böylece işçi 
memlekete dönerken serbest ithal edebileceği 
eşya, alet ve ve malzemeyi getiremiyor. Bunun da 
Mâliye Bakanlığınca değiştirilmesi zaruridir. 

işçilerimizin bir başka dileği daha var
dır. Ailelerini yanlarına getirmek istiyorlar. 
buna müsaade olunmuyormuş. Halbuki bir işçi 
oradaki kazancı ile ailesini geçindirebilir. Böy
lece iki ev beslemek gibi bir zaruret ortadan 
kalkar. Manen de daha rahat olurlar. Bir 
binada 4 - 6 kişilik odalarda ailelerinden uzak 
yaşamak işçilerimizde psikolojik bir mahrumi
yet yaratıyor. Eğer aileleri de yanlarına gi
derse çoluk çocuklun da Batı âlemini tanımak 
orada görgülerini artırmak imkânına sahibo-
lacaklardır. Bu hususu fabrika idaresi ile gö
rüştüm. İşçilerin evlerini getirmelerini onlar 
da daha faydalı buluyor. Çünkü yerli işçi
leri evlerinden alıp müesseseseye getiren oto
büs servisleri var. Moral bakımından a il o 
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hayatının faydaları da aşikârdır. Esasen bu 
şekilde ailesini getirmek istiyenler mahdut sa
yıda. Ailesini getirmek istiyen işçi ailelerine 
hattâ çalışmamak kaydı ile sadece ikamet vizesi 
verilirse mesele hallolacaktır. 

Sigorta durumları : 
işçilerimizin çocuk zammı ve emeklilik si

gortaları işlememektedir. 
Ayrıca Yunan ve italyan işçilerinin memle

ketlerinde aileleri hastalanırsa onlara bakıyor
lar. Bizimkiler bu haktan mahrum. 

Yine bir vefat halinde öteki yabancı işçilere 
tazminat verilmesine rağmen bizim işçilere ve
rilmiyor. 

İşçilerimizin arasında dikkatimi çeken ve 
üzüntü veren husus maalesef kendi aralarında 
bir samimiyet ve bir yakınlık olmayışıdır. Halbu
ki italyan ve Yunan işçileri gayet mütesanit bir 
manzara göstermektedirler. Bu husus bizim 
orada teşkilâtsız oluşumuzdan mütevellittir'. 
Konsolosluklar ve sefarethanemiz bu mevzua lâ
yık olduğu alâkayı göstermiyorlar. İşçileri top
layıp onlara bulundukları memleketin husu
siyetlerini anlatmak, bizim birer millî temsil
cimiz olduklarını hatırlatmak onları bir eği
tim bir murakabeye tâbi tutmak gibi bir va
zifeyi ihmal ediyorlar. Bu yüzden gurbette 
olmanın verdiği psikolojik yükle bu çocuk
lar sinirli ve gayrimemnun bir haleti ruhiye 
içinde yüzüyorlar. Bu yüzden birbirlerine ça
tıyorlar hattâ dışarıda hâdiselere sebeboluyor-
lar. 

Türk işçisinin Avrupa'nın en ileri bir sanayi 
ülkesinde ve tam demokratik bir rejim içinde 
çalışmalarını memleketimizin istikbali için fay
dalı görmekteyim. Bu itibarla bu faydalan
mayı âzami randımana çıkarmak üzere işçileri
mizi ciddî bir alâka ile takibedecek organla
rın faaliyete geçirilmesi şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, gündem dışı ko
nuşmanız çok yüklü. Halbuki gündemimiz de 
bir hayli yüklü. Bu hususu bir genel görüşme 
mevzuu da yapabilirsiniz. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Mâruzâtımı 
hulâsa etmeme müsaade ederseniz maddeler ha
linde arz ve ifade edeceğim : 

1. Avrupa'ya gitmek istiyen ve uygun gö
rülen işçilerimize İşçi ve t§ Bulma Bütosu âza
mi süratle âzami yardımda bulunmalı Orada 
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ihtiyaç çoktur burada gönderme sürati yavaş
lı ı\ hatt bâzı nahoş muameleler de cereyan 
etmektedir. 

2. İşçilerimizin anlaşma mukavelelerine li
san. kurslarına, devam mecburiyeti 'konulma
lıdır. Ayrıca hiç değilse basit ihtiyaçları ifa
deye yarayacak 'bir Türkçe - Almanca konuşma 
kitabı bastırılıp ellerine verilmelidir. 

>). Konsolosluk ve seferetlerin işçilerimizle 
yakinen alâkalanması temin olunmalı, çalışma 
ataşelikleri teşkil edilmelidir. 

4. İşçilerin kazanç ve geçim standardı ayrı 
bir rejime tâbi tutulmalı ve bu suretle memle
kete döviz girmesi temin olunmalıdır. Aksi 
halde kazandıkları yine orada kalacaktır. 

f>. İşçilerden ailesini getirmek istiyenlere 
ikâmet vizesine müsaade verilmelidir. 

(i. Çocuk zammı ve emeklilik sigortaları
nın, ölüm tazminatının verilmesinin sağlanma
sını temin etmelidir. 

7. İşçilerimiz görevliler tarafından sık sık 
toplantıya çağrılarak dertleri dinlenilmeli, te
sanüt içinde ve yabancı bir muhitin icapları çer
ce vresinde çalışmaları telkin olunmalıdır. 

Muhterem Başkan ve değerli senatörler. 
Bu hususlar temin olunduğu takdirde işçi

lerimizin orada çalışmalarının memlekete fay
dalar sağlıyacağını tekrar arz etmek isterim. 

Mf endim, işçileri hakkındaki mâruzâtıma, 
son verirken, bir noktaya daha temas etmekli-
ğime müsaadenizi rica edeceğim, bu da benim 
vazifemle ilgili bir mevzudur. 

Milletvekili bir arkadaşımız, Bütçe Komis
yonu 'toplantısında, Avrupa'ya giden milletve
kili ve senatörlere verilen tahsisatların şahıs
lar üzerine birtakım rakamlarla büyük meb
lâğlara baliğ olduğunu efkârı umumiyeye açık
lamıştır. Bu, hilafı hakikat bir beyandır. Yük
sek Meclis, Avrupa Konseyine iştirakimizin lü
zumuna uzun münakaşalardan sonra ve karar 
vermiştir. Bunun için gerekli yolluk ve tah-
hisat yine Meclisin, kararı ile, Bütçe Encüme
ninin tasıvMyle tahakkuk etmiştir, orada bah
sedilen rakamlar, hiçbir zaman bizim elimize 
geçen rakamlar değildir. On kişilik temsil he
yetine verilen tahsisatın yekûnu 700 bin lira
dır. Bunun da yüzde ellisi kur farkı dolayısiy-
le yine Hazineıye intikal etmektedir. Geri ka
lan % 35 i de uçak 'biletlerine 'gitmektedir. 
'Binaenaleyh bu hususu umumi efkâr önünde 
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ben de açıklamayı bir zaruri1!, bir vazife say
dım. FTürm etlerim le. 

.?. — Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in, Ta
biî Üye Mehmet özgüneş ve Elâzığ Üyesi Celâl 
FJrluğ'un temas ettikleri hususlarla Bakanlığın 
meşgul bulunduğu, işçi yevmiyelerinin vaktinde 
ödenmesi konusunda yeni İş Kanununa hüküm
ler konduğuna dair demeci. 

BAŞKAN •— Sayın Bakarı. 
ÇALIŞMA BAKANT BÜLET EOEVİT (An

kara Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli Se
nato üyeleri, iki değerli Senato üyesi Çalışma 
Bakanlığını i İlgilendiren konulara, gündem dışı 
olarak temas ettiler. Fazla vaktinizi almadan 
bu konular hakkında, kısa mâruzâtta buluna
cağım. 

Sayın Mehmet Özgüne-ş'in bahsettikleri me
sele bizim en büyük dertlerimizden biridir. Bil
hassa yapı işOerinde mahdut sayıda da olsa 
bâzı mütaalhhitler, kendileri, ekseriya iş veren 
durumunda olan Devletten olan alacaklarını 
zamanında ve hattâ bazan da daha evvel aldık
ları halde, işçilerin, hakları olan ücretlerini za
man zaman geciktirmekte, ihmal etmektedirler. 
Bâzan da bu gecikme 3 - 4 gün olarak kalma
makta, maalesef daha uzun sürelere kadar da 
varmaktadır. Pek mahdut bir sayıda mütaah-
hidin sebebokluğu bu durum, hakikaten yüz 
kızartıcı bir durumdur. Bizim de en çok üzül
düğümüz konulardan biridir. Bugünkü mevzu
at karşısında, bu şekilde kanunları ve %çi hak
larını çiğniyen kimselere karşı maalesef mah
keme yolunu göstermekten başka elimizde bir 
'müeyyide yoktur. 

Fakat Mehmet Öagüneş arkadaşımızın be
lirttiği giibi mahkeme yolu ile bu meselelerin 
halli o kadar uzun sürmektedir ki, ekseriya iyi 
niyetten uzak bâzı mütaahlhiıtler bu yüzden ce
saret bulmakta dullar. Onun için bu mevzuda 
'Bakanlığımızca hazırlanmış ve diğer Bakanlık
ların. mütalâası alınmış ve pek yakında huzu
runuza getirileceğini umduğumuz yeni İş Ka
nunu tasarısında bu gibi, bilhassa inşaat işle
rinde, dişjçi ücretlerinin ödenmesindeki haksız 
gecikmeleri önlemek için daha müessir olaca
ğını ümidettiğimiz bâzı hükümler konulmuş
tur. Şimdi, tafsilâtını iyice hatırlıyamıyorum, 
hazırlıksız geldiğim için, mütaahhitlere yapıla
cak ödemelerin, bordrolarda işçi ücretlerinin 
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ödenmiş olması şartına bağlanması şeklinde bâ
zı hükümler getirilmektedir. Bu sekilide Meh
met özgüneş arkadaşımızın huzurunuza getir
diği meselenin geniş ölçüde bir hal oa resine ka
vuşacağını ümidediyoruz. 

•Sayın Profesör Celâl Ertuğ'un Almanya.'-
daki işçilerimizle temasları hakkındaki intaba-
larını ve vardıkları sonuçları istifade ille din
ledik. Gerek, ben, gerek burada bulunan iş ve 
İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürü, görüş ve 
tavsiyelerini not ettik. Sayın Senatörün birçok 
müşahedeleri bizim de müşahedelerimizi doğru
lamaktadır. Bu arada bâzı yeni bilgiler' de 
edindik. Kendilerine teşekkür ederim. 

Kendilerinin, daha önceki sözlü sorularına 
cevabım münasebetiyle bir Çalışma. Ataşesini, 
ilk defa olarak, Almanya'ya gönderilmekte ol
duğunu bildirmiştim. Şimdi açıklıyabilirim ki, 
ilk Çalışma Ataşesi, Sayın Dışişleri Bakanının 
gösterdikleri yakın alâka ile, Dışişleri Bakan
lığından alınan bir kadro ile Almanya'ya gön
derilmiş bulunmaktadır. Kendisine verdiğimiz 
görevlerin başında; 1 - Almanya'da kurulacak 
daha geniş bir Çalışma Ataşeliği teşkilâtının, 
nasıl dlma'sı ve ne vüsatta olması gerektiği 
hakkında bize bilgi göndermesi yolundadır. 

2 ncisıi, oradaki işçilerimizin haklarında bâ
zı eksik kalmış noktalar ki, ıSayın Profesör 
Ertuğ da bunları biliyorlar, bunların tamam
lanması için, Almanların memleketimize gön
dermeyi vadettikleri heyetin gelişini çabuklaş
tırması yolundadır. Böylelikle açık kalmış iki 
nokta, yani oradaki işçilerimizin sigortalılık 
müddetinin Türkiye'deki .sigorta müddetine sa
yılması, bu bir. 2 ncisi de, diğer memleketler 
işçilerinin faydalandıkları çocuk ve aile zam-
1 arından bizim işçilerimizin de faydalanmaları
nın temini hususu. Gelecek ay içinde Türkiye'
ye geleceğini umduğumuz bu Alman Heyeti ile 
yapılacak müzakereler sonunda haile dile e ek
tir, ümidindeyiz. 

•Sayın Ertuğ'un bahsettiği, bu geçim indiri
mi meselesi üzerinde, Maliye Bakanlığı ile te
mas ettik, Maliye Bakanlığı bu hususta anla
yış gösterdi. Gerçekten işıçileri'mıiz, orada öğren
cilere nazaran çok daha ucuz yaşamak imkânı
na sahibolduklarından daha fazla para artır
ıma imkânını kendilerine tanımak gerektiğine 
inanıyoruz ve Maliye Bakanlığı ile bu hususta 
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birlikte çalışmaktayız, kendilerinin diğer tav
siyeleri üzerinde önemle duracağız. 

Teşekkür »edefini. 

4. — Adana Üyesi Sakıp Önal'm, mahallî 
seçimlerin ehemmiyeti, yapılmasının geciktiği 
ve bir an evvel yapılması için gerekli tedbirle
rin alınması hakkındaki demeci 

BAŞKAN — Sayın, önal. 
SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, memleket sathında ıstırap, 
üzüntü ve huzursuzluk yaratan mahallî seçim
ler hakkında konuşacağım. 

Halkın, halk tarafından, halk için idaresi de
mek olan demokrasinin neresindeyiz'? Hüküme
tin, Anayasanın açık hükmü, Seçim Kanununun 
açık sarahati karşısında fiilî durumu nedir? 
Demokratik anlayışı nedir? 

Hükümeti ve Hükümet Başkanını bir sene
dir Türkiye'de, demokratik nizamın nazari mü-
dafaacısı olarak görmekteyiz. Demokratik ni
zamın, kurulmuşsa, ilk şartlarından biri de ma
hallî iradei milliyelerin tecelli ettiği yerdir. Bu 
bakımdan, Hükümetin bugüne kadar, icraatı bi^ 
zatihi Hükümeti ve Hükümet Başkanım tekzib-
etmektedir. 

Demokratik nizama dâhil devletler safında 
yer almış olmamıza rağmen Birleşmiş Millet-
lerdeki itibarımızın derece ve mertebesi ne
dir? Asil Türk Milletinin arzusu, Birleşmiş Mil
letler ve dünya devletleri camiası içinde, de
mokratik Türk Hükümetinin de şerefli ve iti
barlı mevkiini almasıdır. 

Anayasa hükmü icabı olarak, 1962 de ma
hallî seçimleri yapacağını söyliyen Hükümetin ; 
sene 1963 olduğu halde, bunu tahakkuk ettirme
miş olması dünyadaki demokratik itibarımızı 
sarsmıştır. 

Bugüne kadar dış yardımlar kâfi miktarda 
sağlanamamışsa bunu yalnız devlet plânlaması 
programına bağlamayınız. 

Bizde bugün Anayasanın sarahatine rağmen, 
demokratik nizamın asli unsuru olan muhtar, 
belediye meclisi ve il genel meclisi seçimlerine 
gidilememiştir. 

Demokratik nizamın ana unsurlarının tatbi
kat sahasına konmadığı yerde demokrasiden, 
millî irade hâkimiyetinden bahsedilemez, dış 
itibarımız azalır, haricî yardımlar sekteye uğ
rar. Mahallî seçimleri en kısa zamanda yaparak 
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Parlâmento ile irtibatını sağlayıp, seçim bü
tünlüğünü fiilen mümkün kılmadıkça, kendi 
kendimizi dahi demokratik rejimle idare edil
diğimize inandıramayız, muallâkta kalmaktan 
kurtulamayız. 

Huzursuzluk köyden, Merkezî Hükümete ka
dar yaygın halde devam etmektedir. Bu ıstıra
ba çare bulmak da Hükümetin elindedir. 

Hükümetler mutlak ekseriyete istinat etme
dikçe, icrayı Hükümet etmekte müşkülât çeker
ler. 

Yalnız Parlâmentodaki mebus, senatör adedi 
kâfi değildir. 

Mahallî seçimlerin de ekseriyetine sahibol-
mak; Hükümetin içte ve dıştaki itibarını artı
rıcı en büyük faktörlerden biridir. 

Bu seçimler tahakkuk ettikten sonradır ki, 
milletin Devlete, Devletin de; millete karşılıklı 
itimat havası istikrar kesbeder. Kanayan ya
ralar sarıldıkça, noksanlar tamamlandıkça hu
zursuzluk zâîl olur. İktisadi ve ticari hayatı
mız en kısa zamanda kendi çapında büyük in
kişaflar gösterir. Şunu arz etmek isterim ki, 
Anayasamızın sarahati karşısında kapalı rejim 
olamaz. Ve fakat bir seneden fazladır ki, mem
leketin idaresi, açık rejim namı altında nevi 
cinsine münhasır bir idare tarziyîe devam et
mektedir ki, buna demokratik idare tarzı de
nemez. Zira köy, nahiye ve kaza ve şehirlerin 
iradei milliyeleri henüz tecelli etmemiştir. 

Millî Birlik Komitesi dahi en kısa zamanda 
Meclis ve Senato seçimleriyle tarihî vazifesini 
yapmış; Devlet ve Hükümetin kuruluşunu sağ
lamıştır. 

Mahallî seçimlerin baharda yapılmasını isti
yoruz. Kapalı değil, bu şekilde açık rejimde 
tam manâsiyle demokratik rejim istiyoruz. 

A. P. - C. H. P. Koalisyonunda mahalli se
çimlerin bir an önce yapılması için A. P. Gnıpu 
kendi kendini zorlamıştır. Seçimlerin yapılma
sında memleketin büyük menfaatleri vardır. 
Mahalli seçimlerde Koalisyon arzusunu izhar 
eden bir siyasi partiye A. P. yanaşmamıştır. 
Seçim istemiştir. Milletvekili ve senatörlükte 
seçim kabiliyetini kaybeden C. H. P. af koru
sunu bahane ederek Kaolisyonu bozmuştur. Ka
naatimiz odur ki, A. P. nin mahalli seçimlere gi
dilmesini istemesi Koalisyonu bozmuştur. 9 ay
dır da ikinci Koalisyon Hükümeti demokrasi
nin ana unsuru ve temeli sayılan mahalli seçim» 
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lerin yapılmasına bir türlü yanaşmamaktadır. 
Bu halimizle Birleşmiş Milletlerden ve Konsor
siyum sisteminden yardım sağlamayı düşünüyor
sak aldanıyoruz. 

