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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Rahatsız bulunan Devlet Bekenı Vefik Pirinçcioğlu iyileşinceye kadar kendisine, Devlet
Bakanı İbrahim Saffet Omay'm vekillik etme
sine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu,
bilgi edinildi.
Tekirdağ Üyesi Cemal Tarlan'a izin veril
mesi hakkındaki Başkanlık tezkeresi okundu ve
izin kabul edildi.
Disiplin mahkemeleri kuruluşu, yargılama
usulü ve disiplin suç ve cezaları,
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması ve
Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarıları tek
rar açık oya sunuldu ve Cumhuriyet Senatosun
ca, tasarıların kanunlukları kabul olundu.
Devlet Orman işletmeleri ile kereste fabrikalarmca yapılmış olan harcamalara ait 1953,
1954, 1955, 1956, 1957, 1958 ve 1959 yılları bi
lançoları ile kâr ve zarar hesaplarının tasdiki
hakkındaki kanun tasarısı görüşüldü ve açık
oyla, tasarının kanunluğu ka'bul edildi.
Dilekçe Kanma Komisyonu Genel Kurulunun
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 20 . 6 . 1963
tarih ve 372 numaralı Kararma karşı Yüksek
Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 8.11.1963
tarih, esas 233 ve 284;

Dilekçe Kanma Komisyonu Genel Kurulunun
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 23 . 5 . 1963
tarih ve 371 numaralı Kararına karşı Yüksek
Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 8.11.1963
tarih, esas 235 ve 286;
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 13 . 6 . 1963
tarih, 374 numaralı Kararma karşı Yüksek
Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 8.11.1963
tarih, esas 230 ve 281 ve
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 13 . 6 . 1963
tarih ve 397 numaralı Kararma karşı Yüksek
Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 8.11.1963
tarih, esas 231 ve 282 numaralı kararları ve Di
lekçe Karma Komisyonu raporları üzerinde gö
rüşüldü ve raporlar reddolundu.
Genel Kurul toplantılarına saat 14 te baş
lanması kalbul edildi.
21 Ocak 1964 Salı günü saat 14 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi.
Başkan
Kâtip
Başkanvekili
Sivas
Hazım Dağlı
Ahmet Çekemoğlu
Kâtip
Amasya
Macit Zeren

2. — GELEN KAĞITLAR
Tasanlar
1. — Istanhul Üniversitesi 1956 bütçe yılı
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni (M. Meclisi 3/112, C. Sena
tosu 1/331) (Bütçe ve Plân Komisyonuna)
2. — istanbul Üniversitesi 1957 bütçe yılı
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince
ka'bul olunan metni (M. Meclisi 3/113, C. Sena
tosu 1/332) (Bütçe ve Plân Komisyonuna)
3. — îstan'bul Üniversitesi 1958 bütçe yılı
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni (M. Meclisi 3/171, C. Sena
tosu 1/333) (Bütçe ve Plân Komisyonuna)
4. — İstanbul Üniversitesi 1959 bütçe yılı

Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince
ka'bul olunan metni (M. Meclisi 3/78, C. Sena
tosu 1/334) (Bütçe ve Plân Komisyonuna)
5. — İstanbul Üniversitesi 1960 bütçe yılı
Kesinhesap kanun tasarısının Millet Meclisince
kabul olunan metni (M. Meclisi 3/592, C. Sena
tosu 1/335) (Bütçe ve Plân Komisyonuna)
6. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün
1959 bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/118, C. Senatosu 1/336) (Bütçe ve Plân
Komisyonuna)
7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1959
bütçe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet
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Raporlar
11. — T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
Kooperatifleri ve Emniyet Sandığı memur ve
hizmetlilerine 100 ııeü yıldönümü ikramiyesi ve
rilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ve Plân
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/463, C.
Senatosu 2/115) (S. Sayısı : 378)
1.2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu
(M. Meclisi 1/618, C. Senatosu 1/340) (S. Sa
yısı .- 379)
13. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2)
işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/619 , C. Senatosu
1/341) (S. Sayısı : 380)

Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi
3/186, C. Senatosu 1/337) (Bütçe ve Plân Ko
misyonuna)
8. — PctL'oi Dairesi Başkanlığının 1960 büt
çe yılı Kesinhesap kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. Meclisi 3/f>16,
C. Senatosu 1/338) (Bütçe ve Plân Komisyo
nuna)
9. — 1959 bütçe yılı Kesinhesap kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni
(M. Meclisi 3/318, 1/33; O. Senatosu 1/339)
(Bütçe ve Plân Komisyonuna)
10. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan Andlaşma
ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni (M. Meclisi 1/559, O Sena
tosu 1/345) (Malî ve iktisadi İşler, Dışişleri,
Turizm ve Tanıtma, Bütçe ve Plân komisyon
larına)

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati: 14,00
BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay
KÂTIPLER

Nevzat Sengel (Cumhurbaşkamnca S. Ü.), Sakıp Önal (Adana)

BAŞKAN — Otuzuncu Birleşimi aiçuyorujm.
3, — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER
1. — Elâzığ Üyesi Celâl Ertuğ'un
Avrupa
îstişari Konseyi Genel Kurulu
toplantısında,
Türk delegasyonunun Kıbrıs
konusundaki ko
nuşmalarına dair demeci
BAŞKAN — Sayın Celâl Ertuğ, Avrupa
Konseyinde Türk Parlâmento Heyetinin teklifi
ile açılan Kıbrıs müzakeresine ait gündem dışı
bir konuşma talebetmektedir, buyurun efendim.
CELÂL ERTUO (Elâzığ) — Muhterem ar
kadaşlar,
Malûmuâlileri olduğu üzere Kıbrıs olayları
sebebiyle, Avrupa Konseyinde Türkiye Parlâ
mentosunu temsil eden heyetiniz, Ocak başların

da A. Konseyi Meclis Başkanlığına bir telgraf
göndererek Kıbrıs'ta cereyan eden müessif olay
ların, bu asrın insan hakları ve medeniyet an
layışına sığmıyacak bir katliamın vukuibulduğunu ve insanlığın yüz karası mahiyetindeki bu
olaylara son verilmek gayesiyle Avrupa Konse
yinde meselenin gündeme alınmasını ve Kıbrıs'a
hâdiseleri mahallinde tetkik edecek tarafsız bir
heyetin gönderilmesini teklif .etmişti. Bu teklif
le paralel olarak Konseye dâhil Alman delegas
yonunun da bir müracaatta bulunduğu yine yük
sek malumlarınızdır.
Avrupa Konseyi Îstişari Meclisinin Umumi
Heyeti toplantısı da 13 Ocakta yapılacaktı, Bu-
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na tekaddüm eden 10 12 Ocak arasında Alman
Heyeti, bütün Konsey üye devletlerinin Beri ini
zivarete davet etmişti. Yol masrafları şahsımı»
ea ödenmek üzere bizim Heyetten beş arkadaş bu
çağrıya katıldık. Maksadımız orada Kıbrıs olay
ları konusunda yapacağımız şahsi temaslar için
bir zemin ve imkân bulmaktı. Dışişleri Bakanlı
ğından temin ettiğimiz katliama dair fotoğraf
ları ve diğer dokümanları hamilen Berlin'e git
tik. Berlin bu mevzuun musahebeler halinde ko
nuşulması için en müsait yerdi. Çünkü orada
yine insanlığın bir yüzkarası olan Berlin duvarı
vardı. Fakat bizim Kıbrıs konumuzla Berlin me
selesi arasında bir aşikâr fark mevcuttu. Berlin
duvarı demokratik âlemle demir perde arasında
bir dâva idi, oysa ki, Kıbrıs hür dünyanın, hem
de Avrupa Konseyine dâhil, milletleri arasında
bir mesele haline gelmişti.
Berlin'de yaptığımız hususi temaslar mesele
üzerinde Konseyin diğer üyelerini tenvir etmeye
yaramıştır. 13 Ocakta Umumi Heyet toplantısın
dan önce Başkanlık Divanı telgrafımızı günde
mine almış meselenin Konseye ne şekilde akset
tiril meşinin prosedürü üzerinde durmuştur.
Avrupa Konseyi Istisari Meclisinin Tüzüğü
gereğince nüvelerden en az 10 imza ile yapılan
teklif müzakere konusu edilir. Bu sebepten 10
imzayı ihtiva eden teklifimizin, aidolduğu siya
si komisyona şevkini temine muvaffak olduk.
13 Ocaktaki Umumi Heyetde görüşülmek talebi
ile Siyasi Komisyona havale olunan müracaatı
mız 13 ve 14 Ocak günleri Siyasi Komisyonda
tartışıldı. Ve neticede bir karar taslağının ha
zırlanarak Umumi Heyete sunulması kabul edil
di. Bu karar taslağında, evvelâ Kıbrıs'taki olay
ların takbih edildiği, Avrupa Konseyinin bir Bir
leşik Avrupa ülküsünü gerçekleştirme gayreti ile
gayrikabili telif görüldüğü belirtildikten sonra
Londra Konferansının neticesini bekleyip, bir
anlaşmaya varılmadığı takdirde Kıbrıs'a bir he
yet gönderilmesine ve bu arada müessif hâdise
lerin tekerrür etmemesi için Başkanın olaylarla
yakından alâkalanmasına karar talebedilmektcdir.
Bu takririn özü üzerinde tarafımızdan ileri
sürülen tadil teklifleri kabul edilmiş ve arzumu
za en yakın bir şekli aldıktan sonra tasarı Umu
mi Heyete gönderilmiştir. 15 Ocak Çarşamba
günü öğleden sonraki toplantıda Siyasi Komis
yon raporu müzakere edildikten sonra teklifimiz

