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1. —• Genelkurmay Başkanı Orgenaral 
Oevdet Simav'ın; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ordularının kazandığı 30 Ağustos 
1922 Zaferinin yıl dönümü münasebe
tiyle Cumhuriyet Ordusunun, Cumhuriyet 
Senatosuna tebriklerini bildiren yazısı. 61:62 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 62,82 

1. —• Devlet Yatırım Bankası kanım 
tasarısının, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ee iştirakleri hakkındaki kanun tasarı
sını görüşmek üzere kurulan Karma Ko
misyona havale edilmesine dair Maliye Ba
kanı Ferid Melen'in önergesi (M. Meclisi 
1/308; C. Senatosu 1/284) 62 

2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Malı 

Sayfa 
ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları ra
porları (M'. Meclisi 1/100, C. Senatosu 
1/220) (S. Sayısı: 230) 62,88:89 

3. —• Mehmetoğlu Süleyman Kulak
sız:», vatani hizmet tertibinden aylık bağ
lanmasına dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/340; C. Senatosu 1/256) (S. Sayısı: 232) 62,90: 

92 
4. — Millî Mücadele kahramanların

dan Telgrafçı Manastırlı Haindi Efendi 
eşi Hasibe Martoııatlı'ya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkında 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi' 2/308; C. Se
natosu 2/94) (,S. Sayısı: 228) 62,93:95 

5. — Cumhuriyetimizin temeli olan 30 
Ağustos 1922 Zaferinin yıl dönümü mü
nasebetiyle Cumhuriyet Senatosunun teb
riklerinin kahraman Türk Silâhlı Kuv-



Sayifc 
vetlerine sunulması hükkında C. H. P., 
A. P., Y. T. P., Tabiî •senatörler, T. lişçi 
Partisi, M. P. , C. K. M. P., Cumhurbaş
kanlığınca. seçilen üyeler adına, imzalı ve 
şahıslan adına. Kütahya. Üyesi Osman. 
Cevdet Erkut ve Zonguldak Üyesi Akif 
Kyidoğan'm imzalarını muhtevi önerge 82 

5. — Görüşülen işler 63,83,87 
J. —•- 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu {M. Meclisi 1/509; O. Se
natosu 1/279) (S. Sayısı: 225) 63,69:97 

2. --— Ödemiş ilçesinin Umıırbey ma
hallesi Hacıgök solmağında oturan Meh
met Hani'di Pak'a vatani hizmet tertibin
den. aylık bağlanması hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince reddolu-
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 
raporları (M. Meclisi 2/232; O. Senatosu 
2/8.1) (S. Sayısı: 280) 63:04 

3. — Köylü ve çiftçilerin T. O. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine 
olan borçlanılın taksitlendirilınesi hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince 
'kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Sanayi ve Tarım, Mtilî ve İktisadi 
Is/er ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/300; O. Senatosu 2/96) (S. Sa
yısı: 283) 64:82,98:100 

4. 6785 sayılı înıar Kanununa ge
çici bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri ve Sosyal İşler komisyonları rapor
ları M. Meclisi 2/65; O. Senatosu 2/95) 
OS. Sayısı: 226) 83:84 

5. —• Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâ
vesine dair Bakanlar Kurulu kararname
sinin onanması hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler, Sanayi ve Tarım ve Bütçe ko-

Sayfa 
•misyonları raporları (M. Meclisi 1/106; 
C. Senatosu 1/246) (ıS. Sayısı: 281) 84 

6. - - 18 Haziran 1952 tarih ve 5965 
sayılı Kanuna geçici 3 ncü maddenin ek
lenmesine dair kanun teklifinin Millet 
.Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim, M'îilî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 2/22; O. Senatosu 2/67) 
(S. Sayısı: 279ı 84:85 

7. -- Maliye Bakanı Ferid Melen ve 
Gaziantep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 31 . 5 . l!)(i»J tarihli Haftalık Ka
mı* Cetvelindeki 296 sayılı Kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi 
ve Dilekçe Kanım Komisyonu raporu (O. 
Senatosu 4/23) (S. Sayısı: 245) 87 

6. — Sorular ve cevapları 85 

A —- Sözlü .sorular re ev tundan $5 
1. • Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Hüsnü Dikeçlig-il'in, Ziraat Bankası 
tarafından yaptırılan çiftçi evlerine dair 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/173) ' H'y 

2. Cumhuriyet, Senatosu Trabzon 
Üyesi Yusuf Demirdağ'ın, memleketini iz
deki posta, dağıtıcılarımı dair Ulaşlırnıa 
Bakanından sözlü sorusu (6/189) S5 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf 
edilen para ile gazete ve mecmualara tah
sis edilen ilanlara, dair. Barbakandan 
sözlü sorusu (6/192) Ş5 

4. -—• Cumhuriyet Senatosu Aydın 
Üyesi İskender Cenap Ege'nin, tren bileti 
ücretlerinde öğretmenler için uygulanan 
tenzili tarife ile dergi ve kitaplarından 
alman posta ücretlerine dair Ulaştırma 
^Bakanından sözlü sorusu (6/194) 85:8<6 

5. Cumhuriyet Senatosu Aydın 
Üyesi İskender Cenap Ege'nin. Söke 
ovasının nehir taşkınlarından korunması 
hususund'a ne gibi tedbirler düşünüldüğü
ne dair Bayındırlık ve Tarım bakanların
dan sözlü sorusu (6/195) 8fi 
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Sayfa 
6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 

Üyesi Tarık Remzi Balta'nm, Millî Eği
tim rejimine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu ('6/201) 86 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 55 nei maddesi
nin niçin tatbik edilmediğine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/202) 86 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
Üyesi Mehmet Ali Demir'in, bugünkü 
maarif rejimimizin 1950 yılından evvelki 
mihrakına oturtulmaya çalışıldığı hakkın
da basında yayınlanan beyanattan ne 
kasd edildiğine dair, Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/204) 86 

9. — Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşi
nin durumuna dair Devlet Bakanından 
sözlü sorusu (6/205) 86 

10. —• Cumhuriyet Senatosu istanbul | 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin Tekstil sana
yiinde güdülen prensiplere dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/206) 86 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, 6374 sayılı 

Sayfa 
Kanunun 6 ncı maddesine dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/207) 86 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 
Üyesi. Hüsnü Dikeçligil'in, öğretmenlik 
meslekinin cazip bir hale getirilebilmesi 
için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/208) 86 

13. —• Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi Nedim Evliya'nm, tâyin ve nakil
leri kararname ile yapılan İdare Âmir
lerine dair, İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/209) 86 

14. —• Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Berç, Turan'm, Devlet Demiryolları 
ve Raybankm müştereken kurdukları 
RAYNİMENS Şirketine dair, Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu ('6/210) 86 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis 
Üyesi Cevdet Geboloğlu'nun, BüyükçeTt-
mece'de askerî birliklerce işgal edilen 
sahaya dair Millî Savunma ve İçişleri ba
kanlarından sözlü sorusu (6/211) 86 

16. —• Cumhuriyet Senatosu İzmir Üye
si Cahit Okurer'in, Ortaokul ve liselere 
alınacak öğrencilere tatbik edilecek olan 
imtihan ve testlerin mahiyetine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/212) 86:87 



1, _ GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
('Birinci oturum kapalıdır.) 

ikinci oturum 
Vazife ile y u r t dışına »idecele ola<n Ada

let Bakanı Abdül'hak Kemal Yörük 'e dönüşüne 
kadar , Devlet Bakan ı ve Barbakan "Yardım
cısı Hasan Dinçer ' in vekillik edeceğine dair 
Cumhur'başkanlığı teskeresi okundu , bilgi edi
nildi. 

Cunihurb ahkamınca seçilen üyelerden Cevat 
Açıkal ın 'a izin verilmesi hakk ındak i Başkan
lık tezkeresi okundu ve izin ka'bııl olundu. 

Muvazenei Fmumiyeye dahil bâzı dairelerin 
yapı işleri için gelecek yıllara ge'çiei yüklenme
lere girişilmesi hakk ındak i Kanun im J nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun tasa
rısının görüşülmesi için, tasar ının havale edil
diği komisyon] ardan üçer üyenin iş t i rakiyle 
bir Geçici Komisyon kurulmasına dair Tar ım 
iBakanı Mehmet İzmen'in önergesi okundu ve 
kabul olundu. 

İstanbul ili, E y ü p ilçesine bağlı Gök tep e 
bucağında Gaziosmanpaşa adiyle bir ilce ku
rulmasına dai r kanun tasarısı üzerinde görü
şüldü ve tasar ının konunluğu kabul edildi. 

0785 sayılı İm a r Kanununa .geçici bir mad
de ekıenme^i hakk ındak i kanun teklifinin tü
mü üzerinde bir süre 'görüşüldü ve Sosyal İşler 
Komisyonu raporunun reddi ile İçişleri Ko
misyonunun benimsediği Millet Meclisi metni
nin göHüşülmesi 'hakkındaki önerge kabul edil
di ve İçişleri Komisyonu hazır bulunmadığın
dan teklifin görüşülmesi gelecek birleşime 'bıra
kıldı. 

5434 sayılı Türk iye Cumhuriyet i Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenme
sine ve, 

Me'hmetoğlu Süleyman Kulaksız 'a va tan i 
hizmet ter t ib inden aylık bağlanmasına dai r 
(kanun tasarıları ile, 

Millî Mücadele kahraman la r ından telgraf
çı Manast ı r l ı Hamdi Efendi eşi Hasibe Mar-
t on a t l ı 'ya vatani hizmet ter t ib inden maaş- bağ
lanması hakk ında kanun teklifi üzerinde gö
rüşüldü. Açı'k oylamalar ında yetersayı bulun
madığı anlaşıldığımdan tasarı ve tekliflerin ge
lecek birleşimde t ek ra r oya. sınnı-iacağı bildi
rildi. 

Abdülcebbar Yıldırım (Abdullah Yıldı
r ım), Mehmet Çimen, Mehmet Çetin, (Meh
met Sıddık Çetin) 

Manıza Gülmez; 
Osman iTaşıdemir; 
Bahit t in Yazıcı (Bahat t in Yazıcı1); 
Beki r Yı lmaz; 
Mehmet Ali Yı lmaz; 
Ali Koca tü rk ; 
Kemal Taşikesen ; 
Ümıneiıan Bebek (Ümmühan Bebek) ; 
Mustafa Kemal Kanca ; 
Hüseyin Akça (Akça) ; 
Halil Ölmez; • 
Adem A k e a y ve, 
Cemal Zanrbaklı ve Mehmet Durer (Ha' ') 

hak lar ındaki ölüm cezalarının yerine getiril
mesine dair kanun tekliflerinin ikinci görüşül
mesi yapıldı ve tekliflerin kamın hıkları kabul 
edildi. 

ı23:7 sayılı Taşıt Kanununa, bağlı .1 sayılı cet
velde değişiklik yapılması, hakkında k a n u n ta-
sarısmını birinci görüşülmesi bitirildi. 

'Sanayi Bakanlığı kuruluş ve vazifeleri hak
kındaki Ö973 sayılı Kanunun bâzı maddelerinde 
ve bu 'Bakanlığa- ait kadrolarda değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarısının görüşülmesinin 
seyahat ten dönüşüne 'bmtkıİması hakk ında Sa
nayi Bakanı Fethi Çeük'baş'ın tezkeresi okundu 
ve tasarının bir birleşim sonra müzakeresi kabul 
edildi. 

Trabzon Üyesi Yusuf Demirdaği ı ı , Diyanet 
İşleri Teşkilâtı kanun tasarısı ile köylerdeki ca
milerin durumlar ı ve dinî personelin ücretleri 
hakk ındak i sözlü sorusuna Devlet Bakanı Ye
t ik Piıinçcioğiu cevap verdi. 

Kayseri Üyesi Hüsnü nikeçligi l in 173, 208, 
Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ 'm 189, 
İstanbul Üyesi lîifat Öztürkcine'nin 192, 

202, 206, 207, 

Aydın Üyesi İskender Cenap Ugeiıin 194, 
1.95, 

Zonguldak Üyesi Tavım Renizi B a l t a n i n 201, 
Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir ' in 204, 
Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'ımn 205, 
M'avas Üvesi Nedim Evliva'nın 209 ve 
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C. Senatosu B : 102 
tstanbıü Üyesi Bere Turan'in 210 sayılı söz

lü sorularının görüşülmesi, ilgili Bakanlar hazır 
bulunmadığından, gelecek birleşime bırakıldı. 

Dilekçe Karma Komisyonunun 31. . 5 . 1963 
günlü haftalık karar cetvelindeki 296, 292, 294, 
255, 256, 252, 257, 253, 259, 260, 261, 262, 263, 
264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 281, 282, 283, 
287 ve 288 sayılı kararlarının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önerge ve komisyon raporları
nın müzakeresi, komisyon hazır bulunmadığın
dan, gelecek birleşime bırakıldı. 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifinin go-

29 . 8 . 1963 O : 1 
rüşülmesi, komisyonca hazırlanan maddeleri he
nüz basılıp dağıtılmadığından, gelecek birleşime 
bırakıldı. 

29 . 8 . 1963 Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Sırrı Atalay Macit Zeren 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — Devlet Yatırım Bankası hakkındaki ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 

metni (M. Meclisi 1/308; C. Senatosu 1/284) 

(Malî ve İktisadi İşler, Sanayi ve Tarım, Ana

yasa ve Adalet ve Bütçe komisyonlarına.) 

Eapor 
2. — 18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı 

Kanuna geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul oıunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, 
Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Meclisi 2/22; C. Senatosu 2/67) (S. 
Savısı : 279) 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Nızamettin özgül (Gaziantep), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — 102 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — SUNUKLAR VE TELGRAFLAR 

i. —• Genelkurnıay Başkanı Orgeneral Cevdet 
Hmıay'ın; Türkiye Büyük Millet Meclisi ordula
rının kazandığı 30 Ağustos 1922 Zaferinin yil-

Cumhuriyet Senatosuna tebriklerini bildiren 
yazısı. 

BAŞKAN — Genelkurmay Başkanlığından 
dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Ordusunun, gelen yazıyı okutuyorum 
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C. Senatosu B : 102 
Sayın Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının ka
zandığı 30 Ağustos 1922 Zaferinin yıldönümü 
münasebetiyle Cumhuriyet ordularının tebrikle
rini sizin şahsınızda Cumhuriyet Senatosu sayın 

1. — Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısı
nın, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve müesseseleri 
ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısını görüş
mek üzere kundan Karma Komisyona havale 
edilmesine dair Maliye Bakanı Ferid Melen'in 
önergesi (M. Meclisi 1/308, C. Senatom 1/284) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Devlet Yatırım Bankası kanun tasarısının, 

ilgisi dolayısiyle, İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve müesseseleri ve iştirakleri hakkındaki kanun 
tasarısı için kurulmuş olan Karma Komisyona 
havale buyurulmasını arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakam 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Daha önce Reorganizasyon Ka
nunu tasarısı için geçici bir komisyon kurulmuş
tu, çalışmalarına devam etmektedir. 

Yatırım Bankası kanun tasarısının da bu ko
misyonda görüşülmesi Maliye Bakanı tarafından 
teklif edilmektedir, önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Bir önerge daha vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanunların sözlü sorulardan Ön

ce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
İçişleri Komisyonu Başkanı 

Muğla 
Haldun Menteşeoğlu 

BAŞKAN — Kanunların sorulardan Önce gö
rüşülmesi teklif edilmektedir. Oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. ••— 5484 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli-

29 . 8 . 1963 O : 1 
üyelerine sunmaktan müftehirim. 

Saygılarımla. Cevdet Sunay 
Orgeneral 

Genelkurmay Başkanı 
(Alkışlar) 
BAŞKAN — Başkanlıkça gereği yerine ge

tirilecektir. 

since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/100, 
C. Senatosu 1/220) (S. Sayısı: 230) (1) 

BAŞKAN — Rapor okunmuş, kabul edilmiş 
ve açık oylarınıza sunulmuş, ancak yetersayı te
min edilememişti, tekrar açık oylarınıza arz ede
ceğiz. 

3. — Mehmedoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İk
tisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/340; C. Senatosu 1/256) (S. Sayısı: 
232) (2) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde rapor okun
muş ve açık oya konmuş, yetersayı temin edile
memişti. Tekrar açık oylarınıza arz edilecektir. 

4. —• Millî Mücadele kahramanlarından tel
grafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe 
Martonatlı'ya vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/308; C. Sena
tosu 2/94) (S. Saıjısı: 228) (3) 

BAŞKAN —• Geçen birleşimde rapor okun
muş, açık oya konmuş, yeter sayı temin edile
memişti. Tekrar açık oylarınıza arz edilecektir. 

(1) 230 S. Sayılı basmayazı 19 . 8 . 1963 
tarihli 98 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 232 S. Sayılı basmayazı 19 . 8 . 1963 
tarihli 98 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

(3) 228 S. Sayılı basmayazı 19 . 8 . 1963 
tarihli 98 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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5. — GÖRÜ! 

BAŞKAN — Bir defa görüşülecek işlerden 
müzakereye başlıyoruz. 

1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/509; C. Senatosu 1/279) (S. Sayısı: 
225) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
18 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 

«1963 yılı Bütçe Konununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı» 
ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik 
ve müzakere edildi. 

İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı Göktee bu
cağının Gazi Osmon Paşa adiyle ilçe haline geti
rilmesini derpiş eden kanun tasarısı Millet Mec
lisi İçişleri, Bütçe ve Plân komisyonlarınca ka
bul edilerek Millet Meclisi Heyeti Umumiyesine 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Buna mütenazır 
olarak hazırlanan 176 064 liralık malî porte ile 
gerekli kadroların verilmesini sağlıyan kanun ta
sarısı da uygun mütalâa edilerek aynen kabul 
edilmiştir. 

öncelikle görüşülmek ve Genel Kurulun tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyenl, 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1963 yılı Rültçe Kanununa 
ıbağlı (A/l) işaretli cetvelin i'lişilk (1) sayılı 
ce'tlvelde yazılı Bafeanh'k ve daireler bütçelerine 
176 064 lira ek ödenek veril'mişitir. 

BAŞKAN — Madlde üzerimde söz isltiyen?.. 
YıoJk. Maddeyi cetveliyle fberaiber loyunuıaa sumu» 

(1) 225 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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LEN İŞLER 

iyonum. Kalkıl' edenler... Etmiyenler... Katoul 
edümıilştiı*. 

MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili Bakaniılk ve 
daireler ıkısaıina ilişilk (2) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar elklenm'iştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz jsfoiyen?;. 
Yolk. Malddeyi cettvel̂ yle beraber oyunuza suiıtı-
yıoruım. Kaibul edenler... Eltmiyenfler... Kafbul 
edilmiştir. 

ıMADDE 3. — Bu ikamın yayımı tarihînde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde soz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte aleyhte söz istiyen? 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

2, — ödemiş ilçesinin - Vmurbey mahallesi 
Hacıgök sokağında oturan Mehmet Hamdı Pak'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kındaki kanun teklifinin Mîllet Meclisince red-
dolunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe Komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/232; C. Senatosu 2/81) (S. Sa
yısı: 280) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 
Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu 

Birleşiminde reddedilen, ödemiş ilçesinin Umur
bey mahallesi, Hacıgök sokağında oturan Meh
met Hamdi Pak'a vatani hizmet tertibinden ay
lık bağlanması hakkındaki kanun teklifi, komis
yonumuzun 22 . 8 . 1963 tarihli toplantısında 
ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleri ile 
tetkik ve müzakere edildi. 

(1) 280 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Mezkûr kanun teklifi komisyonumuzca da 

benimsenmediğinden, Millet Meclisi Genel Ku
rulunca reddedilen metnin aynen reddine, ha
valesi gereğince Genel Kurulun tasviplerine arz 
olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına 
karar verilmiştir. 

'BAŞKAN — Rarpor üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Bütçe Komisyonu raporunu oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir ve kanun teklifi red
dedilmiştir. 

3. — Köylü ve çiftçilerin T. ('. Ziraat Ban
kası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının teıksitlendirilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin 'Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve Tarım, Malî ve 
İktisadi isler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 2/300; (\ Senatosu 2/96) (S. Sa
yısı: 283) (1) 

'BAŞKAN — Raporu okutuyorum: 

ıBütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir, Kasta

monu Milletvekili Habri Keskin ve 4 arkadaşı
nın, köylü ve çiftçilerin T. (!. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları
nın ,1 sene müddetle faizsiz olarak teciline mü-
taallik 'kanun teklifi, Millet Meclisinin 2 . 7 . 1963 
tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiş olup, .aidiyeti eihetiyle 
C. Senatosu Malî ve İktisadi 'İşler Komisyonuna 
havale olunmuş ve bu komisyonca da 18 . 7 . 1968 
tarihinde kabul olunarak 19 . 7 . 1963 tarihin
de komisyonumuza havale edilmiş olmakla araya 
tatilin girmiş olması hasebiyle 22 . 8 . 1963 Per
şembe günü saat 10 da, ilgili Ziraat Bankası 
Genel Müdürü ve Tarım Bakanlığı temsilcisinin 
huzurla riyle kendilerinden muktazi izahat aldık
tan sonra kanunun müzakeresine başlanıldı. 

Filhakika meseleyi politik veçheden mütalâa 
ettiğimiz suretten köylünün (çiftçinin) yalnız iki 
bin liralık borçlarının değil, bilcümle borçları
nın tecili memnuniyet bahşedecek mahiyettedir. 

(1) 283 S. sayılı hasma/yazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Ancak, komisyonumuz tecil keyfiyetini tezek

kür ederken meseleyi muhtelif cepheden mütalâa 
eylemiş ve ezcümle bankanın çiftçiler üzerindeki 
alacağının tamamını, mevcut plasman vaziyetini 
1964 malî yılı içinde kalkınma plânı ile banka
ya tahmil edilen malî yük karşılaştırılmış ve ka
nun teklifinin 1962 yılı olup o tavikte mahsulün 
bereketsiz olduğu ve fakat 1963 yılının bereketli 
bir mahsul yılı olduğunu hesaba katarak çiftçi
nin bu yıl içinde kaldırdığı mahsulden borcunu 
ödiyebilecek durumda olduğu hususu da göz 
önünde bulundurularak hâkim olan iktisadi ve 
•malî görüşe binaen komisyonumuz mezkûr ka
nunun reddine, havalesi gereğince, 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulmasına ittifakla ka
rar verilmiştir. 

BAŞKAN — Bu ret karşısında, görüşülecek 
olan son komisyon raporudur. Bütçe Komisyonu 
raporu kabul edildiği takdirde Millet Meclisin
ce Kanuı edilen teklif reddedilmiş olacak ve ay
rıca açık oyunuza arz edilecektir. 

Görüşmeye başlıyoruz. Rapor üzerinde, söz is
tiyen var mı? 

AKİF E Yİ DOĞAN (Zonguldak) — Rapor 
okunsun. 