Mutlak ekseriyete istinadetmiyen Hükümet
lerin içte ve dıştaki itibarı da bulunduğu şart
larla kıyaslanarak kıymetlendirilir. Anayasa, 
rafta tozlandırmak için yapılmamıştır. 

Milletin idaresini demokratik esaslara is-
tinadettirmek ve tatbikat sahasına koymak za-
ruretindeyiz. 

Halkın mahalli seçimlerle, iradei milliyesini 
en kısa zamanda tecellisini sağlamak, Hükü
metin başta gelen vazifei asliyesidir. 

Bu işte politik hesaplar, ard düşünceler var
sa, çok üzücüdür, memleketin buna tahammülü 
yoktur. Mahalli seçimlerle Hükümet istinadetti-
ği partilerin milletvekili ve senatör adediyle 
bağdaşmıyan aleyhte bir neticeyle karşılaşmak
tan korkarak bu işi geciktiriyorsa buna da 
hakkı yoktur. Halkın yüzde sekseni mahallî se
çimlere bizi zorlamaktadır. Mebus ve senatörler 
yalnız bu tazyikin altında değil, memleketin bü
yük menfaatlerinin de tazyiki altındadırlar. 

Mahallî iradei milliyeİTİn tecelli etmediği 
bir memlekette tıpkı paragleji geçirmiş bir insa
nın yatalak hali ne ise, Hükümetin de parlak fi
kirleri, programları, plânları haricî ve dahilî po
litikaları da, iktisadi ticari durumlarında mefluç 
olur. Bunu idrak etmemekte ısrar eden Hüküme
tin maksadını öğrenmek istiyoruz. 

Niçin bu kanuni vecibe en kısa zamanda ye
rine getirilmiyor, inat ediliyor. 

Arkadaşlar, hakikaten bu mahallî seçimlerin, 
bu memleketin kaderinde büyük rol oynıyacağı-
na inanıyorum. Gerek içte ve gerekse dışta hu
zur ve sükûn ve bu memleketin büyük menfaat
lerini sağlayıcı ana temeller bugün atılmamış du
rumdadır. Sizleri fazla rahatsız etmemek için hu
zurunuzdan ayrılır, hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar) 

5. — İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın §e • 
bir ve kasaba muhtar seçimleri ile ilgili tasanmn 
Meclise sunulduğu, dğer kanunların da birkaç 
gün içinde takdim edileceğini ve kanunlar Mec
lislerden ne kadar kısa zamanda çıkarsa seçim
lerin de o nisbette evvel yapılabileceği hakkın
daki dhmeci. 
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BAŞKAN — Buyurun, Sayın Bakan. 
ÎÇlŞLERÎ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKATA 

(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Sakip önal arkadaşım tasavvur ettiği bâzı 
konuları ve onun vesilesiyle bâzı tarizlerini söy
lemek imkânını bulmuş bulunuyor. Aslında doğ
rudan doğruya bir sözlü sorunun konusu olan 
ve arkadaşımız burada bulunmadığı için, günde
min birinci maddesini teşkil eden bu mevzua do
kundukları için kısaca arzı cevap edeyim. 

Soruları muayyen maksatlarla bir istikame
te doğru götürmekte, soru müessesesini dünya 
parlâmentolarmdaki tatbikatına uygunsuz bir 
istikamete götürmekte fayda olmadığını sanı
yorum. Şimdi vereceğim cevap, arkadaşımı ve 
Muhterem Senatoyu tatmin edeceği bir yana, te
lâşa lüzum olmadığını da göstermiş olacaktır. 

2 nci Koalisyon Hükümeti Haziran ayında 
ancak programını Senatoya ve Millet Meclisine 
sundu. Onu mütaakiben de yeni bir hızlı kalkın? 
manın şartları içine ve plân mevzuuna kendisi
ni verdi. Buununla beraber mahallî seçimlerin, 
yani, seçimle gelecek müesseselerdeki heyetle
rin, seçim yolu ile bir an evvel kurulabilmesi ile 
ilgili faaliyeterini de en ufak bir sekide aralık 
vermeden devam ettirdi. Şöyle ki, memleketi
mizde mahallî seçimlerle ilgili yeni kanunların 
tedvin edilebilmesini benzeri memleketlerdeki 
hazırlıklardan da faydalanılması, ilim adamla
rının mütalâalarının alınması ve bu sahada sık 
sık kanun değiştirmelere meydan verilmemesi 
için de bir hazırlığı icabettirdi. Bu itibarladır ki, 
Hükümetiniz, dört esasta toplanmış olan kanun
ları hazırladı, bunlardan şehir ve kasaba muh-
tarlariyle ilgili olan kanun tasarısını da Meclise 
takdim etti, Meclis İçişleri Komisyonundan çık
tı halen Bütçe Komisyonuna gitmiş bulunmakta
dır. Köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi kanun 
tasarısı, Belediye başkan ve meclisleri seçimi 
kanun tasarısı, îl genel meclisleri kanunu tasa
rılarım tamamen hazırladı, Hükümete sevk etti 
ve bugünlerde Meclise intikal etmiş olacaktır. 

Seçimlerin yapılma tarihiyle alâkalı sık sık 
sorulan sualin cevabını da şöylece arz edeceğim; 
bu kanunların kabulünü mütaakıp yeniden seçim 
kütükleri tanzim edilecektir. Bunlarla alâkalı 
olmak üzere bir zaman geçecektir. 

Kanunların Meclisten çıkış tarihi önceden 
tesbit edilemiyeceği için, secimin yapılnm$ı gü-
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• nün Hükümetçe tesbitine fiilî imkân bulunama

maktadır. Şu halde arkadaşım burada gösterdi
ği gayretli ilgiyi komisyonlarda da gösterdiği 
takdirde, bir an evvel kanun komisyonlardan 
çıkar, Meclisin Umumi Heyetine gelir ve kanu-
niyet kesbeder. işte kanuniyet kesbederken, kü
tüklerle ilgili mehlin ilâvesi ile hazırlanacağı za
man içinde seçimlerin yapılma tarihi, daha ka
nun Meclisten çıkarken belirmiş olur; galip ihti
mal odur. 

Meclise bir ay içnde yani bir iki gün sonra bü
tün kanunlar intikal etmiş olacaktır. Meclisten 
ne kadar evvel çıkmış olursa buna göre seçim
ler bahara yetişmiş olabilir. Zaten şimdiye ka
dar kışın seçim yapılmadığı bir teamüldür. 
Bahar, Heyetimizce seçim mevsimi olarak tâyin 
edilebilir. Şimdiye kadar seçimler baharda ya
pılırdı, bu da baharda yapılacak bir mevzudur. 
Kanunun Meclisten çıkması gecikirse seçim son
bahara kalır. O halde Hükümetin, bugün seçim 
tarihini takdir diye bir konusu yoktur. Seçim 
tarihinin takdiri Meclise ait bir mevzu haline 
gelmiştir. Hükümetin geciktirme diye de bir 
mevzuu yoktur. Bu konunun, bu itibarla basında 
olsun Meçlerde olsun bir daha, affınızı rica ede
rek söyliyeeeğim, istismar konusu yapılmaması 
için size tarihle ilgili zaman tâyin ediyorum. 
Bu mevzu hiçbir zaman için geçmiş. 1962 nin 
Sonbaharında yetişemezdi, Meclise verildiği tak
dirde de yetişemezdi. O halde kaybolmuş bir za
man bahis konusu değildir. Kışın da yapılamı-
yacağma göre Meclisin bir an evvel vazülyet ola
rak kanuniyet kesbettirdiği andan itibaren ba
hara yetişecek bir mevzudur. Bu vesile ile şunu 
arz edeyim. Hiçbir zaman için Hükümetiniz, se
çimle ilgili kanunlarda geciktirmeden bir fayda 
ummadığı bir yana, böyle bir sahaya girmiş- de 
değildir, girecek de değildir. Onun için bu konu
yu sanki Hükümet seçimi yaptırmıyormuş gibi 
kullanmak doğru bir hareket değildir - ve arz 
ettiğim tarihlerin esasları için de mütalâa edil
diği takdirde - yerinde de değildir. O halde son 
olarak şunu ifade edeceğim: Kanunlar bitmiş, bir 
tanesi Meclise takdim edilmiş, müzakerededir. 
Diğer üç tanesi de Meclise bugün - yarın veril
miş olacaktır. Çünkü Hükümete intikal etmiş ve 
arkadaşlar imza etmişlerdir, bütün muameleler 
tamamdır. Bundan Ötesi Meclisle ilgilidir, gecik
tirme bahis konusu değildir, seçimlerin yapılma
ması bahis konusu değildir. Ve Hükümet bu hiz-
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metlerde kendisine düşen vecibeyi de yapmıştır. 
Arz ederim. (Alkışlar) 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Kışın tevM-
ettiği ağırlık ve sıkıntı hakkında kısa maruzatta 
bulunup burada bulunan iki bakandan malûmat 
rica edeceğim. 

BAŞKAN — Millî Savunma. Bakanı bu hu
susta izahat vermek için söz istemiş bulunuyor. 
Ona söz vereyim. 

6'. — Millî Savunma Bakam İlhamı Sancar'ın; 
memlekette birçok tahribata sebebolan kı§ âfetle
rinin devamı sırasında ordu birliklerinin yardım
ları ve ilerisi için lüzumlu tedbirlerin alındığı hak
kındaki demeci. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI 
PANCAR (istanbul Mdlletvekili) — Muhterem 
arkadaşlarım, kış âfetleri ddlayısiyle 'Senato 
üyeleri ve Millet Meclisi üyeleri arkadaşlarım
dan birçoklarının sual!eriyle karşı karşıya Ik'al-
mış bulunmaktayım. 

Ordu, idarenin desteğinde, bu âfetler sa
hasında ne mümkün ise imkânları dâhilinde 
yapmış (bulunmaktadır. Bu sual isalhiibi arka
daşlarımı ve dolayısiyle bütün arkadaşlarımı 
malûmattar etmek için bu hususta alman ra
porları kısaca arz etmek istiyorum. '27 tarihli 
Birinci Ordudan aldığım malûmatı aynen arz 
ediyorum. 

«'istanbul 'vilâyeti 'dâhilinde şehir fırınları
nın işletilmesi için -belediye •vasıtalarına ilâve
ten '5 kazanın (Şişli, Beşiktaş, 'Fatih, Eyüp ve 
Feytinburnu fırınlarına, su yardımı Kemerbur
gaz bölgesinde (kopmuş olan elektrik tellerinin 
tamiri için muhabere .birliklerinden vasıta, er 
ve teknisyen yardımı, Rami ve Kemerburgaz 
yollarının (kardan tem'izlenmiesi için istihkâm 
iş makinesi yardımı, ayrıca Amerikan, ilk Yar
dım, 'Nişantaşı, (Beyoğlu Alman hastanelerine 
su yardımı yapılmış ve yapılmaktadır. 

Ordu bölgesinde 'Kurfallı /ve Çerkez köyde 
kara saplanan trenlere er yardımı ve buradan 
kurtarılanı sivil personele Çorlu'da Ordu evi 
'karargâh ve 'kışlalarda korunma ve harınına 
imlk'ânı, ayrıca (Silivri ve Büyükç'ekmece'de 
yolların açılması 'için karayolları vasıtalarına 
istihikâm iş makinelerinin yardımı, (bâzı .köylere 
de su ve 'gıda maddesi yardımı yapılmış ve ya
pılmaya 'devam edilmelktedir.» 
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| 28 tarihli rapor : 5 nci Köloirdu Bölgesi 

(Trakya) 
I Yolların açılmasında karayollarına personel 

ve iş makdn'alarıyla yardım edilmiş ve tali yol
lar askerî imkânlarla açılmış ve açılmaya de-

I vam .edilmektedir. Yollarda 'kalan araç ve per
sonel kurtarılmış ive kurtarma deıvam etmekte
dir. 

Silivri - Çorlu arasında kurtarılmış olan 
araçlardan 300 personelin (bir kısmı Çorlu As
kerî Hastanesine ve bir 'kısmı da Tekirdağ'a 
nakledilip oradan vapurla istanbul 'a sevk edil
miştir. Çorlu Aslkerî Hastanesiyle birlik re
virlerine hastalar yatırılmakta ve iaşe edilmek
tedir. Bu meyanda Çorlu Askerî Hastanesin-

I de '32 hasta dört ıgünden (beri iaşe olunmak
tadır. 

(Silivri - Çorlu yolunda biri İsveçli biri Hint
li iki turist ikinci derecede 'dönük olarak kur
tarılmış halen Çorlu'da tedavi 'edilmekte ve 
durumları tehlikeli değildir. 

Edirne'den (Silivri'ye kadar olan yol trafi
ğe açılmış ve yollara kurtarma maksadiyle 

I traifik devriyeleri (çıkarılmıştır. 
'Silivri ile IBüyükçelkmece arasında Karayol-

I lariy'le m'üşterdkeıı çalışılmaktadır. 
Her ^garnizonda kurtarma hazır kıtaları teş

kil edilmiş ve bütün ^garnizonların fırınlarına 
şelhirdeki fırınlarla iş (birliği un ve su yardımı 
yapılması emredilmiştir. 

Garnizonlar -civarındaki malhsur kalan ağıl
lara askerî araçlarla yem yardımı yapılmıştır. 
Köy yollarının açılmasına da çalışılmakta ve 
'hasta köylüler tedavi edilmektedir. 

H5 nci Kolordu Bölgesinde : (izmit, Ada
pazarı) 

Ankara - 'f'stanJbul yolunda kalan araç ve 
yüzlerce personel kurtarılmaktadır. Adapa
zarı 'mu su basan semtlerindeki halk askerî 
araçlarla talhliye edilmiştir. 'Sarıyer Barajının 
açılması halinde vuku .muhtemel su 'baskınına 

I Ikarşı vilâyetle iş birliği yapılarak yardım 
ekipleri hazırlanmıştır. 

Gebze iböl'gesindeki yoldaki buzlar iş ma-
kinaları dle 'kırılmaktadır. Talep vukuunda 
Adapazarı ve İzmit garnizonlarında araç ve 
muhtelif gereç (botlar da dâhil) personel yar-

| dım ekipleri kurulmuş, intizar halindedir. 
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İstanbul ve civarının 28 tarihindeki durumu: 
istanbul ve Civarı : 
İstanbul'da yalnız 66 mcı Tümen 120 sivil 

araç kurtarmış ve 21 su römorku ile ayrıca 
su bidonlu araçlarını faaliyete ıgeçirerek Taşlı-
tarla, Eyüp 'Sağmalcılar (fırınlarının su ihtiya
cını ikmal etmiştir. Ayrıca istanbul içerisinde
ki birçok okul ve (hastanelerin su içtiyaçlarını 
temin 'etmiş bir kısmına da istek üzerine vere
cek şekilde .hazırdır. 

6'6 ncı 'Tümen OB'öllgesinde istanbul'dan iaşe 
edilmekte olan köylerin yolları açılmıştır. Ter-
kos 'köyüne 'Zırhlı 'Tulgaydan 100 çuval, Çatal
ca'ya 30 çuval, Yassıviran'a hergün 5 çuval, 
Hadi'm'köy'ıe de d-evamlı olarak un yardımı ya
pılmış ve yapılmaktadır. 

Kara saplanan trenler için subay, astsubay 
«ve er yardımı yapılmış, ayrıca, Ter'kos - istan
bul arasındaki Elektrik hattı onarımına mulha-
b'ere ve istihkam birlikleriyle yardım edilmiş
tir. Bu bölgedeki Alibey köyünün suyu da 
ikmal edilmiştir. 

'Mulhterem arkadaşlar, arz ettiğim gibi bü
tün bu sahalarda Silâlhlı Kuvvetlere mensup 
birlikler, 'bütün imkânlarlyle, idareyle el bir
liği yapmış, her istimdat edilen yere koşmuş 
ve ıgere'kli yardımları yapmıştır. Bunun dışın
da idarenin yaptığı hizmetleri ise İçişleri Baka
nı arkadaşımız kendileri arz deeceklerdir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — ;Bu mevzu ile ilgili bir takrir 
var, evvelâ bunu okutacağım, sonra İçişleri 
Bakanına söz 'vereceğim. 

O. Senatosu Yüksek 'Başkanlığına 
Kon âfetler karşısında, 'Sayın iMil'lî Savun

ma Bakanımızca verilen izahata ıgöre, askerî 
birlik ve vasıtaların, âfet bölgelerinde göster
miş olduğu fevkalâde illgi ve yardımın Cum-
buriyet iSenatosunca şükranla karşılandığı hak
kındaki samimî duyguların, Sayın Millî Sa
vunma [Bakanı tarafından 'kahraman Silâlhlı 
Kuvvetlerimize duyurulmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Uşak Konya 
Kâmil Ooşkunoğlu Sedat (Jumralı 

(Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Bütün arkadaşlar ağır ve fe
lâketli 'günlerde Kahraman 'Ordumuzun yaptığı 
yardımlara minnettardır. 'Sayın 'Millî Savun-

29.1.1963 0 : 1 
ima 'Bakanımızın Senatonun bu hissiyatını Kah
raman Ordumuza ileteceklerinden eminiz v'e 
kendisinden rica ederiz. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANİ İLHAMI 
SANCAR (İstanbul 'Milletvekili) — Şeref te
lâkki ederim. 

7. — İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm, 
memleketimizde hüküm süren şiddetli kışlar do-
layısiyle Hükümetin aldığı tedbirler hakkındaki 
demeci. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

ıTA (Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım, 
bu kış, dünyanın her tarafında, bildiğiniz gibi 
ağıı- ve şiddetli geçmektedir. Şimdi arz edece
ğim. izahattan da anlaşılacaktır ki dünyanın 
muhtelif bölgelerindeki bu şiddete nazaran, 
memleketimizde bir hayli hafif olarak kışın geç
mekte olduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Fil
hakika İçişleri Bakanlığı 67 il ile temasa geçe
rek, kışın bu şiddetli, kar, fırtına, yağmur ve 
su baskınlarından hangi ölçüde müteessir olduk
ların] ve mahallî yardımları aşan merkez yardı
mına ihtiyaçları olup olmadığı 67 ilden sor
muştur. Bütün illerden cevap akniiş bulunmak
tayız. Aldığımız cevaplara göre 42 ilde, üze
rinde durulmaya değer ciddî bir hâdisenin mev-
cudolmadığım ve normal sayılabilecek ihtiyaç
ları mahallen karşılandığı için merkezden buna 
ilâveten bir yardım talebinde bulunmadıklarını 
teslbit ettik. Bunun ötesinde bulunan illerin 19 
undan merkez varidimi arını ihtiyaç gösterildiği 
ve bunları hulâsa edecek olursak bir kısım yiye
cek, yakacak ve para yardımı olarak toplayabil
diğini gördük. 

Dün Başbakanlıkta bütün vekâletlerin bu 
işlerle ilgili mesul iyetlileri toplandık ve arz et
tiğim gibi para yardımı, yiyecek ve giyecek ve 
yakacakla ilgili olarak aslında mütevazi ölçü
ler içerisinde1 yapılacak yardımları programlaş-
tırdık. Bu itibarla, bugün ilâve 19 ilin de bü
tün arzuları tatmin edilmiş duruma gelmiştir. 
Bunun dışında altı iliımiz kalıyor. Trakya'daki, 
Tekirdağ, Kırklareli, Edirne illeri, sonra, An
kara, İstanbul ve İzmir illeri. Trakya'daki kış, 
büsbütün şiddetli bir hal almıştır. Yolların ka
pandığı ve bâzı hâdiselerin vukubulduğunu bi
liyorsunuz. Hükümet bütün imkânlariyle bura
lara koşmuş ve halen Devlet Demiryolları hatları 
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tamamen trafiğe açılmış bulunmaktadır. Ka
rayollarının da mühim bir kısmı açılmıştır. 1 - 2 
küçük kısmı ise, bugün veya yarın trafiğe açıl- : 
mış bir hale gelecektir. Bir havalide de yiyecek, 
yakacak, para ve çadır yardımları vaktinde ya- j 
pılmış ve bugün için bir sıkıntı ve ıstırap ko- ! 
nusu yoktur. Bunun dışında kalan Ankara, Is- j 
tanbul ve izmir illerini de, büyük illerin huşu- I 
siyetleri dolayısiyle ayrıca inceleme konusu yap- i 
tık. Bu üç ilin vali ve belediye reislerini An- I 
kara "ya davet ettik. Kendileriyle oturup mev- i 
zuları bir bir inceledik. Gördüğümüz durum şu | 
idi : İzmir'de üzerinde durulmaya değer bir j 
konu yoktur. Ankara'da, vilâyetin halen kendi 
kudreti dışına çıkacak ve ihtiyaç arz edecek du
rumda değildir. Sadece istanbul vilâyetinde, i 
havai hatların kopuşu, suyu yükseltici motor | 
hatlarının kırılması ve .suların birkaç gün ve
rilmemiş olması ve elektriğin kesilmesi gibi arı
zalar olmuştur. Bununla beraber memnuniyetle j 
arz etmek isterim ki; hastaneler dâhil istanbul 
dahilindeki hizmetlerin hiçbiri ciddî aksama 
göstermemiş, susuzluktan dolayı ekmek yapama- j 
ma gibi, bir durum hâsıl olmamış, yiyecek, et i 
vesaire gibi hususlarda hiçbir sıkıntı olmadan 
mesele hali edilmiştir, iki gmı öncesinden itiba- j 
t en. de su hatları bağlanmış ve İstanbul'da halen 
susuz her hangi bir semt kalmamıştır. Elektrik 
meselesi de daha önce halledildiği için, İstan- | 
bul vilâyetimizin bu geçici arızası da tamamen i 
izale edilmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki kış 
aylarının şiddetli geçeceği ihtimalleri de nazarı 
itibara alınarak, bütün ihtiyat tedbirlerine te-
vessül edilmiş ve bu 3 vilâyetin bayatı sayılabi
lecek meseleleri prügramlaştırılmış bulunmakta
dır. Biraz evvel Sayın Millî Savunma Bakanı 
arkadaşımızın da arz ettiği gibi, bütün bu hiz
metlerin yapılışında her vakit övünülerek ken
dilerinin hizmetlerini, bütün memleket ölçü
sünde yaygın ve müessir şekilde gördüğümüz 
garnizon kumandanları, ellerindeki bütün güç
lerle valilere yardımcı olmuşlar ve kendileri
ne terettübeden hizmetlerde1 büyük ölçüde ba
şarı ile yapmışlardır. Bugün kış dolayısiyle 
'memleketimiz üzerinde tehlikeli' hal sayılabi
lecek bir konumuz olmadığını memnuniyetle 
arz etmek isterim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) 
Bir sual sormak istiyorum. I 
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BAŞKAN •— Gündem dışı konuşmalarda 

su a! me vz u ııibahsolmaz. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın.) -

Gündem dışı söz istemiştim. 

BAŞKAN — Daha ona sıra gelmedi efen
dim. 

Bu konuyla ilgili Sayın Ağırnaslı arkada
şımızın bir takriri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görevleri başında donarak hayata gözleri

ni yuman gazetecilerimizin ailelerine taziye 
telgrafı çekilmesini arz ve teklif eylerini, 

Ankara. 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN —- Zannederim bütün arkadaşlar 
bu talebe katılırlar. Başkanlık Divanının bu 
vazifeyi memnuniyetle ve büyük bir kederle 
yapacağını arz ederim. 

8. — Aydın Üyesi Osman Saim Sarıgöllü'-
nün, Kapıdağ yarımadası ve Marmara \ adala-
riyle telgraf ve telefon muhaberatının dahi ya
pılamadığına ve İçişleri, Bakanının bu hususta 
malûmat vermesine dair demeci ve İçişleri Ba
kanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın cevabı 

BAŞKAN —- Buyurun Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Fazla kış sebebiyle, memleketin yalnız Tekir
dağ ve Edirne bölgeleri değil, radyoların da 
bildirdiğine göre, bütün marmara bölgesi çok 
sıkıntı içindedir. Bu itibarla bir sual soracak
tım ve aynı zamanda gündem dışı söz istemiş
tim. Çdk sıkıntı içinde olan yerler, nahiyeler 
mevcuttur. Bu itibarla rica ediyorum, gayet kı
sa. olarak nıallûmat beyan etsinler. 

BAŞKAN Mütemmim izahat mı versin
ler. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Evet •efendim. 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı, arkada
şımız Marmara Bölgesi için mütemmim malû
mat rica ediyorlar, bu bölge çok büyük bir sı
kıntıdadır, diyorlar. Bu hususlarda kendilerini 
tenvir buyurmanızı rica ederim. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Sayın Başkan, izin verirseniz suallerimi tevedh 
edeyim. 

— Stt — 
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BAŞKAN — Buyurunuz. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Efendim, Marmara Denizinde Kapıdağ Yarım
adası ve Marmara adalarından halen telefon mu
haberesi yapılamamakta ve telgraf da dâhil ol
mak üzere hiçbir haber alınamamaktadır. Âde
ta mahsur bir vaziyette kalmıştır. Bendeniz, 
şahsan bir alâkam sebebiyle bahsettiğim bu 'imn-
takalardan bir yere çektiğim bir telgrafım ce
vapsız kaldı. Sayın Vekil Bey, bu hususlarda 
yani /yardım hususunda bir malûmat lütfeder
lerse çok memnun kalırım. Bu yerlerin dışarıy
la alâkaları Deniz Kuvvetlerinin telsiz - telefon 
cihazla riyile olmaktadır. Bunları da .arz etmek 
isterim. 

İÇİŞLER t BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-
TA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, Os
man Saim Sarıgöllü arkadaşım, Marmara ile 
ilgili ilâve malûmat arzu buyurdular. Bu vesi
le ile vuzuh keısbetınesi iğin tekrar bir noktayı 
belirteyim : 

29 .1.1983 O : 1 
Türkiye'de 67 il vardır. İçişleri Bakanlığı 

bu 67 ille bir bir temasa geçmiştir. Bunun 42 
sinde hiçbir hâdise yoktur. 19 unda demin arz 
ettiğim ufak - tefek yardım mevzuları vardır 
ki, bu da halledilmiştir. Diğer 6 nın 3 ü Trak-
ya'daki 3 vilâyettir. Geriye kalan 3 vilâyetin
de istanbul, Ankara, ve izmir olduğunu ifade 
ettim, izmir ve İstanbul valileri hailen Ankara'
dadır. 

Arkadaşımın bahis buyurdukları bölgelerle 
muhabere etmekteniz. Şimdi kendilerinden duy
duğum telefon irtibatının 'kesilmesi konusu 
zaman zaman bu hatlarda kısa bir zaman süren 
basit bir inkıtadan ileri gelmiş olabilir. Vekâ-
letimizdeki malûmat bunun ötesinde olmadığı 
için, tahaisen üzerinde durulmasını arzu ettik
lerine göre, bendeniz de merak ediyorum. Bu 
itibarla, bu meseleyi ayrıca tesbit ettirmeye ça
lışacağım. Hakikaten üzerinde şu anda durula-
bilecek ciddî bir mevzu vardır. Vekâlet ola
rak bildiklerimiz, biraz evvel ara ettiğimiz hu
suslardan ibarettir. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'-
m vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/173) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakam Muhlis Ete'ye Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, Bayın
dırlık Bakanı llyas Seçktn'e Maliye Bakanı Fe-
rid Melen'in vekillik edeceğine dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/172) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığından gelen 
t ezk er ey i o kutuy o ru m. 

Oum'hu riye t Senatosu B aşk ani ı gına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

ve Bayındırlık Bakanlarının dönüşlerine ka
dar, Ticaret Bakanı Muhlis Ete'ye Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in, 
Bayındırlık Bakanı llyas Seçkln'e Maliye Ba
kanı Fe-nid Melen'in vekillik etmelerinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanının tez
keresine ıttıla hâsıl olmuştur, efendim. 

o. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ta
rım Bak avı Mehmet İzmen'e, dönüsüne kadar, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tarım 

Bakanı Mehmet Izmen'in dönüşüne kadar ken
disine, imar ve iskân Bakanı Fahrettin Kerim 
Gökary'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Sayın Cumhurbaşkanının tez
keresine ıttıla hâsıl olmuştur, efendim. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi 
Âdil Türkoğlu'na izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/170) 

BAŞKAN — Âdil Türkoğlu arkadaşımıza 
ait izin tezkeresini okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Âdil 

275 
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Türkoğhı'nun hastalığına binaen 5 .1 .1963 ta
rihinden itibaren 20 gün müddetle izinli sayıl
ması Başkanlık Divanının 24 .1 .1963 tarihli 
t opl antısi'iıda karar 1 aştı rılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasvibinize arz olunur. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet (Senatosu Başkanı 

BAŞKAN — Âdil Tünkoğlu arkadaşımızın 
5 . 1 . 1963 tarihinden itibaren 20 gün izinli sa
yılmasını reylerinize arz ediyorum, kabul eden
ler... Etmdyenler.,. Kabul 'edilmiştir. 

Bütçe Encümeni Sayın Başkanı Muhittin 
Kılıç arkadaşımızla İlhamı Sancar arkadaşımı
zın bir önergeleri var, okutuıyorıım. 

ıSenato Başkanlığınla 
Gündemin iki defa görüşülecek işler meya-

ıundaki Silâhlı Kuvvetler yakacak, aydınlatma 
ve soğutma kanun tasarısının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz vo teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Konya 

Muhittin Kılıç 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münde birinci görüşmesi yapılacak işler sıra
sında bulunan Silâhlı Kuvvetler yakacak, ay
dınlatma, ısıtma ve soğutma kanun tasarısının 
malî yılın yaklaşmış olması dolayısiyle öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesinin oya arz edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Millî Savunma Bakanı 
îlhanıi Sancar 

•BAŞKAN — İki takrir de aynı mevzua 
taallûk etmektedir. Tasarı esasen gündemimiz
dedir. Takrirlerdeki öncelik ve ivedilik husus
larını ayrı ayrı reylerinize arz edeceğim, önce
likle müzakeresini kabul buyuranlar... Kabul 

BAŞKAN — Gündemimizde zaten üç tane 
tasarı vardır. Bunlardan ikisi hakkında geçen 
oturumda öncelik ve ivedilik kararı istihsal 
edilmişti. Şimdi de Silâhlı Kuvvetler yakacak, 
aydınlatma, ısıtma ve soğutma kanun tasarısı 
hakkında ivedilik ve öncelik kabul buyurulmuş 
bulunmaktadır. Binaenaleyh bu sıraya göre mü
zakereye devam edeceğiz. 
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etmiıyenler... öncelikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

İvedilikle müzakeresini kabul edenler... Et* 
ırıiyenler... İvedilikle müzakeresi kabul edil
miştir. 

Sayın Çalışma Bakanımız Bülent Ecevit'in 
bir takriri var, okuyup reylerinize arz edece
ğim : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İşçi Sigortaları Kurumu Kuruluş ve görev

leri hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesine fık
ralar eklenmesi ile ilgili kanun tasarısı, iş gü
venliğini ve işçi sağlığını korumak bakımın
dan gerekli imkânları sağlamayı derpiş ettiğin
den hayati önem taşımaktadır. 

Bu itibarla, gelen evrak arasında bulunan 
tasarının gündeme alınarak öncelikle görüşül
mesini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Çalışma Bakanı 
Bülent Ecevit 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanımızın 
takririnde bahsedilen tasarı, gelen evraklar ara
sında ; 18 numaradaki tasarıdır. (Gelen kâğıt
lar dağıtılmadı sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, dağıtılmıştır. 
Teklif vardır, bunu reyinize arz etmeye mec
buruz. Bu hususta mütemmim izahat istiıyorsa-
nız Sayın Bakandan izahat alabiliriz. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara Milletvekili) — Gelecek; oturumda da 
görüşülebilir efendim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Sayın Bakan ısrar 
etmiyorlar. «Gelecek bir birleşimde görüşebiliriz.» 
diyorlar. Bu tasarıyı, gelecek birleşim günde
mine alıp belki bu arada tetkik imkânını bu
luruz arkadaşlar. 

Şimdi kanunlarm müzakeresine geçiyoruz. 

1. — X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Vekaletine olan borçla
rının 10 yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Meclisi 2/251; C. Senatosu 2/37) (S. Sayısı: , 
54) (1) 

BAŞKAN — Geçen sefer tetkik ettiğimiz 
54 sıra sayılı tasarının tümü üzerindeki konuş
malar intacedilmiş, maddelere geçilmesi kabul j 
buyurulmuştu. Madde üzerindeki konuşmala
rın kifayetini istiyen takrir oyunuza arz edilmiş 
ve bu hususta kararınız alınmıştı. Son olarak 
da takrirlerin oylanmasına geçilmişti. Şimdi, 
kaldığı yerden müzakereye devam edeceğiz. Sa- \ 
ym arkadaşlarımız takrirleri üzerinde konuşma 
hakkını serbesti ile kullanabilirler. Başkanlığa 
verilmiş olan takrirler vardır. Sayın Niyazi I 
Ağırnaslı arkadaşımızın, takrirleri. Sayın Âmil } 
Artus'un iki takriri ki, bir tanesi birinci, biri
si de ikinci madde hakkındadır. Sayın Zeki Ar
san, Necip Danışoğlu, Lûtfi Tokoğlu arkadaş
larımızın da takrirleri vardır. Başka takrirler 
gelirse onları da arz edeceğim. Şimdi, bir tak- | 
rir daha gelmiştir. Bu, Ömer Lûtfi Bozcalı ar- -
kadaşımızm takriridir. 

Şimdi, evvelâ arkadaşlarımızın selâmetle mü
zakerelere katılabilmeleri için, takrirleri te
ker teker okutacağım. Ondan sonra, söz vere
rek müzakereye girişeceğiz. Sayın Artus arka- ; 
daşımızm birinci madde hakkındaki takririni 
okutuyorum : \ 

Yüksek Başkanlığa : 
1 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekil- j 

de değiştirilmesini saygı ile arz ve teklif ede- j 
i rım. | 

1. A) X ncu dönem T. B. M. M. üyeleri
nin ödeneklerine müstenit T. C. Ziraat Banka
sına olan borçları (yüzde 5) faizle 10 yıllık eşit : 
taksite bağlanmıştır. I 

B) XI nci Dönem T. B. M. M. üyelerinin 
ödeneklerine müstenit Maliye Bakanlığına olan 
borçlarından, geri kalanı (yüzde 5) faizle 10 
yıllık eşit taksite bağlanmıştır. ! 

C) Borçluların yapmış olduğu ödeme, borç
tan indirilir. 

D) Borçlarım ödemeye başlamış olanlar da 
bu kanunun hükümlerinden istifade ederler. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Âmil Artus 
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BAŞKAN — Birinci madde hakkında Sayın 

Ağırnaslı arkadaşımızın da bir takriri var oku
tuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
«Kendisi, eşi veya çocukları adına 1963 yılı 

başında kayıtlı gayrimenkullerin rayiç değer
leriyle bankalardaki mevduat toplamları elli 
bin liradan i'azla tutan borçlularla 1961 seçim
lerinde Senatör veya Milletvekili seçilenler bu 
kanun hükümlerinden faydalanamazlar.» Fık
rasının 1 nci maddenin sonuna eklenmesini arz 
ve teklif eylerim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Sayın Ömer Lûtfi Bozcalı ar
kadaşımızın yine birinci madde hakkındaki 
takririni okutuyorum. 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
10 ve 11 nci Devre T. B. M. Meclisi üyeleri

nin borçlarının taksite bağlanması hakkındaki 
S. 54 sayılı kanun teklifinin 1 nci maddesine 
aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Ek fıkra : 
(Borçları, kesinleşen ilâma bağlı borçlular, 

ilânı hükmü mahfuz kalmak şartiyle bu madde
den faydalanırlar.) 

izmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

BAŞKAN — Sayın Tokoğlu ve arkadaşları
nın yine birinci madde hakkındaki takrirlerini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddede (10 yıl faizsiz ve masrafsız mü

savi taksite bağlanmıştır.) cümlesindeki (mü
savi) kelimesi fazladır. Umumiyetle ve usulen 
taksitler «müsavi» olarak yapılır, aksine bir 
hüküm mevcudolmadıkça müsavi taksit esası 
caridir. Bu sebeple 1 nci maddeden (müsavi) 
kelimesinin çıkarılmasiyle maddenin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Rize 
Lûtfi Tokoğlu Necip Danışoğlu 

Çorum 
Zeki Arsan 

= (1) 54 S. Sayılı basmayazı 24 . 1 . 1963 gün 
lü 32 nci Birleşim tutanağının sonundadır, 

- ! MADDE 1. — X ve XI nci Dönem T. B M. 
! Meclisi üyelerinin ödeneklerine müstenit T. C. 
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Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
ları 10 yıl faizsiz ve masrafsız taksite bağlan
mıştır. Bu borçlara bankaca tahakkuk ettiril- j 
miş faizler kaldırılmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar yapmış olduk
ları ödemeler esas borçtan indirilir. 