veçhile Kıbrıs meselesi görüşülmeye başlanmış
tır. Bu görüşmelerin tafsilâtına girmeden önce,
Kıbrıs meselesinin gündeme alınması talebimizin
nasıl karşılandığını birkaç kelime ile arz etmeme
müsaade istiyeceğim.
Kıbrıs meselesinin Avrupa Konseyi camiasın
da müzâkere konusu edilmesi ve bir heyetin vaka
mahallinde tetkika gönderilmesini isteyişimiz hu
susiyle Kıbrıs ve Yunan delegeleri tarafından
pek müsait karşılanmadı. Buna sebebolarak da,
Londra Konferansının akdolunacağı günlerde
meselenin Avrupa Konseyince münakaşanın mah
zurlu olabileceği ileri sürüldü. Yani Kıbrıs ve
Yunan delegelerinin bu hâdiseleri fazla deşmek
ten çekindikleri umumun dikkatinden kaçma
mıştı.
15 Ocak Çarşamba günü saat 17 de Kıbrıs
meselesinin müzakeresine başlanıldı, ilk sözü,
Siyasi Komisyon Başkanı Struye (Eski Bakan
ve halen Belçika Senatosu Başkanı) aldı.
Komisyonunun görüşlerini şu cümle ile ifade
ederek beyanlarına girdi. «Mutadolarak musli
hane duygu ve düşüncelerin görüşüldüğü bu
Mecliste Kıbrıs'ta cereyan eden hâzin hâdiseleri
takbih ile sözlerime başlıyorum»: Dedi Ve de
vamla :
«Üyeler'inin bin* ikaıçmı ,yâkinen iligMendİıren
h'ir meiseildde, Konse(yiın lâkaıyt kalmıaısı imkân
sızdı. Komisyonumuz bu hususta ileri sürülen
teklifi uzun uzun münakaşa etmiş ve ittifakla
karara bağlamıştır. Bu kararımızın en başında
Kıbrıs'ta cereyan eden katil hâdiseler için tees
süflerimizi belirtmeyi de vazife sayıyoruz.
Komisyonumuz, Başkanın da teklif ettiği veç
hile hâdiselerin çok yerinden tesbit ve gerektiği
anda derhal Kıbrıs'a bir Su Komisyonu gönde
rilmesi fikrini
Umumi Heyetin tasvibine arz
eden bir karar taslağı haline getirmiştir. Bu he
yetin Kıbrıs'a gönderilmesi ve muslihane bir yol
bulunması hususunun bütün gayretimizle çalış
mayı da Meclimizin gaye icabı sayıyoruz.
Mr. Struye'nin bu girizgahından sonra S. Se
lim Sarper söz aldı. Komisyonun teklifinin müm
kün olduğu kadar bizim ilk teklifimize ircaı hu
susunda tadil takrirleri üzerinde konuşacağını
belirtti. Bunun için hâdiselerin cereyan tarzına
kısaca temas edeceğini söyledi. Kıbrıs'ta geniş
çapta kadın erkeğin öldürülmesinin inanılmıyacak bir vakıa olduğunu fakat maalesef gerçek
olduğunu belirtti. Hele Noel gecesi, bütün kin-
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köylere hücumlar yapıldığından, mal, can emni
yetinin bozulduğundan hâdiseler zikrederek bah
seden Oran bu olaylar karşısında asamblenin fay
dalı bir rol oynıyacağmdan emin olduğunu be
yan ederek sözlerini bitirmiştir. Oğuz Oran'dan
sonra, söz Kıbrıs delegesi Phanos'a verilmiştir.
Kıbrıs delegesi sözlerine şöyle başlamıştır;
Avrupa Konseyi tarafından yapılacak her hangi
bir teşebbüsün, Kıbrıs meselesini halli yerine,
Londra konferansı üzerinde menfi bir tesir bı
rakmamasını samimiyetle temenni etmekteyim.
Bununla beraber, siyasi komisyonun Kıbrıs me
selesi hakkında, iyi bir espri içerisinde salim
bir karara vardığını kabul ettiğimi beyan edece
ğim, demiştir. Aslında Kıbrıs'taki krize bir tesiri
olmıyacak olan bu karar sadece Konseyin alâkası
nı ispat etmiş olacaktır, diyen delege tabiatiyle
üye devletlerden birini ilgilendiren bir krize Kon
seyin alâka göstermesi gereklidir, şeklinde beyan
da bulunmuştur.
Böyle bir grizgâhtan sonra Kıbrıs temsilcisi,
bu Mecliste iki tarafın sert kelimeler kullanma
dan, birbirlerini itham etmeden konuşmalarının
gerektiği noktasında durmuş, bilâkis iyi niyetler
le iyi anlayış izharının faydaları olacağını, ken
disinden önce konuşan Oğuz Oran'm böyle bir
Burada Kıbrıs konusunda alâkalı Devletler, j espriye yaklaşmadığını söylemiştir. Bilhassa Ma
İngiltere, Yunanistan ve Türkiye arasında ser- I karios'un beyanlarını tevile kalkışmıştır.
Asıl bu konuşmanın en enteresan tarafı Kıb
bestçe cereyan eden müzakereler sonunda varıl
rıs
Rumlarının zihniyet ve maksatlarını sarih
mış bir Andlaşma mevcuttur. Sarper, garanti an
surette
ortaya koymuştur.
laşmasına ait bölümleri okumuş bilhassa 4 üncü
maddeyi Konsey üyelerinin dikkatine sunmuş
Sözcü Zürih ve Londra andlaşmalarının Rum
tur. Kıbrıs'ın emniyet ve garantisini tehdideden t asıllı Kıbrıs çoğunluğu ile Türk minoritesinin
ahvalde garanti veren devletleri ya müştereken
aralarının açılmasının ilk sebebolduğunu açıkla
veya gerekirse münferiden güvendiği tesis için
mıştır. Sözüne devamla:
müdahalede bulunabileceğini beyan etmiştir.
Minorite'ye yani Kıbrıs Türklerine Londra ve
Zürih andlaşmaları ile tanınan eşit haklar Kıb
Bu keyfiyetin bütün hukukçular için aşikâr
rıs'ta devlet idaresini imkânsız bir hale getirmiş
bir gerçek olduğunu söylemiştir. Kıbrıs'ta bu ga
tir. Bu hakların realiteye uymadığını hâdiseler
ranti anlaşmasını ihlâl edilmesinin aşikâr bir
göstermiştir. Bilhassa beş büyük şehirde Türk
keyfiyet olduğunu sözlerine ilâve etmiştir.
Yunan Belediyelerini ayırmayı tasarlamak gayrı
S. Sarper'den sonra istanbul Milletvekili
kabili tatbik idi. Anayasa Türklere âmme hiz
Oğuz Oran söz almıştır. Oran Kıbrıs'ın tarihçe
metinde % 30 nisbetinde yer vermektedir. Türk
sini hülâsa etmiş. Zürih ve Londra Andlaşmalanüfusuna
nisbet edilirse bu haksızdır. Ayrıca
rmdan bahsetmiştir. Başkan Makarios'un And
Türk azınlığı yeter derecede bu hizmetleri gör
laşmanm hemen akabinde, Andlaşma aleyhine
meye müsait şekilde kalifiye değildir. Bu bakım
yaptığı beyanları tekrarlamıştır.
lardan bunun kabili tatbik olmadığı tahakkuk
21 Aralıkta yayınlanan son olayların aııdlaşetmiştir.
Bundan başka bâzı yasama faaliyetle
mayı tek taraflı ihlâl mahiyeti yanında barbarca
rinde
meselâ
vergilerin tâyin ve tesbitinde Türk
saldırışlardan ibaret olduğunu ifade etmiştir.
ve Rum mebuslarının muayyen bir oy çoğunluAteş kesilme kararma rağmen hâlâ Kıbrıs'ta
ler unutulup hattâ harf) zamanında bile insanla
rın mücadeleleri durdurması mutat iken Kıbrıs'
ta kanlı bir noel yapıldığını söyledi.
ı
Bir Milletlerarası sözleşmenin ihlâlinin bü
tün iyiniyetlere rağmen önüne geçilemediğini,
bu sebepten Konseyin müdahalesini talebetmek
zorunda kaldığımızı öne süren Sarper Kıbrıslı- j
larm yersiz iddialarına da değinerek dedi ki, |
«Bizi Kıbrıs'ın içişlerine karışmak ve karasuları- ;
nı iblâl etmekle itham ettiler. • Bu vâki olmamış- i
tır, doğru değildir. Fakat şunu da ilâve etmeli
yim ki, bunu hukukan yapabilir durumda idik.
Çünkü Andlaşmanm dördüncü maddesi bize bu !
hakkı tanımaktadır.
Hükümranlık, günümüzde mutlak bir hak de
ğildir. Bâzı ahvalde millî hükümranlığın tahdidi j
kabul edilir. Her Milletlerarası urilaneral veya J
mutilateral Andlaşma hükümranlığına bir nevi |
tahdit konulabilir. Buna misal olarak Montrö
konferansında kabul ettiğimiz devletimizin gir
diği taahhüdü gösterebilirim. Bu konferansta ser- |
bestçe müzakereler yapılmış ve taraflar bir anlaş- i
maya varmışlardır. Diğer bir misal Avusturya !
da Avusturya'nın Almanya ile birleşmesi bir
Andlaşma ile menedilmiştir. Bu da Hükümranlı- j
ğm bir nevi tahdidi değilmidir?
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ğunu sağlamak şart koşulmuştur. Burada Türk
lerin hakları korunmak istenmektedir fakat bu
bütün demokratik prensiplere aykırıdır.
Meclisin kahir ekseriyeti ile oylanan bir vergi
kanunu Bakanlar Kurulunda ittifakla kabulü
şart koşulmuştur. Meselâ 15 Türk üyenin 8 i ka
bul etmezse bu kararın icraatına girilemez. Türk
lerin bu hakkı kötüye kullanmaları yüzünden
Kıbrıs Devleti 1961 den beri Gelir Vergisi Kanu
nundan mahrumdur.
Bu kötüye kullanma, tatbikata Türk azınlığı
ile Rum çoğunluğunun birbirlerine yaklaşmaları
na ve dostluklarına mâni olmuştu. Böylece iki
cemaat arasında dostluk, anlayış yerine gittikçe
birbirinden uzaklaşma husule gelmiştir. Netice
de Kıbrıs'ın bir tüm olarak gelişmesi yerine ida
renin imkânsızlıklara, idari fonksiyonların kolay
ve yeter derecede yürütülmesinin gayrimümkün
hale gelmesine sebebolmuştur. Bu yüzden Kıbrıs'
ta bir inkişaf ve gelişme de olamamıştır. Bu
şartların değiştirilmesi zaruri hale gelmişti. Ka
sım 1963 te Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Küçük'e 15 maddelik bir memorandum yolladı. Bu
15 maddelik memorandumla Dr. Küçük memle
ketin inkişafını, kalkınmasını sağlamak için bâzı
hususların ana kanundan kaldırılması için mü
zakereye çağırıldı. Bu memorandum'un birer
nüshası da, İngiltere, Yunanistan ve Türkiye'nin
Kıbrıs'taki mümessillerine malûmat kabilinden
verildi. 16 Aralık 1963 te Dr. Küçük'tcn bir ce
vap gelmesine rağmen Türk Hükümetinden Makarios'a teklifleri reddeden bir nota gönderilmiş
tir. Bu muhtıra kabule şayan görülmediği için
Türkiye Hükümetine iade edilmiştir. Çünkü Tür
kiye Hükümetinden kanaati sorulmuş değildi, sa
dece Dr. Küçük'e verilen muhtıranın sureti ma
lûmat kabilinden ve siyasi nezaket icabı mezkûr
Hükümete verilmişti. Bunun üzerine Dr. Küçük,
şiddetli bir kampanyaya girişti.
Anayasada yapılacak her hangi bir tadile de
leri sürülen her teklife karşı, ya taksim ya ölüm
ifadesi ile cevap verdi. Bu durum Adada hepiniz
tarafından iyi bilinen trajik olayları sonuçlan
dırdı. Sizlere bu hâdiselerin teferruatına girme
yi teklif edemiyeceğim. Çünkü bu ateşe gaz dök
mek mahiyetinde olur. Sadece, kısaca Türk
dostlarımın ithamlarına cevap vermek istiyorum.
Kıbrıs'taki müessif hâdiselere başlıyan Rum
Kıbrıslılar değildir. Hakikat şudur ki, aşırı Türk
elemanları lokal emniyet kuvvetlerine karsı si-
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lâhlanarak harekete geçmişlerdir. Türklerin İm
harekete geçmekteki maksatları da Türk ve Yu
nanlıların bir arada sulh, sükûn halinde yaşama
larının imkânsız olduğunu dünyaya göstermek
adanın taksimi tezini savunmaktan ibarettir. Tak
simden başka çıkar yol olmadığını ilân gayesiyle
girişilen bu hareketler tabiatiyle feci neticeleri
doğurmuştur.
Problemin bir diğer bakımdan tetkikinden
de şu husus ortaya çıkar iki, krizin şiddetlen
mesine müessir âmillerden biri de An di aşmayı
imzalıyan üç Devletin askerlerinin tek başına
veya müştereken Adada bulunmaları ve silâhla
müdahale haklarının Anayasaya konmasıdır.
Böyle bir müdahale, burada müdahale keli
mesi hafiftir, çünkü bu bir tecavüzdür, Tür
kiye tarafından vâki olmuştur. Türk askerî
uçakları Lef koşa üzerinde uçmuşlar, gemileri
karasularımıza tecavüz etmişlerdir. Yine ışurası
bir hakikattir ki, Londra ve Zürih konferans
ları gereğince Adada bulunan Türk Silâhlı
Kuvvetleri kamplarından çıkmış muharebe va
ziyeti almışlardır.
Konseyin üye devletlerinden birisinin Kıbrıs'ın
içişlerine müdahalesi ihtimali mevcudolduğu müd
detçe bu meselenin devamlı bir hal yolunu
bulmak imkânsızdır. Çünkü bu şekilde müda
hale ihtimali Adada mevcut ekstrem unsur
ları tahrik ediyor ve iş birliği imkânlarını
baltalıyor. Krizin nüks ihtimalleri de böylece
izale edilememektedir. Bu durum Adada bir
sulh ve sükûn havasının, toprak bütünlüğünün,
Devlet hükümranlığı, azınlığın haklarının ga
ranti 'edilmesini gajTİmümkün hale getirmekte
dir.
Rum çoğunluğunun, Türk azınlığının mâkul
derecedeki haklarına tecavüzü hakların çiğ
nenmesi ne bugüne kadar vâki olmuştur. Ne
de olabilir. Biz bu hakları korumaya hazırız
ve arzu etmekteyiz. Böylece Türk azınlığına
bir tecavüzün vâki olması mümkün değildir.
Kanaatimce Kıbrıs meselesinin kökünden
halli üç ana prensip üzerinden hareketle kabil
olacaktır.
;
1. Bu temel prensiplerin birincisi, çoğun
luğun idaresinde gerçekten birleşmiş ve müsta
kil bir Devlet yaratmak.
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2. İkincisi tam bir himaye ile azınlık hak
larının muhafazası. Bu uluslararası azınlıklara
tanınan haklar ölçüsünde olacaktır.
3. Bütün andlaşmalarm ve dışarıdan Kıb
rıs'ın içişlerine yapılması muhtemel her türlü
müdahale korkusunun bertaraf edilmesi.
Burada Siyasi Komisyonunun getirdiği ka
rar suretini bu bakımlardan incelersek şahsan
Asamble'nin bu konuda her hangi bir davra
nışa girmekten kendisini alıkoymasını tercih
ederim. Bununla beraber bu karar sureti dikkat
ve ihtimamla hazırlanınca bir zarar vermek
ten uzak kalabilir. Fakat bir kere daha söyle
mekten fayda görürüm, şu nazik zamanda
Londra Konferansı esnasında bu meseleden
Asamble'nin uzak kalmasını dilerim. Kıbrıs
delegesinin konuşması bu temenni ile nihayet
bulduktan sonra.
İngiliz muhafazakâr mebuslarından Berkly
söz aldı. Ve tamamen Kıbrıs'lmm yukarda arz
ettiğim görüşünü destekliyen bir konuşma yaptı.
Hattâ bâzı yerlerde ondan
ileri giderek
Asamble'nin bu konuda bir rolü almasının
doğru olmadığını iddiaya kalkıştı. Fakat İngi
liz mebusunun bu tarz konuşması Mecliste ol
sun İngiliz Parlâmento üyeleri arasında olsun
çok nahoş karşılandı. İngiliz delegeleri top
lantıyı mütaakıp görüşlerimizde bu zatın ko
münist olduğunu ahlâkan düşük bir insan ol
duğunu açıkça söylemekten geri kalmadılar.
Gerek Kıbrıs delegesi Phamos'un gerekse
Berkly'in Asamble'daki beyanları üzerinde
bendeniz söz almak mecburiyetini hissettim.
Ve özet olarak şu mâruzâtta bulundum.
Bu Meclisin mütaaddit üye devletlerini yakinen ilgilendiren bir mesele üzerinde mü
nakaşanın ne kadar ıgüç ve nazik olduğunu tak
dir ederseniz. Biz burada tıpkı bir elin par
makları gibi, bir ailenin muhtelif fertleri ha
lindeyiz. Bu sebepten Kıbrıs'ta cereyan eden
çok üzücü olaylar hakkında tafsilâta asla
girmek istemiyorum. Ayrıca bu Mecliste hiç
kimseye karşı ithamda bulunmaya da niyet etmiyeceğim. Bu hususların değerlendirilmesini
Meclisimizin Kıbrıs'taki hâdiseleri mahallinde
tetkik ederek Asamble'ye bir raporla getirecek
olan Su Komisoyo bırakacağım.
Kıbrıs'ta olup bitenlerin gerçek mahiyetini
bilmezseniz dahi, bir gerçek vakıayı iyice bi-
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liyorsunuz .-Kıbrıs'ta Milletlerarası bir Antlaş
ma ihlâl edilmiş, insan hakları ayaklar altında
çiğnenmiştir. Ve maalesef herkesin m al umu
dur ki, bu hâdiselerin altında yatan hakikat
şudur : Burada hedef Enosis'dir, E OKA çete
ciliği de bu gaye de dehşet verici bir alettir.
Eğer izin verirseniz bu, çok iptidai bir şid
det metodu ile Avrupa Konseyinin gayeleri
arasında bir mukayese yapmak istiyorum.
Biz, Avrupa Konseyi Asamblesinin birer
üyesi olarak şuna kaani bulunmaktayız ki, in
san haklarına ve temel hürriyetlere saygı göster
mek demokratik teşekkülleri ve sulhu korumanın
vazgeçilmez esasıdır. Avrupa Konseyinin öteki
önemli gayesi de Avrupa Birliğinin, milletlerin
bir arada medeni ölçüler içinde birbirlerine saygı
göstererek yaşamalarının, bir Avrupa Birleşik
Devletleri amacının tahakkukunu sağlamaktır.
Ekonomik, politik, kültürel, sosyal ve zirai alan
larda entegrasyon gerçekleşmeye başlıyan amaçlarımızdıi'. Takibettiğimiz yol budur. Ve bu
yolda bir hayli mesafe almış vaziyetteyiz.
Şimdi bir de EOKA nedir onu bu açıdan
mütalâa edelim. Bildiğiniz gibi Ortaçağ metot
ları ile terör ve katliam yapmakla meşhur
bir yer aleti kuvvetidir.
Şimdi müsaade buyurursanız bir sual irat
edeceğim. Beşerin, medeni bir ülkede teminat
altına alınması gereken ilk hakkı nedir? Şüp
hesiz bu bizzat yaşama hakkıdır. Ve yine soru
yorum bu hak Kıbrıs'ta teminat altında mıdır?
Hepimiz biliyoruz ki, maalesef kadınlar, ço
cuklar ve müdafaasız insanlar en vahşi bir şe
kilde öldürülmekte, âdeta doğranmaktadır, bu
Adada. Şu anda bir kısım Kıbrıs'lılar hür dün
ya ile alâkaları kesilmiş, her türlü muhabere
vasıtalarından tecridolunmuş durumdadırlar.
Bu insanlar açlık ve ve bulaşıcı hastalıklarla
başbaşa bırakılmışlardır. Evleri yakılmaktadır.
Evleri yakılmakta, yıkılmaktadır.
Eğer biz, Avrupa Konseyinin üyeleri ola
rak bu hâdiseleri tahlil edersek. Bize birtakım
mesuliyetlerin
terettübettiğini derhal idrak
edeceğiz. Evvelâ hepimiz terörizm, katliam,
can , mal emniyetine tecavüz zihniyetine kar
ışıyız. Bu inancımızı bir kere daha kuvvetle
ilân etmek ve aramızda bulunan bir üye dev
lete derhal bu olayları durdurmasını ihtar
etmek zorundayız.
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Saniyen siyasi komisyon karar taslağında
eğer Londra Konferansı ademimuvaffakiyete
uğrarsa Asamble, Kıbrıs'a olayları yerinde in
celemek ve Asambleye bir rapor hazırlamak
üzere bir iSıı Komisyon vazifelendirilecektir
denilmektedir.
Bu noktaya müsaadenizle ben itiraz ede
ceğim. Çünkü kaybedilecek vakit yoktur, öte
yandan Londra Konefransı dilomatik bir iş
tir. Bu Meclis ise siyasi bir forumdur. Biz bir
karar alacak durumda değiliz. Sadece hâdise
leri yerinde tesbit ve müşahede ile buradaki
üye devletlerin parlâmento üyelerine duyuraca
ğız.
Sayın Başkan,
Parlâmento üyeleri olarak bizlerin sözleri
miz ve hareketlerimiz mensup bulunduğumuz
milletler toplulukları tarafından dikkat ve alâ
ka ile takibolunmaktadır. Eğer Avrupa Konseyi
Meclisi bu meselede kâfi alakayı gösteremezse,
Avrupa'nın muhtelif bölgelerinde temsil et
mekte olduğumuz halk kütleleri sukutu hayale
uğrıyacafclardır. Öyle sanıyorum ki, onlara
iyi
bir misal
vermek
fırsatı
önümüz
dedir. Temsil
ettiğimiz
milletlerin
hak
larının ve hürriyetlerinin hür Avrupa de
mokrasisinin üyeleri olduğumuz müddetçe temi
nat altında olduğuna onları inandırmak zo
rundayız. Aksi halde korkarım ki, Avrupa Kon
seyinin üyesi bulunan devletlere mensup 30'"
milyon insanın Milletlerarası iş Birliği ve müs
takbel Avrupa Birliğine karşı inançları sarsı
lacaktır.
Türkiye'nin büyük muhalefet partisi ve bu
radaki muhalafet mensubu arkadaşlarım adına
temenni ederim ki, Asamble, Avrupa Konseyi
nin istinadettiği prensiplerin
müdafaasında
kendisine düşen vazifeyi en iyi şekille yapacak
tır.
Bendenizden sonra Yunan Delegesi Zigidis
söz aldı.

Çekingen bir ifade ile, Londra Konferansı
nın inikat ettiği şu günlerde burada bu me
selenin konuşulmasını da çok dikkat ve itina
gösterilmesinin, kelimelerin titizlikle seçilme
sinin lüzumuna işaret eden Zigidis Türk Yunan
dostluğunun öneminden, beraber yaşamamızın
zaruretinden Kıbrıs Anayasasının ihtiyaca ce
vap vermediğinden bahsetmiş, Kıbrıs Andlaşmasmın serbestçe ve nür şartlar içerisinde ya
pılmadığından «Kıbrıs'ın hür bir devlet olabil
mesi için iyi niyetle yardım gerektiğinden söz
etmitşir. Zigidis konuşmasında Türk Yunan
dostluğunun Avrupa Federasyonu fikrine bir
mebde teşkil etmesi gerektirdiği kanısını izhar
ederek bitirmiştir.
Ondan sonra İsviçre delegesi Hekşer prose
dür üzerinde bâzı sözler söyledi. Yine Cumhu
riyet Halk Partisi Milletvekiıllerinden Hasan
Fehmi Evliya meselenin hukuk yönünden müta
lâasını yaptı. iSonra Alman Delegasyonunun Baş
kanı Paul bize müzahir olucu ve lehimize yorum'lıyabıileceğimiz beyanlarda bulundu. Bundan
sonra oylamaya geçildi ve Meclis saat 9 olması
na rağmen, üyeler arasından hiçbir kişi eksilme
den, büyük bir alâka ile meseleyi takip etti. Oy
lamada Avrupa Meclisinin Tüzüğü gereğince
bir tek istinfcâf dahi olsa isim üzerinde gizli oya
müracaat ediliyor. Bir tek istinkâf dahi olmak
sızın ittifakla Londra Konferansının neticesi takibedildıikten sonra bir heyetin Kıbrıs'a gönde
rilmesi teklifimiz ittifakla kabul edildi. Böylece
Kıbrıs mevzuunu beynelmilel bir teşekkül olan
ve 17 devletin nüfusuna göre nisbetler dâhi
linde Parlâmento üyelerinin katıldığı bir Mec
liste ekspoze etmek fırsatını bulduk. Oradaki ha
va lehimize cereyan etti ve telgrafla talep ettiği
miz heyet gönderme teklifimizde ittifakla kabul
edilmiştir, bunu ıttılaınıza sunar ve hepinize
beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz ede
rim. (Alkışlar)

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Trabzon Üyesi Yusuf
Demirdağ'ın;
Kıbrıs meselesinde Endonezya'nın, Türkleri des
teklediğini ve Arap devletlerini de buna davet
ettiğini . gazetelerden
öğrendiğine ve bu insani
hareketten dolayı Endonezya Senatosuna bir te
şekkür telgrafı çekilmesine dair önergesi.

Cumhuriye -Senatosu Yüksek Başkanlığına
Kıbrıs meselesinde Endonezya müslümanlarının Türkleri desteklediklerini ve bütün Arap
memleketi erini Kıbrıs konusunda Ada Türkleri
•ile dayanışma halinde olmaya davet ettiğini bu
günkü gazetelerden öğrenmiş bulunuyoruz.
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Endonezya'nın 'bu asıl ve insani jestinden j
BAŞKAN -— Sözü edilen andlaşma ve ekle
dolayı Yüksek Senatonun şükranlarının Endo- ; rim onaylanmasına ait kanun tasarısını .görüş
nezya Senatosuna
bildirilmesini arz ve tekMf
mek üzere İktisadi işler, Dışişleri ve Bütçe Ko
ederim.
misyonlarından 3 er üyeden müteşekkil bir ko
Trabzon
misyonun kurulması -teklif edilmektedir; gerek
Yusuf Demfirdağ
çesi okunan önergede belirtilmiştir. Bu hususu
B A J Ş K A N — (Başkanlıkça tetkik
edildikten
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul
sonra gereği yapılacaktır, bilgilerinize arz ede
etm'iyenler... Kabul edilmiştir.
rim.
3. — tfiiHks Üyesi Ahmet Çekemoğlu ile To
2. — Devlet Bakanı ve Başbakan Yaratması
kat Üyesi Osman Ilacıbaloğlu'nun Yeni Türkiye,
ve Dışişleri Bakan Vekili Kemal Satır'm; Tür
Partisinden istifa ettiklerine dair Parti Grup
kiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında
bir ortaklık yaratan Andlaşma ve eklerinin onay
Başkan Vekilliğinin önergesi .
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
O. Senatosu Yüksek Başkanlığına
sarısının havale edileceği komisyonlardan üçer
Partimizden
istifa eden Cumhuriyet Senato
üyenin iştiraki ile kurulacak bir Geçici Komis
su Üyelerinin adlarını ve seçim bölgelerini gös
yonda görüşülmesi hakkındaki önergesi..
terir liste aşağıya çıkarılmıştır.
BAŞiKAN — Bir önenge daha vardır, okutu
Bilgilerinize saygı ile arz ederim.
yorum.
Cumhuriyet Senatosu
Cumhuriyet Sonat osu [Başkanlığına
Y. T. P. Grup Başkan vekil i
Millet 'Meclisinin 14 Ocak 1964 tarihli top
Sabrı Topçuoğlu
lantısında 'müzakere ve kabul edilmiş bulunan
«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu ara
Sivas Üyesi: Ahmet Çekemoğlu.
sında bir ortaklık yaratan 'Andlaşma ve ekleri
Tokat Üyesi: Osmanı Hacıbaloğlu.
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kananı tasarısı» nm, arz ettiği ehemmiyet ve
BAŞKAN — Bu önergede 8 »sayın üyeden
müstaceliyet dolâyısiyle, havale buyrulacağı ko
(> sının kendi çekilmelerini 'gösteren talepleri da
misyonlar üyeleri arasından seçilecek üçer kişi
lı a önce Okunduğundan dolayı, altısının isimle
den kurulu geçici bir komisyona havale edilme
rini okutmadım. Yalnız bunlardan, şimdiye ka
sini arz ve teklif ederim.
dar İsimlerini bildirmemiş olan Sayın Ahmet
Başbakan Yardımcısı ve
Çekemoğlu (Sivas), Osman Hacıbaloğlu (To
Dışişleri Bakan Vekili
kat) islimleri vardır. Bilgilerinize sunarım.
Kemal Satır
5. — OÖRÜŞÜLEN İŞLER
BAŞKAN — Gündemle ilgili önerge
okutuyorum.

var

Sayın Başkanlığa
Gündemin öncelikle görüşülmesi kararlaş
tırılan işler kısmının 1 ve '2 nci maddelerinde
ki aktarmaların müstaceliyetine binaen sözlü
sorulardan önce görüşülmesini arz ve teklif
ederim.
Bayındırlık (Bakanı
Arif Hikmet Onat

BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa gö
rüşülmesi gerekli bulunan ve gündemin 1 ve
2 nci sıralarını iş'gal eden kanun tasarılarının
öncelikle görüşülmesi teklif edilmektedir. Oy
larınıza arz ediyorum. (Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bütçe Karma Komisyonu ? Burada.
/. — 1963 yılı bütçe kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun ta
sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M.

C. Senatosu
Meclisi 1/618, C. Senatosu 1/340)
379)
(1)
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(S. Sayısı :

BAŞKAN — Eaporu okutuyorum.
Karma Bütçe Komisyonu raporu
16 . 1 . 1964

O :1

Çanakkale
Ş. İnan
İmzada bulunamadı
Giresun
İ. E. Kılıçoğlu

Cumhuriyet Senatosu Yüksek (Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş 'bulunan,
«1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki» kanun tasa
rısı ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiy
le tetkik ve müzakere edildi.

toel
O. T. Okyayuz
İzmir
N. Kürşat
Kastamonu
ıS. Keskin

Kanun tasarısında, dış siyasi hâdiseler dolayısiyle mağdur olan yurt dışındaki Türklere
yard'ım gayesiyle Dışişleri Bakanlığının 1963
yıllı "bütçesinin 459 nou Duş ım'eöniefceftîende Türk
kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri»
bölümüne 10 milyon liranın eklenmesi ve bu
ödenekten bir kısmımın Başbakanlık bütçesine
aktarılabilmesini teminen (İR) cetvelinde ge
rekli değişikliğin yapılabilmesi derpiş olun
maktadır.