BAŞKAN — Rapor okundu. Çiftçi borçları
nın tecili için Yozgat Milletvekili Mustafa Ke
pir ve arkadaşları tarafından 'verilen kanun 
teklifi Millet Meclisince «müspet mütalâa edil
miş ve 8 maddelik bir kanun metni ihazırlan-
ınıs, ve bu kanun Cunvhuriyet Senatosuna 
Anayasa gereğince gönderilmiş bulunmakta
dır. Cumhuriyet Senatosunun Malî ive İktisa
di İşler Komisyonu ekseriyetle Millet Meclisi
nin metnini kabul etmiş, 'Tarım ve Sanayi Ko
ni isy onu da yine ekseriyetle Millet Meclisince 
kabul edilen metni benimsemiştir. Ancak, /bi
raz önce burada okunan gerekçe ile IBütçe Ko
misyonu teklifi reddetmiş 'bulunmaktadır. Bu 
sebeple bu raporu üzerinde maddelere geçilip 
geçil meni esini değil, görüşmeler sonunda ra
poru oylarınıza arz edeceğim. Eğer rapor ka
bul edilirse, Millet 'Meclisinin aksine Hür şekil
de, biz kanun teklifini reddetmiş olacağız. 

I'îıı açıklamayı yaptıktan sonra raporun tü
mü üzerinde müzakere açmış 'bulunuyorum. "Ra
porun üzerinde söz istiyen?. Buyurun Sayın 
Fyidoğarı. 
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AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlar; Türk çiftçisinin senelerden 
beri mâruz bulunduğu kuraklıklar, âfetler, j 
mildiyular ve türlü zirai 'hastalıklar, tütüne | 
arız olan mavi küf cümlenin malûmudur. Mil- ' 
let Meclisinin ka'-bul ettiği metne uyularak Ma
lî ve İktisadi İşler 'Komisyonu ile Tarım Ko
misyonunun mütalâalarına uyularak köylü ve 
çiftçinin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Ko
operatiflerine olan (borçlarının taksitlendiril- ; 
mesi 'hakkındaki Kanunun kabulünü, Bütçe j 
Encümeninin raporunun da reddini teklif edi
yorum. 

KÂMİL UOŞKUNOĞLU (Uşak) — Söz is
temiştim.. 

BAŞKAN — Llinizde oy kâğıdı var da an
lıya nıadım. Oy kullanacaksınız sanmıştım, özür 
dilerim. Buyurun Sayın İlkuçaıı. 

MEHMET İLKUÇAN (Antalya) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; Türkiye'de bu 
sene her ne kadar iyi bir mahsul idrak edil
diği iddiası varsa da iyi -mahsul idrak edilen 
yerler muayyendir. Bâzı unıntakalarda gayet 
güzel mahsul elde edilmiştir. Bâzı mmtaka-
larda tahminlerin hilâfına köylünün evinsiz 
tâbir ettiği bir mahsul elde etmiştir. Bâzı nnıı-
takalarda devamlı yağmur mahsulün zamanın
da alınmasını önlemiştir. Hiç, hiçerdöğer ve 
orak makinası kullanınıyan yerlerde muazzam 
masrafla muazzam ücret karşılığı .biçer düğer
lerle mahsul kaldırmışlardır. 

Bolu, sel felâketleri hu sene çok olmuştur. 
Bu 'bakımdan da elde edilen mahsulde 'bunla
rı da zarar olarak düşülmelidir. 

Bir diğer nokta da ; Millet Meclisinde ka
nun görü'şülürken ; malûm hepimizin kendine 
mahsus bir bütçesi var, köylünün de öyledir. 
Bu sene ne alacağını, neler yapabileceğini, bor
cunun da taksite •bağlanacağını 'hesaplamış, 
ona göre •bütçesini yuvarlak olarak tesbit et
miştir. Binaenaleyh kanun Senatoda redde
dildiği takdirde, 'birçok karışıklıklara ve hu 
hesapları yapmış olan çiftçi ailelerine muaz
zam bir külfet yükliyeeektir. Bu bakımdan, 
sayın senatörlerin komisyon teklifinin aleyhin
de bulunmalarını ve kanunun çiftçi horçları-
mn taksitlenmcsi lehinde çıkmasını arz ederim. 

Hürmetlerimle. 
LSAT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Bir soru soracağını komisyondan. 
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BAŞKAN •— Komisyon konuşacağı zaman 

Sayın Çağa. 
Buyurun Sayın Ooşkunoğlu. 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Muh
terem arkadaşlar; Meclisin 'yapmış olduğu ara 
tatilden faydalanarak kendi secim çevremle 
birlikte diğer bir kısım il 've ilçeleri de dolaş
tım. Bir misal olmak üzere Manisa'yı arz et-
met istiyorum. Manisa'da tütün mahsulü, ma
vi küf hastalığı sebebiyle haralbolmuş durum
da. Yağmur tesiriyle veya sair sebeplerle îbağ 
uııahsulü üzüm rekoltesi geçen seneye nazaran 
çok düşük. Pamuk da yağmurlar sehebiyle za
rar görmüştür. -Adana ^bölgesinde de böyle 
olduğunu işitiyorum, tabiî arkadaşlarım 'bilir
ler- pamuk geç ekilmiştir, tazedir. Bunların 
nasıl idrâk edileceği malum değildir. Kaldı 
ki tecili istenen Iborç iki hin lira ;gihi maihdut 
bir miktara taallûk etm'ekte- 've bu da külcük 
çiftçiyi ilgilendirmektedir. Benim kendi setçim 
çevremde hububat mahsulü noksandır. Yur
dun bâzı kısımlarında mahsul iyi olalbilir Fa
kat secim çevrem olan Uşak'ta hububat mah
sulü noksandır. Diğer mahsullerde de arz et
tiğim arızalar mevcuttur. Çiftçinin, az veya 
çok 'borçlu, hütün çiftçiyi ilgilendiren bu teci
lin ka'bul edilmesini ve Bütçe Komisyonu rapo
runun reddini arz ve teklif ediyorum. Bunun 
için de bir önerge arz ettim. Önergem yüksek 
tasvibinize arz edilirse, Millet Meclisi metni 
konuşulmak imkânı hâsıl olacaktır. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Alpaslan. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhte
rem arkadaşlar; cemiyetimizin içinde bulunduğu 
vaziyeti dikkate almak suretiyle, her türlü hissi 
tesirin dışında kalarak, kanun teklifinin reddini 
ist iyen Bütçe Komisyonuna teşekkür etmek is
terim. 

Filvaki getirilen teklif, Türkiye çiftçisini 
topyekûn alâkadar ediyormuş gibi görünür, fa
kat aslolan, eğer biz Türk çiftçisini düşünüyor
sak, Türk çiftçisine kapısını açmak mevkiinde 
bulunan Ziraat Bankasını da işler halde tutma
ya mecburuz. Ben Türkiye'nin en fakir bir vilâ
yetinden, Artvin'den temsilci olarak gelmiş bu
lunuyorum. Artvin'de bir çiftçiye katiyen 500 
lirayı geçmiyen kredi verilir. Bn parayı alan 
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kimse de, dişinden tırnağından artırır, borç bu
lur, komşusundan tedarik eder gününde Ziraat i 
Bankasına öder. Tekrar para almak suretiyle de 
bu borcunu devam ettirir. Bu kadar fakir olan 
bir vilâyette köylü vatandaş borcunu Ziraat Ban
kasına ödüyor, çünkü yeniden almak imkânına 
sahiptir. Daha. zengin olan diğer vilâyetlerdeki 
vatandaşlar niçin borçlarını ödemez? Bu, düşü
nülecek bir mevzudur. Biz Cumhuriyet Senatosu 
olarak her şeyden evvel bu memleketi e Devlete 
vergi borcu olan, Ziraat Bankasına kredi ile al
mış olduğu paralardan dolayı borcu olan vatan
daşın borcunu mutlaka vâdesinde ödemek mev
kiinde olduğu zihniyetini yerleştirmeye mecbu
ruz. Aksi takdirde aziz arkadaşlar mekanizmanın 
işlemesine imkân yoktur. Sayısı mahdudolan 
çiftçi ailelerini belki şurada himaye eder gibi 
görüneceğiz ama onları himaye edelim derken 
steple sosyal adalet icaplarına göre kredi
leri daha yüksek tutulmak mevkiinde bulunan 
geniş Türk çiftçisini ihmal etmemek mecburiye
tindeyiz. Ziraat Bankası para basarak çiftçiyi 
himaye4 edecek değildir. Bu itibarla Bütçe Komis
yonu hakikaten söylenmesi belki biraz zor olan 
ve üzerinde durulurken, sair her türlü tesir dı
şına çıkmak suretiyle bir karara varmış bulu
nuyor ve bu karar, getirilen tekliften çok, Türk 
çiftçisine hizmet yolunu açık tutan bir karardır. 
O itibarla, bu sene imkânlar hakikaten çiftçi için 
müsaittir. Önümüzdeki senelerin neler getirebi
leceğini kimse bilmiyor. Oeçmiş yıllara hiç 
benzemiyen bu soneden de şikâyet edersek o za
man gelecek seneler bu paranın ödenmesi imkâ
nı da olmıyacak ve Ziraat Bankası yeni kredi 
vermek imkânından mahrum olacaktır. 

Bu itibarla, Bütçe Komisyonunun kararının 
yerinde olduğunu ve topyokûn Türk çiftçisine 
hizmet etmek istiyorsak, zaten bu hizmeti ge
nişletme çabası içinde bulunan Ziraat Bankasına 
bu imkânın verilmesini arz ve istirham ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
ALÂEDDÎN ÇJ3TİN (Çorum) — Çok 

muhterem senatörler; şimdi gerek Bütçe Komis
yonunun raporuna, gerekse demin maruzatta bu
lunan muhterem arkadaşımızın sözüne esas mes
net, bu sene mahsulün iyi olduğudur. Bu sene 
mahsulün umumiyetle iyi olduğu, verimli oldu
ğu bir gerçektir. Fakat y^v yer dolu, sel baskını 
ve sair yüzünden zararlar görmüş bölgeler bu
lunduğu da bir gerçektir. Bendeniz durumu baş-
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ka türlü mütalâa edeceğim. BİL' kere ikin bin 
liraya kadar borcu olanlar mahsulü bol da olsa 
az da olsa, umumiyetle çok darlık içinde olan 
çiftçilerdir. Bunların çoğu Orta - Anadolu'nun 
kıraç bölgelerinde az araziye sahip kimselerdir. 
İkincisi şu noktayı bilhassa Hükümetin nazarı 
dikkatine bu vesile ile arz etmek isterim. Biz 
mahsulün bolluğunu göz önünde bulundurarak 
bâzı tedbirler almayı düşünürken, maalesef Hü
kümet bunun üzerinde durmadığı için bugün bu 
bolluktan da köylü umulan neticeyi alamamak
tadır. •Şöyle ki, bir kere bu sene tahlil neticeleri 
yani yabancı madde nisbetleri, daha yüksek tu
tulduğundan Ofisçe ayarlanan fiyatlarla geçen 
yıla nazaran daha aşağı düşmüştür. 

Ofis, kâfi derecede parası olmadığından sü
ratli ödeme yapamıyor ve köylü de malını pazara 
çıkarıyor. 

Tüccarlarla yaptığımı temastan aldığını ne
tice şu; •biraz da, (bunlarda fırsattan istifade 
gayreti var, ıbiraz da parasızlık yüzünden o <la 
fazla mubayaa edemiyor. (>u sefer de ihtiyaç 
sahibi köylüler arasında bir fiyat düşürme ya
rışı başlıyor. (îeçen seneye nazaran fiyatlarda 
ölçek 'başına bâzı yerlerde bir lira, bâzı yerler
de iki lira düşüklük olmuştur. Arz etmek is
tediğim 'husus şu, biz Türk köylüsüne İh izm e t 
etmeyi borç; bildiğimizi 'her zaman tekrarladı
ğımız 'halde Hükümetin (bu 'hususta maalesef 
esaslı bir planı olmadığını gür m ekteyiz. O 
köylüdür ki. Devletten aldığı traktöre Devlet
ten aldığı ziraat aletlerine ve malzemeye ay
larca, evvel peşin para verir. Bunun mukabi
linde Devlet ona hiçbir faiz vermez. Ama da
raldığı zamanlarda 'biz köylünün yardımına 
koşmazsak, hakikaten tutumumuz tezat içinde 
olur. Bu fakir köylü arz ettiğim gibi (bugün 
Devlet dairelerine şu 'veya Ibu şekilde avans 
namı altında verdiği paraların bir kuruş faizi
ni almamaktadır. Zirai Donatım (bunun en 
mü'him ve ortada olan /bir örneğidir. Buna mu
kabil arkadaşlarımız !bir teklif 'getiriyor, Mil-
let Meclisi bunu kabul 'buyuruyor, ko'inisıyOn-
larm hepsi kabul ediyor -bilhassa teknik ko. 
misyonlar-; sırf malî mülahazalarla 'bunu 
Bütçe Komisyonu reddediyor. 

Arz ettiğim sclbepleıic, «bugünkü durumda 
mahsul 'boldur, köylünün eline çok para geçi
yor» iddiası da zannettiğiniz kadar yerinde 
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'olmadığından itimat 'buyurun, köylü yine (bor
cunu ödemekte 'güçlük çekmektedir. II>ıı se-
Ibepledir ki ıbu kanunun kalbulünü yerinde gör
mekteyim. Günkü fek ileri sürülen esbabı mu
cibe de bugün müessiriyetini kaybetmiş du
rumdadır. Bu vesile ile kanunun kalbulünü 
istirham ediyorum. Hükümetten de, gerek 
piyasanın ferahlaması ve gerekse asıl kalkınma 
unsuru olan köylünün iktisadi güce iştiraki ve 
ıbu gibi borçlarını ödiyebilmesi için acilen, gü
nü gününe > ofise e parasının ödenmesi imkânım 
da 'nazırlamasını istivhanı ediyorum. 

Hürmetlerimle. 
HÜSEYİN KALPAKLİOĞLU ((Kayseri) — 

Efendim, Mecliste kabul ile Senatoya gelen buı 
kanunun komisyonumuzda müzakeresi sırasın
da ariz âmik bu işin anhası ve minihası üzerin
de durduk ve ilgili 'banka umum müdürlüğü
nün kıymetli elemanları fikirlerini açıkladılar 
ve paralarının bir an evvel tahsilinin lüzum ve 
faydasına işaret ettiler. Buna rağmen. Malî 
ve İktisadi îşler Komisyonu olarak 'biz, (bunun 
kabulünde fayda mülâhaza ettik. Fakat filiz
den sonra, Bütçe Komisyonu »bir .başka zaviye
den meseleyi ele alarak ibunun reddi cihetine 
gitmiş. Bunu, rapor Riyaset tarafından Umu
mi Heyete sunulurken öğrenmiş (bulunmakta
yız. 

Rf endim, şüphesiz ki Bütçe Komisyonunun 
istinadettiği husus kendi zaviyelerine gvöre 
-(bize göre değil- 'haklıdır. Ama onların, (biz
den ayrı düşünce sistemine 'varan ve redde 
müncer olan kararlarında, bu sene 'mahsulün 
iyiliği hasebiyle, köylünün bunu verebilir du
rumda olduğu 've bu münasebetle öteden (beri 
sızlanmakta lolan Ziraat (Bankası Umum Mü
dürlüğünün bugüne kadar Ibir türlü taihsil im
kânı olmıyan paralarının tahsili ile (bundan 
Sonra Ibu meselenin artık tamamen 'ortadan 
kaldırılmasına matuf (bir düşünce sistemi için
de bu karara varmış olacaklarını zannediyo
rum. 

Pek muhterem arkadaşlar, mahsul hakika
ten diğer yıllara nisbetle fena değildir, iyidir. 
Bundan biz de memnunuz, banka da memnun
dur. Çünkü 'banka, (bugüne kadar şu kanunun 
getirilmiş 'olmasına rağmen, /vatandaş; bu ka
nunu nazarı dikkate almadan, borcunu mun
tazam Ödemektedir, Gürülüyor ki banka, zan
nedildiği kadar çiftçinin karşısında aciz içine 
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düşmüş ve parasını taihsil edememekten müte
vellit bir sıkıntı içinde değildir. 

Yine 'bankanın yetkili elemanlarının ifade
lerine göre hakikaten çiftçi, büyük bir teha
lükle borcunu ödemek üzere (bankaya ıgelmek-
tedir ve hakikaten mahsulünü satan çiftçi de 
bu (borcunu muntazaman tediye etmektedir. 
Ama, bu ma/lısulün iyiliği meselesi Orta - Ana
dolu'ya mahsus bir keyfiyettir. Karadeniz 
mmtakasında bu sene fındık rekoltesi azdır. 
Maviküf hastalığı tütünler üzerinde büyük 
tahribat yapmıştır ve bu (bakınman Karadeniz 
civarında hakikaten halkın mahsulü iyi deni
lecek derecede değildir. O halde Türkiye hak
kında, Türkiye'nin bütünü hakkında çıkacak 
kanunun müzakeresi esnasında, mücerret Or
ta - Anadolu'nun birkaç vilayetini nazarı dik
kate alark, mahsul iyidir, çiftçi ödesin diye-
me'yiz. Karadeniz nııntakasmda umumiyetle 
fındık ve Maviküf hastalığı dolayısiylo tütün 
büyük mikyasta zarar görmüştür ve bugün o 
mmtakadaki çiftçinin vaziyeti iyi değildir. 

Garp tarafına geçtiğimizde, Maviküf has
talığı hakikaten orada da büyük tahribat yap
mıştır ve bu yüzden tütün ekicileri büyük mik
tarda zarardadır. Garp tarafının hakikaten bü
yük bir \gelir membaı olan bu mahsulünde de 
büyük zayiat vardır. Üzüm bağlarında hasta
lık, herkesin bildiği şekilde, bahanda yağmu
run hol olmasına, yapılan mücadeleye rağmen 
üzüm rekoltesi azdır. 

Biraz daha Güney'e Muğla tarafına geçtiği
mizde Maviküfün orada da büyük mikyasta tah
ribat yaptığı görülmektedir. Ziraat Vekâleti 
bunu ariz ve amik tetkik etmiş, bilir. Eğer 
Bütçe Komisyonu bu karara varmadan evvel 
Ziraat Vekâletiyle temas etseydi, bütün Tür
kiye'nin mahsul durumunun hakikaten her yıla 
nazaran, topyekûn iyi intibaına kapılmam, bu 
karara varmazdı. 

Cenulb'a gelince; Canup'ta da biliyorsunuz 
ki, yağmurların fazlalığı dolayısiyle mahsul za
manında ekilemediği için, istenilen şekilde tanı 
bir randıman alındığı iddiası ileri sürülemez. 

Bununla beraber biz demiyoruz k i ; bu mah
sul durumtt umumiyet itibariyle Türkiye'de her 
yılın da altında, elaha aşağı seviyededir, kötü
dür. Böyle bir iddiada değiliz. Her, seneye na
zaran imkân daha fazladır, umumiyet itiba-
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fiyle ama şu arz, et t iğim, Türkiye 'y i 'böligelere 
ay ı ra rak söylemiş olduğum sözler bir hakika
tim ifadesidir'. 

O hakle şu kanunu, bütün Türk köylüsü, 
çiftçisi için çıkardığımıza igöre, mücerret Or
ta - Anadolu 'dak i 'beş , on vilâyette mahsulün 
bu sene eski yıl lara nazaran birkaç misli ol
ması esbahı nmcibesiyle köylü bu sene borcunu 
rahat l ıkla ödeyebilir, binaenaleyh tecilin mak
sat ve mânası ka lmamış t ı r diyemeyiz. Bununla 
beraber sözlerime başlarken arz ettiğim gibi, 
tamamen hüsnüniyet içinde olan köylü ve çiftçi 
hakikaten eline para geçince derhal bankalara 
koşmakta ve gücünün yett iği n ismet t e borcunu 
ödemektedir . Demek ki borcun tecili halinde 
köylünün, çiftçinin borcunu vermemesi veya 
'bu kanundan istifade ederek mutlaka beş tak
sitte vermek cihetine gitmesi bahis mevzuu de
ğildir. Onun elinde para varsa yine verecektir . 

Nfendim, benim bir teklifim va r ; Malî ve 
İktisadi İşler (Komisyonunda. da bunu müdafaa 
ettim, reddedildi. Burada Umumi Heyete su
nuyorum : İşbu kanunun meriyete girmesinden 
i t ibaren f> ay içinde borcunu masraflariyle bir
likte Ödiyetılerden faiz alınmaz. 

Şimdi, bankanın eğer bu sene tahsil imkânı, 
kendilerinin talimin ettiği ve bizim de ümidet-
tiğimiz gibi fazla, olursa, hiç olmazsa kövlü 
ve çiftçi bir an evvel bu borcunu kanunun çı
kış tar ihinden itibaren altı ay zarfında defaten 
veya altı. ay i (-erişinde birkaç taksit ile de olsa. 
ih t iyar edilen masrafları ile birlikte, ası! bor
cu ödediği t akd i rde faiz alınmasın diyoruz. 
•Bununla gayemiz şu : Köylü, çiftçi ile batılca 
aras ındaki kanigreıı olan bu mevzuun kesilmesi. 
Banka , çiftçiden parasını alıyor, alamıyor, 
ei.ft'ç.i borcunu ödüyor, ödemiyor meselesinin 
ortadan kalkması için, köylüye, çiftçiye böyle 
ufak bir imkân bahşettiğimiz takdi rde kendisi 
de altı ay içinde defaten veya hiç olmazsa bir
kaç taks i t te borcunu bankaya ödemek suret iyle 
banka ve köylü münasebetleri , borç şekliude-
ld münasebet ler or tadan kalkacak, bankanın 
sızlanması, köylünün, çiftçinin bankaya borçlu 
olmasından mütevellit çektiği sıkıntı bir son 
'bulacaktır. Bunu arzu ettiğim için bu teklifle 
bulunuyorum. Bu suretle köylünün ih l iy ı ru ıa 
bırakılmış oluyor. Yani, borçlu, kanunu ı :.-.:• 
riyel tar ihinden it ibaren 0 ay içinde masrafı 
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ile birlikte borcunu defaten veya birkaç, tak
sitte ödediği zaman faizden kur tu l sun diyoruz. 
Zaten bu bildiğiniz gibi, âzami 2 000 liraya ka
dar 'olan borçlar içindir. Bunun mânası ş u ; 
büyük çiftçi değil, küçük çiftçidir, yani tanı 
mânasiyle emeği ile (-alışan ve zor geçinen kim
selerdir. Bunlardan >faiz al ınmazsa ve onlar da 
altı ay içinde bu para lar ı öderlerse hem kendi
leri borçtan kur tu lacak , hem de çiftçi ve köy
lü yedinde olan milyonlarca lirasını banka rJ-
mak suretiyle eline geçen bu meblâğla asıl va
zifesini yapmış olacak, yeni ya rd ımla r için ken
di kasasına mühim m i k t a r d a para. girmiş ola
caktır . Bunu da böylece ka'bul ederseniz, ban
kaya parasını bir an evvel ve tam tahsili im
kânını bahşetmiş olacaksınız. Bunun karşısın
da şöyle bir fikir var, d iyor lar k i ; «Biz, faiz 
ile verilen paranın içine giremeyiz.:» Yani, «Bir 
taraf borçlu, bir ta raf alacaklıdır . Alacaklı 
bankanın faizine biz Par lâmento olara'k ka
rışanlayız, buna hakkımız yoktur , bu, bir ala
caklı ve borç.'u hukuku içinde mütalâa edilme
lidir.» iddiası vardır, bunu cevaplandı racağ ım: 

10 fendi m, ''biliyorsunuz. Bankanın sermaye
sinin lamamı - iddia edildiği gilbi. - şahısların 
'bankaya, veıımiş olduğu para la rdan husule gel
mez. Bu, banlka sermaıyesinin ıbir 'kısmımı teş
kil cider. (bum dışımda alsı I Hükümet in k a m u m 
malhsu'sla ibıüjteeden 'her ısene kütçe yekûnuna 
nishetle bankaya vermiş olduğu bir para va rd ı r 
ve bu para faizsizdir. Binaenaleyh ibıı pa radan 
verilclbiiir. Sonra, Meılkez Bankas ından Ibunkı
rın almış olduğu para la r vardır , ku radan da 
verileibilir. Daiha Ibaşlka imikânları varıdır, 'ora-
•1 ardam, da verilc'milir. Bu manikanın % 100 ser
mayesi eşhas taraf ından kendisine faizle veri
len para değıildir 'kî, manika faizle almış olduğu 
bir parayı faizsiz 'başka 'birine verisin. Böyle, ki r 
iddia da kulunanvaıyız. Zira, adı Ziraait. Bıanlka>sı-
dır . IvöVvlü ve çiftçi IkanlkaLsıdır. Binaenaleyh, 
onlara yard ım etmek ilk vazifesi cümlesinden 
telâkki edilmelidir. Bu meyanda Ziraait Baınka-
;sı bununda dışına ç ıkarak t icari şeyler yapmıaik-
tadır . o ayrı... Kendi mevzualtına göre ye't!ki«: 

vardır , onu da yapar . Falka't birinci p lânda va
zifesi küçük çiftçi ve köylüyü kalkındırmaktır . 
Binaenaleyh, arz etmiş olduğum gilbi, ıküçü'k 
•çifteilerden - kanun iki bin l i raya k a d a r dedi
ğine göre - faiz a lmamak ;sureltiıyle içirfteiıye 'böy
le bir yardımda bulunmuş ve bankanın kasası-
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na bu para hır m ıkısa zamanida girmesine âmil 
ve selbelbıolmıış oluruz. Mâruzâtım Ibıtnidan iba
rettir. Bir de takrir veriyorum. Bütçe Komis
yonunun kararının reddi ile takibimin kabul 
eidiimesnni tetinham edi)yforuim. Hüıımeıtlerimlc. 