Borçlarını ödemeye başlamış olanlar da der
piş edilen kolaylıklardan istifade ederler. 

BAŞKAN — Evvelâ, takrir sahiplerine söz 
vereceğim. Konuşmak arzu ederlerse, sıra ile 
arkadaşları kürsüye davet edeceğim. Eğer ko
nuşma] arını sonraya 'bırakmak isterlerse yine 
kalabilir. Şimdi sıra ile söz vereceğim. Sayın 
Âmil Artus. 

ÂMÎL AET US (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşlar; geçen celsede de devam 
eden görüşmelerde en çok itirazlar faizlerin af
fedilmesi bahsinde toplanmıştı. Buna mukabil 
'bâzı arkadaşlar, faizlerin fazla olduğundan şi
kâyet ettiler. Hakikaten, faiz konusunda, senet
lerde •% 10 faiz ve % 10 da ücreti vekâlet şek
linde bir tâbir kullanılmıştır. Bu normal olan 
temerrüd faizi % 5 olduğuna göre; % 5 hadde 
indirmek suretiyle orta yolun bulunması müm
kündür. Ben şahsan bu düşünce ile hir takrir 
takdim etmiş bulunuyorum. Takririmle tama
men faizi kaldırmak değil, daimî kanuni faiz 
haddi olan % 5 derpiş edilmiştir. 

İkinci madde hakkında; ikinci bir takririm 
daha var, sırası gelince yine mâruzâtta bulun
ma fırsatını elde edeceğim. O takririm de şu 
mealde: Banka faizi, ana paraya eklenmek su
retiyle îrir faizin faizini yürütme imkânı bulun
muştur. İkincisi faizi mürekkeptir. İşte ikinci 
madde hakkında verdiğim takrirde bu faizi mü
rekkebi kaldırmaktadır. Yani faizi mürekkep 
kalkacak, yüzde beş faiz yürütülecek, masraflar 
söz konusu olımyacak, 10 yıl taksitlendirilecek... 
(Bu suretle zannediyorum orta yol bulunmuş ve 
insaf dairesinde 'hir hal şekline varılmış olacak
tır. Takririmin kabul edilmesini istirham edi
yorum. 

Hürmetlerimle... 
BAŞKAN — ıSaym Bozcalı. 
ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım; takririm
de bir fıkra eklenmesini arz ettiğim hususun es
babı mucibesi, Anayasanın sarih bir hükmü ik
tizasındandır. Borçlular arasında halen, kesin
leşmiş ilâma müstenit horçlar bulunmaktadır. 
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Bunlar üzerinde Meclislerin tasarruf hakle yok
tur. Bunu, Anayasanın şu maddesi sarahaten 
ifade etmektedir: «Yasama ve yürütme organ-
lariyle, idare, mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır. Bu organlar ve idare mahkeme ka
rarlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların 
yerine -getirilmesini geciktiremez.» Şu sarih, 
Anayasa- hükmü "mevcutken, bir taraftan Ana
yasaya aykırı kanunları tasfiye ve temizleme 
yoluna gitmekteyken, yine Anayasaya, aykırı 
bir kanunun çıkarılmasını önlemek kasdına 
matuf olarak hu fıkı/anın eklenmesini arz ve 
teklif ederim. Çünkü bu 'borçlar içinde ilâma 
'bağlanmış olanlar vardır. 'Bunları, bu kanunla 
geciktirmekle veya ilâm hükümlerinin hor ne 
suretle olursa olsun tadili cihetine gidemiyeee-
ceğimiz aşikârdır. Bu itibarla teklifin kabulünü 
arz ederim. 

BAŞKAN — vSayın Necip Danışoğlu ve ar
kadaşlarının takriri hakkında izahata lüzum 
görüyor musunuz? (Lüzum yok sesleri) Bir 
takrir daha geldi, onu da okutuyorum. 

T. C. Senatosu Başkanlığına 
1.0 ve 11 ILCİ Döneni T. B. M. Meclisi üyeleri

nin ödeneklerinden mütevellit T. O. Ziraat Ban
kası ve Maliye Bakanlığına olan horeları hak
kındaki, (görüşülmekte olan) kanun teklifinin 
1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederini. 

Tabiî Üye 
Osman. Koksal 

MADDE 1. — İJ nci Dönem T. B. M. Mecli
si üyelerinin, 1960 yılı ödeneklerine müstenit, 
T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına 
olan borçları, bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten itibaren 10 yıl müsavi taksite bağlanmış
tır. 

BAŞKAN — Sayın Koksal, takririnizi izah 
buyuracak mısınız? 

OSMAN KOKSAL (Tabiî Üye) — Efendim, 
bu 'kanun halikında lehte ve aleyhte birçok hu
suslar konuşuldu. Ben yalnız teklifimin mucip 
sebeplerini arz etmeye çalışacağım. 

1.0 ve 11 nci Devre milletvekillerinden bâzı
larının borçları vardır. Bu borçlar üç kategori
de mütalâa edilebilir. Şöyle ki, sene 1957. Se
çimlere gidilmek üzere. Bâzı milletvekilleri 1958 
senesinin tahsisatlarını almışlar ve akabinde, 
1957 senesi içinde secime gidilmiştir. 
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Şu halde sene 1957, alınan tahsisat 1958. Se

çim tarihi 1957 senesi. Seçim yapılıyor, (bu, 1958 
senesi tahsisatlarını alan milletvekillerinden 
hazıkın tekrar T. B. M. Meclisine dönüyorlar. 
Bu defa da 1958 senesinin tahsisatını alıyorlar. 
Yani çift tahsisat alıyorlar. Bunlar birinci ka
tegoriye dâhil olanlar... 

Burada, dikkat edilecek nokta, pek çok ar
kadaşınım da saydığı gibi, ne hukuki kaidelerin 
çiğnenin esini ileri süreceğini, ne Ziraat Banka
sına halkın da iştirakinin olduğunu ileri süre
ceğini, ne do buna emsal teşkil edecek bir hu
susun doğabileceğini ileri süreceğim. Yalnız. 
sunu s'öyliyeceğim : 1957 senesinin tahsisatı alı
nıyor, aynı sene içinde seçim yapılıyor. Bun
dan sonra tekrar 1958 senesinin tahsisatı almı
yor. Bir tahsisat hizmet karşılığı olarak alınır. 
İkinci tahsisatın ne karşılığı olarak alındığını 
hen anlıyamadım. Özür diliyerek söyliyeyim, 
alman bu tahsisatta almteri yoktur. Binaen
aleyh bunun Meclisle hiçbir alâkası da yoktur, 
Ziraat Bankası ile borçlu arkadaşlarımız karşı 
karşıyadır. 

ikinci kategori; 1957 senesinde 1958 senesi
nin tahsisatını alanlar. 1957 içinde seçimlere gi
riyor, kazanamıyor, Meclis dışında kalıyor. Bu, 
neyin karşılığıdır? Milletvekili değildir ki hiz
met karşılığı olarak verilmiş olsun. Borçludur. 
Yine bunda da bir almteri göremiyorum. Zira
at Bankası ile borçlu karşı karşıyadır. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin neye araya girdiğini 
bir türlü anlıyamadım. (Ortadan, bravo sesleri) 

Arkadaşlarım, istirham ediyorum sizlerden; 
İhtilâl idaresinden sonra fazilet ve ahlâka daya
nan bir Meclis vücuda getirmek zorundayız. 
Fazilet ve ahlâka dayanan bir Meclis kurulma
sı yolunda ayak diretmezsek, itibarımız sarsılır 
ve millet bize itimat etmez. 

Üçüncü kategori borçlulara geliyorum. Bâzı 
milletvekilleri 1960 senesinin bir senelik tahsi
satını alıyorlar ve hizmet devam ediyor; ihtilâl 
oluyor, 9-10 aylık borçları kalıyor. Bunlar da 
yine bir hizmet görmüyorlar, bunlar da borç
lanmıştır. Fakat insani düşüncelerle diyorum 
ki : İhtilâl olmasaydı Meclis devam edecek ve 
bunlar borçlarını ödiyeceklerdi. İhtilâl oldu. Bi
naenaleyh, bunları bir sıkıntıya düşürmiyelim, 
bunların taksitlerini 10 yıllık bir devrede ala
lım, teklifim bu mahiyettedir. Yani, 10 nen 
Devrede 1958 senesi tahsisatını her ne suretle 
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alırsa alsınlar onlar bizi ilgilendirmiyor. 1962 
ninkini insani bir düşünce ile 'geri verilmesi 
için bir teklif yapıyorum. Binaenaleyh, teklifin 
mahiyeti, 1960 yılının paralarını alanların borç
larının 10 yıl taksite 'bağlanması hakkındadır. 
(Sağ taraftan faizli mi olacak sözleri) Gayet 
tabiî faizli olacaktır, beyler. Türkiye Cumhuri
yetinde kim faizsiz para alıyor ki bizler faizsiz 
alalım. Ook rica ederim, müsavata ve eşitlik 
esaslarına riayet edelim. Eğer, faizsiz olarak 
kabul edersek, size temin ederim ki, bütün Türk 
Milleti bankalara hücum edecek ve faizini ver
dirmemek istiyecektir. Hattâ Türkiye Büyük 
Millet Meclisini sıkıştıracaktır. Fazilet ve ah
lâk kaidelerini zedelediğimiz için de, biz ayak 
diretemiyeceğiz. Bunun için, tekliflere baktım, 
uygun bir teklif göremedim, ondan sonra bu 
teklifi verdim. Başka bir teklife yanaşmıya-
eağını. Yine şunu arz edij^orum; 1961 senesi 
borçlarının dahi on yıl taksite bağlanmasına bi
le taraftar değilim, ama bir insani düşünce ile 
hareket ederek buna rey vereceğim. Hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, önergenizi lüt
fen izah buyurun. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlarım; takrirler çok karıştığı için 
bunları komisyona almak suretiyle işi bir tertibe 
koymak daha uygun olurdu ve belki siz de bu
nu uygun görürsünüz. Ama biz bu hususta da 
bir takrir takdim ettik. Reis, Beisvekili, Sözcü 
ve üç âza arkadaş buna iltihak etmiş bulunuyo
ruz. Yüce Senatonun temayüllerini ve şu tak
rirleri alarak ve huzurunuza tertiplemiş olarak 
getiririz diye düşünürüz. Birinci takrir bu is
tikamettedir. Eğer buna rey verecek olursanız, 
komisyon olarak meseleyi bir çıkmazdan kurtar
mak vo hakikaten komisyonda bir düzene koy
mak için gayret sarf ederiz. 

İkinci takririm; bu kabul edilmediği takdir
de; yani komisyona tevdi hususu kabul «dilme
diği takdirde, sadece 11 nci döneme münhasır 
kalması ve 10 ncıı devre için bir taksitlendirme-
nin bankanın kendi insiyatifine bırakılması mer
kezindedir. 

Arkadaşlarım; gerçekten bu husus akla ya
kın gelir. Çünkü, 11 nci devre için biraz evvel 
sayın Koksal'm ifade ettiği gibi şu esbabı muci
be vardır. «Biz teşriî vazifemizi yapıyoruz; •eğer, 
27 Mayıs İhtilâli olmasa idi, vazifemizi ifa et-
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mek suretiyle borcumuzu öderdik», diye düşünü- . 
lebilir. Hakikaten bu bakımdan 11 nci devre 
için biraz daha müsamahakâr ve şefkatli hareket 
etmek benim de vicdanıma uygun geliyor. Bu
nun da Âmil Artus Beyin işaret ettikleri gibi 
ancak faiz nisbetinin yüzde 10 dan değil, yüzde 
5 e indirilmesi uygun olur. 

10 ncu devreye gelince; 
Muhterem arkadaşlar, Onuncu devre kendi 

iradesiyle Meclisi feshetmiştir. Kendi iradesiyle 
fesih keyfiyeti vardır. On birinci devreye tek
rar gelenler ile iltihak edemiyenler arasında 
tefrik yapmaksızın, kendi iradesiyle yapılmış j 
bir tasarrufun neticesi olarak ikinci defa alın
mış olan tazminatın ödenmesi hususunda fark I 
yaratmaya imkânımız olmadığı kanaatindeyim. i 

Muhterem arkadaşlarım; başka borçlarla bu j 
borçların farkını nasıl izah edeceğiz? Kendi vic- | 
danlarımızda bunun muhasebesini yapalım. Ben j 
bunu ciddî söylüyorum. Bunun muhasebesini | 
kendi vicdanımda yaptım. Eğer, rahatça bu i 
farklıdır diyebilseydim, hiç düşünmeden bu j 
istikamette reyimi kullanırdım. Esnafı, çiftçisi, j 
tüccarı hepsi Ziraat Bankasına veya başka ban- | 
kalara borçludurlar. Neden bizimki farklı olsun? | 
Bilhassa bu 10 ncu devre için hiç akla yakın gel- • 
mez. Konuyu, tekrar birtakım münakaşalara ve
ya çıkmazlara düşürmek istemiyorum. Fakat ha
kikaten 10 ncu devrenin istisna edilmesinden, ki | 
zaten bir kısmı hükme bağlanmış borçlardır. Biz 
kajziyei muhkemeleri ortadan kaldırıcı bir tasar- j 
rufta bulunanlayız. Muhkem kaziyeleri bertaraf j 
edici bir kanun çıkardığımız gün, yarın Anaya
sa Mahkemesinde; bir teşekkül, bir parti men
subu veya bir parti dâva açacak ve kanunu ip-
tal ettirecektir. Bu kanun iptal edilir arkadaş- I 
larım. Çünkü, açıkça zümre menfaatini gözeten 
bir kanun oluyor. Ama 11 nci devre için, mah
keme masrafları hariç; çünkü mahkeme masraf
larına bir şey yapamıyor. Yüzde 5 faiz ve belli 
bir müddet zarfında taksitlendirmeyi kabul yo
luna gidebiliriz. 

Kıymetli arkadaşlarım, takririmin bir nok
tası da, halen senatör ve milletvekili olan arka
daşların bu kanundan faydalanmaları fıkrasını 
taşımaktadır. Bu Parlâmento 27 Mayıs inkı
lâbından sonra icabında fedai nefsederek bu 
açık rejimi, demokrasiyi kurmak gayreti ve ka-
rariylc toplandı. Şu halde, evvelemirde iğneyi 
kendimize, çuvaldızı başkasına batırmak mec- | 
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buriyetindeyiz. Bu itibarla, böyle bir fıkra, 
«halen senatör ve milletvekil olanlar bu ka
nundan kendiliklerinden faydalanmama yolunu 
elbette ki, kabul etmiş ve kendilerinin fayda-
lanmıyacakları şeklinde bir fıkra koymuşlardır» 
şeklinde bir fikrin efkârı umumiyeye yayıl
masını temin, öbür taraftan da itibarının ze
delenmesi gibi bir durumdan da yüksek mües
seselerin Parlâmentoyu korumuş olacaktır. Ay
rıca kıymetli arkadaşlardan bâzıları, benim 
hiç isimlerinden bahsetmememe rağmen bura
da çıkıp kendi adlarını da söylediler. Bu 
hasbilik ifadesi de madem ki, vardır. Hasbilik 
ifadesi de burada tam yerini bulmuş olacak
tır. Böyle bir fıkra çıkarmakla elbette Sayın 
Sırrı Atalay arkadaşımız mütaakıp devrelerde 
tekrar seçilecekler ve Parlâmentoyu şenlendi-
receklerdir; benim gelmek için böyle bir ni
yetim ve kararım yoktur; çünkü bana tel
mihte bulundular. Ben tekrar yazıhaneme dö
nüp işimin başına oturacağım. Bunu Sayın 
Atalay arkadaşım açtığı için söyledim. Onlar 
bakımından, bundan faydalanmamak hususu
nun fıkra olarak derci öyle zannediyorum ki, 
ufak da telâkki etseler vicdanlarına bir yük 
yüklemeye engel olmuş olacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunda Adalet Partisinden, 
Yeni Türkiye Partisinden, Cumhuriyet Halk 
Partisinden, belki başka partilerden arkadaşlar 
bulunabilir. Bu arkadaşlardan istirhamım, 
kendi menfaatlerine olmıyan bu fıkrayı kabul 
buyurmalarıdır ki, bu şekilde Parlâmentonun 
itibariyle mütenasip bir şey yapmış olalım. 
Eğer Riyaset Divanı, komisyona bu takrirlerle 
birlikte tevdi buyurulması hususundaki tale
bimizi kâfi görmez de reylerinize başvuracak 
olursa, bu konuların ışığı altında biz, Bütçe 
Komisyonu olarak, toplanıp bu işe çıkar yol 
bulur ve bir emsal yaratmamanın çarelerini ara
rız. Aksi halde yüksek huzurunuza yarın, es
nafı, işçisi, çiftçisi, hepsi gelecektir ve hepsine 
de vermek mecburiyetindeyiz. Hürmetlerimle. 
(Ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın komisyonun bu mevzuda 
bir takriri vardır. Bütün takrirlerin encümene 
verilerek bu müzakerelerin ışığı altında tasarı
nın tetkiki hakkındadır. Bu takriri reyinize 
koymadan evvel iki arkadaşımız söz istemişti, 
onlara söz vereceğim. Çünkü Genel Kurulu 
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tenvir etmesi bakımından faydalı olacaktır, 
sanıyorum. 