'Kırşehir
A. Bilgin
Konya
A. Onar
Mardin
S. Aysan

Âcili (bir ztarar<e/tlin iıcalbı ıtikıralk Ihaızırlanımış
bulunan kanun tasarısı komisyonumuzca da ay
nen Osaibul löluınmıuışfttuır.
Genel Kurulun ıtaısvilbirae tarz tol'ummıalk, 'önde
lik ve fyvediilikto gör)üışıül!mdk üzere Yülksıek Baş
kanlığa ısunukır.
Balkan
Trabzon
A. Ş, Ağanoğlu
(Sözcü
ılzmir
!
N. Mirkelâmoğlu

Ba-şkanvekili
ıSakarya
K. Yurdakuler
Kâtip
Yozgat
C. iSungur
Afyon Karahisar
M. Turgut

Adana
[K. 'Sarıibrahimoğlu
İmzada bulunamadı
Ankara
Ankara
N. Berkkan
ıM. Ete
Artvin
Balıkesir
,S. O. Avcı
A. A. Bolak
Burdur
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
H. Otan
İmzada 'bulunamadı

(1) 379 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.

Diyarbakır
H. Güldoğan
Gümüş an e
S. iSavacı
imzada buluna>madı
İzmir
t. Gürsan
Kars
K. Okyay
Kayseri
H. Dikeçligil
Konya
M. Dinekli
Konya
R. özal
Niğde
K. Bayhan
İmzada 'bulunamadı

Niğde
R. Soyer
Rizo
O. Yalçın
îmzada bulunamadı
Sakarya
X. Bayar

Ordu
Ş. Köksai
Sakarya
B. Akdağ

iSiirt
A. Yaşa
tın zada bulunamadı
Trabzon
A. Şener
Tunceli
M. A. Demir
İmzada bulunamadı

Tabiî Üye
S. Gürsoytrak

Sakarya.
M. Gürer

Trabzon
A. R. Uzuner
Van
F. Işık

IBAŞKLAN —• TümJü üzerinde sıöz isitiyen var
mı?.. Yolk. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kalbul etmiyenler...
Kabul edilmiş/tir.

Komisyon Sözcüsünün burada
bulunduğu
bir sırada bir hususu Komisyonun yülksek bil
gilerine arz etmek isterim. 1 nci de/fa gorüşıüle•cek işlerde ivedilik baftıis mevzuu değildir. Ba
dema raporda gerekiyorsa yalnız öncelik tek
lif edilebilir. İvedilik hususunun kaydı fazla
dır. Bu şekilde harekeli edillmeisini rica edece
ğim.
Birinci maddeyi okutuyorum.
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BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu ra
porunu okutuyorum :

1983 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı
MADDE 1. — 19(63 yılı Büstçe Kanununa
bağlı ( A / l ) işaretli cetvelin Dışişleri Bakan
lığı kıismmm 459 ncu (Dış memleketlerde Türk
kültür varlığını koruma ve tanıtma giderleri)
« l ü m ü n e 10 000 000 lira eMenmiştir.
(BAŞKAN — Madde üzerinde siöz isitiyen1?
Yldk. Maddeyi oylarımıza arz ediyorum. Kaibul
ddenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir.
MİADDE 2. — 1968 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelin Dıişişleri Bakanlığı
kılsımınm 459 neu (DÜŞ memleketlerde Türk kül
tür varlığını kloruma ve tanıtma giderleri) bö
lümüne ait açıklamanın birinci fıkrası, aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
«IBu (bölüme konulan ödeneğin 2 milyon lira
sı Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakan
lığın muvafakatiyle, 1:1,6 milyon lirası da Baş
bakanlığın teklifi ve Dışişleri Balkanlığımn
mutabakatı ile Başbakanlık bütçesinin 406 ncı
bölümüne, Maliye Bakanlığınca ak'tarılalbilir.»
BAŞKAN — Madde üzerinde slöz isltiyen?
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kaibul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarikinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyeıı?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Mali
ye Bakanı yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının lehinde, aleyhinde söz istiyen var mı?.. Yok. Kanun açık oylarınıza arz
edilecektir.
2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963
yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işa
retli cetvellerinde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporu (M. Meclisi 1/619, C. Senatosu 1/341)
(S. Sayın : 380) (1)
(1) 380 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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Karma Bütçe Komisyonu raporu
16 . 1 . 1964
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan
«Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkındaki
kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsilcilerinin de
iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi.
Tasarıda Karayolları Genel Müdürlüğünün
1963 yılı bütçesinin ( A / l ) ve (A/2) işaretli cet
velleri arasında (23 860 000) lira aktarma ya
pılması 10 140 000 lira da ek ödenek verilmesi
ve bunun gelir cetveline geçirilmesi derpiş olun
maktadır.
Tasarrufu mümkün görülen kısımlardan öde
neği kâfi gelmiyen yerlere aktarmayı, ödeneği
kâfi gelmiyen ve sarfında zaruret bulunan aynı
bütçenin (A/2) işaretli cetvelinin 712 nci «İl
özel idarelerine nakit, makina ye yedek parça
olarak dağıtım şekli Bayındırlık Bakanlığınca
tesbit edilir.» bölümüne ek ödenek verilmesini
ve bu 10 140 000 liranın (B) işaretli gelir cet
veline eklenmesini sağlıyan kanun tasarısı ko
misyonumuzca da aynen kabul olunmuştur.
Genel Kururlun tasvibine arz edilmek ve ön
celikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Başkan
Başkanvekili
Trabzon
Sakarya
A. Ş. Ağan oğlu
K. Yurdakuler
Sözcü
Kâtip
izmir
Yozgat
N. Mirkelâmoğlu
C. Sungur
Adana
Afyon Karahisar
K. Sarıibrahimoğlu
M. Turgut
İmzada bulunamadı.
Ankara
Ankara
N. Beıkkan
M. Ete
Artvin
Balıkesir
S. O. Avcı
A. A. Bolak
Burdur
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
H. Otan
S. Kurutluoğlu
İmzada bulunamadı.
Çanakkale
Diyarbakır
Ş. İnan
H. Güldoğan
İmzada bulunamadı.
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Giresun
t E. Kılıçoğlıı
îçel
C. T. Okyayuz
îzmir
N. Kürşat
Kastamonu
S. Keskin
Kırşehir
A. Bilgin
Konya
A. Onar
Mardin
Ş. Aysan
Niğde
R. Soyer
Rize
C. Yalcın
İmzada bulunamadı.
Sakarya
N. Bayar
Siirt
A. Yaşa
İmzada bulunamadı.
Trabzon
A. Şener
Tunceli
M. A. Demir
İmza da bulunamadı.

Gümüşane
S. Savacı
İmzada bulunamadı
İzmir
î. 0ursan
Kars
K. Okyay
Kayseri
H. Dikeçligil
Konya
M. Dmekli
Konya
R.Özal
Niğde
K. Bayhan
İmzada bulunamadı
Ordu
Ş. Koksal
Sakarya
- B. Akdağ
Sakarya
M. Gürer
Tabiî Üye
S. Gürsoytrak
Trabzon
A. R. Uzuner
Van
F. Işık

B A Ş K A N — Tümü üzerinde söz iıstlyen?..
Buyurun Sayın Batar.
ISUPHÎ BATUR (iSinlop) — Efendim, sene
nin sonuna geldik, 'bunu pek arilıyamadım ; böy
le 10 ımilyon, 20 milyon geçiyor. Rica edelim
Ve'kil izalhat verisin. Senenin slonuna bir ay kal
mış, neye şimdiye kadar kullanılmamış, öte ta
rafta nemden artmış, bunlar hakîkında Sayın Ve
kil izahat verirse memnun oluruz.
»BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
(BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET
ONİAT (Ordu Milletvekili) — Efendim, :bu ak
tarma, Ibiliyor'sunuz, Karakolları bütçesinin kenIdi 'bünyesi içinde yapılmakladır. Malhiyeti şu
dur; İl ve köy yolları için 1963 yılı bütçesine
'1115 milyon lira ödenek konmuştu. Bu ödenekten
Ibilâlhara 65 milyon lira ayrılarak yine il ve köy
yolları için dışarıdan kamyon mubayaa edil

miştir. îl ve köy yolları yapımı için daiha ev,Vel
1115 milyfon lira ödenek kabul edildiği için bu
esaslar dairesinde 67 vilâyete tevzialt yapılmış
ve vilâyet ihulsusi idareleri, nafıaları da bu 115
milyon liraya göre programlarını t e rjt'ib etmiş
tir. Taihsisalttan 65 milyon lira makina ve teç
hizat için ayrılınca; biliyorsunuz ki, taihminen
bir ay evvel ıburaya 20 milyon liralık bir ek
ödenelk getirmiştik. Biraz evfvel arz ettiğim gi
bi sadece bu eksik kalan 65 milyon liralık kıs
mı telâfi etmek için. Tabiî taihlsisat kâfi gelme
miş illerin ve nafıalardaki şoförler ve köy
yollarında çalışan diğer niüstalhdem maaş alamıyacak duruma düşmüşlerdir. Bunu telâfi öt
mek için, evvelce il ve köy yolları için ayrıl
mış olan 115 milyon liralık ödeneği bu ek öde
neklerle tamamlıyoruz, telâfi etmiş oluyoruz.
Konunun mahiyeti budur.
SUPHİ BATUR (iSinop) — Daha evvel hesabedilmedi mi?
.
/BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HlîlKMET
ONAT (Ordu Milletvekili) — Hesalbedilmemiş
diye bir şey yoktur. Konu şu; evvelce 115 mil
yon lira köy ve il yolları için bir ödenefk ayrıl
mış idi. Bilâlhara köy ve il yollarının daha iyi
taklvi'ye'si için ıbıı taihsisalttan 65 milyon liralık
makina getirilmiştir. Hükümet bu tahsilattan,
'bu .makmaları getirirken il ve köy yolları için
nakden kabul edilmiş olan ödeneıği de bu suret
le temin etmek arzusundadır. Yani Nafıaya il
ve köy yolları için hem makinaları temin etmiş
olacaktır, ve peyderpey gelmektedir, hem de
bütçe ile kalbul edilmiş olan 115 milyion lira
ödenek /kendilerine köy ve il yollarının matlup
bir şekilde yapılajbilmesi için sağlanmış olacak
tır. Bu maksatla bu aktarma yapılmaktadır.
NİHAT PASİNLÎ (Erzurum) — Bir sual
soracağım.
BAŞKAN — Buyurun.
NİHAT PAJS1NLÎ (Erzurum) — Bu gelen
vasıtalar vilâyetlere hangi esaıs dâhilinde tah
sis edilmiştir?
BAŞKAN — Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET
ONAT (Devamla) — Gelen vasıtalar vilâyetlere
yol durumlarına göre, makina park durumları
na göre, vilâyetin coğrafi durumunun arızalı
olup olmaması esasına göre tertiplenmiştir. Şu
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anda liste yanımda yok. Arkadaşım arzu huyururlar'sa bir- dahaki olturamda yalhuit hususi
malhi'yette kendilerine listeyi takdim ederim.
IBAŞKAN — Sayın VaMi Gerger.
VAKFİ GERGER (ITrfa) — Şimdi, tediye
mi -lâzınıgelen 'blorç var /mı, matı allı idarelerce1?
IBAYTNDIRLIİK BAKANI ARİF HİKMET
ONAT (Devamla) — Efendim, duruim şu: Biz
ibu 115 miliyıon lirayı bütçe kalbul edilince, vilâ
yetlere hususiyetlerine ıgöre taksim etmişiz. Sbnra ödenekten 65 milyon liralık kamiylan alının
ca, 'bu durum ortaya çıkmıştır. Telihiîs etmemişiz.
!
Bu 115 milyon lira 4 taksit halinde ödenecek;
vilâyetleri nci, 2 nci, 3 rıoü taksitleri ödemiş,
fakat 4 ncü taksit açıkta kalmış. Simidi kalbul
edilecek aktarıma ile /bu 4 ncü taksitleri ödiyeceğiz.
VASFİ GERGER (ITrfa) — Şimdi, bu öde-
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necek taksitle yeniden iş mi yapılacak yoksa
evvelce vâki işler karşılığı talhasstui eden borç
lar mı verilecek?
BAYINDIRLIK BAKANI ARİF HİKMET
ONAT (Ordu Milletvekili) •— Hayır, efendim,
taahhüdettikleri borçlara ve maaşlara verecek
ler.
BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı?..
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı tertip
leri arasında 23 860 000 liralık aktarma yapıl
mıştır.
BAŞKAN — ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvel
leri okutuyorum :

CETVEL
B.

Düşülen
Lira

Ödeneğin çeşidi

(A/l)
307 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2)
İstimlâk ve satmalmalar
17 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
712 İl özel idarelerine (nakit, makina ve yedek parça olarak dağıtım şek
li Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilir.)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
771 Karayolları yapımı, onarımı ve bakımı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
791 Konsolide borçlar
6 360 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Eklenen
Lira

1 500 000

705

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz ede
ceğim.
(Birinci madde tekrar okundu.)
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli
cetvelin 712 nci (ti özel idarelerine, «Nakit, ma
kina ve yedek parça olarak dağıtım şekli Ba-

11 860 000
10 500 000

yırıdırlık Bakanlığınca tesbit edilir.») bölümüne
10 140 000 lira ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen?...
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvelin 2 nci (Hazineden yardım) bölümüne
10.140 000 lira eklenmiştir.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?...
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?...
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini
Maliye ve Bayındırlık Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?...
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen 1.
Yok. Tümü açık oylarınıza arz edilecektir.
3. — T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Ko
operatifleri ve Emniyet Sandığı memur ve hiz
metlilerine 100 ncü yıl dönümü ikramiyesi veril
mesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân ko
misyonları, raporları (M. Meclisi 2/463, C. Sena
tosu 2/115) (S. Sayısı: 378)
BAŞKAN — Efendim,
önerge var, okutuyorum :

gündemle ilgili iki
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Yüksek Başkanlığa
Bütee Komisyonunca hakkında öncelik ve ive
dilik kararı ahnmış olan ve birinci görüşülmesi
yapılacak işler meyanmda bulunan T. C. Ziraat
Bankasına ait kanun teklifinin müzakereye alın
masını hvz ve teklif ederim.
Adana
Mehmet Ünal di
Yüksek Başkanlığa
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler
kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan (378)
sıra sayılı kanun teklifinin öncelik ve ivedilikle
görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Bütçe Komisyonu Sözcüsü
Kâzım Yurdakul
«T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratifleri ve Emniyet Sandığı memur ve hiz
metlilerine 100 ncü yıl dönümü ikramiyesi ve
rilmesi hakkında kanun teklifi»
BAŞKAN — önergenin ikisi de aynı mahi
yettedir. Tasarının öncelikle görüşülmesi isten
mektedir. önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir.
Bütçe Komisyonu?.. (Yok, sesleri) İlgili Ti
caret Bakanı veya Maliye Bakanı?.. (Yok, ses
leri) Bakan ve komisyon gelinceye kadar soru
lara geçiyorum, efendim.

6. — SORULAR VE CEVAPLAR
A — SÖZLÜ SORULAR
1. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para
ya dair, Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'in ce
vabı (6/192)
BAŞKAN — Sayın öztürkcine?.. Burada.
Başbakan adına Sayın Satır cevap verecekler.
Soruyu okutuyorum :
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki hususların Sayın Başbakan tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygı
ile dilerim.
İstanbul
Rifat öztürkcine

VE

CEVAPLARI

1. — Plân için sarf edilen para bütçe ile koordine edilmiş midir?
2. 1960, 396J, 1962 ve 1963 yıllarında ya
tırım için ayrılan paralardan ne miktarı fiilî
yani fiziki yatırıma, ne miktarı da personel üc
retine harcanmıştır?
3. Bu personel nerede çalışır ve nereden üc
retini alır?
4.
5.
par?

Nerelere ne kadar yatırım yapılmıştır?
Plânın kontrolünü hangi bakanlık ya

6. Harcama yetkisini bütçe ile Hükümete
veriyoruz fakat Hükümet bu parayı nereye ve
ne miktarını sarf ettiğine dair plândaki yeri ve
tatbikatı nedir?
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BAŞKAN — Devlet Bakanı, Sayın Başbakan
Yardımcısı Kemal Satır buyuran.
DEVLET BAKANI .VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI KEMAL SATIR (Elâzığ Milletvekili)
— Muhterem arkadaşlarım, Sayın İstanbul Se
natörü Doktor Rifat öztürkçine arkadaşımızın
sorularına cevabımı arz ediyorum :
Cevap 1 : Bilindiği gibi plân bir mânada
belli "bir hedefe ulaşmak için elde mevcut kay
nakların en iyi şekilde kullanılmasını ifade eder.
Plânın kamu sektörü içindeki hedeflerini ger
çekleştirmek için müracaat edilecek en mühim
vasıta ise bütçedir. Bu bakımdan, bütçe ile plân
hedefleri arasında koordinasyonun sağlanması,
arkadaşımızın sorusunda da işaret ettiği gibi zo
runludur.
Plânın ilk uygulama yılı olan 1963 yılı prog
ramının hazırlanmasında bu esas göz önünde tu
tulmuş ve bütçe içindeki ödeneklerin gerek ba
kanlıklar gerekse sektörler itibariyle dağılımın
da plân hedeflerinin gerçekleştirilmesi ön gö
rülmüştür.
Plânın 1962 Kasım aynının sonlarına doğru
kabul edilmiş olması, buna mukabil bütçe çalış
malarının aynı yıl Eylül ayında başlamış bulun
ması, ilk nazarda, bu hususun 1963 yılı prog
ramı için mümkün olmadığı kanısını uyandır
mış olabilir. Aslında bütçenin hazırlık çalış
maları Devlet Plânlama Teşkilâtı ile işhirliği ha
linde yürütüldüğünden, gerekli koordinasyo
nun plânın yürürlüğe girmesinden önce de sağ
lanması mümkün olmuştur. 1964 yılı için böyle
bir güçlük bahis konusu değildi, ve program büt
çe çalışmalarından önce tamamlanmıştır.
Cevap 2 : Bilindiği gibi yatırımlar bir yan
dan malzeme, diğer yandan da personel ve işçi
lik ödemelerini ihtiva ederler. Bu bakımdan

Kamu yatırımları
Oenel ve katma bütçe
Mahallî idareler
İktisadi Dev. Teş.
Özel yatırımlar
3. Yatırımlar toplamı

personel ve işçiliği fizikî yatırımdan ayrı müta
lâaya imkân yoktur. Teknik projelerin hazır
lanması ve kontrdlunda, ihale suretiyle yapıl
ını yan işlerin yürütülmasinde veya diğer yatı
rını işlerinde çalışan personelin istihkakları, ya
tırım olarak değerlendirilmektedir. Bu itibarla
bu gibi ödenekleri fizikî yatırımdan ayrı müta
lâada ne fayda ve ne de bu gibi giderleri fizikî
yatırım harcamalarından ayırmaya imkân var
dır.
Yatırım anlayışı bizde ve dünyada daima yu
karıda izah edilen kapsam ve anlamı içinde mü
talâa edilmiştir. 1963 yılından itibaren «plânla
mutabakat ve muvazilik temini maksadına bi
naen» istimlâkler, küçük onarımlar ve idame
giderleri yatırımlardan çıkarılarak, programlar
da yatırımlar, net olarak hesabedilmeye 'başlan
mışlardır.
Memleketimizde eskiden beri uygulanan ya
tırım, bâzı dış memleket uygulamalarında gö
rülen tarifelerden daha dar tutulmuşlardır. Me
selâ, Devlet Su İşleri, Devlet Karayolları ve
Bayındırlık Bakanlığı gibi sadece yatırımların
icra ve idamesi ile vazifeli dairelerin her türlü
giderleri, bâzı iktisadi kriter ve tatbikata göre
yatırım sayılabileceği halde, bu gibi idarelerin
cari ve merkeze ait giderleri bizim tatbikatımız
da cari gider olarak mütalâa edilmektedir.
Cevap 3 : Yukarıda belirtildiği gibi yatırım
harcamalarının, personel ve işçilik ödemelerini
de ihtiva etmesinin tabiî bir icabı olarak, is
tihkakları yatırım hesabına göre ödenen, perso
nel, yatırımcı dairelerde çalışır ve ücretlerini
bu dairelerden alırlar.
Cevap : (1-encl olarak yatırımların 1960 - 1963
yıllarındaki dağılışı aşağıdaki tabloda gösteril
miştir :

1960

1961

1962

1963

4 295 2
2 292 6
420 7
1 581 9
3 483 8
7 779 0

4 063 0
2 375 0
428 0
1 260 0
3 305 0
7 368 0

4 496 0
2 700 0
446 0
1 350 0
3 600 0
8 096 0

5 758 0
3 306 3
501 0
1 950 7
3 871 9
9 629 9
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Yukarıda arz edildiği üzere yatırını tarife
de yapılan değişiklik sebebiyle 1960 senesi ya
tırımları mütaakıp 3 senenin yatırımları ile
mukayese edilir durumda değildir. Zira 1961,
1962 ve 1963 yılları rakamlarında bu sene plâ
na uygun yatırım tarifine göre düzeltmeler ya
pılarak küçük onarım, transfer ve istimlâkler
bütçelerindeki anlayışla yatırım kabul edilen
miktarlardan indirilmiştir. Diğer bir ifade ile
1960 senesi için verilen rakamlar reci olarak
ifade etmeleri gereken yatırım miktarlarından
daha yüksektir. Bu durumun izalesi için son
üç sene için yapılmış olan tashihler daha eski
senelere uzatılacaktır.
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rinden dolayı Hükümete teşekkürü bir borç.
'bilirim. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
2. ~~ Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nın, İnebolu ilçesinde
meydana gelen sel felâketine dair,
Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215)
•BAŞKAN — Sayın Tuna burada, Sayın Sa
tır, cevap verecek misiniz?
DEVLET BAK ANI VE BAŞBAKAN YARDIiMClSI KEMAL SATIR (Elâzığ Milleıbvekili) — Henüz cevabını alamadık, efendim.
BAŞKAN — Hükümet henüz ceva'bmı ha
zırlamamış, hazırlayıp cevap verecekler.