BAŞKAN — Sayın Oetihta<ş. 
NEŞET OETİNTAŞ (Yozgat) — Mulhterem 

•Başkan, sayın senatörler. Ne zaman köylü ve 
çiftlci borçları balh'iis 'konusu .olunca bir allcr.ji-
dir derhal bissediiyornz. Türk köylüsü tarilhin 
hiçbir devrinde ıbanikaya ve Devlete ulan 'bor
cunu ödememek gibi bir duygunun, düşüncenin 
»tesiri altında, aisla kalmamıştır. Bütün istikbal 
ve ümidini 50 - 100 dekar araziye (bağlamış 
iDİan 'bu insanları 'bu yıl iyi maihsul vaıldır diye 
yülk altında bıralkmaıya halkkımız yoktur. tjc 
ıseneiden beri kuraklık vaizdi, üç yıldan beri tak-
• şiltlerini ödiyemem'iş, teraküm dt mistir. Bu yıl 
fazla mahsul var diye büyük bir geçim sıkın
tılı içkide olan bu ki misel eve, yaııdıim eli uzat
makta niçin tercdldüdddiyoruiz? TdklLf edilen 
kanun tasarısında 2 bin liraya kadar .olan 'borç
ların tecili isteniyor ki; bu borçlar da, Ziraat 
Manikasına borcunu ödeme kalbil'iy eltini Ikaıyibe-
denlerin borçlarıdır. Yoksa hali vakti yerinde 
dlan çiftçilerin 'borçları değildir. Zaten 'köylü, 
eline para geçtiği zaman borcunu ödemede ti
tizidir, hattâ sıraya, girmek suretiyle .borcunu 
eklemektedir. Onun için Bültiçe Kıomiisyıonu va
purunun reddini isthiham ediyoruz. Dalha ev
vel bu hulsuista ibir de önerge takdim eltmıiş'tiık, 

Hürime'tlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Öztiürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem, arkadaşlarım. Bu kanunun 
konuşulduğu sırada tesadüfen ben de Bütçe Ko
misyonunun müzakeresinde bulunmuştum. Bu 
komisyonda, eğer, Tarım Bakanlığını temsil 
eden bir temsilci bulunup da, hakikaten köylü
nün bol zirai mahsulden dolayı borcunu ödiye-
bilecek durumda olduğunu beyan etmiş olsaydı, 
şüphesiz ki, müspet oy kullanacaktık. Bir ihtisas 
komisyonu olan Tarım Komisyonu ise bu işin 
tecili hakkında bir karara vardığına göre, şüp
hesiz ki, esas konuşmanın bu rapor Üzerinde ol
ması icabedecektir. Oünkü, Tarım Komisyonun
da yapılan müzakerelerde, memleketin neresinde 
bol mahsul var, neresinde az mahsul var, nere
lerinde mavi küf hastalığı var. nerelerde zirai 

29 . 8 . 1963 O : 1 
durum gayet kötüdür, enine boyuna tahkik ve 
tetkik edilerek karara varıldığından şüphesiz ki, 
nazarı itibara alınacak Tarım Komisyonunun 
raporudur. Bu itibarla, Tarım Komisyonunun 
raporunun kabul edilmesi için bir Önerge ver
dim. Kabulünü rica ederim. 

Esasen, bizde zirai istihsal plânı yoktur. Zi
rai istihsal plânı olmıyan biv ülkede bu sene her 
hangi biı yerde az mahsul olmuş, çok mahsul ol
muş deyip de bolluk veya kıtlık vardır diye biv 
kaziyeye varmak doğru değildir. 

İkincisi; Ofisin bu zirai plâna paralel ola
rak ve istihsal bölgelerine göre değişen madde
ler için uygulanacak olan bir garanti fiyatı yok
tur. Bir yerde bol mahsul olduğu zaman fiyatlar 
düşer. Özür dilerim tıpkı bir balık gibi; uskum
ru bol okluğu zaman gayet ucuz, bol çıkmadığı 
zaman da gayet pahalıdır. Şimdi, bu mahsul bol 
olunca alıcısı yoktur. Alıcı olmayınca fiyat da 
aşağıya düşüyor. Fiyat aşağıya düşünce mahsu
lün bolluğunun bir kıymeti olmuyor. Esasen 
Türk köylüsü borcunu müdriktir, parası olduğu 
zaman vermesini bilir. Bu itibarla 20 dönüm. 
30 dönüm, 100 dönüm ve hattâ 200 dönüm ara
zisi olan bir insan bire elli mahsul dahi alsa bu 
bolluk değildir, bir gelir değildir. Daha evvelki 
kıtlık senelerine nisbetle biraz artıştır. Bundan 
başka, geliri olmıyan köylünün biraz nefes ala
bilmesi için Tarım Komisyonu raporunun kabu
lünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı. 

MIEHLMIET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, huzurunuza gelmiş olan bu kanun 
bir tasfiye kanunudur. Ziraat Bankası yönün
den mütalâa edersek, Ziraat Bankasını bu ka
nunu çıkarmakla müşkül bir vaziyete sokmuş ol
mayız. Çiftçi yönünden mütalâa edersek; onun 
ödeyemiyecek duruma geçmiş olan halini öde
yecek hale getirmek suretiyle, memlekette haki
katen bir huzur havası yaratacağız. 

Mesele şudur arkadaşlar: Bu kanunla sadece 
küçük çiftçi kasdedilmektedir. Bu küçük ciftçiki 
borcunu ödiyememek durumuna girmiş, borcu
nun üzerine faizi binmiştir. Faizlerle büsbütün 
altından kalkamıyacak bir yükün altındadır. 
Bunda, acaba çiftçinin mi kabahati vardır, Zi
raat Bankasının mı kabahati vardır?... İkisinin 
de kabahati yoktur. Bu bir seviye meselesidir, 
bu bir terbiye meseesidir. (Memleketiniizde henüz 

— 69 — 
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kredi terbiyesi inkişaf etmiş durumda değildir 
arkadaşlarım. ıBu 'kanımla nazarı itibara alın
mak istenen köylü ve çiftçi, daha ziyade emeği
nin galip tarafı çiftçilik olanlardır ki, bunlar 
müteselsil kefaletle kredi alırlar. 'Bu mekanizma 
nasıl işler? Böyle bir kanun çıkarırken bu me
kanizmanın nasıl işlediğini de bilmek gerekir 
arkadaşlar. 

Arkadaşlar birçok yönlerden meseleyi tahlil 
. ettiler. Bilhassa mahsul yönünden bu kanunun 

reddini istiyen Bütçe Komisyonuna karşı mah
sulün iyi olduğunu, fakat birçok yerlerde hasa
ra uğradığını belirttiler. Ben hasara uğramadı
ğını, mahsulün her tarafta iyi olduğunu nazarı 
itibara alarak konuşacağım. Bu takdirde dahi 
İni kauunla durumu düzeltilmek istenilen çiftçi
nin yine borcunu ödiyecek durumu asla yoktur, 
arkadaşlar. 

Şöyle ki; bir köyde 50ü lira ödeme kapasite
si olan bir çiftçi 'borç istiyor, fakat o gün için 
1 000 liraya ihtiyacı var. Muhtara gidiyor di
yor ki; «beni de yaz, fakat 1 000 lira yaz» muh
tar ya hatır d olay isiyle veya başka sebeplerle 
bunu yazıyor. Para alma zamanı gelince kasa
baya gidiyorlar. Bankada bir gün mü bekliyor
lar, iki gün mü bekliyorlar, bir masraf yapıyor
lar. 10-20, ue ise, bir masraf yapıyor. Parayı 
alıyor. O para ile sanki hasat kaldırııuş gibi -
çünkü kredinin mânasını kâfi derecede bilmi
yor - gidiyor e incik-bone tık alıyor. Yahut kızını, 
oğlunu evlendiriyor. Netice itibariyle alınan pa
ra istihsale yatırılmıyor. Ertesi sene borcun vâ
desi geliyor. Yine kasabaya gidiliyor. Aldığı 
mahsul ile borcunu kapatmaya imkân yok, İni 
sefer Bakkal Hasan efendiye gidiyor, diyor ki, 
«Hasan efendi, işte, 'banka falan gün para vere
cek, benim üç yüz liram var, 700 liram noksan, 
Bana 700 lira ver de sana 750 lira olarak üç 
gün sonra vereyim. Arkadaşlarım bu bir vakıa
dır. Bunu birçok arkadaşlarımız yakinen bilir
ler. 700 lirayı alıyor, kendi üç. yüz lirası ile bir
likte götürüyor bankaya. Zamanı gelince ban
kadan tekrar çekiyor bin lira, bunun 750 lirası
nı Bakkal llasaıra ödüyor. 50 lira faize gidiyor. 
Alırken verirken 20-30 lira da masraf yapıyor. 
Bu suretle iki, üç devir yaptı"mı, borcunu ta
mamen ödiyenıiyecek duruma geliyor, îşte bu 
kanunda, durumu düzeltilmek ve borcunu öde
mesi için kâfi şartlar hazırlanmak istenen bu I 

— 70 

29 . 8 . 1963 O : 1 
gibi çiftçiler mevzutıbahistir. Yoksa büyük çift
çiler asla bu kanunun şümulü içine girmemekte
dir. Binaenaleyh, hata bankada değildir; köy
lünün de bir suiniyeti yoktur. Bu kredinin mâ
nasının henüz memlekette kâfi derecede bilinme
mesi ve kredinin istihsalde kullanılacak yerde 
birçok hal ve şartlar içinde istihlâkte kullanıl
masının neticesidir. Arkadaşlar. Biz köylüye bu 
borcunu daha 'küçük miktarlarda ödemesi imkâ
nını hazırladığımız takdirde, borçlu olan köylü 
'borcunun 'küçük miktarda olan taksitlerini, bil
hassa mahsulünün bol bulunduğu söylenen se
nelerde! daha kolaylıkla verecek; bankadan hiç 
alamamaktansa, borcunu tahsil etme imkânına 
kavuşacaktır. Bu kanunun katiyen bankayı kötü 
vaziyete düşüreceğine inanmıyorum. Bilâkis don
muş olan alacaklarına biraz seyyaliyet vereceği
ne inanıyorum. Bu sebepten dolayı, muhterem 
arkadaşlarıma Bütçe 'Komisyonunun raporuna 
iltifat bııyurmamatarmı ve ondan evvelki ko
misyonlardan birisinin mazbatası üzerinde mü
zakere açılmasını bilhassa arz ve teklif ederim. 
Zaten takrirler vardır. Hürmetlerimle. 

'BAŞKAN — Sayın Gaga. 
ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —-

Muhterem arkadaşlar, İngiliz Parlâmentosunda 
bir teamül varmış; böyle hesaba taallûk eden 
meselelerde nıeibuslar hissiyatı gıcıklayıcı beya
natta bulunmaya başladıkları zaman (Tıairman 
omuzlarına dokunur, «lütfen bunları bir tara
fa bırakında hesap işidir, rakamlar üzerinde 
konuşun.» dermiş. Bu şekildeki bir teamülün 
hassaten bu gibi kanunların müzakeresinde ve 
bütçe müzakerelerinde, Parlâmantoda yer et
mesi hakikaten şayanı temennidir. Çünkü, içi 
yanarak köylünün veya işçinin veya tüccarın 
veya fabrikatörün derdini dile getirmek istiyen 
arkadaşlarımız -da bu suretle, rey avcılığı yap
mak ithamından kurtulmuş olurlar idi. Vakıa 
budur. Meselâ şimdi Bütçe Komisyonu raporu
nun aleyhinde bulunan arkadaşlar, «köylüye 
selâm gönderiyor» ithamı altında bulunuyorlar. 
((Hirültüler) . 

KÂMİL COŞKUNOrjLU (Uşak) — Siz Öyle 
zannediyorsunuz. 

ÖZEL ŞAHİN (ÜRAV (İstanbul) — Sizin 
selâm nereye Sayın Çağa? 

ESAT ÇA(İA (Devamla) — Şimdi efendim, 
Ziraat Bankasına olan borç miktarı 'bir milyar 
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yediyüzbin lira. Ziraat Bankasının sermayesi 
750 milyon lira. Arada tanı 1 milyar lira açık 
var. Bu suretle, şu kanuna mevzu olan 2 bin 
liraya kadar olan borçların miktarı da alettak-
i'ib 600 milyon lira. Demekki Ziraat Bankası
nın 75ü milyon liradan ibaret olan sermayesi
nin 600 milyon lirası elde değildir. 

Biz bu seneki bütçede Ziraat Bankasına an
cak 25 milyon lira verebilmişiz. Demekki, Ziraat 
Bankasının elinde bugün sermaye olarak 175 
milyon lira vardır. 

Şimdi, Ziraat Bankası köylünün kalkınması 
hususunda ilerde yapılacak ziraat veya toprak 
reformu sırasında memleketin en büyük daya
naklarından, direklerinden biri olacaktır. Oünkü 
işittiğimize göre yapılacak toprak reformu, köy
lünün yalnız topraklandırılmasın] değil, aynı za
manda araçlandırılmasmı, barındırılmasmı, eği
tilmesini de Amir olacakmış. Bu da para ile ola
cak bir şeydir. Şimdi biz bunu tecil edersek 
acaba 175 milyon lira ile, bırakın elimizdeki Zi
raat Kanununu, önümüzdeki sene köylünün ya
pacağı talepleri karşılıyabilecek miyiz? Eğer bu
gün Ziraat Bankası hususi müessese, her hangi 
bir hususi banka durumunda olsa idi, bu vaziyet 
karşısında faaliyetine devam etmek söyle dursun, 
çoktan konkordatoyu giderdi. Onun için bende
niz, Bütçe Komisyonu raporunun lehimleyim. 
Sonra bir nokta daha var. Bu tamamen psikolo
jiktir. Yeni Anayasanın kabulü ile yeni bir derre 
girdik. Ook partili devre girdik. Bizim vazifele
rimiz arasında en mühimini - eğer [tarti mücade
lelerinin Avrupa'i mânada, Oarblı mânasında ya
pılmasını istiyorsak - hakikatleri halka anlat
maktır. Biz burada şu durumu, köylünün fakrii 
zaruret içinde olduğunu, borcunu veremiyeeeği-
ni, mahsulünün fena olduğunu yana yakıla an
latacağımız yerde, eğer bu paralar ödenmezse 
bir dahaki seneye kendisine kredi veril em ireceği, 
büsbütün murabahacıların elinde kalacağını an
latırsak, hakikati ifade etmiş oluruz. Ve bundan 
dolayı köylü bize kırılmaz. Bizim, köylümüz ir
fan sahibidir. Doğru söylenen şeyleri çok çabuk 
anlar ve takdir eder. Onun için sizlerden ricam. 
Bütçe Komisyonunun raporunu kabul buyurun 
da Senato, Anayasa ile kendisine mevdu olan va
zifesini yerine getirmiş olsun. 

BAŞKAN — Sayın Onat. 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler: bu kanun teklifi Meclise 
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bir yıl önce verilmiştir. Ve Millet Meclisinde de 
bu kanun tasarısı büyük bir titizlikle incelen
dikten sonra kabul edilmiştir. Binaenaleyh bir 
yıl önce yapılmış bu kanun teklifi küçült çiftçi 
ve köylü üzerinde muazzam, psikolojik bir tesir 
icra etmiştir. Bu bakımdan borcunu ödemiyen 
çiftçi ve köylü bugün borcunun tecil edileceği, 
borcunun taksitlendirileceği psikolojik tesiri al
tındadır. Esasen, borcunu öd iyen ödemiştir. Ka
lan borcunun taksitleri dahi bulunsa faizinin ve
rileceğini bilmektedir. Hiçbir şahıs faizini vere
ceği borcun altına girmek istemez. Yalnız ortada 
bir hakikat var ki; yine kanun teklifinde zikredi
len rakamlara göre, küçük çiftçi ve köylüden 
fakrü zaruret içinde bulunanların iki bin liraya 
kadar olan borçlarının takstlendirilmesi nıevzuu-
bahistir. Esat Cağa arkadaşımız bu konuda ban
ka alacağının 600 milyon liraya baliğ olduğunu 
burada zikretti. Ben Banka Umum Müdürü ve 
banka ile yaptığım temasta ve komisyonda da 
bu miktarın. 600 milyon lira değil, sadece daha o 
zaman 75 milyon lira kadar olduğunu ve bunun 
da bugün daha da düşmüş olduğunu öğrenmiş 
bulunuyoruz. Biz millete selâm verirken acaba 
Esat Çağa arkadaşımız kime selâm veriyor? 

ESAT ÇAtfA (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — 
Türk Devletine. 

BAŞKAN — Sayın Onat «kime selâm veri
yor» şeklinde kinayeli sözlerden lütfen tevakki 
buyurun. 

HİLMİ ONAT (Devamla) — Esasen kalan 
borcun faizi end irilmesin i ve borcun kalmasını 
hiçbir köylü istemez. Zira köylü ve çiftçi bu ta
rihten sonra tekrar bankaya kredi almak için 
gidecektir. Banka da komisyonda, yapılan te
maslarda, bu borcun müstaceliyetle taksitlere 
bağlanmasını istemektedir. Bizzat bankanın en 
salahiyetli Umum Müdürü bunu ifade etmiştir. 
Oünkü aradan zaman geçtikçe bunun hem ban
kanın hem de vatandaşın aleyhine olduğu ka
naati sabittir. 

Binaenaleyh, istirhamımız küçük çiftçi ve 
köylüyü istirdat eden ve cüzi bir parayı, hattâ 
taksitlerin 100 liranın altında olmaması şartını 
da koştuğuna göre, fakrü zaruret içinde 
olan küçük çiftçi ve köylünün bu borçlarının 
taksitlendirilmesi teklifine bütün arkadaşları
mızın müspet oy kullanmasını istirham ederim. 

ESlAT OAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) _ 
Bir sualim var efendim. 

— 71 



C. Senatosu B : 102 
BAŞKAN — Sıraya girdiniz Sayın Çağa, 

o zaman sorarsınız. Buyurun Sayın Tuna. 

AHMET NUKRKT TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem, senatörler, İm mevzu üzerinde bu 
kadar uzun konuşmalar yapıldıktan sonra; ko
nuşmanın zorluğunu takdir buyuracağınıza emi
nim. Lehinde ve aleyhinde bir hayli sözler sarf 
edildi. Her ne kadar bu kanun, yeknazarda 
çiftçiyi himaye eder mahiyette bir kanun gibi 
gözükmekte ise de; hakikat halinde işin derin
liğine nüfuz ettiğimiz zaman Ziraat Bankasını 
'himaye eden bir- kanun olduğu kanaatindeyim. 
Şimdi arkadaşlar, bu memlekette kredi nasıl 
alınır, bu borç nasıl ödenir, Ziraat Bankasının 
cari (hesapları nasıl t esi)it edilir? Bunu işin 
içinde bulunan bir arkadaşınız olarak ifade et
mek isterim. Şu borçlar, bugünkü neslin 'borç
ları değildir. ıBu borçların mühim'bir kısmı bu
lgun ziraat yapan şahısların borçları değildir. 
Bu 'borçlar, babalardan, dedelerden kalma borç
lardır. İlk defa 25 - 30 lira olarak alınmıştır. 
'Bütün köylüler toplanmış, gitmiştir. O za
manın iktisadi vaziyetine göre herkes 25 - 30 
lira almıştır. Ve bu borçlar 'bir yıl vâde ile ve
rilmiştir. Vâdesi gelir, borç ödenecektir, köy
lü borcunu ödemez. Köylünün ağası vardır, 

köylü ona bağlıdır, bir de son zamanlarda maa
lesef siyasi partiler vardır, onların ileri ge
lenlerine rica edilir, şu borcu ödeyin denir, 
verilen 'paraya 3 - 5 kuruş da faiz ilave edilir ve 
para bankaya yatırılır. Yatırılır ama. ertesi 
günü tekrar alınmak üzere banka müdüründen 
rica edilir. Artık banka müdürünün atıfetine 
kalmıştır, ertesi (gün mü olur, yoksa iki veya 
üç gün sonra mı bilinmez. Bu suretle bir girdi 
•muamelesi, bil" de çıktı muamelesi yapılır ve 
Ziraat Bankası istatistiklerine 'bakacak olursa
nız milyonlarca lira Türk çiftçisinin kalkınma
sına harcanmış şeklinde gözükür. Yani bu mil
yonlarca lira Ziraat Bankasınca Türk çiftçisi
nin istifadesine arz edilmiş gibi gözükür ve 
efkârı umumiye de bunu böyle bilir. Hakikat 
halde arkadaşlar, şu tecili istenilen 'borçlar 
bugün ziraat yapan şahısların borçları değil, 
dedelerden kalma borçllardır. Ne cebine bir ku
ruş girer, ne ide cebinden bir kuruş çıkar. Vâ
desi geldiği zaman arz ettiğim veçhile, borç. 
kapanır. Bilâlıara banka müdürlerinin lütuf 
ve .lfimmetiyle 'birkaç ,gün sonra yine borç verilir. 
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Demek oluyor ki; kurmuş olduğumuz milli 

i)ir müessese vazifesini yapamamaktadır. Kre
diler donmuştur, vaktiyle dağıtılmış ve köylü
nün cebinde 'kalmıştır. Emanetçilik yapar Zi
raat Bankası. Para bankada iki gün durur ve 
gider. Biz şu kanunla bu millî müesseseyi kur
tarmaya ve Türk Milletinin, Türk çiftçisinin 
'hizmetini yapa'bilir hale getirmeye mecburuz. 
Bu kanunun taşıdığı mâna budur. Onun için ne 
diyoruz? 