Sayın Tigrel, buyurun. 
İHSAN HAMÎT T I G R E L (Diyarbakır) — 

Sayın Başkan, C. Senatosunun muhterem üye
leri, hakikaten iki toplantıdır ki, zahiren ehem
miyetsiz gibi görünen bir mesele Yüksek Se
natoyu işgal etmektedir. Bu uzun müzakere
lerden sonra huzurunuza çıkıp vaktinizi al
mak istemezdim. Fakat iki sebepten söz al
mak ve düşüncelerimi tamamen hislerden te-
cerrüdederek belirtmek isterim. Biri; içinde 
uzun boylu hizmetim sebk etmiş bir müessese
nin, yani Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka
sının durumu, menfaati, zaruri mevzuubahistir. 
İkincisi, bir arkadaşımızın geçen celsede, ken
disinden hiç beklenmiyen ve bizi çok üzen, bir 
tehdit edası ile, muhtevasını açıklamamak is
tediği, listede ismi olan, yani borçlu bulu
nan arkadaşlarımızdan biri benim. 

Keza yine bir arkadaşımızın «Bu parayı 
alanlar nüfuz suiistimali yapmışlardır» şelin-
iindeki, insaf ve hakikatin yanından dahi geç-
miyen sözleri ile beyanatta bulunmuş olmasıdır. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Ben 
nüfuz suiistimalinden hiç bahsetmedim. 

İHSAN HAMÎD TİGREL (Devamla) - -
Diğer bir arkadaşımızın efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, lütfen din
leyin. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Devamla) — Sa
yın Ağırnaslı en ağır şekilde 'bizi itham ve teh
dit ettiği 'zaman susmuş olmamıza rağmen bir 
müdafaa 'hakkını çok gördü, 'kendilerine tees
süf ederim. Muhterem arkadaşlarım o zaman 
t'9'57 - 1960 senesinde vâdesi Ihenüz gelmemiş, 
yani 'hak kazanılmamış olan bir istihkakı za
manından evvel almış olmalarının sebebi zan
nedildiği gibi seçimde kullanmak veya apart
man yapmak veya bunun için nüfuzunu suiis
timal ederek cebine !beş on kuruş indirmek de
ğildir. Halen da'hi 'birçok arkadaşlarımızı kıv-
randıran zaruret ive ihtiyacın icabı olarak bu 
parayı almışlardır. Beni riüfus 'suiistimali eriy
le itham .edene cevap veriyorum, bilmem bu
radalar mı? 40 seneye yalkın bir zamandır, 
devlelt hizmetinde, teşriî hayatta ve anillet hu
zurunda çalışmış bir arkadaşınızım. Yer yü
zünde, başımı sokacak bir evim dalhi yoktur. 
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Suiistimali olan ben miyim?... Babamdan kal
mış olan 5 - 10 parça araziyi işletmekten Ibaşka 
'hiçbir varlığa 'malik değilim. Ben, nüfus suiis
timali ile bizi itham eden arkadaşımızın, vak
tiyle, tesadüfen haiz 'olduğumuz itibarın, nüfu
zun ibir zerresine malik olmalarını ve o zaman 
ne suretle (hareket edeceklerini ,görme!k isterim. 
(Alkışlar) 

Şimdi, bunları 'bir tarafa ibırakarak esas 
•meseleye geliyorum. Arz ettiğim gibi bu pa
rayı alanlar içinde belki apartman sahibi olan
lar da vardır. Fakat % 90 - 95 inin bir ihti
yacın 'sevlki ile almış o'lduklarma inanmanızı 
Heyeti Celilenizden istifham ederim. 11 nci 
Devrede, yani ihtilâlin vukuu ile vazifeleri ni
hayet 'bulmuş olan 'milletvekillerine ibir 'lütuf 
bir mürüvvet olmak 'üzere borçlarının 10 sene
lik takside bağlanması 'bâzı arkadaşlar tara
fından münasip görülmekte ve fakat 10 ncu 
Devrede olanlar istisna edilmektedir. 10 ncu 
Devrede borç almış olanların şaihsî 'vaziyetini 
değil, 'hukuki vaziyetini burada arz etmeme 
müsaadenizi rica edeceğim.. Dediğim gibi, mil
letvekilleri 'hakikaten sıkıntı içindedirler. Bu
gün dahi bankalara, Ziraat Bankasına, iş Ban
kasına, Emlâk Kredi Bankasına başvurarak 
'borç almak istemiyen -arkadaşlarımızın adedi
nin, iborç alanlardan daha az olduğunu söyler
sem, ne kadar dar !bir maişet hayatı içinde ya-
şanıldığı 'hakkındaki mâruzâtımı takdir buyu
rursunuz, O zaman, 1958 senesine mahsuben 
talhsisatları verilmiş ve bu alınmıştır. Banka 
'bu parayı /kendiliğinden borç olarak mı vermiş
tir?... Yoksa, ileride tahakkuk ettirecek tahsi
satına mah'sııben mi vermiştir?.. Mesele bura
dadır. 

Evet, borçtur. Ama, bu doğrudan doğruya 
bankanın verdiği ticari bir borç mahiyetinde 
değildir. Çünkü harika esasen (böyle bir s-al'â-
'hiyeti 'haiz değildir. Müsaade ederseniz Ban
kalar Kanununun 'bir maddesini okuyayım; 
ı ((Bankalar, devlet müesseseleriyle olan veya 
500 lirayı geçmiyen, ki şimdi, 3 500 lira olmuş
tur, muameleler ile kotaya e'slham veya tahvi
lât veya altın terhini için açılacak kredilerle, 
Ziraat Bankasınca verilecek zirai krediler (ha
riç olmak üzere açacakları ticari krediler...) 
şu şekilde muamele görür diye yazar. Banka
lar Kanununun 53 ncü maddesi şöyledir: «24 
ne'ü madde hükmüne riayet etmiyenler, bir ay-
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dan 'bir seneye kadar 'hapis eczasiylc cezalan
dırılırlar.» 

Şimdi, ikraz edilen bu paralar, 500 liradan 
fazladır. 5 bin, 10 bin, '20 'bin 'liradır. Her han
gi bir mal terhini m u!ka:b ilinde değildir. Zirai 
kredi 'de değildir. Ticari kredi de değildir. Şu 
lıalde neye dayanılarak 'verilmiştir? 3060 sa
yılı Kanuna, 'dayanılarak me'bus tahsisatına 
karşılık yapılacak ikrazatm 'bundan hariç ol
duğunu 'zikrettiği için kemali eesare'tle bu bor
cu vermiştir. Yani bir (tahsisat karşıhğı ola
rak. Lâalettaym bir borç mahiyetinde olsaydı 
ıbu kanuna göre veremezdi. Saniyen, vâde hu
lul eder etmez borçlunun yakasına yapışması 
lâzım/gelirdi. Efendi, borcun vardır, ver. Ha
yır, ibu yapılmamıştır. Çünkü 'bunun bir tah
sisat olduğunu kabul etmiştir. 'Borçlu olan da 
.bu bir 'tahsisattır. Ve nasıl olsa vâdesinde 
'kesilecektir, demiştir. Aradan üç sene geçtik
ten sonra banka bu parayı Maliye Vekâletin
den alma ümidini kestikten sonra borçluya mü
racaat ediyor. Diyor ki, senin borcun vardır, 
işte senetleri, eğer vermezsen bu bir Ih aks iz ik
tisaptır. Bu thaksız iktisap ise Borçlar Kanu
nunun '66 ncı maddesi mucibince bir isen elik 
müruru zamana tâbidir. Yani istemek hakkını 
Ihaiz olamaz. Şimdi, borçluların bir kısmiyle 
banka arasında bu ihtilâf vardır. Banka diyor 
ki, gelin borcunuzu verin. Bu Ihaksız iktisap. 
Ticaret senedi değdi ki, haksız iktisap olsun. 
Eğer haksız iktisapsa müruru 'zaman vardır. 

Şimdi Büyük Millet 'Meclisi iki kanadı ile 
araya girdi. Bunu 'telif etmek durumundadır. 
Telif etmek zorundayız. Efendim, şunu da arz 
edeyim 'ki, o devrede mebus olanların çoğu 
tekrar dntiha'bedilmemişlerdir. Sanki hepsi de 
yeniden tahsisat almış .binaenaleyh bunlar zen
gindirler, kafalarına vurup almak 'lâzımdır', 
şeklindeki izalhatm (hakikatle a'lâka'sı yoktur, 
bu mâruzâtımla. 

Şimdi bu borcu nasıl vereceklerdi? Bunların 
cinde hali vakti yerinde olanlar ve bunu 3 - 5 
sene takside bağlamak suretiyle banka ile anlaşıp 
ödemek imkânında olanlar bulunabilir. Fakat ço
ğu bu vaziyette değildir dersem, bana delilin ne
dir, diyeceksiniz. «Çoğu bu vaziyettedir» derse
niz, ben size, deliliniz nedir, derim. 

Vâzıı kanun bu meseleye bir çare bulacak ve 
bu borçlulara tediye imkânını hazırlıyacaktır. 

29 .1.1963 O : İ 
Gecen. gün Maliye Balamı buna, böyle bir 50ye 

imkân olmadığını ifade ettiler. Vardır efendim. 
123 numaralı Kanan, çiftçi borçların! tescil ettiği 
zaman 10 sene vadeye ve % 5 faize tabi tut
muştur. Bu borçlular içinde hakikaten Sayın. 
Ağırnaslı'nm sık sık bahsettiği gibi, boyunduru
ğun bir tarafına karısını sokup gidenler olduğu 
gibi, belki Adana'lı Ömer Ağa da vardır. Mese
lâ Sadi Bey de vardır. Sadi Bey, sen zenginsin 
borcunu ver. Hayır her hangi bir tefrik yapıl
mamıştır. Kanun umumidir. Sen zenginsin boı-
eunu ver, ben fakir olduğum için borcumu ve
remiyorum diye bir şey olamaz. 

Faize tabi olsun mu, olmasın mı? Bu Heye
ti Celilenizin takdir edeceği bir şeydir. Ben şah
san hizmet ettiğim bankanın vaziyetini nazarı 
itibara alarak, bankanın yapmakla mükellef ol
duğu hizmetlere az çok medar olsun diye bu 
borçlar için bir faiz verilmesine taraftarım. (Al
kışlar) 

Ama. bu faiz miktarı insaf haddini asmama-
lıclır. % 10 temerrüt faizi demiş. % 10 vekâlet 
ücreti demiş; senetlerde böyledir. Bir defa şunu 
arz edeyim ki, temerrüt yoktur. Temerrüt vade
si hululünden itibaren verilmezse mevzuubahs-
olur. E efendi, vâdesi hululünde sen benden is
temedin ki, temerrüt mevzuubahsolsun. Temer
rüt şirndi başlıyor. 

Binaenaleyh, bu formüllere dayanarak borç
luyu tazyik etmekte ben insaf görmüyorum. 

Bu itibarla, Heyeti Celilenizden istirham edi
yorum. 1960 borçluları ile, 1957 senesinin borç
luların vaziyetlerindeki ayrılığı da nazarı dik
kate alarak, herkesin, her borçlunun şevkle ka
imi edeceği bir faizin ilâvesi suretiyle bu borcun 
kanunun meriyetinden itibaren 10 sene müd
detle takside bağlanması hem bankayı büyük 
bir gaileden kurtarmış olacak hem de borçlula
ra borçlarını ödeme imkânı vermiş olacaktır. 

Sayın Ağırnaslının bir ifadesine daha cevap 
vereyim: Bankalar isterse ve icap ederse, değil 
böyle 300 - 500 kişiyi bulan heyetlerin borçları
nı bir ferdin borcu için bile anlaşmaya girebi
lirler. 3 sene, 5 sene, 7 sene neyse selâhiyeti dai
resinde bunu yapabilirler. 

Sonra, «Efendim, Ahmet beyin borcunu 
5 sene takside bağladınız. Benimkini de bağla
yın» diye kimse Büyük Millet Meclisinin kapı
şma gelmez. 
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Benim mâruzâtım budur. Bu tetkiklerin ışı

ğı altında bir karar almasını Heyeti Cclileniz-
den istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, arada tak
rirler tevali ediyor, bir takrir daha var. Onu 
da okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini arz ve teklif ederim. 
Urfa 

Vasfi Gerger 

1. Onuncu dönem T.B.M.Meelisi üyelerinin 
ödeneklerine müstenit T.C. Ziraat Bankası ve 
Maliye Bakanlığına olan borçları beş yıl ve 
% 5 faizle taksite bağlanır. 

2. Onbirinci dönem borçlarından 1960 yılı
na ait olanlar faizsiz ve beş yılda ödenmek ve 
1961 yılına ait borçlar hakkında da birinci fık
ra hükmü tatbik olunarak tahsil olunur. 

BAŞKAN — Konuşmalara devam ediyoruz. 
Sayın Artukmaç buyurun. 

SADİK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Pek muh
terem arkadaşlarım, komisyonun bu kanun ta
sarısını geri istemesini bendeniz de şükran ile 
karşılamaktayım. Bugün yaptığımız müzakere
lerin ışığı altında, elbetteki komisyon yeni bir 
metin ile huzurunuza gelecektir. Verilmiş olan 
takrirleri mütalea ve müzakere edecek olan ko
misyona bendeniz de, gecen müzakerelerde edi
nilen intibalar muvacehesinde, bâzı mâruzâtta 
bulunmayı arzu etmekteyim. Evvelâ şunu ifa
de etmek istiyorum: Böyle bir kanunun, taksit-
lendirme kanununun çıkarılmasına lüzum ve 
mahal yoktur. 

Çünkü taksitlendirmeyi banka kendi yetkisi 
dâhilinde her zaman yapmak imkânına sahip
tir. Borçlulara zaten, her zaman taksitiendir-
me teklifinde bulunmuştur. Fakat borçluların 
birçoğu kendilerine gösterilen alâkayı cevap
sız bırakmışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, 1 yanuna lü
zum yoktur, buyuruyorsunuz. Bunun tümü 
üzerinde konuşuldu; oylandı ve karar iktiran 
etti. O itibarla madde ve takrirler üzerinde 
konuşun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Devamla) — Peki 
efendim. 

Geçen Birleşimde madde üzerinde konuşan 
arkadaşlarımızdan bâzıları, alman paraların, 

Hazineden Ziraat Bankasına yatırılmış Ödenek 
karşılığı meblâğlar olduğunu ve bankanın bun
ları Büyük Millet Meclisi îdare Âmirlerinin 
talimatı üzerine ödenmiş bulunduğunu, banka
nın bu muamelelerden dolayı fayda sağladığı
nı ifade ve beyan buyurmuşlardır. Bendeniz 
evvelce de arz ettiğim veçhile, bu görüş ve dü
şünce tarzı realiteye uymamaktadır. Filhaki
ka, Hazinenin-ve Meclisin bilûmum işleri ban
kaca masrafsız olarak yapılmaktadır. Millet
vekillerine ödenen paralar ilgililerin istek ve 
ihtiyaçlarına binaen banka imkânlarından 
sağlanmıştır. Yapılan tetkik bunu gösterir. Bu 
ciheti geçen Birleşimde de arz etmiştim, ban
ka borç olarak verdiği parayı Büyük Millet 
Meclisi İdare Âmirinin veya her hangi bir ma
kamın talimatı ile vermemiştir. Esasen bu ka
bil işar ve talepler de bankayı hiçbir zaman 
bağlıyaunaz. 

Muhterem arkadaşlarım, gecen Birleşimde 
arz ettiğim gibi, borç hususi bir iborç münase
betinden doğmuştur, ikraz borçlu ve kefille
rin imzalarını taşıyan senetlere, bonolara is
tinaden yapılmıştır. Hatır senedi yahut hususi 
Iskonto senedi adı ile anılan bu muamelenin 
yekûnu ise, evvelce de vermiş olduğum ma
lûmat ve rakamlardan da anlaşılacağı üzere 
önemli bir miktara varmaktadır. İşte bu şe
kilde borç para alan bir kısım ıborçlular borç
larını vâdelerinde ödemişlerdir. Kendilerine 
.'bir kolaylık sağlanacağını, demin de arz et
tiğim gibi banka tarafından zaman zaman ken
dilerine bildirilmiş ve tebliğ edilmiş, fakat bir
çok arkadaşlarımız ibıı tebligatı cevapsız bı
rakmışlardır. Şunu da arz etmek istiyorum ki, 
hu kanun teklifinde muhalefet şerhi bulunan 
Siirt Senatörü Sayın Lâtif Aykut durumu esaslı 
şekilde incelemişlerdir. Kendilerine huzurunuz
da şükranlarımı arz ederim. Bu muhalefet şer
hi ile sayın Koksal'm takriri arasında tanı bir 
mutabakat mevcuttur. Eğer Yüksek Heyetiniz 
Ibir sureti hal bulma yoluna giderse bendeniz 
de bu görüşe iştirak etmekteyim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar 'bir noktayı rica 
edeceğim. Yalnız takrirler üzerinde konuşula
bilir. Tümü üzerindeki konuşma geçen celsede 
karara iktiran etmiştir. Bir takrir daha gel
miştir, onu da okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

X ncu Devreye ait 1958 senesi borçları % 5 
faizle on sene müsavi taksitle ödenmesi, 

XI nci Çevreye ait 1960 borçlarının faizsiz 
olarak 10 sene müsavi taksitle ödenmesini tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
îzmir 

Nevzat özerdendi 

BAŞKAN — Sayın Ersü, buyurun. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arka

daşlarım, kanunun tümü üzerinde görüşleri
mi etraflıca arz etmek fırsatını bulduğum için, 
yalnız takrirler üzerinde kısaca maruzatta bu
lunmayı !bu konuşmam hedef tutacaktır. 