Cevap 5 : Plânın uygulanması .her Bakanın
kendi görev ve sorumluluk sınırları içindedir.
Taibiatiyle Başbakan da uygulamaları kendi
görev ve yetkileri içinde kontrol etmekte, gerek
li koordinasyonu sağlamaktadır. Diğer taraftan
Devlet Plânlama Teşkilâtı uygulamayı izlemek
te, gerekli hallerde ve üç aylık dönemlerde ra
porlar hazırlamaktadır. Bu raporlar Yüksek
Plânlama Kuruluna sunulmakta ve aksıyan
hususların izalesi için gerekli tedbirler alınmak
tadır.
Cevap 6 : Plân ve program sınıflamaları
nın genel masraf formülleri içine sokulması tabiatiyle önemli bir mevzuudur. Bu yıl prog
ram ve bütçe harcamalarını karşılıklı göste
ren cetveller gerek .bütçe gerekçesi gerekse
programda mevcuttur. Ancak bununla yetinilmiyerek, bütçe bölümlerinin aynen plân sek
törlerine uydurulması yolunda hazırlanan ye
ni bütçe strüktürü, 1963 yılından itibaren yü
rürlüğe girecektir. Bu 'suretle plânda gösteri
len her rakamın bütçe tarafından ne ölçüde
gerçekleştirildiği belli olacağı gibi, plân uygu
lamalarının her sektörde bütçe içi daireler iti
bariyle gerçekleşme durumu yetkililerce bir
bakışta anlaşılabilecek, kontrol ve yönetim ko
laylaşacaktır.
. Arz ederim.

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu? Yok. Daha
önceki devrede 118 nci Birleşimde bulunmadı
ğı için sözlü soruları yazılı soru şekline çevril
mişi ir.

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine,
RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem arkadaşları m, Mulhtereım
Hükümetimizin vermiş olduğu cevaba teşekkür
ederken, bir hususu da ıbelirtm'ek -isterim. Sor
duğumuz s'oru 6 . 6 . 196>3 tarihinde idi. Yedi
ay, 15 gün sonra sorulan suale cevap verdikle-

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hümü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla
ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/224)
BAŞKAN — Sayın Dikeçligîl? Burada. Mil
lî Eğitim Bakanı? Yok. Gelecek birleşime bıra
kılmıştır.

3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Özel Şahingiray'm, 1963 yılında kurulacak olan
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe
dilen bir beyanata dair Millî Eğitim Bakarım
dan sözlü sorusu (6/221)
BAŞKAN — Sayın Özel Şahingiray? Bura
da... Millî Eğitim Bakanı? Yok. Gelecek Birle
şime bırakılmıştır.
i — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil'in,
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağlık
ve Sosyal Yardım
Bakanından sözlü sorusu
(6/222)
'BAŞKAN — Sayın .Turihangil? Yok. iSaym
Turhangil 10 ncu Birleşimde de bulunmadıkları
için sözlü soruları yazılı soruya çevrilmiştir.
5. — Cumhuriyet Senatosu M araş Üyesi Ne
dim Evliya'nın, Danıştay Birinci Başkanlığının
ne zamandan beri açık bulunduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/223)

C. Senatosu B :
7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Rasim Giray'm, Elâzığ vilâyeti köy yolları inşaa
tına dair sözlü sorusu ve Bayındırlık
Bakanı
Arif Hikmet Onatfın cevabı (6/225)
BAŞKAN — Sayın Giray? Burada.
Bakan?.. Burada. Soruyu okutuyorum.

Sayın

19 . 9.1963
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Elâzığ Vilâyeti Köy
Yolları inşaatı Hk.
Aşağıda yazılı hususatm Sayın Bayındırlık
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına delâletlerini arz ederim.
Saygılarımla.
Rasim Giray
Elâzığ Senatörü
1. 1963 yılı zarfında köy yolları inşaat ve
bakımı için Elâzığ valiliğine ne miktar tahsisat
gönderilmiştir?
2. Gönderilen yol inşaat tahsisatına mukabil
vilâyet dâhilinde ne kadar köy yolu inşa edil
miştir?
3. Alman bu neticeye ve Bayındırlık mü
dürlüklerinin imkân ve kapasitelerine göre köy
yolları inşaatının da Karayollarına devri düşü
nülmekte midir?
BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı.
BAYINDIRLIK BAKANI ARÎF HİKMET
ONAT (Ordu Milletvekili) — Yüce Senatonun
muhterem üyesi Rasim Giray arkadaşımızın so
rusuna arzı cevabediyorıım.
.1. 1963 yılı bütçesi ile Elâzığ vilâyetine il ve
köy yollarının yapım ve bakımı için Bakanlığı
mızdan 1 045 920 liralık yardım ödeneği ayrıl
mış olup bunun halen 883 599 lirası ödenmiştir.
Bu münasebetle şunu arz edeyim ki, bakiyesi de
biraz evvel kabul buyurmuş olduğumuz ek öde
nek Kanunu ile gönderilecektir. Ayrıca 11 özel
idaresi de il ve köy yolları için kendi bütçesin
den 70 380 lira ayırmıştır.
2. Ayrılan ödenekten 1963 yılı Eylül ayı so
nuna kadar köy yollarında yapılan işler :
A) Elâzığ - Ulukent Alnaae yolu 0 - 14 kilo
metreler arasında 14 Km. tesfiye, 11 Km. stabi
lize kaplama yapılmıştır.
B) İltisak, Karacaköyü, Ekinözü, Çiftlik,
Nişankaya, Periköprüsü yolu 0 - 10 kilometreler
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arasında 10 kilometre tesfiye, beş kilometre sta
bilize kaplama yapılmıştır.
O) İltisak, Davuthan, Gerkez yolu 3 - 6 ki
lometreler arasında üç kilometre toprak tesfiye
yapılmıştır.
G) Karakocan, Oayyolu 0 - 15 kilometreler
arasında 15 Km. toprak tesfiyesi, 3 Km. stabili
ze kaplama yapılmıştır.
Köy yolları inşaatının Karayollarına devri
konusuna gelince : Muhterem arkadaşlarım Büt
çe Komisyonunun bu seneki toplantısında arz
ettiğim gibi bu, üzerinde durulmaya değer bir
konudur. Fakat haddi zatında tahmin edildiği,
ilk anda zannedildiği kadar da basit değildir.
Biliyorsunuz ki Karayollarının bugünkü kendi
malzeme imkânlarının nispeten yükü zaten ağır
dır. Köy yolları denince, koyulan sabittir ki,
halen Türkiye'de 150 bin kilometrelik bir köy
yolu ile karşı karşıyayız.
Bu çok önemli bir
konudur, kendine has özelliği vardır. Şöyle ki,
şimdi biz, biliyorsunuz Karayolları güzergâh
ları tesbit edildikten sonra işe Devlet karışıyor.
Devlet karıştığı için istimlâk yoluna gidiliyor.
Bu istimlâklerde Karayolları da birçok hallerde
müştekidir. Ama köy yollarında bu böyle ol
muyor. Köy Kanunu meydandadır. Valiler,
kaymakamlar nafıa müdürleri ile el ele veriyor
lar. Haddi zatında yol, köylümüzün kapısına,
evinin önüne götürüleceği için o da bu yolların
yapılmasına karınca kararınca katılıyor. Hattâ
güzergâh tesbit edildikten sonra kendi arazisi
üzerinden yol geçiyorsa % 90 tatbikat bunu gös
teriyor ki; istimlâk bedeli tale'bi ile karşı karşı
ya gelinmiyor, istimlâk konusu küçümsenecek
bir konu değildir. Şunu kabul etmek lâzımdır
ki; bu köy yollarının yapımında istimlâk gibi
bir konu ile karşı karşıya kalsak bugün bütçe
den ayırdığımız ödeneklerle bu istimlâklerin,
yani köy yollarını yapmak için karşılaştığımız
istimlâklerin % 50 sini karşılıyamayız. Bu bir
realitedir. Buna muka'bil köy yollannm yapı
mını artırmak, hızlandırmak için - biraz evvel
kaibul ettiğiniz ödenek de onun içindi - vilâyet
nafıalarını takviye ettik. Bunların yol yapım
gücünü yüzde yüz artırdık, önümüzdeki yıl içe
risinde bakalım tatbikat ne gösterecektir. Vilâ
yet nafıa parklarını artırmaktan mütevellit köy
yapım işlerinde iyi netice alırsak, vilâyet makina parklarını yeniden daha büyük ölçüde tak
viyeye gideceğiz. Aksi halde başka tedbirler dü-
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şüneceğiz. Haddizatında şunu arz etmek iste
rim ki köy yollan ana hatlariyle belli olduktan
sonradır ki, bunun da Karayollarına devri dü
şünülür kanaatindeyim. Yani bu fikri ceffelkalem
reddetmiyoruz. Üzerinde işlemeye değer bir ko
nudur. Yalnız bugünkü şartlar altında birden
bire tahakkuk ettirebilmek imkânından mahrum
dur, saygılarımla arz ederim.
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sini işgal etmesine rağmen Vekil Beyin verdiği
izahatta adı dahi geçmemiş olması ile sabit olan
bir keyfiyettir. Muhterem Vekil Beyden istir
hamım, iş programına göre vilâyetlere tahsisat
verildiği vakit bunun tahakkuk edip etmediği
hususunu bilâhara takibetmek suretiyle vilâ
yetlerin kendi başlarına buyruk olmalarına mâni
olmasıdır. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Soru görüşülmüştür.

BAŞKAN — Sayın Giray.
RASÎM GÎRAY (Elâzığ) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlarım vekil beyenfendinin zahmet ettikleri izahata teşekkür ederim.
Mevzuun Elâzığ'ı değil bütün vilâyetleri ilgilen
dirmesi bakımından huzurunuza getirmek zaru
reti hâsıl olmuştur. Verdikleri izahata nazaran
Elâzığ'a şu kadar para gönderilmiş, şu kadar yol
yapılmış; netice itibariyle tesfiye ve stabilize
den ibaret olan her kilometre yola 20 - 30 bin lira
para sarf edildiği görülüyor. Bu malumatı ken
dilerinden sureti hususiyede almam mümkün
dü.
Arz etmek istediğim husus şudur. Vilâyet
ler malûmuâliniz, yeni sene bütçesinden kendi
lerine tahsisat alabilmek için bir iş programı
hazırlamaktadırlar. Bu iş programı hazırlanır
ken kendi teknik ve makina imkânlarını düşün
meden mümkün mertebe vilâyet bütçesinden
fazla tahsisat almak yoluna gitmektedirler. Gönderilen iş programına göre vekâletten alman bu
tahsisat, vilâyete intikâl ettikten sonra özel ida
re bütçesine geçmekte, fakat sene içinde Nafıa
Vekâleti, aldığım malûmata göre bu iş progra
mının tatbik edilip edilmediği hususunda vilâ
yetlerden malûmat istememekte, ancak sözlü
soru mevzuu olduğu vakit bu netice hakkında
vilâyetlerden bilgi almaktadır. Muhterem Vekil
Beyden istirhamım şu olacaktır. Vilâyetler yap
tığı iş programını velâlete takdim ettiği vakit
o vilâyetin makina ve teknik personel imkânını
mütalâa etmek sureti ile tahsisat gönderilmesi
ve gönderilen tahsisat ile iş programında sıraya
konmuş işlerin vaktinde yapılıp, yapılmadığı
hususunun kontrol edilmesi lüzumudur. Bu ya
pılmadığı takdirde yalnız iş programı ile vekâ
letten para alan vilâyetler bilâhara bir sözlü so
ru mevcudolduğu vakit izahat vermekteler ki,
bu, misâli kendi vilâyetimden olan bir nahiye
için geçen sene 120 bin, bu sene 140 bin lira gön
derildiği halde ve iş programının bir numara-

8. — Cumhuriyet
Senatosu Maraş
Üyesi
Nedim Evliya'mn,
karayolu ile birbirine bağlı
olmıyan vilâyetlere dair Bayındırlık
Bakanın
dan sözlü sorusu (6/234)
BAŞKAN — Sayın Evliya... Yok. 10 ncu Bir
leşimde de bulunmadığı için sözlü soruları yazılı
soruya çevrilmiştir.
9. — Cumhuriyet
Senatosu
Tabiî Üyesi
Kadri Kaplan'ın, Kara Harb Okulundan ilişiği
kesilen 1 459 öğrenciye dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/237)
BAŞKAN — Sayın Kaplan,
birleşime bırakılmıştır.

yok.

Gelecek

10. — Cumhuriyet
Senatosu
İskender Cenap Ege'nin, turizmle
dair sözlü soru önergesi, Millî
rizm ve Tanıtma bakanlarından
(6/240)

Aydın
Üyesi
ilgili öğretime
Eğitim ve Tu
sözlü sorusu

BAŞKAN — Saym Ege... Yok. Bir defaya
mahsus olmak üzere gelecek birleşime bırakılmış
tır.
11. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Âli Aksoy'un, kahve ve gazinolardaki kumar
aletlerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/241)
BAŞKAN — Sayın Aksoy burada... içişleri
Bakanı... Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere
gelecek birleşime bırakılmıştır.
12. — Cumhuriyet
Senatosu Afyon
Mustafa Yılmaz Inceoğlu'nun,
tahsile
edemiyen lise mezunlarına dair Millî
Bakanından sözlü sorusu (6/242)

Üyesi
devam
Eğitim

BAŞKAN — Sayın tnceoğlu burada. Millî
Eğitim Bakanı burada.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎBRAHÎM ÖKTEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Başkan,
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muhterem arkadaşlar, soru sahibi arkadaşımdan
özür dilerim. Bu soruya gereken cevabı rakam
lar üzerinden verebilecek durumda değilim. Üni
versitelerimizin bir kısmından henüz cevap ala
madık. Bugün telgrafla cevaplarını süratlendir
melerini istedik, önümüzdeki hafta içinde arzı
cevap edecek dununda olacağımızı zannediyo
rum. özür dilerim, efendim.
BAŞKAN — Sayın înceoğlu
musunuz.

kabul ediyor

MUSAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Afyon Karahisar) — Kabul ediyorum efendim.
13. — Cumhuriyet
Senatosu
Tabiî Üyesi
Mehmet Özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna dair, Başbakandan sözlü sorusu
(6/243)
BAŞKAN — Sayın özgüneş?... Burada. Baş
bakan adına cevap verilecek mi?.. Yok. Gelecek
birleşime bırakılmıştır.
14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın
O. Saim Sarıgöllü'nün, Devlet Tiyatrosu
Müdürlüğüne dair sözlü sorusu ve Millî
Bakanı İbrahim öktem'in cevabı (6/244)

Üyesi
Umum
Eğitim

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü?... Burada. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı burada. Soruyu okutu
yorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü ile ilgili
aşağıdaki sualin, Millî Eğitim Bakanı tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletlerini say
gı ile rica ederim.
19 . 12 . 1963
O. Saim Sarıgöllü
Aydın
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü Yönetim
Kurulu âzası ve opera bölümü sanatkârı Müjdat
Kutucuoğlu hakkında, Genel Müdürlükçe işine
son verilmesine mütedair işlem Danıştayca tetkik
olunarak tehiri icra kararı alınmıştır. Ancak, ara
dan geçen 2 aylık süre içinde Genel Müdürlük
bahis konusu tehiri icra kararına uymamıştır.
1. Sayın Millî Eğitim Vekili bu işlemden ha
berdar mıdır?.
2. Haberdar edilmiş ise; Danıştayda alman
tehiri icra kararını yerine getirmiyenler hakkın
da ne gibi bir işlem yapılmıştır?,