Bu, dedelerden Ikabua borç, şu şeklî muamele. 
şu şeklî faaliyet, şu şeklî çiftçiyi kalkındırma 
sözleriyle halledilemez. Ne yapalım, 5 yıla ayı
ralım. Artık köylüyü zorlıyalım, şu 1/5 i ver
sin. Şu 5 de bir verdiği para Ziraat. Bankasının 
elinde seyyal bir sermaye olsun. Yeter ki, bu sey
yal sermayeyi Ziraat Bankası, yerinde kalkma-
bilsin, yerinde sarf edebilsin, krediye muhtaco-
lan kimselere, eskisi gibi büsbütün kontrolsüz 
değil, peyder pey, iş yaptıkça vermek şartiyle 
kullansın. Bu mevzuda bir arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi hakikaten eskiden düğüne, eğlenceye 
sarf edilirdi. Bugün işlerin yapılıp yapılmadı
ğını Ziraat Bankası yerine gidip görsün. Bu çu
kurlar kazılmış mı, kazılmamış mı? Doğru ise 
biraz daha kredi versin. Bundan sonra Türk köy
lüsünün kalkınmasına mâltuf 'bir şekilde seyyal 
ve hakiki bir sermaye elde etsin diyoruz. Bina
enaleyh. ben kanunun kimideyim. Ben şu reali
teye uyduğu için lehi ildeyim. Bütçe Komisyonu
muzun kararında şeklen bir doğru taraf varsa 
da, isin realitesi bakımından büyük bir hata 
mevcuttur. Bu kanunu kabul edelim, köylüyü 
borçtan kurtaralım ve vazifesini yapmıyan ban
kayı da vazifesini yapar hale getirelim. Bütçe 
Komisyonu raporunun aleyhinde oy vermenizi 
hürmetlerimle» istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Dikecligil. 
HÜSNÜ DİKECLİGİL (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlarını, Ziraat Bankasının banisi 
Mithat Pasadır. Mithat Paşa Tuna valisi idi. 
Bğer Mithat Paşanın Tuna Valiliğini inceliye-
cek olursak, hakikaten Tuna vilâyetlerine ümran 
savmıştı r ve zirai kooperatifçiliği Tuna vilâyet
lerinde ihya eden o olmuştur. Bugün Bulgaris
tan'da dahi Mithat Paşanın resmi hâlâ duvar
dan inmez. Demek ki, o büyük insan, oraya vali 
olarak gittiği vakit durumu incelemiş, etüt et
miş. Maalesef onun. nesilleri olan bizler bugün 
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aynı yolda değiliz. Bunu kabul etmek lâzım. I 
O zamandan bu zamana kadar bankacılığımız
da, bilhassa onun banisi bulunduğu Ziraat Ban
kasında böyle bir rasyonel çalışma var diye kim
senin söyliyebileceğine kaani değilim. Kıymetli 
arkadaşlarımız var. Banka müdürleri var. Bâzı 
banka müdürleri, meselâ benim dâhil olduğum 
Kayseri vilâyetinde hakikaten girgin bir faali
yetle halkı ikna edecek şekilde çalışırlar. Ama 
şimdi arkadaşlarımız temas ettiler. Bu borç alı
nıp verilmesi psikolojik bir meseledir. Biz halkı 
alış verişe inandırmalıyız. Halkımız bankadan 
bir parayı aldığı vakit, onu cebine açıktan gir
miş gibi kabul ediyor. Ve para verilirken iyice 
tetkik edilmiyor, paranın kullanılma yolları on
lara öğretilmiyor. îşte bütün aksaklıklar bun-
'dan ileri geliyor. Bir ıbanıkacı ve ib'ir memur ola
rak halkın psikolojisini bilip onlara bunu izah 
etmek onları yetiştirmek bir borçtur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu böyle ol
duğuna göre, muhterem Esat Çağa Beyefendi 
arkadaşımın bizim hissî konuştuğumuz beyanını 
kabul etmiyorum. Çünkü ifademiz tetkikata da
yanıyor. Bu kanunun görüşülmesi münasebeti 
ile şunu arz edeyim ki, bir Kayseri Senatörü ola-
ralk Kayseri vilâyetini tetkik ettim. Bu sene Kay
seri'nin her yerinde mahsul aynı değildir. Top
rak başka, iklim şartları başka, durum başka
dır. Bir yerde % 5, bir yerde % 40, bir yer
de % 30, bâzı yerlerde de % 12 mahsul veri
yor. O halde, Türkiye'yi bölge bölge de tanı
mak lâzımdır. Biz şimdi bölge bölge tanımadığı
mız için diyoruz ki, bu sene Türkiye'de bol mah
sul var, köylü borcunu versin, bunu yapsın. Ama 
onun içinde bulunduğu şartları düşünmüyoruz. 
Bir köylüyü etüt edecek olursak hane başına se
nelik kazancı iki, üç bin lirayı geçmez. Hattâ 
bazılarınınki beş yüz lirayı da geçmez. O halde 
bu borç fakir çiftçiye veriliyor. Fakir çiftçiye 
verileceğine ve yine onlardan alınacağına göre 
banka onları sıkıştırdı aldı. Bu defa o, başkasın
dan faizle para alacak ve çocuklarını geçindir
mek durumuna gidecek. O halde benim kanaa
tim, bu kanun çıkarsa bir taraftan terbiye işi 
olur, borç alma - verme şartlarını öğretir, kü
çük çitfitçiiye, mftMalhisıla İb'ir kolaylı'k gösterilmiş 
olur ve dolayısiyle de borçlarını öder. Banka 
müdürleri bunlara, «Sen şu iki bin lira borcun 
için elinde ne kadar varsa ver ve faizden kur
tul, sonra bunalınca gene alırsın», der ve bir 
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kolaylık göstermiş olur. Bu meyanda verebilen 
verir, veremiyen vermez. Onun için zorlamamak 
lâzımdır. Bölgelerin hususiyetlerini de nazarı 
dikkate almak gerekir. Bütçe Komisyonu burada 
Türkiye'yi topyekûn mütalâa ettiği için hataya 
düşmüştür. Hakikaten benim mensubolduğum vi
lâyetin öyle yerleri var ki; banka vatandaşın ka
pısını çalıp, «Şu borcunu ver», diretiyor. Vere
cek durumu yoktur. Malı ve sairesi almıyor ve 
dolayısiyle vatandaş bankadan soğuyor. Onları 
soğutmamak da vazifelerimiz meyanmdadır. 
Onun için bu kanun kabul edilmeli ve tahsil işi 
de banka müdürlerinin insiyatifine bırakılmalı. 
Verebilenden alınmalı ve veremiyenin borcu da 
takside bağlanmalı. Bu suretle de köylüyü ürküt-
müyelim ve buna doğru alıştıralım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Esat Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Bir arkadaş, bu suretle tecil edilecek olan borç
ların 75 milyon lira civarında olduğunu söyle
diler. (275 milyon lira, sesleri) Ve benim 600 
milyon lira dediğim rakamı mübalâğalı buldu
lar. Ben bunları kendim uydurmadım. Buraya 
çıkmadan evvel, şurada oturan Ziraat Bankası 
temsilcileri ile konuştum; ve bana> «Bugüne ka
dar olan hesabın neticesi budur», dediler. Hiç
bir zaman bir şeyi tahkik etmeden söylemek ade
tim değildir. 

BAŞKAN — Komisyon. Bütçe Komisyonu 
adına sözcü Sayın Aykut. 

(Adalet Partisi sıralarından, «Sen de Cemal 
Gürsel'e selâm yollasaydm», ve «Anayasa, Ana
yasa» sesleri) 

Sayın Batur, konuşmak mı istiyorsunuz? 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sonra konuşa
cağım. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI VE SÖZ 
CÜSÜ LÂTİF AYKUT (Siirt) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, meselenin esasına 
girmeden evvel bâzı noktalara işaret etmek lâ-
zımgelir. 

Takdir buyurursunuz ki, bu taabil mese
leleri politika zaviyesinden mütalâa etmek 
koluydu' ve bu mevzuda elbetteki bu kanunun 
çıkarılmasını talebetmek de haklı görülebilir. 
Ancak şu memlekette Hükümet ve fertler; ka
nunen kendilerine tahmil edilen vecibeleri ye-
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rino getirmek mecburiyetinde olduklarını, 
'müsamahanın ve idarei maslahatın bu memle
kete hiçbir zaman iyilik getirmiyeceğini ka
bul etmek mecburiyetindedir. Kaldı ki, Ziraat 
Bankasiylo köylüler arasında mevcudolan bu 
münasebetin kanaatimizce bir hususi hukuk 
münasebeti olduğu ve hususi hukuk münase
betlerinde; Parlâmentonun, alacaklı ile borçlu 
arasınla, girerek bu hesabı tasfiyeye kalkması 
keyfiyeti yetkisi dâhilinde görülmemektedir. 
Böylece şu umumi mütalâaya işaret ettik
ten sonra, bu kanunun neden dolayı reddedil
diğini de ayrıca arz etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, tetkik buyurursa
nız göreceksiniz ki, bu kanun bundan bir 
sene evvel teklif edilmiş bulunuyordu. O ta
rihte, hakikaten geçen sene, Türkiye'de mah
sûlün tamamı iyi değil ve köylü büyük bir 
sıkıntı içinde idi ve bu teklif o sene kısmen 
mâkul karşılanabilirdi. Ancak geçen sene ile 
bu sene arasında bir mukayese yapmak lâzım-
gelirse, bu senenin çok şükür bereketli bir 
mahsûl yılı olduğunu kabul etmek lâzım. 
Kanunun teklif edildiği tarihten şu güne ka
dar iki bin liraya baliğ olan borçların banka 
borcu ve Tarım Kredi Kooperatifleri borcu 
yekûnunun halen bir milyar otuz beş- milyon 
lira civarında bulunduğunu salahiyetli makam
lardan öğrenmiş bulunuyoruz. Banka borcu 
597 milyon, Tarım Kooperatifleri borçları 438 
milyon, ceman bir milyar otuz beş milyon li
radır. 

Bu borçların tecili halinde bankanın, 1964 
yılı içinde plân gereğince tahmin edilmiş bu
lunan zirai kredi 'mükellefiyetini yerine getire-
miyeeeği aşikârdır. 

Şu ciheti de ayrıca hatırlatmak isteriz ki, 
borçlu borcunu ödemeyi kendisine şiar edinmeyi 
bilmelidir. Yoksa Hükümet, Parlâmento üyeleri, 
seçim mülâhazası .gibi şu veya bu sebeplerden 
şu veya bu kanun teklif edilir ve nasıl olsa be
nim borcum tecil edilir, hisvsi içinde kalırsa 
bendeniz hiçbir .malî müessese veya bankanın 
rahatlıkla alacağını köylüden ve vatandaştan 
tahsil, etmesine imkân görmüyorum. Bu esbap 
tahtında, mazbatımızm Yüksek Heyetinizin 
tasvibine .makinin olmasını ve- kabul edilmesini 
istirham ederini. 

29 . 8 . 1963 O : 1 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkan müsaade buyurursanız bir sual sormak 
istiyorum, sayın sözcüden. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

sözcü bize rakamlar bildirdi. Acaba bu rakam
lar borç miktarı 2 000 liraya kadar olanlarla 
mı ilgilidir, yoksa 2 000 bin liradan fazla 
olan borçlar da. bu rakamların içinde midir? 
Bunu lütfen bildirsinler, rica ediyorum. Bu 
kanunun içine aldığı borcun miktarı ne kadar
dır'? Açıklasınlar. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VE SÖZ
CÜSÜ LÂTlF AYKUT (Siirt) — Efendim, 
'bu rakam hepsini ihtiva eder. 

BAŞKAN — Biraz sonra Ziraat Bankası. 
Umum Müdürü cevap verecek. Daha teknik 
bir mevzu okluğu için bu suali ona tevcih 
ederseniz daha sıhhatli bir cevap alırsınız. 

Buyurun Sayın Batur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem ar
kadaşlar. Huzurunuza gelmiş bulunan kanu
nun lehinde ve aleyhinde konuşan arkadaşları
mız oldu. Evvelâ şurasını arz edeyim ki, bu 
kanunu teklif eden arkadaşların ki, teklifleri 
bir sene oluyor, bugünkü durumun tetkikine 
dayan anık yapılmış bir teklifte bulundukları 
iddia edilemez, 'öne sürülemez. Kanunun hava
sında bir politik anlayış, bir politik zihniyet, 
bir politik koku olduğu muhakkak ve gayri-
kabili inkârdır'. Şimdi, evvelâ bendeniz usul
lere ve prensiplere1 sadık kalarak konuşmak 
istiyorum. 

Evvelâ Ibir banka nedir? Banka, alelıtlak ba
sit ve sade tabiri ile, para alıp, para satan bir 
müessesedir. Ucuz para alacak, pahalı para sa
tacak. Bankanın tarifi budur. 

Demek ki, evvelemirde banka müşterileriy
le karsı karşıya kalacaktır. Mudilerle karşı kar
şıya kalacaktır. Para alanlarla karşı karşıya ka
lacaktır. Demek ki, bankanın bir statüsü ola
cak ve banka bu statünün içinde bulunacak, 
dışına çıkmıyacaktır. 

Simdi öyle bir banka tasavvur ediniz ki, bü
tün hesaplarını bir probabilite ihtimali ve he
sap nazariyesine göre kurmuştur. Çürük müş
terilerini tefrik etmiş, sağlam müşterilerini tef
rik etmiştir. Alacağı yani verdiği parayı bu ili-
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timale göre kadrolamıştır. Nereye kadar! 1 - 3 ı 
- 5 - 1 0 seneye kadar. Bankayı ayakta tutacak I 
Ibütün ihtimali, nazari hesaplan 3-apmıştır. Şim- I 
di tasavvur ediniz ki, bu banka, hiç hesap et- I 
mediği bir anda, hesabı ihtimali dâhilinde olma
dığı bir anda, bir kanun ile karşı karşıya kala
caktır. Yani vazıı kanun, bir kanun çıkaracak, 
bu bankanın yaptığı bütün ihtimali hesapları 
bir anda sıfıra indirecektir. Buna banka denir I 
mi arkadaşlar? Böyle bankacılık nazariyesi olur I 
mu! Yeryüzünde böyle bir bankacılık var mı
dır? Evvelâ burada duralım. I 

Sonra, yine tasavvur ediniz ki, bir vekil bir I 
banka müdürünü daimi olarak nezdine çağın- I 
yor, direktif veriyor, şunu yap diyor buna ban
ka ve bu umum müdürlüğe banka umum müdür- I 
lüğü denir mi? Yine bir banka tasavvur ediniz 
ki, bnaka erkânı, daimi bir surette teşriî orga
nın emrine amadedir. Ona hesap verecektir-, ge
lecektir, söyliyecektir. Ve bankanın işleriyle hiç 
meşgul olmıyacaktır.. Buna banka denir mi? 
Denmez. Buna dense dense Anayasanın içinde 
Maliye Vekâleti denir, dışında denmez. Böyle 
banka görmedim arkadaşlar. Bendeniz az çok 
mürekkep yaladı. Biraz bankacılık okudum. Böy
le bir banka, böyle bir banka muhasebesi işletme 
muhasebesi, kanunların üzerine vâzıı kanun ileri
de yapacağı tasarruflar üzerine kurulamaz, kurul
mamıştır ve asla böyle bir şey yoktur. Varsa 
misali, arkadaşlar kürsüye çıksınlar izah bu-
yursunlai'. 

Şimdi ibendeniz ikinci noktaya geliyorum. 
Bir milyon borçlu var. Yani aşağı yukarı Tür
kiye'de 4 - 6 milyon, çiftçi ailesi vardır. Bu 
hesaba göre bir milyon insan borçlu imiş. Kanun 
çıkarsa mukassatan verecekler 

Şimdi arkadaşlar, kanunda eşit adalet esas 
mıdır, değil midir? kanunla eşit adalet olması 
lâzımdır. Bir milyon insan içinde para verecek
leri, vermiyecekleri teklifi yapan veya burada 
kanunun müdafaasını yapan .'arkadaşlarımız 
bunları ayırabilirler mi? Hani kanundaki eşit 
adalet? Yani 1 milyon içinde bu adam parave-
recek durumda ama 'bunu da tecil edeceksin, di
ğer yandan arkadaşların, «tuz alamıyor, biber 
alamıyor; alamıyor, alamıyor», dedikleri zaval
lı köylü^ de bunun içine girecek. Demek 'ki eşit
lik prensibi yok. Demek ki, kanun çıktığı andan 
itibaren ,«akat bir kanun olarak kalacak. 
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Şimdi bendeniz geliyorum; Esat Çağa arka

daşımın söylediği «tecil edeceğimiz paralar ki
min?» sözüne.. Bankanın tediye edilmiş serma
yesi 600 veya 700 milyon, ihtiyatları ile birlik
te diyelim bir milyon. Tediye edeceğimiz paralar 
halkın dişinden tırnağından artırıp bankaya ya
tırdığı paralardır. Arkadaşlarım; bu parala.r üze
rinde Teşriî Organın tasarruf salâhiyeti olabilir 
mi? Olamaz. Başkasının parası üzerinde nasıl 
tasarruf, yaparız? Nasıl kanun çıkarırız? Ya Ibu 
mudiler bu kanunu haber alsalar da paraları
nı çekmek için bankaya hücum etseler Maliye 
Vekili bey bu paraları vermeyi garanti eder 
mi ve nereden verir bu parayı? Bankanot mu 
basacak? Yani o zaman ne yapacak? Çağıracak 
nezdine Merkez Bankası umum müdürünü «pa
ra bas verelim» diyecek. Olmaz arkadaşlar, ol
maz!. Ne taraftan bakarsanız kanun sakattır. 
ve sakat kalmaya mahkûmdur. Kanaatime gö
re 1960 senesinden sonra ki, arkadaşlar çıkar
lar, «emsali var» derler, «T. B. M. M. böyle ka
nun çıkardı» derler. Ama bir Anayasa ile 27 
Mayıs yeni bir nizama yönelmedik, İkinci Cum
huriyeti kurduk, dedik, öyle söyledik, öyle söy
ledik. Nereye gidecek sonu kanaatimce - af bu
yurun kelimeyi - sakim olan bir usûle suluk 
etmiş olacağız. Yarın bir arkadaş, da ticari kre
diler için tecil getirirse, küçük esnaf sıkıntıda, 
sanayi sıkıntıda, tecil edelim derse ne olacak? 
(Soldan, «tecil ettik» sesleri) 

O vergi idi, onda hakkınız var. O tasarruf 
yapılabilir. Fakat bir bankanın başkasına ait 
olan paraları üzerinde katiyen tasarruf yapıla
maz arkadaşlar. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Açık oyunu kullanmıyan ar
kadaşımız var mı? 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Ooşkunoğlu. 

KÂMÎL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, mevzu üzerinde epeyce konu
şuldu. Bendeniz kısaca görüşlerimi tekrar et
mek ve benden evvel konuşan Sayın Batur ar
kadaşımın görüşüne kısaca arzı cevap etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Arkadaşlar; Sayın Batur arkadaşımız, Zira
at Bankasını hususi bir banka imiş gibi mütalâa 
ederek Devletin, Hükümetin bu mevzua müda
hale edemiyeceğini, bir kanım eıkarılamıyacağı-
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nı ve kanunla taksitlendirme yapılamıyacağmı I 
ileri sürdüler. Halbuki ,bu muamele ilk defa ya- I 
pılmış değildir. Bundan evvel de bu gibi kanun- I 
lar çıkmış, 1960 senesinde de tecil ve taksitleri- I 
dirme hakkında bir kanun çıkarılmıştır. Demek- I 
ki ıbunun emsali var bir. I 

İkincisi; Ziraat Bankası, sermayesini doğru- I 
dan doğruya Devletten alan bir bankadır. Dev- I 
letin, zirai politikasını yürütmek için kurmuş I 
olduğu bir bankadır. Binaenaleyh Devletin, zirai I 
politikasını yürütmek maksadiyle kurmuş olduğu 
bankada elbetteki w hakkı ve tasarruf hakkı I 
vardır. T. ıB. M. M.'ııin böyle bir kanun çıkar
maması için her hangi bir gerekçe bulmak imkânı I 
yoktur. Biz, İş Bankası veyahut hususi bir ban- I 
kanın durumu hakkında kanun çıkarmıyoruz. I 
Devletin bankası hakkında ve Devletin yine M- I 
rnayesi altında bulunan küçük çiftçinin duru- I 
nııum koruyabilmek için, lâzım gelen himaye j 
tedbirini almak için bir kanun mevzuu üzerin- I 
de ıbulunuyoruz. Arkadaşınım bu nokta üzerinde I 
yanılmış olduğu meydandadır. I 

Arkadaşımız bir de eşitlikten bahsettiler. I 
Arkadaşlar, eğer biz kanunda istisna yapmış I 

olsaydık eşitlik asıl o zaman ihlâl edilirdi. Ka- I 
ııunu tedvin ederken «bir heyet kurulsun öde- I 
>me 'kabiliyetinde olanlar veya okuyanlar diye 
bir 'tefrik yapsın.» deseydik bu tefrik şüphesiz 
enfüsi olacak, eşitsizlik asıl o zaman olacaktı. 

Ne yapıyoruz? «l2 000 liraya kadar borçlu 
olan küçük çiftçilerin bu borçları taksitlendir.il- I 
sin» diye 'bir kanunun .müzakeresinde bulunuyo
ruz. Eşitlik mevzuu burada kendisini göstermiş I 
oluyor. 

Çok sevdiğim muhterem arkadaşım Esat Oa-
ğa'nm bir sözü üzerinde biraz durmak isterim. 
«Seçmene selâm»... Arkadaşlar, bu sözü Yüksek 
Senatonun hüviyeti ve muhterem arkadaşımın 
vasfiyle kabili telif görmüyorum. Böyle bir 
sözün söylenmemiş olduğunu kabul ediyor ve 
öyle telâkki ediyorum. Arkadaşımın maksadı ne 
olursa olsun burada söz alan ve konuşan her ar
kadaşın, beyanına karşı, şu seçmene, şu zümre
ye selâm mevzuu ileriye atılırsa o zaman bütün 
T. B. M. M. üyelerinin her hangi bir .kanun tek
lifinde bulunduğu veya konuştuğu zaman bun
dan bir mâna çıkarmak ioabeder ki ben Senato
yu ve hattâ sayın arkadaşımızı, 'bu sözü söyle
miş olmasına rağmen bundan tenzih ederim. | 
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Arkadaşlarım, bir de miktar üzerinde söz aç

tılar. Miktar şu kadarmış veya bu kadarmış. 
Biz his üzerine konuşmuyoruz. Bendeniz ilk söz 
aldığım zaman «seçim çevremi, İzmir ve Manisa 
vilâyetlerini gezdim, - Manisa vilâyeti senatör
lerinden burada olan arkadaşlarım varsa; bu ci
varda gezdiğimi görmüşlerdir - gördüm, durumu 
tetkik ettim ve buna müsteniden kanaatlerimi 
arz ediyorum» dedim. Demekki hissi değilim. 
Acaba Esat Cağa arkadaşımız Anadolu'nun 
hangi vilâyet ve hangi kazasını gezdi de netice
ye vasıl oldu? 