Takrirlerin hepsinin 'aleyhinde bulunuyo
rum. Sebebi şu : Bu kanuna itiraz ettiği
miz noktalardan birisi, Anayasaya aykırılıktı. 
Anayasaya 'aykırılık noktasını hassaten Ana
yasanın 132 nci maddesinin son fıkrası ile 
bağlamıştım. Bu maddeye göre yapılan tat
bikatın esaslarını da sizlere arz etmiştim. 

Doğan borçlardan dolayı açılan dâvalar 
neticesinde ilânı alınmış, ilâmlar takibata 
konulmuş, ne üzerinden'? Ziraat Bankasının 
tahakkuk ettirdiği faiz haddi üzerinden. 

Şimdi arkadaşlarımız, çok çeşitli teklif
lerle % 4, % 5, % 6 ve % 6,5 faizle tak-
sitlendirilsin şeklinde bâzı insaflı tekliflerde 
bulunuyorlar, gerçi. Fakat bunları nereye 
indirirseniz indirin; normal bankanın faiz had
di ile alınan mahkeme kararındaki faiz had
lerini sizler kanunda teklif edip, kabul et
tirmedikçe, Anayasaya aykırıdır. Bu faiz 
ister 4,5, ister 5,5 olsun. Mahkemenin ver
diği karar % 7 mi? O halde bu kanunla Ana
yasaya muhalefet halinde kalıyoruz arkadaş
lar. 

Kaldı ki, ciddî bir noktaya daha, takrir
ler üzerinde dokunmayı faydalı buluyorum. 
Banka serbest rekabet içerisinde misülllû ban
kalarla ticari esaslar içinde rekabet yaparak, 
kendi kuruluş kanunları, mevzuatı içerisinde 
çalışmaktadır. Acaba diğer bankalar üzerin
de de aynı şekilde kanuni bir tasarrufda bu
lunmamız endişesi doğmıyacak mıdır? Bu da 
ciddî bir noktadır. Eğer bu şekilde bütün 
özel hukuk müesseselerine teşriî müdahale 
hissini doğuracak olursak bunun arkasını ge-
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tirmeye imkân yoktur. Kaldı ki, benden ev
vel konuşan arkadaşlarım mühim bir noktaya 
daha temas 'ettiler; yarın bütün borçlu va
tandaşlar, Parlâmentoya müracaat etmek su
retiyle dün çıkan bir kanuna göre, mebusa 
tanınan had üzerinden, o nisbette bir takyidi 
bize de tanıyın derlerse, buna karşı hangi esba
bı mucibeyi ileri süreceğiz? 

Arkadaşlar, burada vicdani mesuliyet al
tında, teşriî görevler yapılırken bizler açık 
kapı bırakırsak, bu açık kapıları herkes zor
lamaya çalışacaktır. Onun için bizler, her-
şeyden evvel açük kapılar vermemek zorunda
yız. 

Bâzı arkadaşlarımız, borçluları ayrı ayrı 
statüler içinde mütalâa ediyorlar, ayrı şekil
de tatbik yapılsın, diyorlar. Buna asla işti
rak edemiyorum. Borç borçtur; 3 gün ev
velki 'borç ile 3 gün sonraki arasında hiçbir 
fark yoktur. Hukuki bir müesseseye ıteşriî 
yolla müdahale etmek hatasını bizler işlersek, 
eğer bunu ister üçüne, isterbeşine, ister üç 
sene 'evvelkine, ister üç gün evvelkine nasıl 
yapılırsa yapılsın, bu, mühim değildir. Kal
dı ki, çok evvelden, evet bu borçlarını öde
me imkânına sahibolanlar biraz fazla öde
miş veya tamamen ödemiş veya bir kısmı öde
memiş, ama düşünmek lâzımdır İki, bu hu
susta emsal meselesi mühimdir, borç ödeme 
meselesi çok mühim değildir. Kaldı ki, ben, 
burada, Ziraat Bankasının büyük zarara uğ
radığını da iddia etmedim, yine de iddia et-
miyeceğim. 

T. C. Ziraat Bankasının faizlerden veya 
i alacaklardan doğan zararları rakam olarak 
I küçüktür arkadaşlar, fakat müessesenin hu-
| kuki nizamına teveccüh eden zihniyet, ona 

teveccüh eden tasarruf; en güç durum-
- da bizleri bırakacak husustur, mühim nokta 

budur. Komisyonun çalışmalarında, bu nokta 
üzerinde durulmasını istirham ediyorum. Ben
ce bu çılkmazın içinden çıkmanın en kolay 
şekli, faiz hadleriyle taksit müddetlerini bu
günkü mevcut mevzuat hükümlerine uydurmak 
suretiyle bu işin içerisinden çıkabiliriz, ka
naatindeyim. Aksi halde neresinden alırsak 
alalım, ya faiz haddi veyahut taksit müddeti 
üzerinden bir tasarrufta bulunmakla istisnai 

I bir hüküm vaz'etmiş olacağız. Onun için ko-
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misyonda hassaten bu nokta üzerinde durul
masını istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, muhterem üyeler; bu mev
zuda söz almak niyetinde değildim. Yalnız 
bu kanun teklifinin bir polemik mevzuu yapıl
mak iddiası ve ayrı ayrı yönlerden, ayrı ayrı 
kanun ve maddeleri anlayışı bakımından bir ne
vi bahsedilen, Meclise ve Senatoya karşı bir ka
pı açılması istidadını gördüm. 

Şimdi kapıyı kapıyoruz beyler. iSebebine ge
lince; verilen takrirlerin hepsinde hususi huku
ka taarruz yolu ile başlayıp, 10 ncu ve 11 nci 
Devre milletvekillerinin tahsisatının nasıl öde- ı 
neceği hakkında takrirlerdir. Eğer, kanun mad- j 
desini o'kuyacak olursak, diyor ki, kanun mad- ' 
desi; «on ve onbirinci Dönem Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri ödeneklerine müsteniden» 
yani ödeneğe istinadetmiyen bir borç tecil edil
mek isteniyor. Madde böyle. i 

Binaenaleyh ödeneklerinden mütevellit, yani 
Meclis ile tahsisata hak iddia eden üyeleri, ve 
bunun da kefili Maliye Vekâleti arasındaki bir 
münasebet gözden uzak tutuluyor. Borcun 
menşei nereden geliyor? Evvelâ bunu tesbit 
edelim ve takrirlerin esasına o suretle nüfuz 
edelim. 1757 sayılı Kanun, 3057 sayılı Kanun
la tadil edilmiş. Bu kanunun ikinci maddesi, bu 
ödeneklerin ne şekilde verileceğini ve ne gibi 
hal ve eşkâl altında istirdadedileceğini hükme 
bağlamıştır, izin verirseniz okuyayım: ; 

«Yıllık, malî sene başında verilen çek veya 
tediye emirleri ölüm veya umumi intihabın tec
didi halinde istirdadolunmaz.» Kanun maddesi 
bu, yani 10 ncu ve 11 nci Dönemde mebusluk 
yapmış olan eşhas, bu kanun maddesine göre 
ödeneklerini almışlardır. j 

Binaenaleyh, «ancak bunlar haricindeki se
beplerden biri ile mebusluktan ayrılanların, ön- ! 

ce ödenmiş çek ve tediye emirlerinin bedelleri, 
T. B. M. Meclisince bunları ödiyen bankalara ! 
tediye edilerek, alâkadarlardan takip ve tahsil 
edilmek üzere Maliye Vekâletine bildirilir» de
nilmektedir. 

Binaenaleyh, sevk edilen kanunda olduğu 
gibi, banka, bir ödenek karşılığı bu parayı ver-
mişse ki, Maliye Vekilinin burada ifade buyur
duğu gibi, idare Âmirlerinin bir tediye emriyle 
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beraber gönderilmiştir. O zaman bunun muhata
bı Maliye Vekâletidir. Maliye Vekâleti bu mev
zua tahsis ettiği bedelden, ödenek karşılığı olan 
bedeli bankaya tediye edecek, banka, yani Bü
yük Millet Meclisi bu tediyeyi yapacak ve Ma
liye Vekâletine bildirecektir. Hangi şartlarla, 
eğer intihabın tecdidine karar verilmişse bunun 
tahsili cihetine gidilemiyecek, ki Onuncu Dö
nemdeki durum, kanaatimce, buna yakındır. 
1960 senesindeki duruma gelince : Bu maddeye 
ıgirmiyor. Sayın Osman Köksal'ın da verdiği 
takririnde izah ettiği gibi, onların durumu ta
mamen istisnai bir durumdur. Buradan ayrılmış 
olmaları kendi arzuları ile olmadığı veya Mec
lis içtüzüğünün bahsettiği her hangi bir sebep 
bulunmadığına göre bunlar hakkındaki kısmı 
birinci kısımdan ayırıp daha şefkatli bir hük
mün içinde mütalâa etmek icabettiğine hep bir
likte kaaniiz. Böyle bir şey çıktığı takdirde, her
kes aynı şeyi talebedebilir mi? Edemez. Çünkü 
bu, kendi tahsisatı sebebiyle, tahaddüs etmiş 
bir hâdisedir. Bu sebepten doğmuş, bir alaca
ğın tasfiye mevzuudur. Nasıl ki her hangi bir 
memur veya her hangi bir ücretlinin, işinden 
ayrılması ve terfii sebebiyle alâkadar daire 
âmiri veya Şûrayı Devletle arasında tahaddüs 
edecek olan hâdise nasıl onlara mahsus ise, bu
radaki hâdise de, kendi tahsisatı sebebiyle Mec
lis ile mebus arasında tahaddüs etmiş bir hâdi
sedir. Bu, umuma, âmâ şâmil bir hâdise değil
dir. 

Bu itibarla, hâdiseyi bu yönden alırsak, ve 
bilâhara darbei Hükümetten sonra iktidarı ele 
alan Millî Birlik Komitesi (darbei Hükümet de
ğil, sesleri) Müsaade buyurun, hâdise darbei 
Hükümetle başlar, meşruiyet kazanır, bilâhara 
inkılâp mı olur, bunlar ayrı ayrı hukuki safha
lardır, rica edeceğim. 

Darbei Hükümetten sonra iktidarı ele alan 
Millî Birlik Komitesi bunu değiştirmiş, tahsisatı 
çekmiş ve bunları da ödemeye mecbur tutmuş
tur. 

Şimdi ödeme mevzuu ile karşı karşıyayız. 
Mahkeme ilâmlarından bahsediyoruz, diyoruz 
ki, mahkeme ilâmları mevcuttur. Eğer bunun 
hakkında bir karar verirsek Anayasaya aykırı 
olur. Böyle bir şey yoktur. Anayasaya aykırı
lığı mahkeme ilâmının bizzat kendisine taarruz
la olur. Yoksa çıkarmış olduğu hükmü Ziraat 
Bankası Meclisi idare Heyeti kendisi değiştiri-
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yor, diyor ki ; faizi °/0 9 alacağıma % 7 alırım., 
İcra - İflâs Kanununun 112 nci maddesine gö
re dört taksitte ödiyeceğine ben beş senede 
ödetirim, diyor. Bu, işin tahlili cihetine muhas-
sas kısımdır. İlâmın bizatihi kendisine bir taa-
ruz vâki değildir. 

Binaenaleyh buradaki hâdise diğer her han
gi bir vatandaşa hak talebine salâhiyet veren 
bir husus yaratmaz. Bu, kendi aldığı tahsisatın 
şu veya bu sebepler altında, iadesi zımnında, 
yani bu borcun tasfiyesi zımnındaki bir kanun
dur ki, bu kanunun, hem 10 nen. ve hem de 11 
nci Dönem milletvekillerine aynen tatbiki, kanu
nun r nlııına, Anayasaya, her şeye uygundur. 

Ama, burada faiz mevzuunu koyalım mı. 
koymıyalım mı, bu gibi husus; yüzde beş mi ol
sun, olmasın mı? bunlar Heyeti Umumiyenin ve
receği bir karara bağlıdır. Bu itibarla şimdiye 
kadar gelen takrirler gayrikâfidir. Meselâ: 

Osman Koksal arkadaşımızın takriri, güzel, 
yerinde olmakla beraber, yalnız bir devreyi 
kapsadığına göre kanaatimce kanunun birinci 
r.rr'de.'-i üe ilgili hükmü nâkr'., â  miktarda ihti
va etmekte; binaenaleyh her iki bölümü kap-
sıyan birinci maddenin esas alınmasını arz ve 
teklif ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; söz alan ar

kadaşların bâzıları takrirlere istinadederek tü
mü üzerinde mütalâa beyan ediyorlar, bâzı ar
kadaşlar .bundan evvelki yaptığımız genel gö
rüşmeye avdet ederek konuşuyorlar. Ben son 
bir ihtarda bulunmak mecburiyetini hissediyo
rum. Bu yolda konuşma yapan arkadaşın sözü
nü kesmeye mecbur kalacağım. Binaenaleyh 
kürsüye çıkıp, konuşan arkadaşlar takrirleri 
kâfi dikkatle takibedememişlerse, arzu ederler, 
takrirleri tekrar okuturum. (Lüzum yok sesleri) 
Yalnız bu takrirler üzerinde söz veririm. 

Şimdi, bir takrir daha geldi, konuşacak ar
kadaşlar bu noktaya da temas edebilecekleri 
için onu da okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
10 ve 11 nci T. B. M. M. üyelerinin ödenek

lerinden mütevellit borçlar hakkındaki Kanu
nun 1 nci maddesi Anayasaya aykırı olduğun
dan reddi için oylanmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
T? asim Haneıoğlu 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Birant. 
İZZET BİRANT (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar, mevzu üzerinde, maddeye 
taallûk eden safhalarda çok uzun konuşmalar 
oldu,, Fakat öyle görülüyor ki, ne kadar konu
şulursa yine keyfiyet kemali olgunluğa ulaşma 
safhasına ulaşmış değildir. 

BAŞKAN — Yalnız bu noktada konuşmanı
za müsaade edemiyeeeğim Sayın İzzet Birant, 
o hususu arkadaşlar takdir buyursunlar, yalnız 
takrirler üzerine inhisar edebilirsiniz, konuş
manızı. 

İZZET BİRANT (Devamla) — Efendim bir 
hadisede illiyet unsurunu ele almak doğru ol
maz ve mümkün de değildir. Binaenaleyh her 
'hâdiseyi kendi müşahhas hüviyeti içinde değer
lendirmek ve ona göre bir neticeye bağlamak 
muamelâtta selâmet için bir zarurettir. 

İkinci husus, olmuş hâdiselerde, vakıalar 
realitelerdir. Bu borcun tahakkuku bu arkadaş
ların Büyük Millet Meclisi üyesi olmak haysiye
tiyle olmuştur. Başka türlü tecellisine imkân 
yoktur. Bu, şu veya bu şekilde kendilerinin 
iradelerine taallûk etmiş olsun olmasın, hâdise
ler öylesine şartlar getirir ki, insanlar bilerek, 
düşünerek en iyi yollardır diye bir şeyler ya
parlar ve bunlarda isabet etmemiş olabilirler. 
'Binaenaleyh bu zaruretleri de nazarı itibara al
mak 'mutlaka lâzımgeîir. Sonra bir insan, 
yaşlı bir insan, kendi ömrünün bir safhasında 
bir kaza yapabilir, bunun geride bakıma mııh-
tacolan ailesi vardır. Bu olmadığı halde de ce
miyete biı1 vazife olarak teveccüh eden bâzı 
hususlar vardır. Nihayet bir aileyi bütün te
sellilerinden mahrum etmek bir cemiyetin 
hakkı değildir. Bunlara medar olmak o cemi
yetin vazifesidir. 

Bu malûmatı arz ettikten sonra mevzua bir 
başka yönden döneceğim. Sayın arkadaşlarım 
burada, konuşurlarken Ziraat Bankası ismi mü
temadiyen geçti. Acaba Ziraat Bankasına bizim 
şu veya bu şekilde bir şeyi empoze etmemiz bu 
memleketin iktisadi durumu bakımından, ikti
sadi emniyeti bakımından hatalı olmıyacak 
mıdır?... Onu da nazarı itibara almak lâzımdır. 
Ben de bankalar üzerinde Hükümetin, teşriî 
kuvvetin, umumi mevzuat dışında belki faiz 
hadlerinin, Meclis araştırması ile tetkiki, mua
melâtının araştırılması, ona göre bir nizam te
sisi lüzumlu olabilir. Fakat hususi olarak buıı-
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larm muamelâtında sarsıntılar yapan tesirler 
asla doğru olmaz kanatindeyim. Bunu arz eder
ken ıSaym Sarıgöllü'nün ifade ettiği bir ka
nun metninin bu hususu ne kadar titizlikle ele 
aldığım da müşahede etmek yerinde olur. 
Şöyle ki ; bu ödeneklerin her hangi bir şekil
de iadesi lâzımgeldiği zaman, kanun hükmü
ne göre Meclis Riyaseti bankaya derhal bu 
borçları ödüyor, Maliyej^e yazıyor, Maliye de 
bunların tahsili cihetine gidiyor. Binaenaleyh 
iş Devlete geniş anlamda dönüyor. 

Arkadaşlarım; kaza, kader insanlar için
dir. Bizim -bütün endişemiz, bugün ve bu
günden sonra şu cemiyetin bütün unsurla-
riyle selâmet ve salâbetini temin gayesidir. 
Böyle olunca, işi bir cemiyet bütünlüğü için
de, müşahhas hüviyetiyle mütalâa etmek, ban
kanın iktisadi ehemmiyeti bakımından itiba
rını asla gözden kaçırmamak ve mutlaka mak
sadı temin edecek âdil, isalbetli bir kararı bul
mak zaruretindeyiz. 

Bendenize göre bu safhalar şurada konu
şulan unsurlar bütün vuzuhu ile tekliflerde 
tecelli edebilmiş değildir. 

Mâruzâtım; keyfiyetin Anayasa 'Komisyo
nunda 'biı* daha ele alınmasına müsaade eder
seniz, zannediyorum ki, daha iyi bir neticeye 
varmak mümkün olacaktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Takririniz var mı Sayın Birant. 
İZZET BİRANT (izmir) — Yok efendim. 
BAŞKAN — -Sayın Üren, buyurun. 
SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, bir kısım arkadaşlarımızın hu
zurunuzda kanun metninin Anayasaya aykırılı
ğını belirtmelerinden sonra Sayın Hancı oğlu'-
nun yazılı takrirleriyle bunun Anayasaya aykı
rılığı hususu tekrardan reyinize vaz'edilmek 
üzere huzurunuza getirilmiş bulunmaktadır. 