3. Keyfî muameleleri devam cdegelmekte
olan Genel Müdürlük idarecileri hakkında açıl
mış tahkikat ve soruşturmalar mevcut mudur?.
BAŞKAN — Buyurun Bakan.
MİLLİ EĞİTİM BAKANİ İBRAHİM ÖKTKM (Bursa Milletvekili) — Muhterem Başkan,
Muhterem Senato üyeleri; Sayın Osman Saim Sa
rıgöl) ü'nün sorularına cevaplarımı arz ediyorum.
1. Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün,
sözleşmesi yenilenmiyen Müjdat Kutucuoğlu hak
kında Danıştayca alınan 22 . 10 . 1963 tarihli ve
E 963/9879 sayılı yürütmenin durdurulması ka
rarma uymadığı iddiası varit değildir.
Danıştaym Müjdat Kutucuoğlu hakkındaki
yürütmenin durdurulması kararı, Devlet Tiyat
rosu Genel Müdürlüğüne 7 . 1 1 . 1963 tarihinde
tebliğ edilmiştir. Sözleşmesi Haziran 1963 ayı so
nunda bitmiş olan Müjdat Kutucuoğlu hakkında,
bu karar gereğince ne yolda işlem yapılacağı hu
susunda tereddüte düşüldüğünden durum Genel
Müdürlükçe 8 . 11 . 1963 günü bir yazı ile Bakan
lığıma intikâl ettirilmiştir.
Konu, Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine in
celettirilmiştir. Hukuk Müşavirliğince bu husus
ta düzenlenen raporda özet olarak :
a) Davacının, Genel Müdürlükteki eski göre
vine devamına engel olunmaması ve kararın uy
gulanmasını sağlamak üzere ilgiliye bu yolda teb
ligat yapılmasının uygun olduğu,
b) Yürütmenin durdurulması kararının uy
gulanması için ilgili ile yeniden bir sözleşme ya
pılmasının zaruri olduğu kanaatinde bulunulma
dığı, bü hususun ancak iptal kararı verildiği tak
dirde düşünülmesinin yerinde olacağı,
c) Görevine sözleşmesiz devam etmesi halin
de ilgiliye kanun uyarınca aylık adı altında bir
ödemede bulunulmasının malî mercilerce imkân
dâhilinde görülemiyeceği, ancak görev yaptığı tak
dirde ücret istihkakına mahkemece karar verilebileceği belirtilmiştir.
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü, Bakanlı
ğımız Hukuk Müşavirliğinin mütalâasına uygun
olarak. Müjdat Kutueuoğlu'na Danıştaym yürüt
menin durdurulması kararı karşısında Devlet Ti
yatrosundaki eski görevine devam etmesine Genel
Müdürlükçe engel olunmıyacağmı 11 . 11 . 1963
tarih ve 3719 sayılı yazı ile bildirilmiştir.
Diğer taraftan bir sanatkârla yeni sözleşme ya
pılması yetkisi 5441 sayılı Kanunun 5 nci madde
si gereğince yönetim kuruluna ait bulunduğundan
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Genel Müdürlük ilgili ile yeni bir sözleşme tanzi
mi konusunu yönetim kuruluna sunmuştur.
Yönetim kurulu 11 . 11 . 1964 tarih ve 385
sayılı toplantısında konuyu incelemiş ve sonuç
olarak, Danıştay kararında Müjdat Kutucuoğlu
ile 1963 - 1964 sezonu için yeni bir sözleşme ya
pılmasını gerektirici bir açıklık bulunmadığın
dan adı geçenlo-yeniden sözleşme yapılmasına
lüzum görülmediğine karar vermiştir.
Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü Muhase
be Müdürlüğü de yürütmenin durdurulması ka
rarı karşısında Müjdat Kutueuoğluîıa ücret
ödenmesi
imkânını
Maliye
Bakanlığından
12 . 11 . 1963 gün ve 563 sayılı yazı ile sormuş
tur. Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve
Muhakemat Genel Müdürlüğünün, 30 . 11 . 1963
tarih ve 4198/5630 sayılı cevap yazısında özet
olarak :
a) Sanatkârlarla mütahassıs hizmetlilerin
istihdamı ve hizmete devamları ve hizmetleri
karşılığı ücret ödenmesinin aneak senelik sözleş
me yapılması ile mümkün olduğunu, sözleşme
yapılmadan her hangi bir şekilde hizmet ifasının
kabul edilemiyeecği,
1>) Danıştayın yürütmenin durdurulması ka
rarının, idareyi sanatkârla yeniden sözleşme yap
mayı zorlayıcı mahiyette bulunmadığı,
c) Yürütmenin durdurulması
karalından,
dâva sonunda davacının hak ve statüsüne halel
getirilmemesi halinin anlaşılması gerektiği ve bu
sebeplerle yönetim kurulunca 11 . 11 . 1963 tari
hinde verilen 385 sayılı kararın yerinde görüldü
ğü bildirilmiştir.
2. Yukarda açıklandığı üzere Müjdat Kutu
cuoğlu hakkındaki Danıştaym yürütmenin durdu
rulması kararının en ufak gecikme ve ihmale yer
verilmeden uygulanması yolunda gereken her tür
lü işlem yapılmıştır. Devlet Tiyatrosu Genel Mü
dürlüğü idare olarak bu konuda tamamen hukuk
yetkililerinin mütalâalarına uygun hareket etmiş
tir.
3. Genel Müdürlük idarecileri hakkında bu
konuda tahk'kat açılmamıştır.
BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü.
OSMAN ıSAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) —
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Sena
tosu Üyeleri; mevzuuıbahs sözlü soruyu iki yön
den vermiş bulunuyoruz. Birisi Anayasa ile do
kunulmazlığı olan, müstakil hüviyeti olan idari
yargının, idari 'kazanın vermiş olduğu kararla-
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rın devlet dairelerince ne yalda mütalâa edildi
ğini öğrenmek, buna muhalif .hareket edenler
hakkında ilgili Bakanlığın tutumunu tesbit et
mek içindir.
Hâdise muhterem Maarif Vekilinin kendisine
verilen izahat dairesinde açıkladığı şekilde cere
yan etmemiştir. Devlet Tiyatrosu Umum Müdür
lüğünün mevcut kanunundan sonra, çıkması ik
tiza eden talimatname, yönetmelik, kanunun
tatbikine başlandığı andan bugüne kadar maa
lesef hazırlanıp çıkarılmamıştır. Devlet Tiyat
roları Umum Müdürlüğü Yönetim Kurulu, aynı
zama.nda tiyatronun opera bölümünün ve bale
bölümünün birer temsilcisiyle terekküp etmek
tedir.
îşte bu teımsilci yâni opera bölümü temsilcisi
olan Müjdat Kutucuoğlu yönetim kurulunda
kendi bölümüne ait bâzı hakları müdafaa ettiği
içindir ki, kanunun ve mukavelenin tayin ettiği
haklara riayet edilmeden Müjdat Kutueuoğlu'nun mukavele süresi bitmiştir diye işine niha
yet verilmiştir. Bu keyfi bir harekettir, bir idari
tasarruftur. Bundan sonra ne olmuş? Müjdat
Kutucuoğlu Devlet Şûrasına, Danıştay® müra
caat etmiş; Danıştay, açılan dâvanın şekline ve
talebe göre gereken tebligat ve cevaplar tekev
vün edinceye değin, icranın tehirine karar ver
miştir. İcranın tehiri adlî kazada muamelâtı ol
duğu yerde durdurur. İcra İflâs Kanunu mad
de 40. İdari kazada ise muameleyi eski yerine
irca eder, ipka eder. Bu yolda hareketi iktiza et
tirir. Yâni tehiri icra kararı idari tasarrufu baş
ladığı noktaya irca eder. Yâni kendisini işe al
ması iktiza eder ve -gereken mukavelede mukay
yet ücretin kendisine tediyesi idari kazanın emri
iktizasındandır. Bundan sonra iptal dâvası ne
ticelendiğinde eğer bir sonuca varırsa ya ken
disinin tamamen alâkası (kesilir veyahut kendi
sinin alâkası katiyet ifade eden bir hukuk ni
zamı içinde her hususa şâmil olmak üzere devam
eder. Taraflı hareket eden ve Bölge Tiyatroları
Kanununda görüleceği üzere Türk temaşa haya
tında imparatorluk tesis etmek kararında olan
Devlet Tiyatroları Umum Müdürü bu tehiri icra
karşısında, bir tebligat yaparak diyor ki, «siz
vazifenize devam etmek isterseniz mâni olunulmıyaeaktır.» Muhterem Vekil de aynı şeyi teyldediyor. Tehiri icra 'kararma uyulmak eğer ik
tiza ediyorsa, bu mecburi ise, yapılacak tebligat
eğer siz gelirseniz, size mani oiunmıyaeaktır gi-
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bi hukuk anlamının tasarrufunun dışında bir
tebligat olmaz. Filân tehiri icra kararı mucibin
ce işlem şu noktada durmuştur. Filân tarihe ka
dar vazifenize başlayınız diye, katiyet ifade
eden, tasarrufu ifade eden, bir mâna ihtiva et
melidir. Yoksa keyfi olarak eğer gelirseniz size
mâni olummıyacaktır gibi bir şekle gidilmez.
Kaldıki, ıbir de bu tehiri icra kararının mahiye
tinin ne olduğu, nereye gittiğine dair Devlet
Şûrasına vâki bir tavzih dilekçeleri vardır. Bu
tavzih dilekçesine Devlet -Şûrası tehiri icra ka
rarının mânasının gayet sarih oldtığumu, tav
zihe muhtaç hiçbir keyfiyet olmadığı hususu
yine bir kararla 'bildirilmiş ve bu karar da yine
kendilerine tebliğ edilmiştir.
Şimdi hâdisenin birinci tarafı şu: Demek ki,
Devlet 'Tiyatrosu Genel Müdürü idari kaza or
ganı olan, .Danıştayım kararımı kaa'le almıyacak
kadar mütecaviz, kaale almıyacak kadar kendi
sinde kuvvet .gören ve maalesef Vekâleti tara
fından -gayri nizami surette himaye gören bir
müessesenin mümessilidir. Ve o kadar ki, bu
bir hâdise değil; mütaaddit hâdiseler aynı mü
essesede cereyan etmekte ve kendi hususi kale
mimde çalışan bir şahsı vazdfesiz olarak polis el
bisesi giydirmek suretiyle sahneye çıkar, adam
döver o adam hakkımda hiçbir muamele yapıl
maz. Çünkü lâyuseldir. Çünkü idari kaza mercii
bu zat hakkında çalışmaz ve ne hazindir ki, ip
tal karan da Şûrayı Devletten çıkmıştır. Fakat
Maarif Vekilinim haberi yoktur.
lESAiT MAHMUT KARAKURT
Nasıl haberi yok [Maarif Vekilimin.

(Urfa) —

O. SAÎM SARIGÖLLÜ (Devamıla) — Üzü
lerek arz edeyim.
BAŞKAN — Devam buyrun, siz.
O. SAÎM SARIGÖLLÜ ((Devamla) — insanı
üzen nokta bu. Yoksa her hamgi bir şahsın muay
yen bir müessesede alâkası kesilebilir; bu şahıs
haklı veya haksız olabilir. (Bizi üzen ve rencide
eden taraf masıl olur da Anayasa ile kuvvetler
tefriki esasına göre müstakil hüviyeti olan bir
idari kaza kararı bir idari merci tarafından icra
edilmez ve desteğini, hukukî teminatını da Maa
rif Vekâletinde bulur. (Biz böyle bir zihniyeti,
maalesef oldukça üzücü bulmaktayız. Hangi hu
kuk müşaviri cesaret eder de Anayasanın tâyim
ettiği şu zihniyeti ve yetkiyi değiştirebilir. Evet
belki insanoğlu kendi dilediğine (göre birtakım

mütalâalar verebilir. Ama Anayasa maddeleri,
Anayasa hükümleri üzerinde zannediyorum ki,
Maarif Vekâleti Hukuk Müşavirinin de bir tef
sir yetkisi yoktur. Yüksek heyetinize, Anayasa
nın tanımadığı tefsir yetkisini, acaba Maarif
Vekâleti Hukuk Müşaviri nasıl oluyor da kendi
sinde buluyor. Deniyor ki; malî .organlardan so
ruldu, kendisine ücret verilmesi
hususunda
müteredit kaldılar. Maliye Vekâleti diyorki, bu,
mütedavil sermaye mevzuuna giren bir mües
sesedir, biz bunlarım hesaplarını kitaplarını tet
kik etmeyiz. Ancak bir suiistimal varsa, maliye
müfettişi müdahale eder, bunun dışında sarfi
yat bizi ilgilemdirmez. Kimi ilgilendirir, Devlet
Tiyatrosu Uimum Müdür ve onun ita âmiri olan
yetkilileri, ilgilendirir.
îstarham ederim, memlekete bir taraftan hu
kuk nizamımı getirmek, bir taraftan hukuk dev
letini kurmak içim bütün çaba ile herkes çalı
şır ve fakat bir müessese mütemadiyen diren
mekte ısrar eder. Hattâ bu mevzu ile uğraşam. larla bir nevi alay eder. Deniyor ki, mademki
bir mukavele yapılmış ve bunun -müddeti bit
miştir; binaenaleyh, biz yenilenımemesi hakkın
da karar verdik. Kim veriyor? Yönetim Kuru
lu.. Hangi yetkiyle? Kazaya intikal öden mev
zular •hakkında Yüksek Heyetinizin dahi müta
lâa beyan edemezken kazaya intikal eden bir
mevzuda bizler 'Teşriî Organ olarak, 3 kuvvetin
banisi o'lan Teşriî Organ olarak bir mütalâa ve
müzakere açamazken, nasıl oluyor da Devlet
Tiyatrosu yönetim kurulu, idari kazaya intikal
etmiş olan bir mevzuda «efendim, biz bu mu
kavelemin tahdidine veya yeniden yapılmasına
muvafakat etmiyoruz» diyemezler. Çıkarılan ip
tal kararımı infaz etmemek için peşin birtakım
hükümlere varılmakta ve maalesef Maarif Ve
kâleti de bu zihniyeti kendi hukuk müşavirin
den aldığı mütalâa ile bir nevi Anayasaya karşı
ve gömül kırmamak gayesiyle direnmek yoluna
gitmek gibi bir durum içindedir. Bu memle
kette ya idari kaza vardır, Anayasa teminatı al
tındadır ve bu verilen karar infaz edilir, bir
uımum müdürün keyfine bırakılmaz veya bu
memlekette bir Anayasa yoktur, onun teminatı
altında idari kaza yoktur, Devlet Tiyatrosu
Umum Müdürü dilediği şekilde hareket eder ve
bizler seyirci kalırız. İstirham ederim; ben is
terdim ki...
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BAŞKAN

Sayın Sarıgöllü, bir dakikanız

var.
O. SAÎM SARIGÖLLÜ (Devamla) — Muh
terem Maarif Vekili hiç olmazsa iptal kararının
çuktığıını ve bu idari kaza kararının ne mahiyette
olduğunu bilerek buraya gelip; evet iptal ka
rarı çıkmıştır ve binaenaleyh, vazifeye iade edil
miştir, sorumlular hakkında da takibat açılmış
tır gibi bir netice ile gelmeliydi. Yoksa efen
dim biz mütalâa aldık kendinden; bizim hukuk
müşavirinden; Allah ziyade etsin muhterem Maa
rif Vekiline. Fakat birgün idari kazanın üstün
de kaza mercileri vardır; hem kendisinden hem
Sayın Tiyatro Umum Müdüründen soracaklar
dır.
BAŞIKAN — Buyurun Sayın Bakan.
«MttLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM OK
TUM (Bursa Milletfvekili) — Muhterem Saim
Sanlglöllü arkadaşımızı bendeniz de dikkatti e
dinledim. Olayın takilbettiği seyri arz ettim.
Müjdat Kutucuoğlu yönetim kurulunda o ku
rulun müşterek olan vazifesinin ifası sırasmida
yönetim kurulunun çalışmalarına aykırı bir tu
tumundan dolayı, müddetti sona ermiş olan mu
kavelesini yenilemek ve yenilememek yetkisi
kendi elinde 'bulunan yönetim kurulu tarafın
dan mukavelesi yenilenmemek gîbi bir cezaya
çaktırılmış. Müjdat KutUouıo'ğlu Danılştaya baş
vurmuş, Danıştay tehiri icra kararı vermiş. Te
hiri icra kararı Saim Sarılgöllü arkadaşımızı
tatmin edici olsun, olmasın tat'bik edilmiş. An
cak mukavelesi müddeti sıonunda yenilenmemiş
bulunan Müjdat Kultucuoığlu'nun ücretinin öde
nip Ödenmemesi konusu hukukî yönden tetkik
edilmiş; gerek Millî Eğitim Bakanlığının Hu
kuk Müşaviri tarafından, gerekse Maliye Vekâ
leti Hukuk Müşarviri tarafından, ödenemiyeceği
netftcesine varılmış. Hiç şüphesiz,
Danılşltayın
alacağı kesin iptal kararı elbette ki birtakım
hukukî neticeler doğuracak. ama, Sayın Saim
Sarıgöllü arkadaşımın şimdi söylediği iptal ka
rarı henüz Bakanlığımıza intikal etmemiştir.

lundalki husus tek mesnet ise, doğrusu zayıftır.
Ama yine bu arkadaşım, Muhterem Heyetinize
mensup her üye kadar çok iyi bilirler ki, tiyat
ro topluluğu kolay idare edilir bir
topluluk
değildir. Gelmiş geçmiş bulunan bütün müdür
ler hakkında hemen hemen büyük ölçüde şikâ
yetler edilmiştir. Arkadaşım bu 'toplulukların ne
kadar nazik 'bir idareye lüzum gösterdiğini ve
kolay kolay zaptedilmez olduğunu bilirlerse tah
min ederim ki Tiyotro Müdürüne yönelttikleri
tenkidlerde bira.z daha müsamahalı olurlar.
Bendeniz, Bakanlık görevini üzerime aldığım
dan beri bu tiyatro konusu üzerinde elimden
geldiği kadar, anlıyaıbildiğim kadar hassasiyet
le durmaya çalıştım ve kendi bilgisizliğimi bu
konuda yetki sahihi insanların bilgileriyle tak
viye ederek tutumumu ona göre tanzim etme
ye çalıştım. Bu konuda eğer hakikaten tehiri
icra kararı alınmış ise Vekâlete elbette ki, in
tikal edecektir. Bunun talbiî olarak hukukî ne
ticelerini de sağlamaya çalışacağz.

Bu vesileden istifade ederek, arkadaşım,
Devlet Tiyatrosu Umum Müdürü hakkında bir
takım ithamlar yürüttüler. Bendeniz bu itham
ların, Müjdat Kutucuoğlu
hakkında alınmış
olan kararla bağdaşır yönünü göremedim. Ken
disinin kaleminde çalışan bir zata polis ellbisesi
giydirerek birtakım inzibati tedbirler aldığı yo-