Arkadaşlar, miktar meselesi neticeye vâsıl ol
mak için haizi ehemmiyet değildir. Neticeye vâ
sıl olmak için haizi ehemmiyet olan mesele, tecil 
sebebi, taksitlendirme sebebi var mı yok mu? 
meselesidir. Taksitlendirme sebebi varsa ve Dev
let de Yüksek Meclisinizin çıkaracağı kararla 
kaani olmuş ise onun esbabını hazırlar. Miktarın 
burada rolü yoktur. 

Meselâ, felâkete uğramış bir bölgenin, zelze
leye uğramış bir bölgenin zararlarını tamir et
mek için şu kadar milyon liraya ihtiyaç vardır, 
bunu karşılıyamıyacağım diyebilir misiniz, ar
kadaşlar? Zelzele olmuş, yangın gelmiş götürmüş, 
«Bunun portesi yüksektir ben bunu karşılıyamı
yacağım.» Ne olacak? Zelzeleye, yangına uğra
yan vatandaş olduğu gibi kalacak. Miktar mese
lesi bu neticeye gider. Burada miktar meselesi 
üzerinde değil de ihtiyacın vâridolup olmadığı 
üzerinde durmak daha doğru olur. 

Arkadaşlar; binnetice, gelmiş olan bu kanun 
tasarısı hakkındaki Bütçe Komisyonu raporu
nun reddi iâzımgelir. Bütçe Komisyonu, yalnız 
rakamlar üzerinden yürüyerek memleketin ihti
yacını değil, rakam mevzuunu nazara alarak 
mütalâa beyan etmiş oluyor. Memleketin bâzı 
yerlerinde bolluk müşahede edilir ama bu bol
luğu memleketin umumuna teşmil etmek doğru 
olmaz. Efendim memleketin şu parçası için bu 
'kanunu tatbik edelim, bu parçası için tatbik et-
ıniyelim noktai nazarı eşitlik prensibini ihlâl 
eder. Binnetice tamamen küçük çiftçiyi alâkadar 
eden bu kanunun kabul edilmesi memleket men
faatine uygundur. 

Nusret Tuna arkadaşınım fikirlerine paralel 
olarak bir noktayı daha arz etmek istiyorum. Bu 
borçların tecili ve taksitlendirilmesi, çiftçinin 
diğer bir bakımdan da lehine olacaktır. Arka-

http://taksitlendir.il-
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daşım çok güzel izah ettiler. Hakikaten filiyat I 
böyledir. Çiftçi teraküm etmiş olan bu borçları 
tüccardan alır, şuradan buradan alır, birtakım 
külfetlere de girer. Bu borcu tüccardan temin 
eder ve öder, fakat ne kendisi ödemiş, ne yeni 
bir para almıştır. Yine eski durumunu muhafaza 
etmektedir. 

Şimdi ne olacak! Bu borcun taksitlendirilmesi 
ve tecil edilmesi suretiyle çiftçiye yeni bir kredi 
imkânı da sağlanacağına göre, memleket bakı
mından, çiftçinin kendi ailesi bakımından, veri
mini artırmak ve bu suretle memlekete yararlı 
bir hale gelmesini temin etmiş olacağız. Bu nok
tayı da göz önünde tutmak lâzımdır. Biz burada 
her hangi hissi bir sebeple konuşmuyoruz. Mem
leketin ihtiyacını göz önüne alarak konuşuyoruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, 17 sayın | 
üye söz aldılar, 5 saym üye daha söz almışlardır. 
Ziraat Bankası Umum Müdürüne ve sırada bulu- j 
nan bir sayın üyeye söz verdikten sonra yeterlik i 
önergesini oylarınıza arz edeceğim. Ziraat Ban
kası Umum Müdürü, buyurun. 

ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRÜ 
ÂKİL KİTAPÇI — Muhterem Cumhuriyet Se- j 
natosu üyelerini saygı ile selâmlarım. Burada be
yanımın tamamen teknik çerçeve içinde kalma- j 
sına ve beyanımda hiçbir muhterem üyenin be
yanına cevap teşkil eder mâhiyette mukabil bir i 
cevap vermiş olmak durumuna girmeden, mücer
ret teknik hüviyeti içinde hâdiseyi arz etmeye : 
çalışacağım. j 

Mesele, müessesenin Umum Müdürü olduğum ! 
cihetle ve üzerimde, omuzlarımda taşıdığım me- ) 
suliyetin ağırlığı dolayısiyle beyanımda bir he
yecan görürseniz, lütfen mazur görünüz. i 

Efendim, evvelâ, vâki konuşmalardan anladı- ! 
ğıma göre bu rakamlardaki vüsat bakımından ta- i 
halüften doğan tereddüttür. 

Bu kanun, 19. 9 . 1962 tarihinde teklif edil- ! 
mistir. Ve 1963 ün ilk aylarında Meclis komis
yonlarında müzakere edilmiştir. O zamanki tet
kiklere ve 1962 sonu rakamlarına göre, yapılan 
istatistiklerin tasnifinde iki bin liraya kadar j 
vâki olacak taksitlendirilmenin bankaya tesiri j 
275 - 300 milyon lira civarında idi. Biz, kanun j 
Senatoya intikal ettikten sonra, tahsilat üzerinde i 
kanunun yapacağı tahribatın, banka alacakları 
üzerinde tahsili sekteye uğratan hüviyetinin bü-
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yümemesi için, biran evvel çıkmasını teminen 
Senatonun, mevzuu tetkik eden İlk Komisyonun
da, kanun derhal çıkacak ise, bu vüsatte kaldığı 
takdirde büyük bir tahribat yapmaz, mütalâasın
da bulunmuş idik. Fakat kanun 20 Temmuzda, 
Büyük Millet Meclisinin tatilinden evvel kanun-
laşamadı. Şimdi yeni bir devreye girdik. Bu dev
re yaz mevsimi, tahsilat mevsimi, her ayın ba
şında ve sonunda yeni miktarlar olarak bâzı ala
cakların da vâdelerinin hülûl tarihidir. Her gün 
bir meblâğ, aktif hesaplardan, vâdesi geçen he
saplara intikal etmektedir. Kanun çıktığında, 
vâdesi geçen alacaklar hükmünü ihtiva ettiğin
den rakamlar her gün büyümektedir. 

Bendenizin arkadaşlarıma verdiğim rakam, 
yani bir milyar 35 milyon lira, iki bin liraya ka
dar olan bankanın alacaklı olduğu meblâğların 
tamamım ihtiva etmektedir. Fakat şu önümüz
deki ekim mevsiminde bu bir milyar 35 milyo
nun tamamının vâdesi gelmiş olacaktır. 

Kanunu tetkik ettiğimiz takdirde, yine ka
nunun gecikmiş olmasından doğan bir hükme, 
beşinci maddede raslanacaktır. İkinci fıkrada; 

«Borçlular, 31 Ağustos 1963 tarihine kadar 
borçlu bulundukları banka teşkilâtına ve tarım 
kredi kooperatiflerine müracaatla borçlarını ye
ni senetlere bağlatmadıkları takdirde bu kanun 
hükmünden istifade edemezler.» denmektedir. Bu 
itibarla, 31 Ağustosa iki gün kaldığına göre, bu 
kanun bu hüviyeti ile kanunlaştığı takdirde ölü 
doğmuş olacaktır. Kanunun bu fıkrası değişecek, 
Meclise gidecek, bütün bu alacaklar kanuna gü
venerek askıda kalacak ve bankanın bir milyar 
yediyüz milyon lira olan kendi ve kooperatifler 
ikrazatının 1 milyar 35 milyonu bu kanunun 
hükmüne girecektir. Banka bu yılki plânlamanın 
ve zirai kalkınmanın gerektirdiği hamlelere uy
mak için büyük hamleler yapmıştır. Geçen sene
nin bu ayma nazaran 2 milyar 32 milyon lira 
olan krediler, bu sene iki milyar 635 milyona 
yükselmiştir. 635 milyon liralık hamle çiftçiye 
150 milyon liralık gübreyi 200 milyon liralık 
traktörü, yüzde 50 - 80 genişi iyen tütün ekimini, 
yağmur yüzünden geciken pamuk ekimini ve 
gübre kredisini, eski çevirme kredilerinden kes
meden. c*ki verilen kredilerin yanında yeni bir 
rakam olarak çiftçiye vermeyi derpiş ve tatbik 
ettiği için bu ilk plânda bu hamleli senenin bize 
600 milyon liralık bir portesi olmuştur. Bu 
plânlı kalkınmaya devam edeceğiz. 

— 77 — 
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lara intikal eden .meblâğlar .hasat mevsiminden 
evvelki statik (bünyelerini kaybeder ve Ibiraz 
da'ha ıbüyürler. -Benini söylediğim 1 milyar 
85 milyon liralık rakam 'halen Ziraat Banka
sının hesaplarında vâdesi geçmiş ve (geçecek 
vaziyettedir. Aynı zamanda Ekimin sonuna 
kadar tahsili tgereken <ve iki Ibin liraya kadar 
olan alacakların yekûnunu İfade etmektedir, 
bu bir milyar 35 milyon.. 

Şunu da Yüksek Heyetinize ifade edeyim; 
Ibıı rakamlar, kanunun Meclisteki 'müzakeresi 
sırasında mejvzuulba'hsoldukları için ve iyeni 
ikrazat olarak Heyetinize arz ettiğim >600 mil
yon liralık yeni krediler Ibıı tasnif içine dâhil 
olmadığı için, ,bu rakam küçüktür, 'büyük de
ğildir. 

O. Senatosu B : İC 
Gelecek sene, plâna göre, 100 milyonluk trak

törün tevzii icabetmektedir. Bu sene plânına gö
re 466 bin ton olan gübre; gelecek sene 668 hin 
ton olacaktır. 

Bu sene 150 milyon olan gübre kredisi, gele
cek sene 225 milyon lira olacaktır. Nasıl olacak
tır1? Ziraat (Bankasından 'başka, memleket eko
nomisinin temelini teşkil eden zürraın kredile
rine cevap verecek, ibir müessese yoktur. Eğer 
bu kanun bir milyarın donması gibi ibir tahri-
Ibata müncer 'olursa Ziraat (Bankasının gelctcek 
seneki 'hamlelerini Ibugünkü kadar dalhi yapa-
mıyacak ve (belki de dünkü kadar dahi tahak
kuk ettirmek imkânını bula Duyacaktır. Ra
kam, 'bundan dolayı kritik ve çabamız (bundan 
dol ay ı b ü y i i k't ü r. 

Beyefendiler Yüksek Heyetinize arz ettiler. 
'Bizim umumi mumıanımız içinde, krediye tah
sis edebileceğimiz Devlet tarafından ödenmiş 
sermaye c/c 10 raddelerindedir. 'Bunun c/c 90 
kısmı ya'bancı kaynaklardan karşılanmakta
dır. Bunun üzerinde dalha «'hassas .bir taıhlil 
yapmaya meselenin nezaketi müsait (olmadığı 
için, sadece tecil edilen 'miktarların. Devletin 
ıh ize ödediği me'blâğlarla malhsnr ve maksur ol
duğu 'gibi İbir görüşün varidolmadığmı hasse-
ten ve hassasiyetle açıklamak içindir. 

Bendeniz meselede ••başlıca, arz edilecek bir 
'husus görmüyorum. Ama Yüksek Heyetinizin 
müphemi gördüğü mevzular varsa, sual sordu
ğunuzda cevap vermeye amadeyim. 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Turihangil. 
FİKRET TURHANCHL (Aydın) -— Sayın 

Umum Müdür beyanlarında bize açıklama
dılar. Elimizdeki kanun ; iki (bin liradan aşa
ğı lolan, muacceliyeit kesibeden, vâdesinde öden
memiş olan paralara mı aittir? Bu miktar için
de olan borçların yekûnu acaba 'bir milyar 35 
milyon lira mıdır?.. 

ZİRAAT BANKASİ UMUM MÜDÜRÜ 
ÂKİL (KİTAPÇI — Demin sözümün (başında 
da arz ettiğim gibi, .bu talhsilât ve ıhasat mev
siminin idrakinden evvelki sabit ve statik bir 
devrede bulunduğumuz zaman 275 - 300 mil
yon idi. Fakat bu rakam şimdi yürüdü. Tem
muza geldi, Cenup'ta başat başladı, Orta - Ana
dolu'ya sirayet etti. 'Binaenaleyb mevsim ve 
haşata mütenazır olarak (bizim kredinin vâde
leri de geldi. Bu itibarla vâdesi geçen besap-

HÂZIM DAĞLI (Çankırı) — Bu rakam 
rizai krediler midir, yoksa küçük 'çiftçiler üze
rindeki krediler midir? 

ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRÜ 
ÂKİL KİTAPÇI — 'Bankanın ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerinin çiftçiye 'vermiş olduğu kre
dilerdir. Zaten mevzuu'bahis konu Tarım Kre
di Kooperatifleri ve .bankanın direkt olarak 
çiftçiye vermiş olduğu kredilerdir. Bir milyar 
700 milyon lira ki geçen senenin sonundaki 
istatistiklere göre tasnif edilmiş rakamlardır. 
Bu senenin ikrazatınm ibir kısmının vâdesidir, 
önümüzdeki Ekim ayının sonunda gele-cektir. 
Bu rakamlar (büyütmek istidadı gösterecektir. 
'Bu şekilde bir tasnifi istatistikler tekemmül 
etmediği için vermek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Verilen bu 
rakamlar kanunun .şümulü içerisine .giren ra
kamlar değil. Bu kanunu teklif eden arkadaş
lar iki ıbin liradan az olan küçük miktarları, 
küçük çiftçilerin donmuş olan borçlarını tak-
sitlendirmek suretiyle (bankanın Ibıı alacakları
na bir seyyaliyet kazandırmak, aynı zamanda 
borçlulara 'bir kolaylık göstermek için yapmış
lardır. Ama şimdi (beyefendinin verdiği ra
kamlardan anlıyorum ki 'bu her ay yükselerek 
ibir milyar 35 milyona geldiğine 'göre, (bu 'ban
kanın umumi zirai ikrazatmda /vâdesi bülûl 
eden 'borçların yekûnunu verilmektedir. Hal-
'buki 'burada kasdedilen miktar ve 'borçlar ayrı 
'bir statüye tâbidir. 
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ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜ 

ÂKÎL KİTAPÇI — Efendim cevabımı arz ede
yim: Kanunun ıbirinci maddesinde: «İşbu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte Iher ne sclbep 
ve suretle olursa olsun, vâdesi .geçmiş ive muac-
celiyet kesibetımiş ana (borç ibakıyeleri 2 000 li
raya kadar olan borçlar» denm'ektedir. 

'Bu itibarla, ayrıca ikinci Ibir tasnife, eski 
alacak, donmuş alacak gibi tasnif yoktur, Bi-
naenaleylh, vâdesi geçen hesaıba intikal ettiği 
takdirde, her alacak bu kanunun şümulüne 
/girecek ve donan meblâğ büyüyecektir. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet İlkuçan. 
MEHMET İLKUOAN (Antalya) — Bâzı 

çiftçilerin borçlarını kendiliğinden yatırmakta 
olduklarını bizzat gördüm. Benim konuşmalar
dan edindiğim intıbaa göre banka alacakları
nı zamanında tahsil edememektedir. Bu yıl 
mahsulün iyi -olduğuna ve bâzı borçlular borç
larını yatırmakta olduğuna göre geçen yıllara 
nazaran talhsilât nisbeti nedir? Bu yıl sonunda 
tahsilatı yapılmıyacak miktarı açıklarsanız fi
kir edinmiş oluruz. 

ZİRAAT BANKASİ UMUM MÜDÜRÜ 
ÂKİL KİTAPÇI — Yalnız şunu söyliyeyim. 
Bugün bizim yapturdığrmız tetkiklere gvöre, 
kanunumuzun 47 nci maddesi ve Tarım Kredi 
Kooperatifleri Kanununun 20 nci maddesi hü
kümlerine göre tarlası hasara uğramış, mah
sul alamamış olan kişilerin borçları tecil edilir. 
Bu kanuni bir zarurettir. Bunun varit ve vâki 
olduğu yerlerde banka ve mahallî otoritelerin 
tevhitlerine göre teciller, ışahsi olduğu takdir
de idare meclisinden, mıntakavi olduğu tak
dirde Bakanlar Kurulundan geçirilmek sure
tiyle yapılır. Halen mevcut kanunun tahsilat 
üzerine yaptığı tesiri izah edebilmek için ku
rak saydığımıiz <geçen sene ile mukayese yapma
yı kâfi sanırım. Geçen sen eki kurak mevsimde 
3 1 . 7 . T9;62 tarihi itibariyle zirai kredilerde 
vâki tafsilâtlımız 200 milyon iken; bu sene 212 
milyon liradır. Tarım kredi kooperatifleri or
taklarından yaptığımız tahsilat; yine 31.7.1.962 
tarihi itibariyle geçen sene 137 milyon, bu se
ne sadece. 165 milyon liradır. Fakat halen vâki 
mahsul alımları ve ödenen paralarla nisbet et
tiğimiz takdirde ve bilhassa bizim bu sene 600 
milyon yeni parayı ziraate enjekte ettiğimize 
göre de bu nisbet geçen senekine nazaran dü-
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şüktür. İki milyarda. 200 milyon, 2 milyar 
600 milyonda, en aşağı 202 milyon olması ica'be-
derdi, normal bir nisbet vaz'edilseydi. Kana
atimiz çiftçinin bu kanuna bağlanan ümitlerinin 
tahsilatımızı mühim miktarda sekteye uğrattığı 
merkezindedir. Bu yılın çok müstesna bir yıl 
olduğunu kabul ediyoruz. Hububat bakımın
dan bu sene, hepimizin bildiği ıgibi elli senelik 
bir bekleyişin saadet senesidir. Böyle Ibir sene
de böyle bir kanunu çıkarmak çiftçinin yegâ
ne finansman müessesesi olan Ziraat Bankası
na gelecek yılların olumlu faaliyetleri bakı
mından katiyen çalışma imkânf vermiyecek ve 
bırakmayacaktır. 

BAŞKAN — Kâmil Coşkunoğlu. 
KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — 123 No-

lu Kanunla yapılan tecillere Ibıı verdiğiniz ra
kam dâhil midir, değil 'midir? 

ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRÜ 
ÂKİL KİTAPÇI — Bunlardan vâdesi geçenler 
dâhildir. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — Şu hal
de, birinci'verenier dâhildir. 

ZİRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRÜ 
ÂKİL KİTAPÇI — Hayır, evvelce taksite (bal
lanmış olanlar kanunun derpiş ettiği rejim 
içei'isincle normal olarak ta'hsil edilmektedir. 
Yalnız bunlardan 10 senelik takside ibağlandı-
ğı halde 'bir yıllık taksidini dahi ödemiyenler 
varsa, Ibıı taksitleri tekrar beş yıla -bağlıyacak
tır. Evvelce bağlanmış olan ve 'hâlâ ibakryesi 
7 - 6 - 5 sene kalmış 'olan alacakların eski ka
nunlarla tahsili rejimi içinde tahsiline devam 
edilecektir. Bu meblâğ onun içine dâhil de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Tuı-hangil. 
FİKRET TURHANOİL (Aydın) — Eğer 

aldanmıyorsam, Sayın Genel Müdürün izahat
ları arasında bir nokta var. Temmuz ayında 
Genel Müdür olarak komisyonda verdiğiniz 
bilgide, bu kanunun Ibüyük Ibir tahribat yap-
'inıyacağı hususunda ıbeyanmız vardı. Temmuz
da tatilden ev'vel. 

Şu 'halde Genel Müdürün ,bu izalhatı karşı
sında -o tarihin donmuş .'bir tarih olarak teslbiti 
halinde, çıkacak kanunun büyük (bir taihriibat 
yapmıyacağı neticesi hâsıl olmaktadır. Ancak 
bu artış ve kredilerinin zorlayış 'hükmünü ıgülb-
re kredisi, traktör kredisi ve sair krediler <ola-
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rak »beyan ettiler. Talimin öderim /bu kredile
rin ödenmesi Temmuz ayından evveldir. Bu 
kredilerin verilmesi kendi beyanlarından evvel 
midir, s'onra mı? 

ZÎRAAT BANKASI UMUM MÜDÜRÜ 
ÂKİL KİTAPÇI — Efendim zirai kredilere 
verdiğimiz 635 milyon liranın tatlbikatı gecen 
senenin Ibu ayından ıberi vâki inkişafla yüksel
miştir. Bizim bir milyar 35 ımliljyon lira olarak 
verdiğimiz rakamın içinde !bu yükselişin tama
mı yoktur. Bizim, Ziraat Bankası olarak çift
çi ibünyesindeki alacaklarımızın, kaynakları
mızın, bilhassa karekteri itibariyle uzun vâde
lere 'bağlanması hususunda mutalbakatıiHizm 
'olması mümkün değildir. Ancak, ibiraz evvel 
kanunlaşması takdirinde, talhsilât mevsimini 
randımanlı şekilde kullanmak ve bu kanunun 
tahribatından kurtulmak zarureti içinde, ka
nun (bir an evvel, Meclis tatil olmadan kanım-
laşabilirse ve Ibiz ıbunu çiftçiye tebliğ eder de 
bunun hududunu belirtebilirsek, bu kanun ni
hayet 275 - 300 milyon içinde kalacaktır diye 
bir beyanda bulunduk. Haddizatında banka, 
kaynaklan itibariyle böylesine bir mahsûl se
nesinde bu kanunun hiçbir suretle ve hiçbir 
vüsatle çıkmaması kanaat ve görüşündedir. 

BAŞKAN — Sayın Orhon demin işaret et
miştiniz, sual mi soracaksınız, söz sırasında esa
sen bulunuyorsunuz. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Vaz
geçtim. 

BAŞKAN — Buyurun Birand. 
İZZET BİRAND (îzmir) — Sayın Başkan, 

sayın, senatörler; çiftçinin fevkalâde bir za
ruret karşısında kalması elbette ki, onun 
taahhütlerinin tesamühle karşılanması tedbir
lerini düşünmeyi zaruri kılar. Çiftçi tabiatla 
karşı - karşıya ve büyük rizikolar altında ol
duğundan derin bir emniyet havası ve düzen 
içinde çalışabilmesi için tedbirler düşünülür. 
Bu itibarladır ki, Ziraat Bankası da mevzu ola
rak buna tahsis edilmiştir. Ancak, bir defa 
banka olarak kurulup hizmete girince onu da 
dış tesirlerle faaliyetinin ızrar edilmemesi el
bette zaruri olur. Bununla bearber, bir zaruret 
teveccüh edince ona göre tedbir alması gere
kir, çiftçi ile doğrudan doğruya münasebette 
olması ta<biati eşya ile tam intibak üzere olmaz. 
Mutlaka arada, bir amortisör bulundurmak lâ-
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znndır. Zannediyorum ki, Tarım Kredi Koope
ratifleri tam 'inâııasiyle cihazlanmış olsa banka 
bu kadar sıkıntılı vaziyetlere düşmezdi. Fevka
lâde hal. karşısında, da, her türlü kaynaklar 
harekete geçirilerek ihtiyacın karşılanması lâ-
zımgelir. Bir anda kredi ihtiyacının süratle 
genişlemiş olması, elbette yeni kaynaklar is
tilzam ettirir. Normal olarak karşılanacak olan 
düzende bir sıkıntı, buradaki hayatın niza
mını elbette ki, bozar .Şu mütalâalarımla, - ev
velce arz etmiştim bir vesile ile - bankaların, 
banka olarak tasarruflarına Meclisin müdaha
lesinin bendeniz aleyhindeyim. Ancak, mevzuu 
olan iş sahasında eğer büyük zaruretler mey
dana gelmiş ise, elbette ki, bankaların buraya 
gelmeden kendi cihazı, kendi alt kademelerin
deki müesseseleriyle onu karşılamak için ted
birler alması icabederdi. Eğer, kendi tasarruf 
hududunun dışında ise, o vakit başka memba-
lardan faydalanmak için başka kaynaklara 
başvuracak onlarda elbette ki, müdahale ede
ceklerdi. 