Anaıyıasanm 132 nci maddesinin son fıkrası
nı tetkik .edecek olursak şöyledir: Bilhassa bu 
hususa taallûk eden hükmünü okuyorum. «Ya
sama ve yürütme or.ganlariy.lc idare mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır.» Burada kim 
olursa olsun mahkeme kararlarına uymak mec
buriyetini Anayasamız vaz'et'mektedir. Binaen
aleyh burada bir mahkeme kararı varsa karşı
mızda, mutlaka buna uyacağız. 

Devam ediyorum; 
«Bu organlar ve idare mahkeme kararları-
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nı hiçbir surette değiştiremez ve bunların yeri
ne getirilmesini geciktiremez.» 

işte meselemize temas edilen kısım esas bu
rasıdır. 

Şimdi, Hancıoğlu arkadaşımızın yaptığı tek
lif; bu hüküm muvacehesinde Anayasaya aykı
rı mıdır?... Muhterem arkadaşlarım, kanun tek
lifinin Anayasaya bir aıykırı-lığı yoktur. Müsa
adenizle arz edeyim; kanun kabul edilince tat
bikatında iki husus karşımıza çıkacaktır. Az 
bir borçlu hakkında yapılan takibat neticesin
de ilâm almıştır, kesinleşmiştir. Bir de geri ka
lan kısmında henüz mahkeme takibatı yoktur. 
işte bu iki zümre karşımıza çıkmaktadır. Mah
keme takibatı olmıyan şahıslar hakkında tat
bik edilecek kanun hükmünde Anayasamıza 
göre Anayasaya aykırılık olmıyacaktır. Ancak 
kesinleşmiş 'hükümler karşımıza çıkmaktadır. 
Şimdi kanun hükmü Anayasanın bu hükmüne 
g'öre, .mahkeme ilâmını değiştirmiyeceğine göre 
Ziraat Bankası mahkeme ilâmını icraya vaz'et
'm ek suretiyle aynen tatbikini ve infazını isti-
yecektir. Ancak burada da şu mahzur ortaya 
çıkııyor; aynı durumda bulunan şahıslar hak
kında şu kadar faiz, faraza % 5, diğerinde % 
10 faiz veya hiç faiz almama keyfiyeti var
dır. 

Şimdi mahkeme i i anıları her zaman için, bil
hassa alacaklının muvafakati ile borç mikta
rında veya müdabibln aynında değişiklikler 
yapılabilir. Ziraat Bankası bu kanun hükmü 
karşısında m aılık em e ilâmlarını tatbik ederken 
elbette ki, alacaklı olarak düşünecek. Bir ta
rafta bir adaletsizlikle karşı karşıya, faizsiz 
veya yüzde 5 bir faiz, öbür tarafta, yüzde 11 
faiz, borçlu şahsiyetler değişik fakat sebep ve 
miktar aynı. Bu adaletsizliği kaldırmak için 
alacaklı bulunan Ziraat Bankası, belki de ken
disi kanun hükmüne uyarak, faiz miktarından 
değişiklik olan miktar nisbetinde alacağından 
indirecektir, işte bu takdirde Anayasaya aykı
rılık yoktur. 

Biz eğer hükümde mahkeme ilâmını değiş
tirecek bir karar koyarsak oraya asıl Anayasa
ya aykırılık bundan çıkacaktır. Ancak biz umu
mi olarak kanun çıkaracak olursak mahkeme 
ilâmı 132 nci maddenin muvacehesinde aynen 
tatbik edilecektir. Binaenaleyh Anayasaya ay
kırılık mevzübaıhsoiamaz.. Fakat ben şahsan şu 
kanaatteyim ki, alacaklı olan Ziraat Bankası 
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(A) hakkında şu şekilde (B) hakkında şu şe
kilde diye ayrı tatbikata geçmiyecektir. Diğer 
takrirleri göz önüne alarak şunu arz edeyim 
ki, bugün karşımıza gelen mesele bir ihtilâlin 
bir hareketin neticesi olarak bugün tasfiyesi 
licabeden meselelerden bir tanesidir. Bu mesele
yi de bu yönden düşünerek Ziraat Bankasını 
da düşünmek suretiyle bir tasfiye iyolu açılma
sı çok yerinde olur kanaatindeyim. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyeıı olmadığı gi
bi müzakerenin yeterliği hakkında bir takrir 
gelmiştir. Okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Konu kâfi derecede aydınlanmıştır. Bu iti

barla madde üzerindeki takrir ve tekliflerin 
oya vaz'edilmesini arz ederiz. 

Aydın istanbul 
Fikret Turhangil Fethi Başak 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

iŞimdi, gelen takrirlerden en aykırısı olan 
izzet Birant arkadaşımızın takririni oyunuza 
arz edeceğim. Takrir, maddenin Anayasa ve 
Adalet Komisyonuna tevdii hakkındadır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CEVDET 
GEBOLOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkanım, 
takrir okunsun da ondan sonra konuşayım. 

BAŞKAN — Peki, şimdi takriri okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
1. Maddenin Anayasa Komisyonuna tev

diini arz ve teklif ederim. 
izmir 

izzet Birant 

BAŞKAN — Buyurun sayın Geboloğlu. 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CEVDET 

GEBOLOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım, (bir celse evvel Ibeş saat 
devam etmiş bir kanun müzakeresinin bugün 
ikinci gününü iki saatten beri yaşamaktayız. Ge
çen celsede muhterem Reisimiz aynı şekilde 
Komisyonumuzda muhalefet şerhi bulunan 
Reis ve Reisvekillerinin gerialma teşebbüsleri
ni gayet güzel, yerinde müdahale ile önlemiş 
ve parlâmento hayatında muhalif bir tarzda 
hareketlerinden dolayı tasarıyı; artık müdafaa 
etmiyecek, komisyon üyelerinin bunu gerialma 
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yetkisi olmadığını veciz bir şekilde belirtmiş
ti. Şimdi aynı şekilde bir teşebbüs ve teklif 
üzerindeyiz. 

Binaenaleyh, biz komisyon üyeleri olarak 
ibu tasarının, dediğim gilbi, ibirgün evvelki cel
sede beş saat ve bugün de iki saatten beri de
vam eden müzakereler esnasında hakikaten çok 
kıymetli takrir ve fikirler bu kürsüden ifa
de edilmiştir. Binaenaleyh Ibu tasarının görü
şülerek ibir karara bağlanmasını arz ederiz, 

BAŞKAN — 'Sayın sözcü arkadaşımızın te
mas ettikleri nokta, Komisyon tarafından ta
darının tümünün geri alınması hakkındaki hu
sustu ve o oya konulmamıştır. Fakat şimdi, 
sayın bir arkadaşımız tarafından verilen tak
rir, tasarının komisyona iadesi veya tümünün 
reddi mahiyetinde değil, Anayasa Komisyonu
na havalesi hakkındadır. Binaenaleyh, böyle 
bir teklif sevketmiş değildir. Bu teklifte bir 
Anayasa meselesi mevzuubahis olduğundan 
Başkanlık oya arz etmeye mecburdur. Takdir 
Genel Kurula aittir. Binaenaleyh takriri tek
rar okutup oylarımıza arz edeceğim. 

(izzet Birant'm takriri tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 42 ye karşı 
63 oyla reddolunmuştur. 

Şimdi Komisyon Başkanı Sayın Kılıç'm,-
takrirlerin komisyona verilmesi ve tetkik edil
mesini arzu eden bir önergesi var, ibu önergeyi 
okutup oyunuza arz edeceğim. 

Senato Başkanlığına 
54 sayılı Kanun hakkında verilen takrirle

rin incelenmek üzere Komisyona verilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Başkanı 
Konya 

Muhittin Kılıç 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz edece
ğim. Kabul buyuranlar... Kabul etmiy enler... 
45 oya karşı 56 oy ile reddedilmiştir. 

Madde hakkında takrirleri oylarınıza arz 
edeceğim. En aykırı takrir sayın Rasim Han-
cıoğlu arkadaşımızın, birinci maddenin Ana
yasaya aykırılığı dolayısiyle maddenin reddi
ne dair olan takrirleridir. Bu takriri okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Rasim Hancıoğlu'nun Önergesi tekrar 
okundu.) 
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BAŞKAN — lakr i r i toyunuza arz ediyo- I 

ruını. Ka'bul edenler... Etmiyenler... Takrir red- I 
dolunmuştur. I 

İzahat sırasına göre okunan ve izah edi- I 
len takrirleri aynı sıra ile okutup oylarınıza I 
arz edeceğim. Sayın Artus arkadaşımızın tak- I 
ririni okutuyorum. I 

(Âmil Artus'un önei'gesi tekrar okundu.) I 
BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum, i 

Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir reddolun- j 
muştur. I 

Sayın Lütfi Bozcalı'nm takrirlerini okutıı-
yorum. I 

(Ömer Lütfi Bozcalı'nm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Ka'bul buyuranlar,.. Kabul etmiyen

ler... Takrir reddoluıımuştur. I 
Sayın Ağırnaslı arkadaşımızın önergesini I 

tekrar okutuyorum. I 
(Niyazi Ağırnaslı'nm önergesi tekrar okun

du.) 
BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo

rum: Kabul buyuranlar.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

Sayın Vasfı Gerger arkadaşımızın takrir
lerini okutturuyorum: 

(Vasfi Gerger'in önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Sayın Koksal arkadaşımızın takririni oku
tuyorum. 

(Osman Koksal'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 

Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Takrir 
kabul edilmemiştir. 

Sayın Nevzat özerdendi'nin takririni okutu
yorum. 

NEVZAT ÖZERDEMLİ (İzmir) Takri
rimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın özdemli arkadaşımı
zın takriri geri verilmiştir. 

Sayın Tokoğlu, Danışoğlu, Zeki Arsan arka
daşlarımızın takrirlerini tekrar okutturuyorum: 
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taksitler «müsavi» olarak yapılır, aksine bir hü
küm mevcut olmadıkça müsavi taksit esası ca
ridir. Bu sebeple 1 nei maddeden (müsavi) keli
mesinin çıkarılmasıyla maddenin aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kocaeli Rize 
Lııtfi Tokoğlu Necip Danışoğlu 

Çorum 
Zeki Arsan 

Madde i. — X ve XI nci Dönem T. B. M. Mec
lisi üyelerinin ödeneklerine müstenit T.C. Zi
raat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
ları 10 yıl faizsiz ve masrafsız takside bağlan
mıştır. Bu borçları bankaca tahakkuk ettirilmiş 
faizler kaldırılmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar yapmış olduk
ları ödemeler esas borçtan indirilir. 

Borçlarını ödemeğe başlamış olanlar da der
piş edilen kolaylıklardan istifade ederler. 

Kabul edilen takrir değişik olarak değil 
Millet Meclisi metninin aynı olduğuna göre açık 
oya lüzum yoktur; işari olarak oylanacaktır. 
Madde hakkında başka söz isteyen olmadığına 
göre Millet Meclisinin kabul ettiği 1 nci mad
deyi okutup oylarınıza sunacağım. 

X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üyeleri
nin ödeneklerinden mütevellit T. O Ziraat Ban
kası ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının 
10 yıl faizsiz takside bağlanmasına ve tahak
kuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait kanun 

teklifi 

MADDE 1. — X ve XI nci Dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerine müstenit T. O. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
ları 10 yıl faizsiz ve masrafsız takside bağlanmış
tır. Bu borçlara bankaca tahakkuk ettirilmiş 
faizler kaldırılmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar yapmış olduk
ları ödemeler esas borçtan indirilir. 

Borçlarını ödemeye başlamış olanlar da der
piş edilen kolaylıklardan istifade ederler. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Arkadaşlarımdan dağılmamalarını rica edi
yorum. Görüştüğümüz kanun mühim bir kanun
dur. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddede (10 yıl faizsiz ve masrafsız 

müsavi takside başlanmıştır) cümlesindeki (mü
savi) kelimesi fazladır. Umumiyetle ve usulen 
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MADDE 2. — Tahakkuk ettirilmiş olan faiz

lerin bankaca ödenmiş olan vergileri borçlular
dan tahsil olunur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Sayın Aı-
tus'un bir takriri vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekil

de değiştirilmesini arz ve tekli i! ederim. 
Faizler vâdenin hulfil tarihinden itibaren ve 

faizler esas borca ilâve edilmeden 1 nci madde
deki nisbetler dâhilinde başlatılıp yürütülür. 

Ziraat Bankasınca evvelce tahakkuk ettiril
miş ve ödenmiş bulunan vergiler borçlulardan 
tahsil edilir. Başka hiçbir masraf alınmaz. 

Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye 
Âmil Ai'tus 

BAŞKAN — Takrir hakkında söz ist iyen'? 
Yok. Takriri oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Takı ir reddedilmiştir-. 

Madde hakkında başka teklif ve söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ticaret 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanun
iliği! kabul edilmiştir. 

2. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Sana
yi ve Tarım Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/250, C. Senatosu 1/145) (S. Sayısı:57) (1) 

BAŞKAN — Tasarı hakkında öncelik ve ive
dilik kararı vardı. Tasarının tümü hakkında 

(1) 57 S. Sayılı basma/yazı tutanağın sonun-
dadtr. 
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söz istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması hakkın

da kanun tasarısı 

MADDE 1. — Veteriner hekimliği mesleki
nin icrasına Veteriner Hekimleri Birliği ile 
Odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere 
dair 6343 sayılı Kanunun 42, 45 ve 52 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

BAŞKAN — Değiştirilen maddeleri okuta
rak reylerinize arz edeceğim : 

Madde 42. — Oda haysiyet divanları tarafın
dan verilen kararlara Oda Yönetim Kurulu ve
ya ilgili tarafından tebliğ tarihinden itibaren 
on beş gün içinde Yüksek Haysiyet Divanına 
itiraz olunabilir. İtiraz olnnmıyan kararlar der
hal uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenle i'... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 45. — Merkez Konseyi asli azaları ilk 
toplantısında aralarından gizli reyle bir reis, bir 
ikinci reis, bir umumi kâtip, bir muhasip bir de 
veznedar seçer. 

Konsey on beş günde en az bir defa toplanır, 
mazeretsiz olarak üst üste bu toplantılara üç de
fa gelıniyen konsey âzası istifa etmiş sayılır ve 
yerine yedeklerden en çok rey alanı davet edilir. 

Merkez Konseyine seçilecek azanın Ankara'
da oturması şarttır. 

Umumi kâtip ile veznedara büyük kongrece 
tesbit edilen miktar dâhilinde bir tazminat 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci madde değişik olduğu için açık oyu
nuza arz edeceğim. Bu itibarla arkadaşlarımın 
ayrılmamalarını istirham ediyorum. 

«Madde 52. — Yüksek Haysiyet Divanı gerek 
süresi içinde itiraz olunan Oda Haysiyet Divanı 
kararlarını ve gerekse 34 ncü madde hükümleri
ne uyulmak suretiyle Oda Yönetim Kurulu ve 
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Haysiyet Divanı asli üyelerinin cezalandırılması 
için Birlik Merkez Konseyi tarafından yapılan 
istekleri inceler ve 41 nci madde hükümlerine 
uyulmak suretiyle karara bağlar. 

Yüksek Haysiyet Divanının itiraz üzerine 
verdiği kararlara ilgili veya Oda Yönetim Kuru
lu ve doğrudan doğruya verdiği kararlara karşı 
da Birlik Merkez Konseyi veya ilgili tarafından 
Danıştaya dâva açılabilir.» 

BALKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi açık oyunuza arz ediyo
rum. 

MADDE 2. — 6343 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Birlik Merkez Konseyinin yazılı talebi veya 
odada kayıtlı üyenin en az % 20 sinin yazılı is
tekte bulunması halinde Yönetim Kurulu, Ge
nel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder.» 

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

MADDE 3. — Mezkûr kanunun 43 ncü mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edümiştir. 

MADDE 4. —• Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci madde açık oya konduğundan, netice 
alındıktan sonra kanunun tümü oylarınıza arz 
-edilecektir. 

İvedilik ve öncelikle görüşülmesini kabul 
buyurduğunuz tasarıya geçiyoruz. 

3. — Silâhlı Kuvvetler yakacak, aydınlatma, 
ısıtma ve soğutma kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/50; C. Senatosu 
1/141) (S. Sayısı: 59) (1) 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
buradalar. Tasarının tümü üzerinde söz istiyen 

(1) 59 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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var mı?.. Olmadığına göre maddelere geçilme
si hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Silâhlı Kuvvetler yakacak, aydınlatma, ısıtma 
ve soğutma Kanunu 

MADDE 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri hiz
metine tahsis edilmiş bulunan askerî bina, ku
rum, ordu evi, gemi, askerî gazino ve içinde va
zife görülen bilûmum yerlerin hizmet, vazife ve 
fennî icaplar göz önüne alınarak aydınlatılma
ları ve icabında soğutulmaları ve kış aylarında 
ısıtılmaları ile fırın; mutfak; hamam; çamaşır
hane; bulaşıkhane; kiler; depo gibi yerlerle so
ğutma araç ve tesisleri için her türlü yakacak 
sarfiyatı (Millî Savunma Bakanlığınca tesbit 
edilecek yakacak maddelerinin cins ve hadleri 
açılmamak şartiyle ve hakiki ihtiyacı karşıla
mak üzere) birlik ve kurumlarca tanzim ve üst 
ikmal kademelerince onaylanacak esaslara gö
re yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Olmadığına göre maddeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında 
kış ayları 1 Kasımdan başlamak ve 31 Martta 
bitmek üzere beş ay olarak hesabedilir. Ancak 
sıcak veya soğuk bölgelerde sıhhi ve fennî bir 
mahzur görülmediği takdirde bu müddetin baş
langıç veya bitiş tarihleri Millî Savunma Ba
kanlığı tarafından değiştirilerek uzatılıp kısal-
tılabilir. 