481

BAŞKAN — Soru görüşülmüştür.
15. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik Inci'nin, İstanbul Boğazında
vukua
gelen kazalara dair sözlü sorusu ve Ulaştırma
Bakanı Ferit Alpiskender'in cevabı (6/245)
BAŞKAN — Sayın Tevfik tnci? Burada. Sa
yın Ulaştırma Bakanı? Burada... Soruyu oku
tuyorum. Oylarını kullan'mıyan sayın üyeler
var m i l . Yok. tki açık oylama işlemi bitmiştir.
24 Aralık 1063
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sıorularımm, Sayın Ulaştırma Ba
kanı tarafından Senatoda sözlü olarak cevap
landırılmasına aracılığınızı arz ederim.
Zionjguldak Senatörü
'Tevfik ftnei
Akar yakıt yüklü tankerlerin İstanbul Bo
ğazından geçişleri sırasında, ancak slon iki se
nedir şahidi olduğumuz ve gittikçe sıklaşan
Boğaz sularındaki deniz kaızalarının Bakanlığı
nızın da dikkatini çekmiş olduğuna şüphe yok
tur. Buna göre :
1. Bir müddet evvel Beykoz açıklarında iki
tankerin müsademesi neticesi meydana gelen ve
Boğazı tehdideden tanker yangını, son günler
de bir tankerin bir yalıyı yıkarak Rumeli Hi
sarı kıyılarına baştan kara oturması ve diğer
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bir tankerin Anadolu Hisarında iki yalıyı çö
kerterek karaya "bindirmesi gibi hususiyet arz
eden hu deniz kazaları Bakanlığının görüşüne
ıgöre, dikkatsizılik yüzünden mi meydana ,gelmiştir, yoklsa tonajları <bir hayli artmış olan
bulgunun tankerlerinin artık İstanbul Boğazı
nın dar ve akıntılı sularında tam bir manevra
serbestîsine sabibiolamayiişları neticesi mi hu ka
zalara seibeibiyet verilmektedir?
'}. IBoğazm özelliği ve baihse konu deniz
kazalarının da arz ettikleri karakter karşısın
da mal ve can emniyetinden başka, Boğaz su
lan ve İstanbul şeihrinin her iki yakası için
korkunç bir yangın tehlikesi ihtimalinin belir
miş olduğu kabul edileibilinir mi? Bakanlığını
zın hu konudaki gtirföşü nedir?
:>. (Bugünkü şartlar muvacelhesinde Boğaz
sularında tekerrür edeceğine hiç şüphe olmıyan
benzeri deniz kazalarına meydan veril memesi ko
nusunda Bakanlığınız ne düşünmektedir, mani
olucu tedbirler almak kararında mıdır, veya no
gibi tedbirler almak yolundadır?
BARKLAN —- .Sayın Ulaştırma Bakanı.
UDAŞTTKMA BAKlANI FERİT ALP'İSKÎENDER (Manisa) —Muhterem Başkan, muh
terem senatörler; sön senelerde İstanbul Bmğazını ve îstantbul Boğazında İstanbulu tehdideden
müjhim bir tehlikeye parmak basmış olması iti
bariyle Cumhuriyet Senatosunun Zonguldak
Üyesi Sayın Amiral Tevfik îuci'ye Ulaştırma
'Bakanı olarak teşekkürle sözlerime başlamak
isterim.
ıMulhterem arkadaşımızın bu vesile ile, Ba
kanlığımızın dikkatini bu memleket
gerçeği
üzerine çekmiş olması ve hu hususta.
gerekli
tedbirlerden hir kısmının alınmasında hissem
bulunması itibariyle de ayrıca minnettarım.
iSayın Amiral Tevfik İnci'nin sorulanın din
lediniz. Oevaiplarımı. kendilerinin sorularına
muvazi olarak arz edeceğim;
1. ıSıon zamanlarda İstanbul Boğanında vukuhulan deniz kazalarının sebepleri dört ana
noktada toplanabilir.
A) Cemilerin tonajı 50 000 ton ve boyla
rının 2i20 metre artmış' olması sebebiyle Boğa
zın dar istikamette şiddetli değişik akıntılı su
larında manevra imkânının zorlaşması,
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t>) «Boğaz trafiğinin şeJhir hatları ve kü
çük meratip hariç olmak üzere bir ayda ortala
ma olarak I 000 gemi civarında yükselmesi;
ıC) Sis ve fırtına gibi tabiat hâdiselerinin
de kazaların vukuunda rol oynaması.
D) NiSbet itibariyle az dahi olsa vukubulmuş olan kazalarda, gemiyi sevk ve idare eden
lerin tedbirsizlik ve dikkatsizlikleri.
(Birinci soruyu bu şekilde
cevaplandırmış
oluyorum. İkinci soruya geçiyoruz.
14 Ocak İftfîO da vukubulan W'orld Harr•many ve Peter Zarronic tankerlerinin çarpışma
larından başka tanker kazası olmamıştır. Bu
tarihten sonraki Rumeli TTisarmdaki ve Anado
lu Hisarmdaki doklara bindiren gemiler kuru
yük gemileridir. Bununla beraber, bilhassa akar
yakıt hamulesi ile Boğazda seyreden tankerle
rin çatışmaları ve salhillere bindirmeleri halin
de yanığın zııihuru her an beklenebilir. Buna mu
kabil yangınlara zamanında ve tesirli suretle
müdaihale edebilecek ve şeihri telhdideden âfet
ten koruyabilecek kudrette İstanbul Belediyesi
bünyesinde hemen hemen bir vasıta yok de
mektir. Oositti toplantılarda varılan kararlara
göre üç aded modern yangın savunma gemisi
alınmak suretiyle, İstanbul Belediyesinde bir
deniz itfaiye teşkilâtı kurulmasına kesin zaru
ret görülmüştür. Ancak 10 - 15 milyon liraya
'baliğ olabilecek bu teşkilâtı realize etmeye İs
tanbul Belediyesinin malî kudreti kâfi görülme
mektedir. Ayrıca İstanbul deniz itfaiyesinin ku
rulması için geçecek zaman içerisinde denizde
'başlayıp, karaya intikal eden ve kıyı bölgesi ile
rıih'tunlarda bulunan gemilerde çıkması muhte
mel yangınları zamanında ve müessir bir şe
kilde sönd'ürdbilmek için İstanbul kara itfaiye
sinin de.araç, ^ovec ve teknik cihazlarla takvi
yesi çıok lüzumlu görülmüştür.
'Deniz kazalarına meydan verilmemesi konu
sunda Bakanlığın almakta olduğu tedbirler şu
suretle özetlenebilir :
A.) (Bugünün ihtiyaçlarına cevap vereme
diği anlaşılan İstanbul eski Liman Nizamname
si tadil edilmiş ve bakanlıkların
mütalâasına
sunulmuştur. Yeni Nizamname ile Boğaz trafiği
ve seyrüseferle ilgili diğer hususlar daha güve
nilir bir şekilde tanzim olunmaktadır.
•B) Bilhassa "ölçüleri çok. büyümüş bu
günün tankerlerine mevcut kılavuzlarımızdan
en tecrübeli olanlarının verilmesi hususu tanzim
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edilmiştir. Gemilere gidecek k ı l a v u z l a r ı n
bir•birleriyle anlaşa ! bilmesi için telsiz telefonla teç
hizleri k a r a r l a ş t ı r ı l m ı ş ve b u n l a r ı n s a t m a l m maları için h a r e k e t e geçilmiştir. Bu m ey anda.
son defa A m e r i k a ' d a n getirtilmiş bulunan ve
içerisinde r a d a r , telsiz t e l g r a f gibi .gemi arayıcı
fenerler ve lüzumlu diğer tedhizatı b u l u n a n bir
gemi, muıhalbere ve idare merkezi olarak Hay
darpaşa, mendireğine demirlenecektir.
Telsiz telefonlarla tedhiz edildikten
sonra
kılavuzlar da bu merkeze b a ğ l a n a c a k t ı r . Halen
d u r u m l a r ı kâfi görülmiyen B o ğ a z d a k i deniz fe
nerlerinin uslalhı da ele alınmıştır.
Yenilerine
ilâveten kurulacağı gibi mevcutların da takvi
yesi cihetine gidilecekti!-. A k a r y a k ı t
yüklü
t a n k e r l e r i n îstanlbul B o ğ a z ı n d a n
munlhasıran
gündüz geçmeleri hususu denizcilere ilân sure
t i y l e tavsiye edilecektir. Boğazdan geçen ge
milerin mensup b u l u n d u k l a r ı devletler nezdinde
Dışişleri Bakanlığımız teşebbüslerde b u l u n a c a k
ve gereken tavsiyeleri y a p a c a k t ı r .
S o r u l a n "sualleri bu şekilde
bulunmaktayım.

21.1.1964
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sus ytoktur. Kendilerine
Hürmetlerimle.

teşekkür

ederim.

B A Ş K A N — Soru görüşülmüştür.
16. — Cumhuriyet
Senatosu
Elâzığ
Vyesi
Reisim Giray'rn, Bakanhk üst 'kademe memurla
rına devir sözlü sorusu ve Millî Eğitim
Bakam
ibrahim Öktem'in ervahı
(d/228)
B A Ş K A N — S a y ı n Giray? B u r a d a , Millî Eği
tim Bakanı'? B u r a d a , soruyu okutuyorum.
26' .*{) . 19t«
O. Senatosu Yüksek Başkanlığına
Bakanlık üst kademe memurlarının
vazifelerinden alınmalarının se'bebi
(hakkında.
Aşağıda yazılı hususa hu
Sayın Millî Eği
tim Bakam t a r a f ı n d a n sözlü olarak cevaplan
dırılmasına delâletlerini saygıyla arz ederim.
Elâzığ Senatörü
Rasim Giray

cevaplandırmış

B A Ş K A N — Sayın inci.

1. Bakanlığı deruhde ettikleri tarihten bu
yana, vekâlet
merkez teşkilâtında
müsteşar,
daire başkanları ve umum m ü d ü r l e r seviyesinde
yapılmış olan değişikliklerde h a n g i zevat vazi
felerinden alınmış >ve bunlara hangi vazifeler
tevdi edilmiştir.
2. B a k a n l ı k üst kademelerinde yapılan bu
tebeddülatın mucip ve 'hakikî sebebi nedir ve
bu t a s a r r u f l a r , T ü r k maarifi için arandığı sık
sık t e k r a r l a n a n , mihrak noktasiyle ilgili inidir?

T E V F İ K Î N O t (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, mu.lhterem s e n a t ö r l e r ; muhterem bakaın• mi'zın na'zik ifadelerine ve lütfettikleri cevap
l a r a ş ü k r a n l a r ı m ı 'huzurunuzda arz etmeyi bir
•vaizi fe 'bil'iylorum. Sayın hakanımızın da kabul
ettikleri gibi İ s t a n b u l limanı, t a n k e r l e r i n to
najlarının ve boylarının cidden artması kar
şısında istanbul
limanı ve şehri
büyük 'bir
y a n g ı n tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Ancak,
alınacak t e d b i r l e r olarak, siste tedbirli olmak,
gemileri salimen u l a ş t ı r m a k ve telsiz telefonla
irtibat tesis etmek, bir de İstan'bul limanının

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ E Ğ İ T İ M B A K A N İ İBKAiıÎM ÖKT E M (Bursa Milletvekili) — Rasim Giray ar
kadaşımızın sorularına cevaplarımı arz ediyo
rum.

'hutgîüne k a d a r malhrum o l d u ğ u bir deniz itfai
yesinin teşkili gibi tedbirleri :biz de düşünmüş
tük. A n c a k sayın bakanımız bizim d ü ş ü n d ü ölümüz bu tedbirleri çok da'ha etraflı bir şekil
de aldıklarını lütfedip iza'h b u y u r d u k l a r ı n a gö
re 'benim b u r a d a arz edeceğim başka 'bir flru-

B a k a n l ı ğ a geldiğim günden bu yana
Ba
kanlık merkez teşkilâtında müsteşar, daire 'baş
kanları, genel ü t ü d ü r l e r ve m ü d ü r l e r seviye
sinde yapılmış •bulunan değişiklikler 18 a r k a 
daşı ilgilendirmektedir.
Bunları sıra ile arz
ediyorum.

— 483 —

C. Senatosu B : 30 2 1 . 1 . İ964 Ö : 1
Adı ve soyadı,

(Eski görevi),

Yeni grevi,

(Ayrılış sebebi)

Nilhaıd Aidi! Erlkman (<Ba'kanlılk Müsteşarı), Başmüfettiş (ts/teği üzerine)
Selâlhaftltan Tanışıl, ('Talîm ve Terbiye Üyesi), Gazi Eğitim Ens. öğ., (isteği üzerine)
1. Hakkı Uludağ, (Teftiş Kurulu Başkanı), Yüksek Öğ. Ok. öğ., (Re'sen)
Fevzi Erten, (öğretmen Okulları Gn. Md.), Gazi Eğitim Ens. Öğ., (Re'sen)
Bedrettin Alogan, (öğ. Ok. Gn. Md. Mua.), Bakanlık Müfettişi, (Re'sen)
Himmet Akın, (ilköğretim Genel Md.), Talim ve Terbiye Üye., (İsteği ile)
Recep Gürel, (Ilköğ. Gn. Md. Muav.), Ankara öğ. Ok. Öğ., (Re'sen)
Necati Girgin, (Yüksek Öğ. Şb. Md.), Ankara îlköğ. Ok. Öğ., (İsteği ile)
Kemal Kemahlı, (Yüksek öğ. Şb. Md.), izmir Kız Lisesi Md., (isteği ile)
Hasan Yamaç, (Erkek Tek. Öğ. Gn. Md.), Ank. Erkek Sn. Ok. Öğ., (isteği ile)
Mehmet Yaman, (Mes. istatistik. Ya. $b. Md.), Ank. Şafâktepe Or. Ok. öğ., (isteği ile)
Ferudun Ankara, (Evrak Müdürü), Ank. Yenimahalle L. öğ., (Re'sen)
Mustafa Cura, (Ilköğ. Gn. Md. Şb. Md.), Mimarkemal Orta Ok. öğ., (Re'sen)
Mehmet Saraçoğlu, (öğ. Ok. Gn. Md. Yar.), Ank. Ilköğ. Ok. öğ., (Re'sen)
Azmi Gökmen, (Öğ. Ok. Gn. Şb. Md.), Ank. Ilköğ. Ok. öğ., (Re'sen)
Kemal Edip Kürkçüoğlu, (Din Eğitimi Müdürü), Gazi Eğitim Ens. öğ., (isteği ile)
Rüstem Duyuran, (Eski Eserler ve Müzeler Gn. Md.), ist. Çapa Eğitim Ens., (isteği ile)
ibrahim Cengiz, (Orta öğ. Genel Md. Yar.), Yenimahalle Kız Lisesi öğ., (Teklif üzere)
2. Millî Eğitim hizmetlerinin ihtiyaçlara uygun olarak yürütülmesinden Büyük Meclise karşı
sorumlu bulunan bir Bakanın, görevini ifa ederken mevcut her türlü imkânlardan ve elemanlar
dan âzami şekilde faydalanabilmesi için bâzı tasarruflarda bulunmasının tabiî sayılması gerektiği
kanısındayım. Elemanları, en verimli ve en faydalı olabilecekleri hizmetlerde istihdam etmek, insan
gücünün değerlendirilmesi bakımından tutulması zaruri olan bir yoldur. Kaldı ki, Millî Eğitim Ba
kanlığı 789 sayılı Teşkilât Kanununun âmir hükmü olarak eğitim hizmetlerinde asıl öğretmenlik
tir. Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Giray,
Raisini Giray (Elâzığ) — Muihlterem Baş
kan ve mulhtteneım senatörler, Sayın Baklama çok
fgeçiklmişf 'de olsa, sorumuza cevap zaıhımıetleri için
teşekkür icabeder.
Zira (bir müddet evvel Ibu kürsüden yine (bir
soru vesilesiyle «ben !bu işlerle kırk senedenfberS
meşgul olan bir zfaltıim» diyecek (kaçlar iaşırı (bir
tefahura kapılan sayın Bakanın, vekâlet bünye
sinde yaptıkları Ibu değişMikler için 'de «Iboınun takdiri (bana ai'tltlir» diyebilmelerini ve
«meslekte aslolan öğretmenliktir» paravanası
na sığınarak da «İizuım (göridüim ve meselâ Tefitiiş Heyeti Reilsinıi, Talim ve Tenbiye Dairesi
Reisini öğretmen yapltum» diydbilecelklerinii ttahımiin etmekte idim.
Muihlterem iarkadaşlanım. ifade ettiğim şekil
de feonuış^bilMer. Ancak (baihlsi geçen mevkilere
gelefhilimek iıçin >ne (kadar ömür ve ne kadar emek
iharcandığını da düşünürler mi laıealba? Vekâlete
teşriflerimden Ibuyana müsteşar, daire neM,
umum müdür ve sulbe müdürü olarak 18 arka