Şimdi, bankanın bu alt strüktürünün çiftçi 
ile doğrudan doğruya temasa geçmesini önli-
yeeek ve çiftçiyi .bankanın zararuretleri dola-
yısiyle sert hareketlerinden koruyacak müesse
selerle teçhiz edilmesini temenni edeceğim. 
Bu olmadıkça, Ziraat Bankası hizmetini yu
muşaklık içinde, kifayet içerisinde yapmak is
tidadında olmaz. Bunun yanında bankanın 
birdenbire artmış, olan, kendi kendini zorluya-
rak genişletmiş olduğu kredi hacmi karşısın
da, eğer taksitlerde ve sair hususlarda müsa
maha yapılmamak gibi bir davranışta bulunu
yorsa bunun doğru olmadığını da ifade et
mek istiyeceğim. 

Binaenaleyh, çiftçinin zaruret halinde ol
duğunu, fert, fert banka tarafından bilinmek 
ve, ona göre tedbir alınıp, zor durumda ka
lanları sıkıntı içinde bırakmamak bankanın 
esas vazifesi olması lâzımigelir. 

Sayın Genel Müdürün küçük çiftçilere mü-
taallik ve tediyesi zor şartlar altında kalmış 
olduğu bilinen hadlere irca edilerek tedbir dü
şünmesi, - eğer maksadı temine kâ;fi ise - onun 
karşılanması hususunu rica edeceğim. Her ha
lükârda sigortanın mutlaka bankanın al
tında doğrudan doğruya çiftçilerle temasta 
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olacak alt kademe strüktürünün derpiş edil
mesi ve mutlaka bu cihazın mütekâmil hale ge
tirilmesi ve böyle sademelerle, sert tedbirlere, 
fevkalâde müdahalelere zaruret bırakılma>masını 
istikbal iein bilhassa rica etmekteyim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Yeterlik önergeleri vardır. 
Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu. Başkanlığına 
Konu üzerinde yeteri kadar konuşma ya

pıldı ve konu aydınlandı, yeterliği arz ederim. 
Tabiî Üye 

Kâmil Karavclioğlıı 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 
Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası 

ve 'Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının taksitlendirilmesi hakkındaki kanuna 
ait hâdise aydmlanmitşır. Müzakerenin kifaye
tinin oya konmasını arz ve teklif ederini. 

İstanbul 
Dr. Rifat öztürkçine 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etrniyenler... Ka-
'bul edilmiştir. Diğer önergeleri okutuyorum. 

Şimdi diğer önergeleri, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tarım Komisyonu raporunun esas alınma

sını arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Dr. Rifat öztürkçine 

Yüksek Başkanlığa 
Çiftçi borçlarının bir kısmının tecili hakkın

daki kanun teklifinin reddi hakkındaki Bütçe 
Komisyonu raporunun reddini arz ve teklif 
ederim. 

Uşak 
Kâmil Coşkunoğiu 

Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Bütçe Komisyonu rapo

runun reddi ile Millet Meclisince kabul edilen 
metnin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Niğde Yozgat 
îzzet Gener Neşet Çetintaş 

Ankara 
Mansur Ulusoy 
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Başkanlığa 
«İşbu kanunun meriyete girmesinden itiba

ren 6 ay içinde borcunu masrafı ile birlikte ödi-
yenlerden faiz alınmaz» ibaresinin son fıkraya 
eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kayseri 
II üseyin Kalpaklıoğl ıı 

BAŞKAN — Dört önergeden Sayın Rifat 
Öztürkçhıo'nin önergesi görüşülmekte olan ve 
üzerinde yeterlik önergesi verilmiş bulunan 
Bütçe Komisyonu raporu yerine; Tarım ve Sa
nayi komisyonunun raporunun görüşülmesi is
tenmektedir. Sayın Gener ve arkadaşları Bütçe 
Komisyonu raporunun reddini istemektedir. Sa
yın Kalpaklıoğlu'nun önergesi ise tümü ile değil, 
1 nci mdade ile ilişkin bulunduğundan bunu 
bir kenara bırakıyor, diğerlerini sıra ile oyla
rınıza arz ediyorum. 

Sayın Rifat Öztürkçine'nin önergesi kabul 
edildiği takdirde, bu, Bütçe Encümeninin, ka
nunun yani borçların 5 yıl vâdeye ve 5 eşit tak
site bağlanması hakkında Millet Meclisinin 
8 nci madde ile tesbit ettiği metnin reddi olan 
Bütçe Komisyonunun raporu yerine Millet Mec
lisinin metnini kabul eden Tarım ve Sanayi ko
misyonunun raporunun kabulü demektir. Bunu 
kabul ettiğiniz takdirde Tarım ve Sanayi Ko
misyonu raporunu okuyup görüşmelere devam 
edeceğiz. Bu rapor kabul edilmediği takdirde 
Bütçe Komisyonu raporunun müzakeresi kabul 
edilmiş sayılacağı cihetle ondan sonra bu ko
misyon raporunun reddi hakkında olan iki sa
yın üyenin önergelerini, okutup oylarınıza arz 
edeceğim. Şimdi Rifat öztürkçine'nin önergesi
ni tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

(Rifat Öztürkçine'nin önergesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmı
yor, II ükümet adına Ziraat Bankası Umum Mü
dürü d? katılmıyor, önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etrniyenler.. Efen
dim, ret ve kabul sayıları birbirine çok yakın 
olduğundan sayın üyelerden ayağa kalmaları
nı rica edeceğim. Kabul edenler lütfen ayağa 
kalksınlar. Kabul edenler.... 31 »sayıldı; Kabul 
etrniyenler ise 37 olarak sayılmıştır. Bu suret
le kabul edilmemiştir. 

Bütçe Encümeni raporunun görüşülmesi ka
rarlaştırılmış bulunmaktadır. İki önerge ile 
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bunun reddi istenmektedir. Şimdi bu iki öner
geyi okutuyorum. (Aynı şey sesleri)... Değil 
efendim, değil. Aynı şey değil. Okuyoruz. 

(Kâmil Coşkunoğlu'nun önergesi tekrar 
okundu). 

BAŞKAN — İkinciyi de okuyoruz. 
(izzet Gener ve arkadaşlarının önergesi tek

rar okundu.) 

BAŞKAN — Bütçe Encümeni raporumun 
reddi istenmektedir. Oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 32 ye karşı 
34 oyla kabul edilmemiştir. 

Bütçe Encümeninin raporunu oylarınıza arz 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ < 4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

5. — Cumhuriyetimizin temeli olan 30 Ağus
tos 1922 Zaferinin yıl dönümü münasebetiyle 
Cumhuriyet Senatosunun tebriklerinin kahra
man Türk Silâhlı Kuvvetlerine sunulması hak
kında C. H. P., A. P., Y. T. P., Tabiî Senatör
ler, T. İşçi Partisi, M. P., C. K. M. P., Cumhur
başkanlığınca Seçilen Üyeler adma imzalı ve 
şahısları adına Kütahya Üyesi Osman Cevdet 
Erkut ve Zonguldak Üyesi Akif Eyidoğan'ın 
imzalarını muhtevi önerge 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu Sayın 
Başkanlığına 

Cumhuriyetimizin temeli olan 30 Ağustos 
1922 Zaferinin yıl dönümü münasebetiyle Cum
huriyet Senatosunun tebriklerinin, Genelkurmay 
Başkanı Sayın Cevdet Sunay'm şahsında, kahra
man Türk Silâhlı Kuvvetlerine sunulmasının 
karar altına alınmasını saygılarımızla arz ve 
teklif ederiz. 

C. H. P. Grup Başkanı 
Konya 

Sedat Çumralı 
A. P. Grup Başkanı 

Bursa 
I. Saibri Çağlayangil 
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ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edeceğim. Çünkü Millet 
Meclisince kabul edilmiş bulunan bir metindir. 
Cumhuriyet Senatosu reddetmiş bulunmaktadır. 
Bu şekli ile iki kanat arasında tamamen ayrı 
görüşler bahis mevzuudur. Millet Meclisi ileride 
kendi metninde ısrar ettiği takdirde kendi met
nini kabul edebilmesi için Cumhuriyet Senato
sunun salt çoğunlukla reddettiği bir metin için, 
Millet Meclisinde de salt çoğunluk şarttır. Bu 
sebeple açık oylarınıza arz edilecektir. Beyaz 
kabul, kırmızı ret, yeşil çekimser. Yaptığımız mu
amele, Millet Meclisinin ilerde yapacağı işlem 
içindir. 

Y. T. P. Grup Başkanı 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

Tabiî Üye 
Fahri özdilek 

Türkiye İşçi Partisi Adına 
Ankara 

Niyazi Ağırcıaslı 

Millet Partisi Adına 
Niğde 

îzzet Gener 

C. K. M. Partisi Adına 
Nevşehir 

1. 'Şevki Atasağun 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Adına 
Sadi Koçaş 

Kütahya Zonguldak 
Osman Cevdet Erkut Akif Eyidoğan 

BAŞKAN — Büyük zaferin Genel Kurmay 
Başkanının şahsında kutlanması hakkında ve teb
rik yolundaki, Yüksek Heyette temsil edilen 
bütün gruplar ve sayın üyelerin hepsini temsi-
len verilmiş olan önergenin icabını başkanlık 
yerine getirecektir. 
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5. — GÖRÜ! 

4. —• 6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Sosycd İşler ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/65) (ü. Se
natosu 2/95) (S. Sayısı: 226) (1) 

BAŞKAN — içişleri Komisyonu yerini al
sın. Yüksek Heyete arz edeyim ki, bir önceki 
birleşimde Sosyal işler Komisyonu raporu mü
zakere edilmiş, verilen bir önerge üzerine Sos
yal işler Komisyonu raporu yerine içişleri Ko
misyonu raporunun görüşülmesi Yüksek Heyet 
tarafından kararlaştırılmıştı. Ancak o sırada 
içişleri Komisyonu bulunmadığı için bu birleşi
me bırakılmıştı. Şimdi Hükümet burada, içiş 
leri Komisyonu burada, 

Raporu okutuyorum. 

içişleri Komisyonu raporu 
15 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 2 . 7 . 1963 tarihli 106 ncı 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen 6785 sayılı imar Kanununa geçici 
bir madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifi
nin Millet Meclisince kabul edilen metni; teklif 
sahibi ve ilgili bakanlık temsilcilerinin iştira
kiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde yapılan ge
niş müzakereler sonunda; ekonomik ve sosyal 
zaruretlerin bir neticesi olarak meydana gelen 
gecekondular ve bunlarda yaşıyan onbinleree 
vatandaşın ıstırabına cevap verecek olan işbu 
kanun teklifi, komisyonumuzca da uygun gö
rülmüş ve netice olarak Millet Meclisi metninin 
aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Sosyal işler Komisyonuna tevdi buyuru! mak 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

'BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

(1) 226 S. Sayılı basmayazı 27 . 8 . 1963 
tarihli 101 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

ÜLEN İŞLER 

6785 sayılı îmar Kanununa geçici bir madde 
eklenmesi hakkında Kanun 

•MADDE 1. — 6785 sayılı imar Kanununa 
aşağıdaki geçici 5 nci madde eklenmiştir : 

ClEÇlCl MADDE 5. — Yapı safhilbine veya 
Vakıflar idaresinden başka kamu tüzel ki
şilerine veya özel kişilere aidolup da sahibi
nin yazılı muıvafakati (bulunan yerler üzerine 
31 . 12 . 1962 (dâhil) gününe kadar yapılmış 
olan ve belediyelerce 'gecekondu bölgesi olarak 
tesJbit ve imar ve iskân Bakanlığınca kabul 
edilen 'bölgelerdeki izinsiz yapılar 18 nci 'mad
dedeki, kullanma izni aranmaksızın Ibelediye 
'hizmetlerinden ve tesislerinden faydalanırlar. 

Bu türlü yapıların bitme günü kullanıl
maya 'başlandığı .gündür. 

(Belediye Ihizmeit ve tesislerinin yapılmış 
olup olmaması kanunî yükümlülük ve sorumlu
lukları önlemez. 

BAŞKAN —(Madde üzerinde söz istiyen var 
mı ? Yok. Bir önerge var, okutuyorum. 

C. Senatosu Başkanlı&ına 
6785 sayılı imar Kanununa geçici ibir mad

de eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul edilen "müddetin «İ19'68 yılı
na kadar yapılan» şeklinde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

istanbul 
R. öztürkçine 

RÎFAT ÖZTÜRKOlNE (istanbul) — öner-
ge'mi geri alıyorum. 

BAŞKAN — deri alıyorsunuz; çünkü. 
31 . 12 . 1962 tarihlidir, zaten bu 1963 tarihli 
demektir, önergeyi geri aldığınıza göre, mad
deyi oylarınıza sunacağım : Maddeyi toylarınıza 
arz ediyorum :Kaibul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi toylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiiy enler... ıKaibul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Kanunun (birinci •görüşülmesi (bitmiştir. 

Sayın Hazer, kanunun tümü üzerinde söz is
tiyorsanız, (bunu ikinci müzakeresi sırasında alır
sınız. 

5. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu kararnamesinin onanması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî 
ve İktisadi İşler, Sanayi ve Tarım ve Bütçe ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/106; C. Sena
tosu 1/246) (S. Sayısı : 281) (1) 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu lütfen yerini 
alsın. Raporu okutuyorum : 

Bütçe Komisyonu raporu 
22 . 8 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 14 . 6 . 1963 tarihli 96 neı 

Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozisyonunun so
nuna bir hüküm ilâvesine dair Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinin onanması hakkındaki kanun ta
sarısı, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de işti
rakleri ile Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde tafsildi izahı yapılan hu
suslar Komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Ge
nel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozis
yonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair Ba
kanlar Kurulu Kararnamesinin onanması hak

kında Kanun 

MADDE 1. — 30 . 11 . 19160 tarihli ve 146 
sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetîve-

29 . 8 .1963 O : 1 
linin 2 . 1 . 1*961 tarihli ve 197 sayılı (Kanunla 
değişik 40.02 pozisyonunun sionuna (bir 'hüküm 
ilâvesine dair 28 . 7 . 1961 tarihli ve 5/1494 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi onanmıştır. 

BAŞKAN — Madde ihakkmda söz istiyen? 
Yok. Maddeyi «oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE '2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında süz istiyen? 
Yok. Maddeyi 'oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde SÖJZ istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve birin
ci görüşülmesi (bitmiştir. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısının tümü üzerinde 117 sa
yın üye oy kullanmış 115 kabul, 2 ret, salt ço
ğunluk temin edilmiştir, 

Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısının birinci maddesi üzerinde 112 
sayın üye oy kullanmış, 99 kabul, 12 ret, 1 çe-
kinser oyla salt çoğunluk temin edilmiştir. 

Millî Mücadele 'kahramanlarından telgrafçı 
Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Marto-
natlıya vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkındaki kanun teklifinin birinci 
maddeleri üzerinde 121 sayın üye oy kullanmış 
109 kabul, 11 ret, 1 eekinser oyla salt çoğunluk 
temin edilmiştir. 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapllması hakkındaki kanun tasa
rısına 119 sayın üye katılmış 119 kabul tasarı 
kanunlaşmıştır. 

6. — 18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı 
Kanuna geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon-
ları raporları (M. Meclisi 2/22; C. Senatosu 
2/67) (S. Sayısı : 279) (1) 

(1) 281 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

(1) 279 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
d ad ir. 
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BAŞKAN — Komisyon lütfen verini alsın, 18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı Kanuna 

raporu okutuyorum. 

Bütçe Komisyonu raporu 
22 . 8 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 6 . 6 . 1963 tarihli 91 nci 

Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edi
len, 18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı Ka
nuna geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair 
kanun teklifi, ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin 
de iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Teklif gerekçesinde tafsilen izahı yapılan 
hususlar Komisyonumuzca da uygun görülmüş 
ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen 
metnin aynen kabulüne, havalesi gereğince Ge
nel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiş
ti?. 

Başkan 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

S. Kurutluoğlu 
Kâtip 
Niğde 

K. Bayhan 
Konya 

M. Dinekli 

Sözcü 
Siirt 

L. Aykut 
Bursa 

î. S. Çağlayangil 

Tabiî Üye 
S. Gürsovtrak 

BAŞKAN —• Tümü üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair kanun 

MADDE 1. — 18 Haziran 1952 ve 5965 sa
yılı Kanuna aşağıdaki geçici üçüncü madde ek
lenmiştir:. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Askerde bulunma
ları dolayısiyle 5965 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin verdiği haklardan istifade edemi-
yenler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren (1) yıl içinde müracaat ettikleri tak
dirde, halen öğretim meslekinde bulunmıyan-
lar, Bakanlıkça ibir imtihana tabi tutulmak su- • 
retiyle, halen öğretim meslekinde bulunanlar 
2 nci maddesi •hükümlerinden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu 'kanun yıyımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kanı yürütür. 

Bu kanunu Millî Eğitim Ba-

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanunun birinci görüşülmesi bitmiştir. 

6. SORULAR VE CEVAPLAR 

A) 

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

SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Dikeçligil? 
Burada. Tarım Bakanı? Yok. Gelecek Birleşime 
kalmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'ın, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ? Burada, Ulaş
tırma Bakanı? Yok, Gelecek Birleşime kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine? Burada. Baş
bakan veya adına cevap verecek Bakan bulunma
dığı için gelecek Birleşime kalmıştır. 

4. —• Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, tren bileti ücretlerinde 
öğretmenler için uygulanan tenzilli tarife ile 
dergi ve kitaplarından alınan posta ücretlerine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu (6/194) 

85 



O. Senatosu B : 102 
BAŞKAN — Sayın Ege? Yok. 27 . 8 . 1963 

tarihli 101 nci Birleşimde de bulunmadığı için 
sözlü soruları düşmüştür. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Söke ovasının nehir taş-
kvnlanndan korunması hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Tarım 
bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

BAŞKAN — Sayın Ege? Yok. Sayın Ege 
27 . 8 . 1963 tarih ve 101 nei Birleşimde de bu
lunmadığı için sözlü sorusu düşmüştür. 

6'. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tarık Remzi Baltan'm, Millî Eğitim rejimine 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/201) 

BAŞKAN — Sayın Baltan? Yok. Bu sebep
le bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birle
şime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Iîifat Öztürkçine'nin, 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 55 nci maddesinin niçin tatbik edil-
tn,ediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soı*usu (6/202) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine? Burada. Sa
yın Bakan? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali D emir'in, bugünkü maarif rejimi
mizin 1950 yılından evvelki mihrakına oturtul
maya çalışıldığı hakkında basında yayınlanan 
beyanattan ne kasdedildiğine dair, Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/204) 

BAŞKAN — Sayın Demir? Yok. 27.8.1963 
tarih ve 101 nci Birleşimde de bulunmadığı için 
sözlü sorusu düşmüştür. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşinin durumuna 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

29 . 8 .1963 O : 1 
BAŞKAN — Sayın Öztürkçine? Burada. Sa

yın Bakan? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

./.-/. .— Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rıfat Öztürkçine'nin, 6374 sayılı Kanunun 6 nci 
maddesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine? Buradalar. 
Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. Gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, öğretmenlik meslekinin cazip 
bir hale getirilebilmesi için ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/208) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil? Buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. Gelecek 
Birleşime bırakılmıştı r. 

13. —~ Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, tâyin ve nakilleri karamama 
ile yapılan İdare Âmirlerine dair, İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/209) 

BAŞKAN — Sayın Nedim Evliya? Yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Berç Turan'm, Devlet Demiryolları ve Ray-
bankın müştereken kurdukları RAYNİMENS 
Şirketine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu (6/210) 

BAŞKAN - - Sayın Berç, Turan? Yok. Bir 
defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

15. •— Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, Büyükçekmece'de askerî 
birliklerce işgal edilen sahaya dair Millî Sa
vunma ve İçişleri bakanlarından sözlü sorusu 
(6/211) 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Geboloğlu? Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Cahit Okur er'in, Ortaokul ve liselere alınacak 

BAŞKAN _ Sayın Tevetoğiu? Burada. Sa
yın Bakan? Yok. Gelecek Birleşime bırakılmış
tır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Tekstil sanayiinde güdü
len prensiplere dair Maliye Bakanında/n sözlü 
sorusu (6/206) 

— 86 



C. Senatosu B : 102 
öğreticilere tatbik edilecek olan imtihan ve test
lerin mahiyetine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/212) 

29.8.1963 0 : 1 
BAŞKAN — Sayın Cahit Okurer? Yok. Bir 

defaya mahsus olmak üzere gelecek Birleşime 
bırakılmıştır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Ali îhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma. Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 . W63 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 1/23) (S. Sayısı 245) 

BAŞKAN — Karma Dilekçe Komisyonu? 
Yok. 

Başkanlık, dün ve bugün, Karma Dilekçe 
Komisyonundan bir kişinin dahi bulunması için 
çalışmış ve fakat maalesef bulamamıştır. 

Zannedersem, bir kaç oturum sonra Karma 
Bütçe Komisyonu bir ikamın tasarısı ile Yüksek 
Heyetinize gelmiş 'bulunacaktır. Karma encü
menler hakkındaki kanunlar sebebiyle Karma 
encümenlerin üzerinde Baş/kanlık Divanının 
her hangi bir şekilde bir yetkisi bulunmamakta
dır. Anayasanın çift Meclis sisteminde toir Mec
lisin diğer Meclise ve içişlerine ait bir çok hü
kümlerinin de (tezat halinde bulunması ve kar

ma encümenlerin Millet Meclisine bağlı bulun
ması sebebiyle Başkanlık başka bir şey de ya
pamamaktadır. Bu hususu yüksek bilgilerinize 
arz ederim. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir şey 
yok. Ancak bir açık oylama neticesi vardır, onu 

^arz edeceğim. Sayım yapılmaktadır. 
Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve 

Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 
ta'ksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
reddine dair Bütçe Komisyonu raporuna verilen 
oyların neticesini arz ediyorum: 

(108) sayın üye oya iştirak etmiş, (62) ka
bul, (42) ret, (4) çekinser oyla teklifin reddine 
dair Bütçe Encümeni raporu kabul edilmiştir. 
Açık oylama neticesinde kabul oylarında salt 
çoğunluk temin edilememeiştir. 