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

MADDE 3. — 12 Eylül 1330 tarihli Askerî 
taymat ve Yem Kanununun 8, 9 ve 10 neu; 2247 
sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri ile 6305 
sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
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buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil- | 
mistir. I 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini 
Millî Savunma; içişleri ve Maliye bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, bir 
değişiklik olmadığı için tasarı kanunlaşmıştır. 

Gündemimizde 15 tane sözlü soru vardır. Fa
kat bakanlar burada olmadıkları ve vakit ge
ciktiği için, başka zaman görüşeceğiz. Ayrıca 
îçtüzük teklifi de bulunmaktadır ki, bunu da | 
keza başka gün müzakere edeceğiz. Yalnız, ar- I 
kadaşlardan açık oylamanın sonunu beklemele
rini rica edeceğim. Oylamanın neticesini tefhim 
ettikten sonra birleşime son vereceğiz. 

Oylarını kulanmıyan arkadaşlar lütfen kul- | 
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lansınlar efendim. Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

Oylama neticesini arz ediyorum; 6343 sa
yılı Kanunun bâzı madelerinin değiştirilmesiy
le 23 ncü madesine bir fıkra eklenmesi ve 43 
ncü maddesinin kaldırılması hakkında kanun 
tasarısının Cumhuriyet Senatosunca değiştiri
len 52 nci madesine 94 oy verilmiştir. 93 ka
bul, 1 çekinser oyla madde kabul edilmiştir. 
Birinci maddenin şümulüne giren 52 nci madde 
kabul edildiğine göre, birinci maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu su
retle tasarının bütün maddeleri kabul edilmiş 
olduğundan tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarının kanun-
luğu kabul edilmiştir. 

Gündemde başka madde olmadığı için yarın 
bütçe müzakerelerine, tevzi edilen program da
iresinde, başlamak üzere birleşime yarın saat 
15 te toplanılmak kaydiyle son veriyorum. 

Kapanma saati: 18,10 
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6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 
43 ncü maddesinin kaldırılması hakkında kanun tasarısının 52 nci maddesine verilen oyların 

sonucu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABÖ ÜYELER 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 

GENEL OYLA 
SEÇİLEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 
Mansur Uhusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

185 
94 
93 

0 
1 

88 
3 

[Kabul 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adah 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

edenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Celil öevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçiaıe 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tamman 

İZMİR 
Ömer Lûtfî Bozcalı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Zeki Kuımrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SlVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâma Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf D emir dağ 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 
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YOZGAT 
Sadık Artııkmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. Senatosu 
Tevffik trfci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

B : 33 29 .1.1963 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Enver Kak 
Kâzım Orbay 

0:1 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
P>u ihanettin IThıç. 
Â.lil Ünlü 

[Çekinserler] 
MALATYA 

Nüvit Yetikm 

[Oya katılmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emâftüllah Çelefbi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasaban 
(B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (1) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Osmıan Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geholoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
CaJhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
HaMt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(B^. v.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlü 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GAZİANTEP 
ZeM İslâm 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Adil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
et) 
Berç Turan 

Jzzet Birand 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Güle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Bagkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş ( t ) 
LÛtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Mustafa Dinefeli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 
(!) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Refik Ulus oy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Turan Kapamlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fefthi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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C. Senatosu B : 33 29 .1.1963 O : 1 
UEFA 

Vöafî Gerger 
Esat Mahımult Karakurt 

UŞAK 
Kâmdl Oo^kunoğlu 

YOZGAT 

Neşet Çetmıtaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

G. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

| Hasan Kangal 
Sadi Koşaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Nevzat Sengel 

[Açik üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

YeMn 3 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

<)TUZÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

29 . 1 . 1963 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi 
Âdil Türkoğlu'na izin verilmesi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi (3/170) 
B - ÎKÎNCI DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İ:-

san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/124) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet îlkuçan'm, Korkuteli Havzasını sula
mak için Selâmet Boğazında yapılacak bara a 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/133) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Aykut'un, Doğu'ya tâyinlerini istiyen muh 
telif meslek sahibi kimselere dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/137) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'nun, 27 Eylül 1982 tarih.1! Ka
rarnameye dair Ticaret Bakanından sözlü so 
rusu (6/138) 

5. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üye
si Rifat Öztürkçine'nin, Kadıköy semtine!eki 
Kurbağalı dere mıntıkasana dair Bayındırlık, 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/142) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nrı, 27 Mayıs înkilâbından son
ra inşası yarım kalan Yüksek İslâm Enstitüsü 
ne dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/145) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'm, korunmaya muhtaç çocuklara 
dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/146) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sezai 
O'Kan'in, İngiltere'de Casus Lawrens adı ile 
çevrilmiş olan filme dair, Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/147) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İstanbul'un, nâzım plânına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/150) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Berç Turan'm, Vakıflar Umum Müdürlüğire 
ait bütçe görüşmelerine dair Devlet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/151) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. 
Nuri Ademoğlu'nun, ikinci KoaJisyon Hüküme
tindeki partizan davranışlara dair Başbakan, 
Adalet ve İçişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/153) 

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

13. — Cumhuriyet Senatosu Antalya Üyesi 
Mehmet İlkuçan'ın, Urfa Harran ovasında içme 
suyu tesislleri için 1963 bütçesinden ödenek ay 
rılıp ayrılmadığına dair Bayındırlık Bakan n-
dan sözlü sorusu (6/155) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, radyo, ofis, trafik, nük
leer ve harb tekniklerindeki durumumuza dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/156) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in, bâzı dergi ve gazetelerde inti
şar eden hidrojenlenmiş yağlar ve kalb hasta
lıklarına ait yazılara dair Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/157) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
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IV 

A - HAKLARıNDA TVEDÎLÎK KARARı 
VERILEN İŞLER 

X 1. — X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Vekaletine olan borçla
rının 10 yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve îktasa-
di îşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/251; C. Senatosu 2/37) (S. Sayısı : 
54) [Dağıtma tarihi : 22 . 1 . 1963] 

2. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddettlari-
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu (M. Mec

lisi 1/250, C. Senatosu 1/145) (S. Sayısı : 57) 
[Dağıtma tarihi : 22 . 1 . 1963] 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK ÎŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu îçtüzük teklifi 

ve Cumhuriyet Senatosu îçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESÎ YAPILACAK ÎŞLER 
B - BİRÎNCÎ GÖRÜŞMESÎ YAPILACAK ÎŞLER 

1. — Siflahlı Kuvvetler yakacak, aydınlat
ma, ısıtma ve soğutma kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Sevunma, İçişleri ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/50; C. Sena
tosu 1/141) (S. Sayısı : 59) '[Dağıtma tarihi : 
25 . 1 . 1963] 

> 





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

6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesiyle 
23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 43 ncü mad
desinin kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu (M. Meclisi, 1/250 

C. Senatosu 1/145) 
Not : (M. Meclisi S. Sayısı : 265) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunl&r Müdürlüğü 9.1. 1963 
Sayı : 2822 - 14246 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde kabul edilen, 6343 sayılı Kanunun bası 
maddelerinin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırıl
ması hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla., 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 3.9. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
19 . 12 . 1962 ve 7 . 1 . 1963 tarihli 19 ve 26 net Birleşimlerinde kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Sanayi ve Tarım Komisyonu 19 . 1 . 1963 
Esas No. : 1/145 
Karar No. : 11 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

10 . 1. 1963 tarihinde Yüksek Başkanlıkça Komisyonumuza havale buyurulan 6343 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle 17 . 1 . 1963 ta
rihinde komisyonumuzda görüşüldü. Kanun tasarısının gerekçesinde belirtilen hususlar ve Hükü
met temsilcilerinin vermiş olduğu izahat yerinde görüldüğünden Millet Meclisinin 7 . 1 . 1963 ta
rihli 26 ncı Birleşiminde kabul edilen metin aynen kabul edilmiştir. 

57 
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Ancak Danıştaya müracaat için kabul edilen 90 günlük umumi müddetin bu kanun dolayısiyle 

tenkisi ve hakkın tahdidi için mâkul bir sebep görülmediği gibi her kanunun getireceği çeşitli sü
relerin doğuracağı karışıklık ve sebebolacağı hakkın sükutu nazara alınarak 52 nci maddenin son 
fıkrasındaki «15 gün içinde» tâbiri kaldınlmış ve Danıştaya müracaat için umumi hükümler kabul 
olunmuştur. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

C. Senatosu Sanayi ve 
Tarım Komisyonu 

Başkanı Bu Mazbata Sözcüsü 
Muğla Tabiî Üye 

M. Akarca S. Özgür 

Üye 
Adana 

G. Av şar 

Üye 
istanbul 

Şf. Akyürek 

Üye 
Bursa 

B. Güzey 

Üye 
Kastamonu 
A. N. Tuna 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

Üye 
Erzincan 

F. Baysoy 

C. 

Üye 
Adana 

M. N. Âdemoğlu 

Üye 
Hatay 

Vehbi Aksoy 

Başkanlığınca 
Seçlen Üye 
N. Şengel 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Veteriner hekimliği mesleki
nin icrasına Veteriner Hekimleri Birliği ile 
Odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere 
dair 6343 sayılı Kanunun 42, 45 ve 52 nci 
maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 42. — Oda haysiyet divanları tarafın
dan verilen kararlara Oda Yönetim Kurulu ve
ya ilgili tarafından tebliğ tarihinden iti
baren onbeş gün içinde Yüksek Haysiyet Di
vanına itiraz olunabilir. İtiraz olunmıyan ka
rarlar derhal uygulanır. 

Madde 45. — Merkez Konseyi asli azala
rı ilk toplantılarında aralarından gizli reyle 
bir reis, bir ikinci reis, bir umumi kâtip, bir 
muhasip bir de veznedar seçer. 

Konsey onbeş günde en az bir defa topla
nır, mazeretsiz olarak üst üste bu toplantı
lara üç defa gelmiyen konsey âzası istifa et
miş sayılır ve yerine yedeklerden en çok rey 
alanı davet edilir. 

SANAYİ VE TARİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİBİŞİ 

6343 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesiyle 23 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 42. — Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen 42 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 45. — Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilen 45 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 57 ) 



Millet Meclisi Metni 

Merkez Konseyine seçilecek azanın Anka
ra'da oturması şarttır. 

Umumi kâtip ile veznedara büyük kongrece 
tesbit edilen miktar dâhilinde bir tazminat 
ödenir. 

Madde 52. — Yüksek Haysiyet Divanı ge
rek süresi içinde itiraz olunan Oda Haysiyet 
Divanı kararlarını ve gerekse 34 ncü madde 
hükümlerine uyulmak . suretiyle Oda Yönetim 
Kurulu ve Haysiyet Divanı asli üyelerinin ce
zalandırılması için Birlik Merkez Konseyi ta
rafından yapılan istekleri inceler ve 41 nci 
madde hükümlerine uyulmak suretiyle karara 
bağlar. 

Yüksek Haysiyet Divanının itiraz üzerine 
verdiği kararlara ilgili veya Oda Yönetim Ku
rulu ve doğrudan doğruya verdiği kararlara 
karşı da Birlik Merkez Konseyi veya ilgili 
tarafından onbeş gün içinde Danıştaya dâva 
açılabilir. 

MADDE 2. — 6343 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Birlik Merkez Konseyinin yazılı talebi veya 
odada kayıtlı üyenin en az % 20 sinin yazılı 
istekte bulunması halinde Yönetim Kurulu, Ge
nel Kurulu olağanüstü toplantıya davet eder.» 

MADDE 3. — Mezkûr kanunun 43 ncü mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

3 — 
I Sanayi ve 'Tarım Ko. 

«Madde 52. — Yüksek Haysiyet Divanı ge
rek süresi içinde itiraz olunan Oda Haysiyet Di
vanı kararlarını ve gerekse 34 ncü madde hü
kümlerine uyulmak suretiyle Oda Yönetim Ku
rulu ve Haysiyet Divanı asli üyelerinin cezalan
dırılması için Birlik Merkez Konseyi tarafından 
yapılan istekleri inceler ve 41 nci madde hü
kümlerine uyulmak suretiyle karara bağlar. 

Yüksek Haysiyet Divanının itiraz üzerine 
verdiği kararlara ilgili veya Oda Yönetim Kuru
lu ve doğrudan doğruya verdiği kararlara kar
şı da Birlik Merkez Konseyi veya ilgili tarafın
dan Danıştaya dâva açılabilir.» 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

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

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

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

• • - < • • • • 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Silâhlı Kuvvetler yakacak, aydınlatma, ısıtma ve soğutma 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 

ve Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe komisyonları 
raporları. (M. Meclisi 1/50 C. Senatosu 1/141) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 242) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 1 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 856 - 3632 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 4 . 1 . 1963 tarihli 25 nci Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edi
len, Silâhlı Kuvvetler yakacak hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 19 . 1 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş, ve Genel 
Kurulun 19 . 12 . 1962 ve 4 . 1 . 1963 tarihli 19 ve 25 nci birleşimlerinde öncelikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Mülî Savunma Komisyonu 8.1. 1963 

Esas No: 1/141 
Karar No: 13 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 4 . 1 . 1963 tarihli 25 nci birleşiminde öncelikle kabul edilen, Silâhlı Kuv
vetler yakacak hakkındaki kanun tasarısı ilgili bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile komis
yonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi genel kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne ve havalesi gereğince İçişle
ri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan Başkanvekili 'Bu Kanuni Sözcüsü 
C. Başkanınca Seç. Üye Tabiî Üye Çanakkale Tabiî Üye 

Kâzım Orbay Fahri Özdilek Âli Aksoy Mucip Ataklı 

O. Başkanınca Seç. Üye Erzurum Samsun Zonguldak 
Necati Özdeniz Rahmi Sanalan Cahit Tokgöz Tevfik İnci 
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İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 

Esas No: 1/141 
Karar No: 13 

16.1. 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 4 . 1 . 1963 tarihli 25 nci birleşiminde öncelikle kabul edilen, Silâhlı Kuv
vetler Yakacak Kanunu tasarısı, Komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili Bakanlık temsilci
leri hazır oldukları halde görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde de belirtildiği üzere, mevcut ve mer'i mevzuatın ihtiyaçlara cevap ver
mekten uzak ve tatbik kabiliyetinin kalmamış bulunduğu cihetle kanun tasansmın, Millet Mec
lisi genel kurulunca tasvip gören metni aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu Raporda Başkan 
Sözcü 
Ordu 

Eşref Ayhan 

Bu Raporda 
ıSözcü 

içel 
Cavit Okyayuz 

Talbiî Üye 
Osman Koksal 

İzmir 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

Konya 
Sedat Çumrah 

!Maraı§ 
Nedim Evliya 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/141 
Karar No. 61 

Ankara 23 . 1 . 1963 

YÜKSMK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 4 . 1 . ,1963 tarihli ve 25 nci Birleşiminde öncelikle kabul edilen, Silâhlı Kuv
vetler yakacak, aydınlatma, ısıtma ve soğutma kanun tasansınm, komisyonumuza havale edil
mekle ilgili Bakanlık temsilcileri hazır oldukları halde görüşülüp incelendi. 

Hükümet gerekçesinde de belirtildiği üzere, mevcut ve mer'i mevzuatın ihtiyaçlara cevap ver
mekten uzak ve tatbik kabiliyetinin kalmamış bulunduğu cihetle ;kanun tasansının, Millet Mec
lisi G-enel Kurulunca tasvip gören metni aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine öncelikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
(Konya 

Muhittin Kılıç 

Başkam V. 
iSakarya. 

Kâzım Yurdakul 

iSö'zcü 
Ankara 

Niyazi Ağırnaslı 

Kâtiip 
Bitlis 

Cecdet Geboloğlu 

Balıkesir 
Kadri Öztaş 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Talbiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Talbiî Üye 
Haydar Tunçkanat 

Ordu 
Şevket Koksal 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Silâhlı Kuvvetler yakacak, aydınlatma, ısıtma 
ve soğutma kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türk Silâhlı Kuvvetleri hiz
metine tahsis edilmiş bulunan askerî bina, ku
rum, ordu evi, gemi, askerî gazino ve içinde va
zife görülen bilûmum yerlerin hizmet, vazife ve 
fennî icaplar göz önüne alınarak aydınlatılma
ları ve icabında soğutulmaları ve kış aylannda 
ısıtılmaları ile fırın; mutfak; hamam; çamaşır
hane ; bulaşıkhane; kiler; depo gibi yerlerle so
ğutma araç ve tesisleri için her türlü yakacak 
sarfiyatı (Millî Savunma Bakanlığınca tesbit 
edilecek yakacak maddelerinin cins ve hadleri 
aşılmamak şartiyle ve hakiki ihtiyacı karşıla
mak üzere) birlik ve kurumlarca tanzim ve üst 
ikmal kademelerince onaylanacak esaslara yö
re yapılır. 

MADDE 2. — Bu kanunun uygulanmasında 
kış aylan 1 Kasımdan başlamak ve 31 Martta 
bitmek üzere beş ay olarak hesabediliı*. Ancak 
sıcak veya soğuk bölgelerde sıhhi ve fennî bir 
mahzur görülmediği takdirde bu müddetin baş
langıç veya bitiş tarihleri Millî Savunma Bakan
lığı tarafından değiştirilerek uzatılıp kısaltıla-
bilir. 

MADDE 3. — 12 Eylül 1330 tarihli Askerî 
tayinat ve Yem Kanununun 8; 9 ve 10 ncu; 2247 
sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri ile 6305 
sayılı Kamun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. 
Millî Savunma; 
yürütür. 

- Bu kanunun hükümlerini 
tçişleri ve Maliye Bakanlan 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Silâhlı Kuvvetler yakacak, aydınlatırla, ısıtma 
ve soğutma kanun tasarısı 

MADDE 
len metnin 
mistir. 

1. — Millet Meclisince kabul edi-
1 nci maddesi aynen kabul edil-

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 5 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Silâhh Kuvvetler yakacak, aydınlatma, ısıtma 
ve soğutma kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 1 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 2 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 4 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 5 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Silâhlı Kuvvetler yakacak, aydınlatma, ısıtma 
ve soğutma kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen metnin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

»yo<ı 
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