daş tasfiye ıdlunnıuıştur. Ehliyet, liyakat ve mes
lekte temayüz bu dereee ihafife alındığına ve
sülbjekltif talkdirtere 'bağlandığıma 'göre, dibeftfte(ki 'sayın Bakan Ibuı tasarrufların niçin ve neden
lerini burada ve haikilkaıfce uygun olarak ısöyMyemezler. Ama ımıüsaade ederlerde ben laıçıkkyacağı.m. Zira aıftılk anatekelıerüın düştaesi <ve hüvi
yetlerin ibelinmesft zamanı ıgeltaiştar. Sayın. Ba
lkan; bu tasarrufları yapmak mecburiyetinde
dirler. Zira ımulhıterem ıseleflerini Ibaikanlılktan
ayıran, kendilerini bu mevkie getiren ve niha
yet, koalisyon demek cadztse, Halik ParltM I I I .
Hükümetinde de 'sandalyalıarını tmıuüıaıfıazia ve de
vam ettiren ziilhniyetıin ^ınrindedirler, de ondan
itiraz eder ve hayır diyebilirler. Ancak ayine-•si iştir kişinin fehvasına bakılınca, maalesef
bunun böyle olduğu açıkça belirmektedir. Ön
ce ilk icraat olarak meslekte yüksek öğret
men, orta öğretmen okulu mezunu diye ikilik
yaratma metodunun banisini başa getiren sa
yın Bakandan, Vekâlet mekanizmasını altüst
edecek icraattan başkası zaten beklenemezdi.
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Müteakiben yapılan tasarrufların niçin ve
nedenlerine ait olarak da sadece bir iki mi
sâlle iktifa ederek huzurunuzu fazla işgal et
memeyi tercih edeceğim.
Muhterem Vekil Beyefendi,
Vekâleti deruhde buyurduğunuz vakit ilk
öğretimin beslenme şubesinin başında sevilen,
sayılan başarılı bir zat vardı. Ne başarısı ve ne
de başka fikirli olmadığı halde vazifesinden
attığınız bu arkadasın kabahati sadece Anka
ra öğretmenler Derneği Başkanı olarak bugün
kendileriyle iş birliği yaptığınız zevat ve onla
rın taşıdıkları zihniyetin karşısında olması idi.
(Sorabilir miyiz Sayın Bakan? Meslekten ol
madığınıza ve Vekâlet erkânı hakkında mük
tesep bir malûmatınız da bıılunımıyacağma gö
re, icraatınızın mesnedi nedir?. Arkadaşı tanı
dınız ve vazifesini yapıp yapmadığını tetkik
ettiniz mi? Elbetteki hayır. O halele icraatı
nızda sadece malûm zevatın ve taşıdıkları zih
niyetin tesiri ön plândadır. Bu sebepledir ki,
Bakanlık da yalnız ismen uhdenizdedir. Mühürüne sahip Süleyman olamadığınızı açık
ça ifade edeyim. Bu noktada da herkesin müt
tefik olduğunu bilmenizde fayda görürüm sa
yın bakan. Canınızı sıkmazsıam bir misâl daha
vereceğim. Teftiş Heyeti Reisi, vazifesinde
muvaffak ve meslekte mümtaz olan bu zatın
niçin öğretmen yaptınız? Başarısız mı, yoksa
lâyık mı değildi? Her halde evet diyemezsi
niz. Sebeb meçhulümüz değil. Arkadaştan
açılmasını temin 'ettiğiniz kadroya kimi kayır
dığınız 11529 sayılı Resmi Gazetede yapılan
tâyinle de açıkça belirmektedir, Sayın Bakan
misalleri çoğaltmaya lüzum olmasa gerek. Va
ziyet zaten gün gibi aşikâr ve ortadadır.
Muhterem arkadaşlar,
Sorumuzda yeralan ve Sayın 'Balkanın sık
sık yaptığı basın toplantılarında aramakta ol
duğunu söylediği ımilhralk noikffcasıma <da temas et
mek ilhltiyacıındayıim. Saym Bakanın, Bakanlık
İM kademelerinde yaıpltıkları 'v-e 'kendileri için lü
zumlu ve fakat biz maarifeiler için sadece ve
tahribat mahiyetinde olan bu tasarruflar ara
nan mihrakla da ilgilidir. Hasreti çekilen bu mih
rak ister 1950 ister 1946 olsun bizce mühim olan
maarifin 18 sene geriye götürülmesi değil aksine
ileriye götürülmesi lüzumludur.
Sayın Bakanın hazik bir operatör olduğu söy
lenir. Şayet maarifin dertlerine bıçak atmak ih-
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tiyacmda iseler. Maarifin elini, kolunu bağla
mak suretiyle mahiyeti malûm olan mihraka
oturtmalarına lüzum olmasa gerek. Bir ihtimal
olarak iyi niyet taşıyorlarsa mevcut kıymetleri
harcama yerine, yapılmış ve yapılacak tâyinler
de ve icraatta maarifi seyrettiği mihrakından
alıp bir mihraka oturtmanın boş bir gayret ola
cağını takdir etmeleri beklenir. Aksi takdirde
hatırlatmaya mecburuz ki, Türk maarifini tesbit
veya muayyen bir gayenin tahakkuku gayesiyle
aranan mihrakı bulsalar dahi, maarif camiası bu
kabîl icraat ve tasarruflara boyun eğmiyecek se
viye ve kabiliyettedir. Saym Bakan 40 senelik
Cumhuriyet tarihine, baksınlar. En çok bakan
ekarte etmiş bir makinanm başında olduklarını
düşünerek seleflerinden ve hürmetle anılanlar
arasında yer almaları mümkün olduğu halde bu
yola gitmez, mihrak ve mahrek hayallerinin ta
hakkukuna çalışırlarsa her halde buna ne kendi
lerinin ve ne de arzularını benimsememekte oldu
ğu zümrenin kudreti kâfi gelmiyecektir.
Yüce Senatoya hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Saym Bakan.
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎBRAHÎM ÖKTEM (Bursa Milletvekili) — Saym Başkan, de
ğerli üyeler, arkadaşımız, bir sözlü-sorusu üze
rine 7,5 aylık Bakanlık çalışmalarımda hâkim
bulunan, bana hâkim olan anlayışın karşısında
olduğunu bir ölçüde ifade ettiler. Bir defa şunu
hatırlatmak isterim, yaptığım tasarruflar benden
evvel bu mevkie gelmiş bulunan arkadaşlarınım
bu süre içindeki tasarruflarından pek fazla de
ğildir. Gelmiş, geçmiş Bakan arkadaşlarımdan
belki, merkez teşkilâtında benim giriştiğim tasar
ruftan daha fazlasını yapmış olanlar vardır. Ama
benim tasarruflarımın, anlıyorum ki, sözlü soru
sahibi arkadaşım gibi bâzı arkadaşlarımızı şu öl
çüde bu ölçüde rencide edecek hissî tarafları var
dır. Beşerî bulurum, bu hissî duygulara saygı
beslerim. Bir bakanın esas olan şey tasarrufu de
ğildir. Esas olan şey hizmet gücüdür, ve hizmet
gücünden doğan neticelerdir. Kanun Bakana bir
takım yetkiler tanımıştır. Bu yetkileri lüzum
gördüğü anda kullanabilir. Bu münakaşa edil
mez, kanunsuz bir.tasarruf bahis konusu ise bu
münakaşa edilebilir. Muhterem Meclisinizin de
netlemesi altındadır, gerekli sorumluluğu taşır.
Arkadaşlarım bana bu tasarruflarımdan dolayı
bir kanunsuzluk atfetmiş değiller. Yalnız ken-
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dilerinee makbul bir değer hükmüne aykırı bul
oturtulması inaneı içinde bulunduğumu söyledukları için benim bu tasarruflarımı tcnkid et i dim.
mektedir. Maalesef karşılaştığımız nokta burda- i
Arkadaışrmıız Ibendenizin bu tasarruflarıma
dır. Bendeniz kendisinin sahip bulunduğu bu de | birtakım telkin ve tesirlerin altında 'giriştiğim
ğer hükmüne sahip bulunduğum içindir ki, so
gribi 'bir intiba vermek istediler. Üzüntü ile
rumlusu bulunduğum bu hizmeti yürütebilmek
karşılarını. Beni yakından tanımak fırsatını
iein daha ehil gördüğüm bugünkü arkadaşlarla
bulsalar, benim (gerçekten hangi anlayışın,
değiştirdim. Bu her halde pek münakaşa edile
hangi duyuşun sahibi olduğumu bilseler, siya
cek bir konu değildir. Niçin ve nedenlerin mıılısi kariyerimi yakımdan takiibetmiş bulunsalar,
lerem Meclisinize etraflıca ani atılmaması icabeder
meslek hayatımı yakından takîbetmiş bulunsa
sanırım. Çünkü bu arkadaşlarımızdan bir kısmı
lar, 'bu naçiz arkadaşımızın kendi çapında bir
işaret ettiğim gibi istekleriyle ayrılmışlardır. Ar
prensip adamı »olduğunu, birtakım prensiple
kadaşlarımızın bu istekleri nereden gelmiştir. Ar
rin salhi'bi bulunduğunu ve bu uğurda şunun,
kadaşlarımız bir evvelki bakanlarla muhtemelen
bunun telkini altında değil hiçbir makamın hat
kendi anlayışlarına uygun bir politika yürütül
tâ gelmişte geçmişte hepimizin saygı ile önün
düğünü gördükleri için kalmakta devam etmişler.
de eğildiğimiz bakanların daihi telkin ve tesi
Benimle bunu göremiyeeekleri için ayrılmayı lü
ri altında kalmadığımı bilseler haksız fbir it
zumlu görmüşlerdir, bu onların hakkıdır. Bir
hamda bulunmazlardı. A/ma her 'hakle kendile
kısmını da bendeniz re'sen başka görevlere atarimin (bildikleri-birtakım misaller, bendenizi de
mışımdır. Şimdi aziz arkadaşlarım, bu bir tasfiye
'bu misaller içinde düşünmelerine yol afeti. Ha
değildir. Teşkilât Kanununun âzami... (Sağdan
yır arkadaşım ben, bütün bu tasarruflarımı ihiç
«ayarlamadır» sesleri.) Elbette ayarlamadır. Del
kimsenin telkin ve tesirine tabi 'olmadan yap
miş, geçmiş bulunan vekillerin bu nevi tasarruf
tım. Eğer uygun olsa da burada 'bu tasarruf
larında hiç hassasiyet göstermiyen bir kısım ar
larımın mesnetlerini açıklaıyalbilsem bugün, şu
kadaşlarımız, bendenizin bu tasarrufunda neden
rada burada hizmet görmek durumunda bulu
pirelendiler anlıyamıyorum. Her halde bu, takinan arkadaşlari'mın neden dolayı merkez teşki
1 »ettiğim politika sizin takibedebileceğiniz bir po lâtından uzaklaştırmak durumunda okluğunu
litika olamıyabilir. Zaten zannediyorum anlaş
söyliyeib'ilsenı, o zaman muhterem sözlü soru
mazlığımız da muhalefetimiz de buradan gelmek
sahibi arkadaşım bana hak vereee'klerdir. Ama
tedir. Muhterem arkadaşım bir yanlış deyimle
'bunu söylîyemiyeceğim. Bunlardan her birisi
bendenizin ilk beyanlarından birisinde «Millî Eği
elinden gelen hizmeti yapmış insanlardır, de
tim politikasını 1950 den evvelki mahrekine otur
ğerli insanlardır, ama uzun çalışma süreleri
tacağım» sözümü «mihrakı» gazetelerde çıktığı
içinde 'benim anladığını bir politikada fayda
şeklinde ifade buyurdular. Arkadaşlar ben bu
lı olmaktan uzak kalmışlardır. Kendilerini da
nu şu düşünce ile ifade ettim. 1945 senesinde
llı a. çok faydalı olacakları bir hizmet safhasına
girdiğimiz çok partili devirde siyasi teşekküller
sevk etmiş bulunuyorum. Bundan dolayıdır ki
kendilerine oy temin etme gayreti içinde el atı
Millî Eğitim Bakanlığı hizmetlerinde asıl olan
labilecek her müesseseye el attılar 1945 ten evvel
öğretmenlik olduğunu işaret ettim. Aslında
tek partili devirde bu nevi gayretler mevcut de
gerçekten inaneı m da budur, öğretmenlik /her
ğildi yahut olsa bile o günün bünyesi içinde de
şeyin üzerindedir. Millî Eğitim Bakanlığının
vam ediyordu. Fakat sonradan öğretmen toplulu
Müsteşarlık makamı da dâlhil .olmak -üzere onun
ğu siyasi maksatlarla siyasi düşüncelerle bölün
da üzerinde bir değeri vardır. İnsanlar idare
meye sevk edildi. Yine siyasi düşüncelerledir
ci olarak yıprana'bilirler. Bana .gösterebilir
ki, bütünlük teşkil etmesi gereken millî politika
misiniz; 7 - 8 sene aynı makamda'oturmuş bir
mız bu bütünlüğünü kaybetti. Millî olmaktan
genel müdür, bir müsteşar? Nadirattandır.
ziyade bir parti politikası haline geldi. Ben bir
Bilhassa Türkiye gibi idarenin müstakil olma
taraftan öğretmen topluluğunun benliğini koru
dığı da'ha ziyade siyasi temevvüçlere tabi bu
mak, diğer taraftan da millî Eğitim politikasına
lunduğu memlekette hiç şüphesiz bu seviyede
gerçekten millî vasfının verilmesini arzuladığım
bulunan idarecilerin zaman zaman değişmeleri
içindir ki, aslında tashih ettim, 1945 mahrekine
ica'betnıektedir. Eğer Fransa ve ingiltere'de

— 486 —

ö. Senatosu B : I I 2 1 . 1 . 1 9 6 4
olduğu gilbi kendi kendine îşliyebilen ve ta raf sizliği uzuu yıllar sü'but (bulmuş tutumu ile teyidediltmiş ibir sistem m evcud olsaydı zan ve
tahmin ediyorum ki bu neviden tasarrufların
büyük ölçüde yeri olmazdı. Ama 'buna rağmen
oralarda da politikalar değiştikçe şu isitika m et
te, bu istikamette kimi zaman kendiliğinden,
kimi zaman da en yüksek sorumluluk taşıyan
icra tasarrufu salhibi adam ıtarafından birtakım
değişiklikler olagelmektedir. Bunları
tabiî
karşılamak yerine, bunlara mutlaka lolmadığı
ölçtMe bir mâna vermek olsa olsa özel bir gay
retin malhsulü olur.
Arkadaşım «mülhürüne sahibolmıyan Süleymansınız»1 dedi. Süleyman lolmak da!hi bir bü
yük vasıf ister. Bendeniz Süleyman Peygam
berin vasfına salhibolduğum gibi bir inanç için
de değilim. Hakikaten mütevazi de olsa bâzı
şeylere inanıyorum aziz arkadaşım. Ve bu
inancımı uzun yıllar devanı eden, tahsilime
yurt ölçüsündeki gerçeklere istinadettirmîş
bulunu'ybrum. İnanmak iyi bir şeydir, aslın
da. BIT inanca sabibolan birtakım prensipler
salhibi olan insanlar öyle kolay kolay hele si
zin işaret etmek istediğiniz cinsten makamla
rın tesir ve telkininde kalmaz, indirt e rem ar
kadaşım. Yedi aydan beri bakanlık vaiziifesini
yapmaktayım. Benim görüşüm odur ki zatıalinizin burada ifade ettiği gibi öğretmen toplu
luğu bölünme 'halinde değildir. Bilâkis der
lenme, toparlanma halindedir. Bunu kısa bir
zamanda bütün heybeti ile zatıalinize ve diğer
şüplhe ve tereddüt besliyen arkadaşlarıma gös
termek fırsatını bulacağım. Ben bugüne ka
dar öğretmen topluluğunun faydasına çalışmış
bir insanım. Onları tedirgin eden bütün mâ
nevi huzursuzlukları gidermeye çalıştım. Ça
lışmalarımın mesnedini yaptum. Onları bütçe
imkânları içinde maddi huzursuzluktan kurtar
manın çabasını gösterdim, delillerini verdim.
O -halde görülüyor ki sizin bana atfetmek iste
diğiniz gibi öğretmenleri şu menşeden bu men
şeden gelenler diye ayırarak değil, bilâkis ıııevcudlolan ve körüklenmiş bulunan, bilîhassa si
yasi teşekküller marifetiyle körüklenmiş bulu
nan bu ayrılıkları birleştirmeye gayret ettim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Sayın Giray.
BASİM GİRAY (Elâzığ) — Huzurunuzu
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•tekrar işgal zaruretinde kaldığım için özür di
leri m.
Gönlüm istiyordu ki Sayın B,akan tallıribat
diye tavsif ettiğim icraatlarının niçin ve ne
denlerini 'buradan izah etsin sioru'm bu idi.
Fakat «söyliyemem» diyorlar. Söyliyemem de
mekle talhrübata, uğrattıkları arkadaşların, (bu
rada açıklanamryacak 'kadar kusur ve kaba
hatli olduklarını ifade etmiş oldular. Ben meslekdaşlarımı atfedilen hu suçdan tenzih etmek
ihtiyacını duyuyorum. Oünkü söylenecek bir
şey yoktur. Nihayet aldıkları tedbir, telkin
neticesinde baş vurdukları ve tadırifait mafhiyetinde olmak üzere yaptıkları icraattan ibaret
tir. Netice olarak inandıkları şeyler olabilir.
Biz zaten yapılan şeylerin kötü istikamette ol
duğunu belirtmek suretiyle bunlardan dönü
şün mümkün olup olmadığını öğrenmek iste
dik. öğretmen camiası arasındaki ikiliğin
kendi zamanlarında olmadığını ve netice iti
bariyle kendisinden evvelki Maarif Vekilleri
nin de bu miktara varan veya bu miktarı aşan
tasarrufları olduğundan balhsettiler. Eivet, her
vekil tasarruf yapabilir, ama meslekin müte
mayiz, lâyık ömür tüketmiş elemanlarım hiç
sebepsiz olarak doğrudan doğruya 'sandalye
sinden alıp; yine meslekte asıl olan öğretmen
liktir paravanasına bürünerek onların kudret
ve kabiliyetlerinden vekâlet mekanizmasını
ına'hrum bıra'knıak istikametinde yapılmış ta
sarruflar değildir. Bugün tenkid ediliyorsa,
anladığımız mânada yapılan tasarrufun tahri
bat 'mahiyetinde olduğu ve muayyen bir zihni
yeti emrinde çalışılmasının neticesi olduğu
merkezindedir. Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Soru 'Cevaplandırılmıştır.
17. — Cumhuriyet
Senatosu Vrfa
üyesi
Vasfi Gerger'in, M illâ Eğitim Bakanlığı
mer
kezinde kar öğretmen ve memur cahştırümaJda
olduğuna dair, sözlü sorusu ve Atillâ Eğitim lial;anı İbrahim ÖJ:tem'in cevabı (6/246)
BAŞKAN — Sayın Oerger buradalar, Millî
Eğitim Bakanı burada, soruyu okutuyorum.
Ouımlhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
1. 4809 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete
dayanılarak Millî Eğitim Bakanlığı Merkezinde
kaç muallim ve memur çalıştırılmaktadır. Bu
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•zevatın asıl memuriyetleri nedir ve nerededir,
maaş mikftarlariyle isimlerinin.
2. — 4Ö9 sayılı Kanunun verdiği salâhiyete
istinaden ve 5439 sayılı Kanun 'hükümleri mu
vacehesinde Millî Eğitim Bakanlığı Merkez
kadrosunda çalışanlardan kimler ve Ihanıgi kad
rolara göre ek maaş verilmektedir. Memuri
yet sıfatları ile isimlerinin Millî Eğitim Baka
nı tarafından sözlü olarak cevaplandırırmasma
delâlet ve müsaadelerini saygılarımla arz ve
rica ederim.
Cumhuriyet Sen atıosu
Urfa Üyesi
Vasıfi Gerger
BAŞKAN — Sayın Bakan.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖİKTEM (Bursa Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; Cumlhuriyet Sena
tosu Urfa Üyesi Vasfi Gerger'in sorularına ce
vaplarımı arz ediyorum:
1. öğretmenlerden veya taşra teşkilâtın
dan maaşlı veya ücretli 'memur olanlardan Ba
kanlığıma Merkez Teşkilâtında 'çalıştırılanlar,
4809 sayılı Kanuna göre değil, 4926 ve 5430 sa
yılı kanunlar gereğince görevlendirilmektedir
ler.
Bakanlığımız Merkez Teşkilâtında 54'39 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince görev
lendirilen öğretmen sayısı 453, memur sayrsı
37; dir. Bu öğretmen ve memurların isimleri
esas görevleri ve maaşları elimde bulunan lis
telerde gösterilmiştir. İsterlerse
feendilerme
takdim ederim.
2. Bakanlığımız Mer'kez Teşkilâtında çalış
makta olanlardan ek görevi bulunanların sa
yısı 314 dür. Bunların memuriyet sıfatları ile
adları ve ek görevleri için tahsis olunan kad
roların listesi yine elimdedir. Muhterem Baş
kan ve arkadaşım tensip buyururlarsa bu liste
leri soru sahibi arkadaşıma takdim edeyim.
Çünkü okunması bir hizmet sağlamıyacaktır
've uzun bir zaman alacaktır.
Arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Gerger.
Bakan listeleri size takdim edecek, Sayın Ger
ger.
VASFÎ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlar, bu soruyu Sayın Bakana niçin tevcih
ettim? Kanunun verdiği salâhiyete istinadederek
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Bakanlık, merkez teşkilâtında okullardaki öğret
menleri çalıştırmakta ve merkezde çalışan yük
sek dereceliden, orta dereceliye kadar olan me
murlara da yine kanunun bu salâhiyetinden isti
fade edilerek ek görev ve 2/3 nisbetinde ücret
verilmektedir. Listeleri ve isimleri istemekteki
maksadım, kimlerin bu şekilden istifade ettiğini,
Yüce Meclisin bilmesi bakımmdandı. Yoksa, ben
biliyorum, listeyi de alır okurum. Okullarda her
sınıfta talebe sayısının ne kadar çok olduğunu,
öğretmenlerin ne kadar uzun mesai ile yıpran
dıklarını ve okullarımızın öğretmen kadrosunun
ne kadar dar olduğunu ve buna çare aramak
yolunda çaba gösterildiği de malûmunuzdur.
Şimdi; bunu Bakanlık hangi maksada göre
kullanır. Şahsan aklıma iki maksat geliyor. Biri
merkez teşkilatındaki elemanları kâfi değildir,
onlardan istifade edecek. İkincisi; merkez teşki
lâtında çalışanlara maddi bir refah temini gibi
bir düşünce hâkim olabilir. .Her iki halü takdir
de Sayjn Bakandan bugüne kadar bir dert ha
line gelen bu usule son vermesi için bu soruyu
sordum. Bakanın zamanında ihdas edilmiş bir
iş değil bu. Vaktiyle yalnız müsteşara ve umum
müdürlere has olan bir imtiyazken zamanla bu
umum müdürden şube müdürlerine ve şube mü
dürlerinden şeflere kadar indirildi. Maddi vazi
yetlerini temin için Sayın Bakan başka bir yol
arasın. Teşkilâtta eleman noksanı varsa Millî
Eğitim Bakanlığı merkez teşkilâtı hakkındaki
Kanunu tadil suretiyle buna yol arasınlar, lütuf
buyursunlar, bu hoşa gitmiyen ve demin müna
kaşası yapılan ikiliği kaldırmaya da matuf bir
adım atmış olacaklardır, Sayın Bakandan buna
bir son vermesini bilhassa rica ediyorum, hür
metlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖKTEM (Bursa Milletvekili) — Sayın Gerger ar
kadaşıma yürekten teşekkür ederim. Getirdikle
ri konu, sonderece önemli bir konudur. îfade bu
yurdukları gibi bugünkü durum, hiç şüphesiz
uzun zamandan beri devam eden bir durumdur.
Merkezde idareci olarak çalışan arkadaşlarımız,
taşra teşkilâtımızda da okul müdürlüğü gibi bir
ek görev almış bulunuyorlar. Bu ek görev çare
sizdir. Bunun birçok dayanakları vardır. Ama,
bu ek görevler birden fazla, hattâ bazan ikiden
fazla ek görevler mahiyetini de almış. Bendeniz
işe başladıktan sonra bu husus dikkatimi çekti
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ve son zamanlarda aldığımız tetbirlerle bu çifte
ek görevleri tek ek görev haline getirdik. Yalnız
bendeniz burada muhterem Gerger arkadaşımın
işaret ettiği bir hususu bilhassa Muhterem He
yetinizin dikkatine arz etmek isterim. Demin ver
diğim rakamda görüldüğü veçhile 37 memura
mukabil 400 küsur öğretmen merkez teşkilâtın
da vazife almış bulunmaktadır. Hakikaten okul
larımızın büyük bir kısmı öğretmensizdir ve bu
arada bilhassa fen öğretmeninin yokluğundan
büyük sıkıntı çekmekteyiz. Bendenizin de dik
katimi çeken bu husus üzerinde aylardan beri
durduk ve nihayet aldığımız bir prensip kararı
ile mutlak surette öğretmenin görmesi lâzımgelen ve hele Teşkilât Kanununun mecbur kıldığı
hizmetler dışındaki memurları, öğretmen vasfını
taşımıyan memurlarla değiştirmek ve bu öğret
men arkadaşlarımızı süratle okullara sevk et
mek gibi bir çalışma içindeyiz, önümüzdeki ay
lar içinde bu çalışmalarımız netice verdiği tak-
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dirde, tahmin ediyorum ki, Hazirandan itibaren
bunun uygulanmasına girişeceğiz, hürmetlerimle.
BAŞKAN —• Soru görüşülmüştür.
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın oylamasına (127) sayın üye katılmış, tasarı
(127) oyla kabul edilmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli
cetvellerinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının oylamasına (125) sayın üye oy
kullanmış, (120) kabul, (5) ret oyla tasarı ka
bul edilmiştir.
Biraz evvel Yüksek Heyetiniz gündemin son
kısmında bulunan T. C. Ziraat Bankasıyla ilgili
kanun teklifinin öncelikle görüşülmesine karar
vermişti. Ancak ilgili Komisyon, Bakan bulun
madığı için görüşülmesi tehir edilmişti. Şimdi
sıra gelmiş bulunuyor, ilgili Bakan burada; Ko
misyon burada. Teklifi görüşebiliriz.