Birleşimi 2 Eylül 1963 Pazartesi günü saat 
14,00 de toplanmalk üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,45 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesine dair 

kanun tasarısının tümünün ik nci oylamasına verilen oylann sonucu 
(Tasarı kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasb 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üyo sayısı : 185 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 115 
Reddedenler : 2 

Çekinse rler : 0 
Oya katılmıy anlar : 64 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğıızbcyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Hal it Bankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Meııemencioğlu 
Rit'at öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Bern Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KASTAMONU 
Melhnıet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Din eki i 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

1 MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 
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TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
ÜRFA 

Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Ooşkuııoğhı 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Renizi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Burhanettin Uluç 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

.Mustafa Özer 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya katılmvyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunekanat 
Muzaffer Yudakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Sakıp Önal (î.) 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Salbit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

BİLECİK 
Talât Oran -

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Ilışan Sabrı Çağlayan-
gü 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan (î.) 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
îhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynıiksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Sabahattin Tanınan 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü' 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusnıan 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
thsan Akpolat (î. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

[Açık üyelikler] 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul (I.) 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

Eskişehir 
Hakkâri 
tstanbul 

Samsun 

Yek 
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Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a vatani hikmet tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun 

tasarısının 1 nci maddesinin ikinci oylamasına verilen oyların sonucu 

(Halt çoğunduk vardır) 

Öye sayısı 185 
Oy verenler 112 

Kabul edenler 99 
Reddedenler 12 
ÇeMnserler : 1 

Oya katılmayanlar 69 
Açık üyelikler 4 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAE 
Celâl Tevfik Karasapaıı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlıı 
Rıfat Etker 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Sairn Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
BURSA 

ihsan Salbri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halat Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Berç Turan 

IZMIR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özordemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

Nedim Evliya 
MARDİN 

K«mal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
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ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üne: 
Burhanettin Uluç 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Enver Aka 

tZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

Ahmet Nusret Tuna 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

SAMSUN 
Fethi Tevetoglu 

TRABZON 
Yusuf Dem i rd ağ 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

[Çekinser] 
VAN 

Faruk Işık 

[Oya katılmıyanlar] 
TABU ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Vıırdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
( ! ) 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekataı (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Haradi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BtTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
(i.) 

DENIZLI 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
CcJil Oevherioğlu 
Rifat öztarkçinc 
Sabahattin Tanman 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V. 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmaıı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 
(t. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetikin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (I. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

(t.) 
SAMSUN 

Cahit Tokgöz 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
^elâmi ü ren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
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Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

0. Senatosu B : 102 
URFA 

Esat Mahmut Karakur 
YOZGAT 

Neşet Çetintaş 

29 . 8 .1963 O : 1 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYEIJ3R 
Cevat Açıkalm 
Kâzım Or*bay 

Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 

Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Ytkûn 
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Millî Mücadele kahramanlarından telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe Martonatlı'y;t 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun teklifinin 1 nci maddesine verilen 

oyların sonucu 
(Salt çoğunluk vardır.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 117 

Kabııl edenler : 105 
Reddedenler : 11 
Çekinserler : 1 

Oya katılmııy anlar : 64 
Aeık üyelikler : 4 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Vıldız 

• ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifaft Etker 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Hal it Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

edenler] 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip Özdolay 

İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat ÖztürkçAne 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 
Ber« Turan 

IZMtR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muamm er Ol mz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Enkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mentegeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayha"\ 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

StVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

93 — 
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TOKAT 

Zihni Betil 
URFA 

Vasfi Gerger 
UŞAK 

Kii.mil (îoşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Evidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Burha.net tin Uluç 

[Reddedenler] 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuçarı 
Mustafa özer 

GAZİANTEP 

Zeki İslâm. 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

MANİSA 
Refik Ulıısoy 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Bntıır 

TRABZON 

Yusuf Dcmirdağ 

ZONGULDAK 

Tevfik İnci 

[Çekinser] 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçjkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Sakıp Önal (I.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bckata (B.) 
SaJhit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

VAN 
Faruk Işı' V 

[Oya katîhmyanlar] 
BURSA 

< lahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Ali Aksoy 
ÇORUM 

Zeki Arsan (1.) 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Cavsi TJçag'ök 

GİRESUN 
Mehmet Izımen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Sabahattin Tanman 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

Mehmet Hazer 
KAYSERİ 

Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (.1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 
(î.) 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 
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Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 102 29 . 8 .1963 O : 1 
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir) 

TABU ÜYELER 
i; krem Acım er 
Refet Aksoyoğin 
Ernanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiicğhı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etkor 
Mansur Ulus oy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Sainı Sarıgöllü 
Fikret Tıırhangil 

Üye «ayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
116 
116 

0 
0 

65 
4 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDITR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
CaJhit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Öelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

Rahmi Sanaian 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin özgü; 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GUMÜŞANE 
HaMt Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçjkıe 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahiııgiray 
Bere Turan 

İZMİR 
izzet Biraııd 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdeamli 

KARS 
Mdbmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet Zeiki Tulunay 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
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SİİRT 
Lâtif Aykut 

sîNor 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

O. Senatosu B 
TOKAT 

Zihni Betil 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
URFA 

Vasfi Gerger 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 

102 29 . 8 . 1963 O : 1 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akü Eyidoğan 
Tevfik îrtei 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 

Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Burhanettin Ulııe. 

[Oya kattlmty anlar] 
TABÎI ÜYELER 

Mueip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp Önal (î.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 

DlYARBAKHfc 
Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Oevherioğlu 
Sabahattin Tanman 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

ORDU 
Şevket' Koksal 
Zeki Kuımrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul (î.) 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâm*i Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloglu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalm 
Hidayet Aydmer 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 



C. Senatosu B : 102 29 . 8 .1963 O : 1 
Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tanm Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının tak-
sitlendirilmesi hakkındaki teklifin reddine dair Bütçe Komisyonu raporuna verilen oylann sonucu 

(Teklif reddedilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek * 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçfcanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazı Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 

ARTVİN XXXV X V XXI 

Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Möhmet Özgün^ş 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 1 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 62 
Reddedenler : 42 

Çekinserler : 4 
Oya katılmıyanlar : 73 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
1 BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
ÇANAKKALE 

Halit Sarakaya 
DENİZLÎ 

Cahit Akyar 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
! Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Berg Turan 

İZMİR 

[Redde 
ANKARA 

Rifat Etker 
ANTALYA 

Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

1 Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

denler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Kadri Öztaş 
Kaısan Ali Türker 1 

BURSA 
Baki Güzey 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan . 

TOKAT 
Zihni Betdl 

URFA 
Vasfı Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Anııil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Nevzat Sen gel 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
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İSTANBUL 
Fethi Başak 
Et'hem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 

İZMİK 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet Hazer 

U. Senatosu B : 102 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlım 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Ertkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuhınay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

29 . 8 . 1963 O : 1 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NÎĞDE 
îzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Deanirdağ 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

[Çekinser] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

VAN 
Faruk Işık 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Burhanettin Uluç 

[Oya katilmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Avşar 
Sakıp Önal (î.) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
M'ansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BlTLlS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gü 
Şeıef Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 

ÇORUM 
Zeki Arsan (I.) 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
izzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (I. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I. Ü.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul (I.) 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
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Bifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

Reşat Zaloğlu 
TUNCELİ 

Melhmet Ali Demir 
URFA 

Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Enver Kök 

Sahir Kurutluoğlu 

Necati özdeniz 

Âdil Ünlü 

Eskişehir 
Hakkâri 
İstanbul 

[Açık üyelikler] 
Samsun 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YÜZ ÎKİNCÎ BİRLEŞİM 

29 . 8 . 1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/100, 
C. Senatosu 1/220) (S. Sayısı: 230) [Dağıtma 
tarihi: 12.8.1963] 

X 2. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/340; cf Senatosu 1/256) (S. Sa
yısı: 232) [Dağıtma tarihi: 22.7.1963] 

X 3. — Millî Mücadele kahramanlarından 
telgrafçı Manastırlı Hamdi Efendi eşi Hasibe 
Martonatlı'ya vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkında kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis
yonları raporları (M. Meclisi 2/308; C. Sena
tosu 2/94) (S. Sayısı: 228) [Dağıtma tarihi: 
22 .7 .1963] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eayssri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerina dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'm, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, tren bileti ücretlerinde 
öğretmenler için uygulanan tenzilli tarife ile 
dergi ve kitaplarından alınan posta ücretleri
ne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/194) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Söke ovasının nehir taş
kınlarından korunması hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Tarım 
bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tarık Remzi Baltan'm, Millî Eğitim rejimi
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözflü sorusu 
(6/201) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, 4936 sayılı Üniversiteler 
Kanununun 55 nci maddesinin niçin tatbik edil
mediğine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/202) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, bugünkü maarif rejimi
mizin 1950 yılından evvelki mihrakına oturtul
maya çalışıldığı hakkında basında yayınlanan 
beyanattan ne kasdedildiğine dair, Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/204). 

9. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Türk güreşinin durumuna 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

10. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Tekstil sanayiinde güdü
len prensiplere dair Maliye Bakanından sözlü 
sorusu (6/206) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, 6374 sayılı Kanunun 6 ncı 
maddesine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/207) 



12. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, öğretmenlik meslekinin 
cazip bir hale getirilebilmesi için ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/208) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, tâyin ve nakilleri kararna
me ile yapılan İdare Âmirlerine dair, İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/209) 

14. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Berç Turan'm, Devlet Demiryolları ve Ray-
bankın müştereken kurduklan RAYNÎMENS 
Şirketine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/210) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, Büyükçekmece'de askerî 
birliklerce işgal edilen sahaya dair Millî Sa
vunma ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/211) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Cahit Okurer'in, Ortaokul ve liselere alınacak 
öğrencilere tatbik edilecek olan imtihan ve test
lerin mahiyetine dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/212) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İ Ş L E R 

I V 
A - HAKLARıNDA TVEDÎLÎK KARARı 

VERILEN İŞLER 

B - T Ü Z Ü K G E R E Ğ I N C E BLR D E F A GÖRÜ
ŞÜLECEK İ Ş L E R 

X I . — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/509; C. Senatosu 1/279) (S. Sa
yısı : 225) [Dağıtma tarihi : 22 . 7 .1963] 

2. — Ödemiş ilçesinin Umurbey mahallesi 
Hacıgök sokağında oturan Mehmet Hamdi 
Pak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ması hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince reddolunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/232; C. Senatosu 
2/81) (S. Sayısı : 280) [Dağıtma tarihi : 26. 
8.1963] 

2 
I X 3. — Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat 

Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan 
borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi ve Ta
rım, Malî ve iktisadi işler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 2/300; C. Senatosu 
2/96) (S. Sayısı : 283) [Dağıtma tarihi : 26. 
8.1963] 

4. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian-
tsb Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 
1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 296 sa
yılı Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
rC. Senatosu 4/23) (S. Sayısı : 245) [Dağıtma 
tarihi : 20 . 8 . 1963] (Gümrük ve Tekel Bak.) 

5. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İs
tanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 292 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/20^ (S, Savısı : 242) rDamıtma 
tarihi : 21 . 8 . 1963] (Millî Savunma Bak.) 

6. — Maliye Bakanı Ferid Melen, Gazian
tep Milletvekili Ali ihsan Göğüs ve Balıkesir 
Milletvekili M.that Şükrü Çavdaroğlu'nun Di
lekçe Karma Komisyonu genel kurulunun 
3î . 5 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 294 sayılı kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nu raporu (C. Senatosu 4/21) (S. Sayısı : 243) 
[Dağıtma tarihi : 21. 8 .1963] (T. B. M. M.) 

7. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli HaftaJlık Karar Cetvelindeki 255 sayılı ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/23) (S. Sayısı : 250) [Dağıtma 
tarihi : 21 . 8 . 1963] (Çalışma Bak.) 

8. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm D*lekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli HaftaJlık Karar Cetvelindeki 256 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-

j gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
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Senatosu 4/29) (S. Sayısı : 251) [Dağıtma ta
rihi : 21.8.1963] (Millî Savunma Bak.) 

9. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 252 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/30) (S. Sayısı : 252) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 .1963] (Millî Savunma Bak.) 

10. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 257 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/31) (S. Sayısı: 253) [Dağıtma tari
hi : 21 . 8 . 1963] (Ulaştırma Bak.) 

11. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm Dilekçe Kar
ma Komisyonu genel kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 258 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/32) (S. Sayısı : 254) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 .1963] (Ulaştırma Bak.) 

12. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 259 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/33) (S. Sayısı : 255) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 8 .1963] (Gümrük ve Tekel 
Bak.) 

13. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve istan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 260 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/34) (S. Sayısı : 256) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Millî Savunma Bak,) 

14. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 261 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 

önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapora 
(C. Senatosu 4/35) (S. Sayısı : 257) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 8 .1963] (Millî Savunma Bak.) 

15. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 262 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/36) (S. Sayısı : 258) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 8 .1983] (İçişleri Bak.) 

16. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 263 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/37) (S. Sayısı : 259) [Dağıt
ma tarihi : 21 . 8 .1963] (Millî Savunma Bak.) 

17. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 264 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/38) (S. Sayısı : 260) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Sanayi Bak.) 

18. — Malive Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 265 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/39) (S. Sayısı : 261) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Millî Savunma Bak.) 

19. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 266 sayılı 
Karann Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/40) (S. Sayısı : 262) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Ulaştırma Bak.) 

20. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 267 sayılı 



Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C Senatosu 4/41) (S. Sayısı : 263) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Millî Savunma Bak.) 

21. — Maliye Eakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar, cetvelindeki 268 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(C. Senatosu 4/42) (S. Sayısı : 264) [Dağıt
ma tarihi : 21. 8 .1963] (Maliye Bak.) 

22. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Koninyomt Genci Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 269 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/43) (S. Sayısı : 265) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Millî Eğitim Bak.) 

23. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1983 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 270 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ye Dilokc-3 Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/44) (S. Sayısı : 266) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 3 . 1963] (Ulaştırma Bok.) 

24. — Maliye Bakam Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Koalisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 281 sayılı 
Kararın Genel Kııntlda görüşülmesine dair öner
gesi ve Bilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/46) (S. Sayısı : 288) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Millî Eğitim Bak.) 

25. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 282 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senato?," yd) (S. Sayısı : 2c.}) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1933] (Ulaştırma Bak.) 

26. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 

4 — 
| tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 233 sayılı 
I Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner

gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/48) (S. Sayısı : 270) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Ulaştırma Bak.) 

27. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 287 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/52) (S. Sayısı : 274) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (İçişleri Bak.) 

28. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali îhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 288 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/53) (S. Sayısı : 275) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Maliye Bak.) 

29. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Karımı 
Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta-

1 rihli haftalık karar cetvelindeki 280 sayılı ka-
I rarm Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
| gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
j Senatosu 4/45) (S. Sayısı : 267) [Dağıtma ta-
I ribi : 21 . 8 . 1963] (İçişleri Bak.) 

j 30. — Maliye Bakanı Ferisi Melen ve Gazian-
] tep Milletvekili Ali İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 

Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
i tarihli haftalık karar cetvelindeki 284 sayılı ka-
i rarm Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
i gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C, 
j Senatosu 4/49) (S. Sayısı : 271) [Dağıtma ta

rihi : 21 . 8 . 1963] (İçişleri Bak.) 

| 31. - - Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstanbul 
İ Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Karma 
| Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta

rihli haftalık karar cetvelindeki 285 sayılı ka-
I rarm Genel Kuruldja görüşülmesine dair öner

gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/50) (S. Sayısı : 272) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Tarım Bak.) 

32. — Maliye Eakanı Ferid Melen ve İstanbul 
Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Karma 
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Komisyonu Genel Kurulunun 31 . 5 . 1963 ta
rihli haftalık karar cetvelindeld 286 sayılı ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (0. 
Senatosu 4/51) (S. Sayısı : 273) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Millî Eğitim Bak.) 

33. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazian
tep Milletvekili Âli İhsan Göğüs'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31. 5 .1963 
tarMi haftalık karar cetvelindeki 290 sayılı ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/54) fS. Sayısı : 276) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Millî Eğitim Bak.) 

34. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve İstan
bul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 ta
rihli haftalık karar cetvelindeki 289 sayılı ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (ö. 
Senatosu 4/55) (S. Sayısı - 277) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (Adalet Bak.) 

35. — Maliye Bakanı Ferid Melen ve Gazi
antep Milletvekili Ali İhsan Göğüş'ün, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 31.5.1963 
tarihli haftalık karar cetvelindeki 291 sayılı 
kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu (C. 
Senatosu 4/56) (S. Sayısı : 278) [Dağıtma ta
rihi : 21 . 8 . 1963] (İmar ve îskân Bak.) 

36. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 

+ - • 

raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 6785 sayılı İmar Kanununa geçici bir 
madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu İçişleri ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (M. Meclisi 2/65) (C. Se-. 
natosu 2/95) (S. Sayısı : 226) [Dağıtma tari
hi : 22 . 7 . 1963] 

X 2. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesi
ne dair Bakanlar Kurulu kararnamesinin onan
ması hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi İşler, Sanayi ve Tarım 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/106; C. Senatosu 1/246) (S. Sayısı : 281) 
[Dağıtma tarihi : 26 . 8 . 1963] 

3. — 18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı 
Kanuna geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyon
ları raporlan (M. Meclisi 2/22; C. Senatosu 
2/67) (S. Sayısı : 279) [Dağıtma tarihi : 
27 . 8 . 1963] 

( Yüz ikinci Birleşim) 





Dönem : 1 
Toplantı . 2 C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 1 509; C. Senatosu 1 /279) 

T. C. 
Başbakanlık 15 . 7 . 1963 

Kanunlar ve Kaı a/ lar 
Tetkik Dairesi 

Sam • 71 - 2041/B/352!) 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 12 . 7 . 1963 tarihinde kararlaştırılan -1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve g-erekçesi ekleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
İsmet İnönü 

Başbakan 

l i B B B K Ç E 

İstanbul ilinin Eyüp ilcesine bağlı Güktepe bucağının İl İdaresi Kanununa göre gereken işle
ri ikmal olunarak Gazi Osman Paşa adiyle ilçe haline getirilmesi için hazırlanmış olan kanun tasa
rısına mütenazır olarak kurulacak bu ilçenin 1%3 yılı. içerisinde giderlerini ve hizmetlerini kar
şılamak üzere, mezkûr yıl bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapmak suretiyle ek öde
nek ve hizmetli kadrosu alınması için hu karam tasarısı hazırlanmış bulunmakladır, 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 18 . 7 19t',3 

Esas No. : 1/509 
Karar No. : 52 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «1968 yılı Bütçe Katıununa bağlı cetvellerde deği
şiklik sapılması hakkındaki kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı Göktep- bucağının Gazi Osman Faşa adiyle ilçe haline geti
rilmesini derpiş eden kanun tasarısı Millet Meclisi İçişleri, Bütçe ve Plân komisyonlarınca ka
bul edilerek Millet Meclisi Heyeti Fmumiyesine sevk edilmiş bulunmaktadır. Buna mütenazır ola 
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ı*ak hazırlanan 176 004 liralık inalı porte ile gerekli kadroların verilmesini saghya.ii kantin ta 
sarısı da, ııy^un mütalâa edilerek aynen kabul edilmiştir. 

luı 
)ıı et likl e g'ö r üşü İm e k 

Başkan 
Hatay 

ti. İnal 

Aydın 
0. Apaydın, 

Bursa 
t. ti. Çağiayangil 

İzmir 
Ar. Mirkciâmoğlu 

Konya 
(\ Yılmaz 

ve 

L 

n 

iu 

eııel Kıırulııiı tasvibine 

rapor Sözcüsü 
Yozgat 

V. Uyar 

Aydın 
/. Sezgin 

(Çanakkale 
ti. İnan 

Maı-aş 
F. Kaplan 

M 
S. 

arz edilmek üzere Yi 

Adana 
M. Ünatdı 

Balıkesir 
/<'. İslimyeii 

Giresun 
/. E. Kıiıcoğlu 

avdiıı 
Aysan 

Kars 
K. 0 ley ay 

ıks< 

L 

k Başkan lığ 

Artvin 
ti. 0. Ara 

Balıkesir 
K. Öz t as 

(Jümüşane 
ti. Savacı 

Konya 
R, (hal 

Siirt 
A ykut 

IIUKUMHTİN TKKhlk! 

UHİH yılı Buta: Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik- yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı Bakanlık ve daireler bütçelerine 
176 064 lira ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 2.. — 1963 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin ilgili Bakanlık ve da
ireler kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

12 . 7 .1963 

Baş balkan 
/. înönü 

Devlet Bakanı vo 
Basjb. Yardımcısı 

17. Dinçer 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

KAKMA BİriVK K()M İSYOM'M X 
l)K/;İSTİRİŞİ 

19(İ3 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen akbul edilmiştir. 

CETVEL 

Tasarıya bağlı (1) ve (2) sayılı cetveller 
aynen kabul edilmiştir. 

http://saghya.ii


Devlet Bakanı 
V. Pirinçcioğlu 
Devlet Bakanı 

N. Ökten 
Millî Savunma Bakan 

/. San car 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakam 

1. ÖJctem 

Devlet Bakanı 
R. Aybar 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
II. O. Bekata 
Maliye Balkanı 

F. Melen 
Bayjııdırlı'k Bakanı. 

F. Melen 
V. 

Ticaret Bakanı 
A. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştıraıa Bakam 
/. Ş. Dura 

Sanayi Bakanı 
F. Çelihbaş 

İmar ve 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. İzmen 

Çalışma Bakam 
B. Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
N. Ardıcoğlu 

İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

Karma Bütçe Komisi)on anan kabul ettiği maddelere bağlı 

cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

(A/ l ) Cetveli 

B. M. 

201 12 

201 
202 

201 
202 

201 
202 

201 
202 

201 
202 

201 
202 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

12 
12 

Ödeneğin çeşidi 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Vilâyetler memurları maaşı 

Tapu, Kadastro Genel Müdürlüğü 
İller memurları maaşı 
İller hizmetlileri ücreti 

Adalet Bakanlığı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

İçişleri Bakanlığı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Maliy e B ak an 11 ğ ı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

ASağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Tarım Bakanlığı 
İller memurları maaşı 
İller hizmetlileri ücreti 

Eklenen 
Lira 

4 050 

6 
1 

52 
4 

46 
3 

20 
1 

16 
1 

11 
+ 3 

882 
800 

734 
200 

992 
600 

658 
800 

608 
800 

340 
600 

Toplam 170 064 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 225 ) 
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[2] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret. 

Tapu ve Kadastro (knel Müdürlüğü 
iller 

II Odacı I 300 

Adalet Bakanlığı. 
iller 

11 Odacı I 300 
9 Gardiyan I 400 

t çişleri B akanlığ t 
iller 

11 Odacı 2 300 

Maliy e B ak anlığı 
iller 

11 Odacı 1 300 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
i l ler 

I 1 < )dacı I 300 

Tarım Bakanlığı 
iller 

1.1. Odacı 1 300 

>*$<( 

G. Senatosu ( S, Sayısı : 225) 



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

18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı Kanuna geçici 3 ncü maddenin 
eklenmesine dair kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M, Meclisi 2 /22 ; C. Senatosu 2 /67) 

<Not : M. Meclisi S. Sayısı : 261) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 10 . 6 . 1963 
Sayı : 324 - 1885 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 6 . 6 . 1963 tarihli 91 nci Birleşiminde ivedilikle görüşülerek kabul edilen, 
18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı Kanuna geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair kanun tek
lifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 11 . 12 .1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19 . 12 . 1962, 1 . 2 . 1963, 22 . 3 . 1963 30 . 5 . 1963 ve 6 . 6 , 1963 tarihli 19, 38, 61, 87 
ve 91 nci birleşimlerinde ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mîllet Meclisi S. Sayısı : 261) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 12 . 6 . 1963 

Esas No. : 2/67 
Karar No. : 19 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 6 . 6 . 1963 tarihli 91 nci Bileşiminde ivedilikle ıgörüşülerek ka'bul edilen, 
Adana Milletve'kili Kemal Sarıilbrahimoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memur'ları aylıklarının 
tevihit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kaaıuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 
kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna .bağlı (1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Baikanlığı kısmında 
değişiklik yapılması 'haklkmdaki 5965 sayılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin iştirakleri ile Komisyonumuzda görüşüldü. 
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Teklif gerekçesinde taifsilen izalhı yapılan hususlar 'Kjoınisyonumuzea da uygun görülmüş ve 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kaibulüne, havalesi gereğince Malî ve 
îktisadi işler Komisyonuna ıtevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar veril
miştir. 

Başkan 
İzmir 

C. Okurer 

İsparta 
t$. Seren 

Sözcü Cumhurbaşkanınca S. 
Tekirdağ <E. Çağa 
<C. Tarlan 

Istanlbul 
Ö. Şahmgiray 

Ü. Elâzı| 
R. Gir, 

Trafbzon 
Y. Demirdağ 

Malî ve iktisadi îşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatou 
Malî ve îktisadi İşler Komisyonu 

Esas No. : 2/67 
Karar No. : 81 

19 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 6 . 6 . 19'G3 tanilhli 91 nci Birleşiminde ivedilikle 'görüşülerek kalbul edilen, 18 

Haziran 196'2 tarih çe 5965 sayılı Kanuna geçici 3 ncü (maddenin eklenmesine dair kânun teklifi, 
Komisyonumuzun 18 . 7 . 1963 tarihli toplantısında ilgili (Bakanlık mümessillerinin iştirakleriyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Bahis konusu kanun teklifi gerekçesinde belirtilen hususlar ve ,buna (mütedair Hükümet tem
silcisinin vermiş olduğu tamamlaıyıleı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden 
-mezkûr kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kalbul edilen şekli ile aynen ve oy Ibirliğiyle 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C Senaitasu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

[Bul Raporda Başkan ve 
Sözcü 

Gaziantep 
Z. îslâm 

izmir 
H. Onat 

Giresun 
S. Orhon 

Kayseri 
H. KdlpakUoğlu 

Balıkesir 
H. A. Türker 

Zonguldak 
T. R. Baltan 

Istan'bul 
8. Tanman 

Sinop 
S. Batur 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 279 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 22 . 8 . 1963 

Esas No. : 2/67 
Karar No. : 139 

Yüksek Başkanlığa 

iMiiille't Meclisinin. 6 . 6 . 1963 tarilhli 91 nci Birleşiminde ivedilikle görüşülerek ka'bul edilen, 
18 Haziran 1952 tarilh ve 5965 sayılı Kanuna geçici 3 ııcü maddenin eklenmesine dair kanun tek
lifi, ilgili OBaikanliklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda igtörtüşülldü. 

Teklif gerelkçesinde tafsilen izaıhı yapılan ıhuısuslar Komisyonumuzca da uyıgun görülmüş, ve 
Millet Medisi Genel Kurulunca kalbutt edilen metnin aynen 'kalbu'lüne, Ihavaileöi gereğince Oenel 
Kurulun tasviplerine arz ^lunmaik üzere Yütksek 'Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Sözcü Kâtip Bursa 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Siirt Niğde /. S. Çağlayanğiİ 

S. Kurutluoğlu L. Aykut K. Baykan 

Konya Tabiî Üye 
M. Dinekli 8. Gürsoytrak 

0. Senatosu ( S. Sayısı : 279 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı Kanuna 
geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — 18 Haziran 1952 ve 5965 sa
yılı Kanuna aşağıdaki geçici üçüncü madde ek
lenmiştir : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Askerde bulunma
ları dolayısiyle 5965 sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin verdiği haklardan istifade edemi-
yenler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren (1) yıl içinde müracaat ettikleri tak
dirde, halen öğretim meslekinde bulunmıyan-
lar, Bakanlıkça bir imtihana tabi tutulmak su
retiyle, halen öğretim meslekinde bulunanlar 
2 nci maddesi hükümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı Kanuna 
geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
1 nci madde aynen kabul edilmiştir,. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisinin ka
bul ettiği 3 ncü geçici madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisinin kabul ettiği 
3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu S. Sayısı : 279 ) 
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MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU

NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı Kanuna 
geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair kanun 

teklifi 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru- ' 
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

18 Haziran 1952 tarih ve 5965 sayılı Kanuna 
geçici 3 ncü maddenin eklenmesine dair kanun 

teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisince 
kabul edilen 3 ncü geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

» » « 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 279) 





Donem : i 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

ödemiş ilçesinin Umurbey mahallesi, Hacıgök sokağında oturan 
Mehmet Hamdi Pak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması 
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi İşler ve Bütçe komisyonları 

raporları (M. Meclisi 2 232; C. Senatosu 2 /81) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 249) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 22 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2118 - 9629 

( H I M H U I U Y K T SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde reddedilen, Ödemiş ilçesinin Umur
bey mahallesi, Hacıgök sokağında oturan Mehmet Hamdi Pak'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi, dosvası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 9 . 5 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 20 . 6 . 1963 tarihli 99 ncu Birleşiminde reddedilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayuı : 249) 

Millet Meclisinin kabul ettiği rapor 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, [•/.)<iv: .Milletvekili Mustafa Uyarın, Ödemiş ilçesinin 
Umurbey mahallesi Hacıgök sokağında oturan Mehmet Hamdi Pak'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkındaki kanun teklifi Maliye \« Millî Savunma Hakanlığı temsilcilerinin de iştira
kiyle tetkik ve müzakere olundu : 

Teklif dosyasında bulunan sahil ifadelerinde, Mehmet Hamdi Bak'ın İzmir'in Yunanlılar tara
fından işgalinde, Ödemiş'teki muharebelerde ve Millî Kuvvetlere bu civarda silâh temininde ve 
Ödemiş'in Millî Kuvvetler tarafından işgal edilin esinde l'odakârane gayretler sarf ettiği belirtilmek
tedir. Harb Tarihi Arşivlerinde her hangi bir kaydı bulunmadığından ve. ibraz edilen vesikalarında 
gerek resmî bir tarafı olmayışından ve gerekse Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerince de tescile 
değer bir üstün başarı evrakı sayılamıyaeağı ifade edildiğinden sabık Polis memuru olan adı gecen 
şahsın emsaline nazaran üstün başarı göstermediği kanaatine varılarak teklif reddedilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
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Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senaiosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 

Esas No: 2/81, 
Karar No: 79 

17 . 7 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 20 . 6 . 1963 tarihli 99 neu Birleşiminde reddedilen Ödemiş ilçesinin Umurbey 
rn.ahn.Hesi, Hacı gök sokağında oturan Mehmet Haindi Pak'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlan
ın ası hakkındaki kanun teklifi, komisyonumuzun 17 . 7 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık 
temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr kanun teklifi komisyonumuzca da benimsenmediğinden Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen rapor aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, su
nulur. 

Bu Raporda Başkan ve 
Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 

îzmir 
II. Onat H 

Kâtip 
Manisa 

R. Ulusoy 

Kayseri 
. Kalpaklı oğlu 

Giresun 
S. Orhon 

Manisa 
0. Siler san 

Balıkesir 
//. A, T ürker 

Sinop 
S. Batur 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/81 
Karar No, 138 

Yüksek Başkanlığa 

22.8. 1963 

Millet Meclisinin 20 .6 .1963 tarihli 99 neu 
bey mahallesi, Hacıgök sokağında oturan Meh 
lık bağlanması hakkındaki kanun teklifi, kom 
gili Hükümet temsilcilerinin de iştirakleri ile 

Mezkûr kanun teklifi komisyonumuzca da be 
hınca reddedilen metnin aynen reddine, havalesi 

Genel Kurulun tasviplerine a r z olunmak üze 
mistir. 

Başkan Sözcü 
Cnm'hurbaşkanmca S. Ü. Siirt 

S. Kurutluoğlu L. Aykut 

Konya 
M. Dinekli 

Birleşiminde reddedilen, ödemiş ilçesinin Umur-
ıet Tlam'di Pak'a vatani hizmet tertibinden ay-
•iyonurmmm 22 . S . 1963 tarihli toplantısında il-
Mkik ve müzakere edildi. 
imsenmed'iğinden. Millet Meclisi Genel Kura-
gereğince-
ı> Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar veril-

Kâtip 
Niğde 

K. Baykan 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytmk 

Bursa 
/ . S. Çağlayangü 

» * - « 

C. Senatosu t(S. Sayısı : 280) 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozisyonunun sonuna bir hü
küm ilâvesine dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler, Sanayi ve Tarım ve Bütçe 

komisyonları raporları (M. Meclisi 1/106; C. Senatosu 1/246) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 16) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 15 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1130-4814 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 14 . 6 . 1963 tarihli 96 ncı Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozisyonunun sonuna "bir hüküm ilâvesine dair Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinin onanması hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 9 . 2 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 22 . 3 . 1963 ve 6, 13, 14 . 6 . 1963 tarihli 61, 91, 95 ve 96 ncı birleşimlerinde görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 16) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 6 . 7 .1963 

Esas No: 1/246 
Karar No: 68 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 6 . 1963 tarihli 96 ncı Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Gümrük 
Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair Bakanlar Kurulu 
Kararnamesinin onanması hakkındaki kanun tasarısı : 

Komisyonumuzun 8 . 7 . 1968 tarihli toplantısında Bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle tet
kik ve müzakere edildi. 

Tasarı; gerekçesinde tafsil en belirtilen hususlar ve buna mütedair Bakanlık temsilcisinin verdi
ği bilgiler komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısının Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve oy birliğiyle kabulüne karar verildi. 
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Havalesi gereğince C. Senatosu Sanayi ve Tarım Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bu raporda Başkan ve 
Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Kayseri 
H. Kalpaklıoğlu 

Kâtip 
Manisa 

R. Ulusoy 

Mardin 
K. Oral 

Balıkesir 
/ / . A. Türker 

Sinop 
#. Batur H. 

istanbul 
S. Tarımcın 

Sivas 
Söylemezoğlu 

Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım Komisyonu 

Esas No. : 1/246 
Karar No. : 22 

11 . 7 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 14 . 6 . 1963 tarihli 96 ncı Birleşiminde 'görüşülerek kalbul edilen, Gümrük: 
Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozisyonunun sıonuna 'bir hüküm ilâvesine dair Bakanlar Kuru'lu Ka
rarnamesinin onanması hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuzun 9 . 7 . 196l3 tarihli toplan
tısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle ıteitkik ive müzakere ediMi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve Bakanlık temsilcilerinin verdikleri biltgiler Komisyo
numuzca da uygun görüldüğünden mezkûr kanun tasarısı Millet Meclisi Geneli Kurulunca kaibuF 
edilen şekli ile aynen ve <oy birliğiyle kalbull edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek "ü'zere Yüksek (Başkanlığa 
sunnilur. 

Cumhuriyet iSenat'osu Sanayi Bu Raporda Sözcü 
ve Tarım Komisyonu Başkanı Erzincan 

Muğla F. Baysoy 
M. Akarca 

Kâtip 
Corum 

A. Çetin 

Tabiî Üye 
V. Ersü 

Cumhurbaşkanınca İS. Ü. 
E. Kök 

Adana 
M. N. Âdemoğlu 

Adana 
G. Avşar 

Bursa 
B. Güzey 

istanbul 
Ş. Akyürek 

C Senatosu ( S. Sayısı : 281) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 22 . 8 . 1963 
Esas No. : 1/246 
Karar No. : 137 

Yüksek Başkanlığa 

'Millet Meclisinin 14 . 6 . 19'63 .tarühli 9'6 ncı Birleşi'minde görüşülerek kalbull edilen, Gümrük 
Giriş 'Tarife Cetvelinin 40.02 pozisyonunun «onuna ıbır (hüküm ilâvesine dair Balkan'lar Kurulu Ka
rarnamesinin onanması (hakkındaki 'kanun taisarısı, ilgili BakanlıMar temsilcilerinin de iştirakleri 
ile Komisyonumuzda »görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde taifsilen izalhı yapılan hususlar Komisyonumuzca da uyîgun 'görülmüş ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kalbul edilen metnin aynen kabulüne, ihavalesi gereğince Genel 
Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına 'karar 'veralmişıtir. 

Başkan 
Cumhurbaşjkamnoa S. Ü. 

S. Kurutluoğlu 
S. Ü. 
u 

Konya 
M. Dinekli 

Sözcü 
Siirt 

L. Aykut 

Kâtiip 
Niğde 

K. Baykan 

S. 
Tafciî 
. Gür 

Bursa 
/. S. Çağlayangil 

: Üye 
soytrak 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 281) 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozisyonu
nun >sonuna bir hüküm ilâvesine dair Bakanlar 

Kurulu Kararnamesinin onanması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . 11 (. 1960 tarihli ve 146 
sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetve
linin 2 . 1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Kanunla 
değişik 40.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm 
ilâvesine (dair 28 . 7 . 1961 tarihli ve 5/1494 sa
yılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozisyonu
nun sonuna bir hüküm ilâvesine dair Bakanlar 

Kurulu Kararnamesinin onanması hakkında 
kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 281) 
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SANAYİ VE TARIM KOMİSYONUNUN KA

BUL KABUL ETTİĞİ METÎN 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozisyonu
nun sonuna bir hüküm ilâvesine dair Bakanlar 

Kurulu Kararnamesinin onanması hakkında 
kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METÎN 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 40.02 pozisyonu-
nun sonuna bir hüküm ilâvesine dair Bakanlar 

Kurulu Kararnamesinin onanması hakkında 
kanun ^tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul (edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlar Kurulunun 28 . 7 . 1961 tarihli ve 5/7494 sayılı Kararnmesının suretidir : 
30 . 11 . 1960 tarihli ve 146 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 2 . 1 . 1961 ta

rihli ve 197 sayılı Kanunla değiştirilen 40.02 pozisyonunun sonuna «Her nevi nakil vasıtası iç ve 
dış lâstiği imal ve yenilenmesinde, (sırt geçirme işinde) kullanılacak sentetik kauçuk ve lâtex'in, 
Sanayi Bakanlığınca ihtiyaç ve miktarı kabul edilmek şartiyle, Gümrük Vergisi % 10 a indiril
miştir» hükmünün konulması; Maliye, Ticaret, Tarım ve Sanayi Bakanlıklarının muvafık mütalâa
larına dayanan Gümrük ve Tekel Bakanlığının 18 . 7 . 1961 tarihli ve 10900 sayılı yazısiyle yapı
lan teklifi üzerine, 197 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 28 . 7 . 1961 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 281) 





Dönem : 1 OOO 
Toplan* . 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z ö ö 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koopera
tiflerine olan borçlarının taksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sanayi 
ve Tarım, Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 

Meclisi 2 /300; C. Senatosu 2 /96) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 38) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 3.7. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3074 -15203 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 2 . 7 . 1963 tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilen, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının tak
sitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Not : Bu teklif 21 . 9 . 1962 tarihinde Başkanhkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 21, 23, 25 . 1 . 1963, 3.6. 1963 ve 1, 2.7. 1963 tarihli 33, 34, 35, 89, 105 ve 106 ncı 
birleşimlerinde öncelikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S, Sayısı: 38) 

Sanayi ve Tarım Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sanayi ve Tarım Komisyonu 11 . 7 . 1963 

Esas No: 2/96 
Karar No: 21 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin. 2 . 7 . 1963 tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelikle görüşülerek kabul edilen 

«Köylü ve çiftçilerin T. O. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının tak
sitlendirilmesi hakkındaki kanım teklifi» komisyonumuzun 9 . 7 . 1963 tarihli toplantısında ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Gerek Bakanlık temsilcilerinin verdikleri izahat ve gerekse komisyonumuzda cereyan eden mü
zakereler sonunda köylü ve çiftçilerin borçlarım ;t taksitlendirilmesi, komisyonumuzca da uygun 
görüldüğünden mezkûr kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen 
kabul edilmiştir. 



Havalesi gereğince (..'. Senatosu Malî ve İktisadi İşiı-ı: Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sumıhıv. 

Cumhuriyet Senatosu 
Sanavi ve Tanın Komisyonu 

Tabiî Üye 
Söz hakkını nu* lifti/ 

V. Kr.sü 

Bursa 
II. (lüze.y 

Başkanı 
Muğla 

.1/. Aka ıra 

('umiııırbaskjınınea 
E. Kök 

S. V. 

Iîu Raporda Sözeı'i 
Kr/iııcan 

/''. Haj/soiı 

Adana. 
\f. /V. Âdcmoİjlu 

İst 
livdi\(< 

S. A 

an bul 
•diyorunı. 
I; u ur ek 

Kâtip 
Corum 

.1. Çetin 

Adana. 
<y. Avsaı 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyoym 
Esas No : 2/96 

Karar : 80 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

18 . 7 . 1963 

Millet Meclisinin 2 . 7 . 1963 tarihli 106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, köylü ve olftellerin T. C. Zirat Bankası ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçlarının 
taksitlendirilmesi hakkındaki kanun teklifi, komisyonumuzun 1 8 . 7 . 1963 tarihli toplantısında 
ilgili bakanlık ve banka mümessillerinin, iştirakleriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr kanun teklifi gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair ilgili temsiMlerin 
vermiş olduğu tamamlayıcı büıgüler komisyoumuzea da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu 
kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul 

edilmiştir. 
Havalesi gereğince öncelik ve ivedilikle 0. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

raporda iBaşkan ve 
Sözcü 

Gaziantep 
Z. İsimi 

İzmir 
ti, Onat 

Giresun Balıkesir 
S. Orhan 11. A. Türker 

Kayseri Sinop 
/ / . KalpaMıoğlu S. Baiur 

İstanbul 
8. Tanman 

Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

O. Senatosu' ( S. Sayısı : 283 ) 
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MÎLLET MECLÎSİNİN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

Köylü ve çiftçilerin T. (J. Zi
raat Bankası w Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçları
nın taksitlendirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerince 3202 sayılı Ka
nunun 8 nci maddesinin a, b, c, 
fıkralarına göre verilen kredi
lerden (tahvil hâsılları ile özel 
fonlardan yapılan ikrazlar ha
riç) borçlu bulunanların; işbu 
kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte her ne sebep ve suretle 
olursa olsun vâdesi geçmiş ve
ya muacceliyet kesbetmiş ana 
borç bakiyeleri 2 000 liraya ka
dar olan borçları işlemiş faiz 
ve masrafların (icra, takip, ha
ciz, satış ve sair masraflar dâ
hil) ilâvesiyle 5 yıl vâdeye ve 
5 eşit taksite bağlanır. 

Taksitlerin vâdeleri; îlki 
1963 yılma gelmek üzere mah
sul toplama ve satış zamanla
rına göre T. C. Ziraat Banka
sınca tesbit olunur. 

Ancak, yıllık taksitleri 100 
liradan aşağı olamaz. 

MADDE 2. — Taksitlendiri-
len borçlara kredinin aslında
ki cari nisbetler üzerinden faiz 
yürütülür. 

MADDE 3. — Taksitlendir-
me işlemi, borcun aynî veya 
şahsi teminatının sükûtunu 
icabettirmiyeceği gibi, borçlu
nun kefillerine de kefaletten 
çekilme hakkını bahşetmez. 

MADDE 4. — Taksitlendiri-
lecek alacaklar vâdelerinde ta
mamen tahsil olunur. 3202 sa
yılı Kanunun 47 nci ve 2836 

SANAYİ VE TAKIM KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METÎN 

Köylü ve çiftçilerin T. (J. Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçları
nın taksitlendirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

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

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

MADDE 3. -~ Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

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

C Senatosu {S. Steyısı* 

MALİ VE İKTİSADÎ İŞLEK 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞÎ METÎN 

Köylü ve çiftçilerin T. C. Zi
raat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçları
nın taksitlendirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

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

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

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

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



Millet Meclisi metni 

sayılı Kanunun 20 nci madde
leri hükümlerinde yazılı haller 
dışında borç taksitlerinden her 
hangi birini vâdesinde ödemi-
yenlerin borçlan muacceliyet 
kesbeder. Bu takdirde banka 
ve kooperatifler 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine göre ko
vuşturma yapmaya ve sözü ge
çen kanunun bahşettiği haklar
dan faydalanmaya yetkilidir. 

MADDE 5. — T. C. Ziraat 
Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratifleri borçluları bu kanun 
hükümleri dâhilinde taksitlen-
dirme işlemini yapmaya mûtat 
usuller dairesinde davet eder
ler. Borçlular 31 Ağustos 1963 
tarihine kadar borçlu bulun
dukları banka teşkilâtına ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine 
müracaatla borçlarını yeni se
netlere bağlatmadıkları takdir
de bu kanun hükümlerinden 
istifade edemezler. 

MADDE 6. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren T. C. Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
bu kanunun şümulüne giren 
borçlular hakkında giriştikleri 
icra, takip, haciz ve satış işlem 
leri derhal durdurularak tak 
sitlendirme işlemlerine başlanır 

MADDE 7. — Bu kanun ya 
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. —- Bu kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür, 

»Sanayi ve Tarım Ko. 

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

MADDE 6. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Maiî ve İktisadi İşler Ko. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

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

MADDE 6. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
6 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi 
Genel Kurulunca kabul edilen 
8 nci madde aynen kabul edil 
mistir. 

O. Seaatosu ( S. Sayısı ; 283 > 
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Btitçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 22 . 8 . 1963 
Esas No. : 2/96 
Karar No. : 140 

Yüksek Başkanlığa 

Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir, Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşının, 
köylü ve çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 5 se
ne müddetle faizsiz olarak teciline mütaallik kanun teklifi, Millet Meclisinin 2 . 7 . 1963 tarihli 
106 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş olup, aidiyeti cihetiyle C. Se
natosu Malî ve İktisadi îşler Komisyonuna havale olunmuş ve bu komisyonca da 18 . 7 . 1963 
tarihinde kabul olunarak' 19 . 7 . 1963 tarihinde komisyonumuza havale edilmiş olmakla araya 
tatilin girmiş olması hasebiyle 22 . 8 . 1963 Perşembe günü saat 10 da, ilgili Ziraat Bankası Ge
nel Müdürü ve Tarım Bakanlığı temsilcisinin huzurlariyle kendilerinden muktazi izahat aldıktan 
sonra kanunun müzakeresine başlanıldı. 

Filhakika meseleyi politik veçheden mütalâa ettiğimiz suretten köylünün (çiftçinin) yalnız iki 
bin liralık borçlarının değil, bilcümle borçlarının tecili memnuniyet bahşedecek mahiyettedir. 

Ancak, komisyonumuz tecil keyfiyetini tezekkür ederken meseleyi muhtelif cepheden mütalâa 
eylemiş ve ezcümle bankanın çiftçiler üzerindeki alacağının tamamını, mevcut plasman vaziyetini 
1964 malî yılı içinde kalkınma plânı ile bankaya tahmil edilen malî yük karşılaştırılmış ve ka
nun teklifinin 1962 yılı olup o tarihte mahsulün bereketsiz olduğu ve fakat 1963 yılı
nın bereketli bir mahsul yılı olduğunu hesaba katarak çiftçinin bu yıl içinde kaldırdığı 
mahsulden borcunu ödiyebilecek durumda olduğu hususu da göz önünde bulundurularak hâkim 
olan iktisadi ve malî görüşe binaen komisyonumuz mezkûr kanunun reddine, havalesi gereğince, 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına ittifakla karar 
verilmiştir. 

Bu kanunda 
Başkan ve Sözcü Kâtip 

Siirt Niğde Bursa Konya 
L. Aykut K. Bayhan L 8. Çağlayangil M. Dinekli 

Ordu Tabiî Üye 
Ş. Koksal S. Gürsoytrak 

İmzada bulunamadı. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 283 ) 