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
kooperatifleri ve Emniyet
Sandığı memur ve
hizmetlilerine 100 ncü yıl dönümü
ikramiyesi
verilmesi hakkındaki kanun
teklifinin
Millet
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
Senatosu Malî ve İktisadi t§ler ve Bütçe ve
Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/463,
C. Senatosu 2/115) (S. Sayısı: 378) (1)
BAŞKAN — Raporu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân
Komisyonu raporu
16 . 1 . 1964
Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 18 ve 25 . 12 . 1963 tarihli
17 ve 19 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilik
le görüşülerek kabul edilen T. C. Ziraat Bankası
ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Emniyet San
dığı memur ve hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü
ikramiyesi verilmesi hakkındaki kanun teklifi,
Komisyonumuzun 16 . 1 . 1964 tarihli toplan
tısında Banka temsilcilerinin huzurlarında tet
kik ve müzakere edildi.
(1) 378 S. Sayılı basmayazı tutanağın
nundadtr.

so-

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve
buna mütedair Banka temsalcjileri tarafından
verilen tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca
da uygun mütalâa edilereik Mille't Meclisi Genel
Kurulunca kabul edilen metin aynen ve ittifak
la kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ive
dilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Sakarya
S. Kurutluoğlu
K. Yurdakul
Ordu
Konya
Ş. Koksal
M. Dinekli
Van
îçel
F. Işık
C. T. Okyayuz
Siirt
Tunceli
L. Aykut
M. A. Demir
Kayseri
H. Dikeçligil
BAŞKAN — Tümü üzerinde söz
Buyurunuz Sayın Tigrel.

istiyen?

İHSAN HAMÎT TlGREL (Diyarbakır) —
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, î'ktisadi
Devlet Teşekkülleri içinde âmme hizmetini en
geniş bir şekilde ifa eden ve yurdun dört kö
şesine dağılan iteş'kilâıtiyle bu hizmetini her gün
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biraz daha fazla geliştirmeğe çalışan Türkiye
Cumhuriyeti Ziraat Bankasının itiraf etmek
Jâzımgelir k,i, diğer Devlet müesseseleriyle, em
sali olan müesseselerle mukayesesi halimle son
derece çilekeş bir durumda bulunduğunu gö
rürüz:.
Emsali müesseseler, değil 750 milyon lira
sermayesi olan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kasının yanında bu sermayenin ancak dörtte
birine sahibolan diğer banka ve emsali mües
seselerde memurlarının, müdürlerinin aldıkları
maaşla Ziraat Bankası teşkilatında çalışanların
aldıkları, külfet mukabilinde aldıkları maaş
ve ücretlerin mukayesesi insana hakikaten üzün
tü verecek bir mahiyet arz eder. Bu sebepledir
ki, 'bütün bu çalışmalarının, bütün bu gayret
lerinin maddi mükâfatını almaktan uzak 'kalan
bu büyük Devlet müessesesinde çalışan 'memur
ların bu durumunu Personel Kanunu ile mi, ya
hut bunjları barem 'cenderesinden kurtarmak
suretiyle imi her ne suretle olursa olsun ıslâh
etmeli zarureti karşısındayız. Bilhassa toprak
reformu
ve zirai reform mevzu ubahsolurken
daha büyük külfet yüklenecek olan bu (mües
sesenin çalışma imkânlarını artırmak için orada
çalışanları diğer müesseselerde çalışan memur
lar gibi, Kalkınma Bankası, İş Bankası, Yapı
Kredi Bankası gibi, Akbank gibi saymakla bit
in iyen bütün bu teşekküllerdeki, bu müessese
lerdeki çalışan memurlar derecesinde terfi et
tirmek zarureti karşısmdayiz. Ikına bugün im
kân olmadığına göre Ziraat Bankasının 10ü ncü
seneyi devriyesi, münaısebetiyle hu memurlara
burada, çalışan, ücretli ve yevmiyeli memurlara
bir maaş nisbetinde ikramiye verilmesi, onlar
için unaddi bir kazanç olmaktan, ziyade onların
mesaisini takdir edecek mahiyette olan bir bel
ge sıfatını taşıyacaktır. Bunları nazarı dikkate
alarak bir kanun teklifi yapan eski Ziraat Ban
kası mensuplarından ve bugün Ticaret Bakam
bulunan tslimyeli'ye ve arkadaşlarına bilhassa
teşekkür ederim. Teşekkürümün daha ziyade
Ticaret Komisyonu ile Bütçe ve Plân Komisyo
nuna raci olduğunu da burada ifade etmek is
lerim. îSaym İslimyeii yarım maaş teklif etmiş
ken, bunların durumunu nazarı dikkate alan bu
iki komisyon ittifak halinde birer maaş ikra
miye verilmesini tervicetmiştir. Bunun üze
rinde Heyeti Celilenizin ehemmiyetle duraca
ğına ve bu kanunu kabul edeceğine şüphem
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yoktur. Ben burada, onun eski bir mensubu ol
mam sıfatiyle şükran borcumu ifa etmek için
huzurunuza, geldim. Kabulünü istirham e di 3*0rum.
BAŞKAN — Sayın Ün aldı.
.MEHMET ÜNALDl (Adana) — Muhterem
arkadaşlar,
Millî bankacılığımızın büyük ve tarihî mües
sesesi T. (t. Ziraat Bankasının 100 ncü hizmet yı
lını idrak etmiş olması dolayısiyle mensuplarına
bu uzun hizmet yıllarının mükâfatı olarak bi
rer maaş nispetinde ikramiye verilmesini der
piş eden bu tasarıyı memnuniyetle karşılarım.
Kuruluşunda ve geçirdiği safahattaki cı
lız hali bugünkü dev halini mukayese ile ara
daki büyük farkı görmek memleket ekonomisi
ile millî bankacılığımıza getirdiklerini tasavvur
etmek bile bu Bankanın vefakâr mensuplarına
bugün yapmak inlediğimiz eamsakızı çoban ar
mağanı kabilindan bir şey olduğunu tesbitden
başka bir şey olmıyacaktır.
Her hangi bir müessese maddi bakımdan ne
kadar iyi teçhiz edilirse; edilsin onu muvaffa
kiyete, eriştirecek asıl unsur, gayrimaddi un
sur yani iş gücü, bunun vasıf ve kabiliyetidir.
Mithat Paşadan bugüne kadar bütün kuru ve ida
recilerinin ve her kademede vazife alan unvan
sız, 'bütün idareci ve personelinin meslekî bir
rulet ve anane haline gelen sadakat, istikâmet
ve fedakârlıkla dolu cansiparane mesailerinin
bilgili ve liyakatli çalışmalarının eseridir bu
koca müessese, bu müessesenin memuru her şe
yi ile 'müessesesine bağlıdır. Onun için de mües
sese her zaman memuruna bir şeyler vermek
is<ier. Bu hal belki bâzı zihinlerde masraflı ça
lışımı gibi bir kanaat yaratabilir, fakat tecrübe
ile sabittir ki; memur, kendisine temin edilen
maddi menfaati feragat ve fedakâr mesaisi
neticesi her zaman fazlasiyle müesseseye kazan
dırmıştır.
Şurasını da kaydetmek lâzımdır ki, personel
masraflarının umumi masraflar içinde % 50
den fazla bir yer işgal etmesi bankacılıkta
normal telâkki edilirken son 25 yıl içinde Zi
raat Bankasında hiçbir zaman bu nisbetin %47
den yukarı çıkmamış olması ve umumiyetle
% 30 - ;»5 arasında bulunması yine de bu banka
nın memurlarına fazla bir şey vermeye mukte
dir olamadığının ifadesidir.

C. Senatosu B :
Bugün yalnız topladığı mevduat
miktarı
2 milyar lirayı aşan bu dev müesseseyi Tuna
vilâyetlerinde vali iken murabahacıların elin
de perişan olan çiftçiyi kurtarmak için mem
leket sandıkları adiyle mütevazi bir sandık ola
rak kuran Mithat Paşa, 1884 yılında sürgün
bulunduğu Taif'de öldürüldüğü için kurduğu
memleket ve menafi sandıklarının 1888 de Zi
raat Bankası haline geldiğini maalesef gö
remedi. Fakat bu müesseseye 100 ncü hizmet
yılını kazandıran mensuplarına bugün bir ik
ramiye vermek Mithat Paşanın ruhunu şadetmek olacaktır. Temenni edelim ki, memlekete
bu ölçüde yararlı olan daha birçok müessesele
rimiz böyle 100 yılları idrak eylesin.
Muhterem arkadaşlar,
T. C. Ziraat Bankasının memleket İktisadi ve
bankacılığı yönlerinden hizmetlerinin tahlili
ne geçmeyi zait addeder, kanunun kabulünü
arz ve istirham ederim, hürmetlerimle.
BAŞKAN

—• Sayın Çağlayangii.

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) —
Muhterem arkadaşlar, Sayın Mehmet Ünaldı
arkadaşınım beyanlarının bu kadar uzun süre
ceğini bilseydim hiç söz almazdım. Başkasına
iyilik etmek ve bu iyiliğe oyları ile hizmet et
mek hakikaten insana zevk veren bir iş.
Ben huzurunuza (bir tek şey için geldim;
dün Ziraat Bankasına giren bugün yüzüncü
yılı idrak ettiği için ikramiye alıyor. Güzel
şey. Bu yüz yılı idrak etmek için vaktiyle hiz
met edip, bugün emekliye ayrılmış olanların,
asıl bu yüz yılı doldurmak için emek harcıyanlarında bu mübarek saatte, bu atıfetten istifa
de etmelerinin imkânı varsa, emekliye ayrıl
mış olanların da dikkate alınmaları ricasiyle
huzurunuzdan ayrılacağım. Maruzatım bundan
ibarettir.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok.
RIFAT ÖZTÜBKÇlNE (İstanbul) — Ben
söz İstemiştim.
BAŞKAN — Sayın öztürkçine, önergeniz de
var, ikinci maddede söz alsanız. Müsaade eder
seniz.
Maddelere geçilmesini oya sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Komisyon ivedilik istemektedir. Fakat yeni
İçtüzüğe göre ivedilik için çok ciddî ve gerek-
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celi sebeplerin bulunması lâzımdır. Fakat, ko
misyon matbu bir gerekçe ile ivedilik istemek
tedir. ^Ben Başkan olarak, İçtüzüğün bu hük
münü hatırlatarak ivedilik hususunu oyunuza
sunacağım.
Okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak
işler kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarı
lan 378 sıra sayılı kanun teklifinin öncelik ve
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Başkan
Sahir Kurutluoğlu
T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratifleri ve Emniyet Sandığı memur ve hiz
metlilerine 100 ncü yıl dönümü ikramiyesi veril
mesi hakkında kanun teklifi.
BAŞKAN — Yeni İçtüzüğün 46 ncı madde
sinin 2 nci fıkrasına göre bir ıtasarı veya tek
lifin yanlız bir defa görüşülmesi ile yetinilmesd için O. Senatosunun kabul edeceği esaslı
bir sebeb olmadıkça ivedilik kararı verilemez.
Komisyon gerekçe göstermeden ivedilik kararı
getirmektedir, önergeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
1 nci maddeyi okutuyorum.
MADDE 1. — Memleketimizde
teşkilâtlı
zirai kredinin 100 ncü yıldönümünün idrak
edilmesi münasebetiyle bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte T. C. Ziraat Bankasında
ve Emniyet Sandığında görevde bulunan menıemurlar ile daimî ve geçici hizmetlilere, 7244
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde bahsi ge
çen kayıtlarla bağlı kalınmaksızın
aldıkları
ücret veya yevmiyelerinin bir aylık zamsız
tutarları nisbetinde 100 ncü yıldönümü ikra
miyesi adı ile bir ikramiye verilebilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1
Buyurun Sayın Artukmaç.
SADIK AKTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım, Ziraat Bankası personelinin
ne dereceye kadar f-eragatla çalıştıklarını daha
önceki arkadaşlarım ifade ettiler. Bunlara ve
rilecek ikramiye hakikaten onlara bir çam; sa
kızı, çoban armağanı mahiyetindedir. Mad
deyi elbette tetkik" buyurmuşsunuzdur; Burada
«zamsız» ikramiye verilmektedir, Zamsız ikra-
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aniye demek; halen almakta olduğu maaşının
takribi olarak 1/4 noksaniyle verilmesi, demek
tir. Bu hususu bilhassa belintme'k istiyorum.
Komisyonun iştirak edip, etmediğini bilmem,
zamsız kelimesinin kaldın İması ve halen al
makta oldukları maaşın verilmesinin uygun ol
duğu mütalâasındayım.
İkinci olarak, yalnız şunu ifade etmek iste
rim; Ziraat Bankası personelinin bu hususta bi
raz istical etmekte olduğunu müşalıade ediyor
v»3 bunu bir fikir olarak ortaya koymuş bulu
nuyorum, kendi şahsi
arzum olarak. İkinci
cihet; madem ki, bu büyük müessesenin 100
ncü yıldönümü dolay isiyle bir ikramiye veril
mektedir. Bunun müessesenin kurucusunu da
düşünerek yapılması icabederdi. Şunu arz et
mek isterim ki, müessesenin kurucusu olan
Mithat Paşanın hayatta olan vârislerine de ka
nun maddesine bir hüküm konmak suretiyle
bankaca muayyen bir ikramiyenin verilmesi
taltif ve teşvik mahiyeti arz ederdi. Bunun da
düşünülmesini gönlümüz çok arzu ederdi. Bu
hususu huzurunuzda belirtmek isterim.
Hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Tiğı'ePin bir suali var.
Buyurun Sayın Tiğrel.
İHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) —
Burada «verilebilir» deniyor. Niçin «verilir» de
miyor.
BAŞKAN — Son kelime «verilebilir» daha
ziyade takdirî bir mâna var. Buyurun Sayın Ko
misyon.

şefkatin çok asilâne yerinde bir değer taşımak
la beraber tatbikattaki imkânsızlığı dolayısiyle
şimdilik ele alınmasının mümkün olamıyacağını
ifade ederek, benim bu istikametteki talebimi
ve arzumu, isteğimi bu türlü kibar bir ifade ile
karşıladılar. Biz de komisyon olarak kendileri
nin. bu istikametteki düşüncelerine aynen işti
rak ettik.
«Verilebilir» kaydı üzerinde bilhassa şahsan
kendim durdum ve bunun takdirî bir mâna taşı
yıp taşımıyacağını ve mutlak surette «verilir»
diye değiştirilmesinin de bir zaruret olup olnııyacağı cihetini de kendilerinden sordum. Bunun
hiçbir surette takdirî bir mâna taşımadığını
bütün Ziraat Bankası elemanlarının bu kanun
çerçevesinde mutlak olarak tatbikattan fayda
lanacaklarım teyidettiler. Bu ciheti de ayrıca
Umumi Heyet huzurunda arz ediyorum.
Ayrıca, bu müessesenin hakikaten kuruculu
ğunun büyük, şerefini, tarih içinde en şerefli
bir tarih olarak taşımak mevkiinde olan Mithat
Paşanın çocuklarına bu kanuna madde ekliyerek, ayrıca bir ikramiye verilmesi mevzuu da
düşünülürse de eğer izniniz olur, müsaade eder
seniz bir umum müdür beyden bu aileyi manen
tatmin edecek ölçüde bir hediye takdim etmek
suretiyle 100 ncü yılın şeref ve haysiyetinin bu
aileye ait payını da ödemesi suretiyle bir hare
ket yapmasını kendilerinden rica edelim ve bu
şekilde kanunun çıkması mümkün olsun. Çün
kü, Ziraat Bankası elemanları, biraz evvel Ar
tukmaç arkadaşımın ifade ettiği gibi büyük bir
tehalükle kanunu beklemekte ve sayın senatör
arkadaşlarımızın İm bahisteki şefkatine güven
mektedir. Bu sebeple bu istikamette kararları
nızı vermenizi arz ve istirham eder, Sayın Sena
toyu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜ
SÜ CAVİT TEVFÎK OKYAYUZ (İçel) — Efen
dim, Ziraat Bankası elemanlarına ikramiye ve
rilmesi bahsindeki Kanunun Senatonun her mâ
nada hakkı ve hakikati çok seven üyeleri tara
BAŞKAN — Birinci madde üzerinde bir
fından büyük bir muhabbetle ve yürekten bir
önerge vardır, okutuyorum :
anlayışla karşılanmış olmasından komisyon ola
rak çok bahtiyarız. Sadık Artukmaç arkadaşı
Sayın Başkanlığa
mızın biraz evvel getirdiği teklifleri komisyon
Görüşülmekte olan kanunun 1 nci madde
da uzunca münakaşa ettik. Ama, Umum Müdür
sindeki «zamsız» kelimesinin madde metninden
Beyefendi - bizim İhsan Bey ağabeyimizin biraz
çıkarılmasını arz ve teklif ederim.
evvel burada dile getirdiği teklifi bendeniz ko
Ankara
misyonda müdafaa ettim fakat, - bunun maddi
Rifat Etker
işleyişinin, teknik yönden tatbikatının çok zor
(Geriye alsın, sesleri)
ve çok uzun şartlara tabi olduğunu, bankadan i
ayrılmış yüzlerce, binlerce insanın nerede ve j
BAŞKAN — Sayın Rifat Etker geriye alı
nasıl bulunabileceğini, bu itibarla bu türlü bir j yor musunuz?
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RÎFAT ETKER (Ankara) — Geri alıyorum
efendim.
BAŞKAN — Sayın Etker önergesini geri al
mıştır. Madde üzerinde başka söz istiyen?.. Yok.
Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — 2836 sayılı Kanuna göre. ku
rulan Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışan
memur ve hizmetlilere de, aynı şartlar daire
sinde 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilebilir.
BAŞKAN — önerge vardır, okutuyorum :

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen?.. Yok.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geri
alıyorum....

Sayın Başkanlığa
T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koope
ratifleri ve Emniyet Sandığı memur ve hizmet
lilerine 100 ncü yıl dönümü ikramiyesi veril
mesi hakkındaki kanuna aşağıdaki maddenin
ilâve edilmesini saygı ile dilerim.
Madde 2. — Emekli, dul ve yetimlerine de
yarım maaş ikramiye verilir.
istanbul
Rifat öztürkçine

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen 1.
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Geri aldı.
BAŞKAN —• Geri alıyor musunuz?
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh
terem Heyete izah edeyim, efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz.
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, geri almak kolay, ama bu
100 ncü yıl dönümüne bu müesseseyi getiren
bâzı arkadaşlarımız saçı ağarmış, kamburu çık
mış, gözleri görmez bir durumdadır. Şimdi biz
bunlara vermiyelim de daha dün bankaya girmiş
olan kimselere 100 ncü yıl ikramiyesini verelim,
senelerce bu bankada çalışanlara da öp eşiği çık
dışarı diyelim, bu olmaz. Maruzatım bundan iba
rettir, hürmetlerimle.
BAŞKAN — Sayın Tigrel,
ÎHSAN HAMÎT TÎGREL (Diyarbakır) —
Muhterem arkadaşlar, ben de Ziraat Bankası
emeklilerindenim. Sayın Rifat Öztürkçine arka
daşımızın teklifi hoşuma gitmedi değil. Ama
şunu söyliyeyim k i ; arkadaşımın izah ettiği veç
hile, bunun içinden çıkmak hakikaten zor ola
caktır ve bu kanunun çıkmasını geciktirecek
tir. Bu itibarla kendilerinden önergeyi geri al
masını rica ederim. Ayrıca bir kanun teklifi ya
parlarsa o zaman ben de kendilerine ayrıca te
şekkür ederim.

BAŞKAN — öztürkçine arkadaşımiz öner
gesini geri almıştır. Maddeyi oyİariniza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 4. — Bu kanunu Ticaret Bakanı
yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?..
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde, leh ve aleyhte söz istiyen?..
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan.
TİCARET BAKANI FENNÎ İSLÎMYELİ
(Balıkesir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın
senatörler,. Tarım Kredi Kooperatifleri memur
larına ve Ziraat Bankası personeline 100 ncü
yıl dönemini idrak etmiş olması sebebiyle bir
ikramiye verilmesi hakkında hazırlanan kanun
teklifi dolayısiyle izhar edilmiş olan samimî has
sasiyete ve bizi teşvik eden, gayret veren lütuf kâr ifadelere huzurunuzda teşekkür etmek için
söz almış bulunuyorum. Şahsım ve müessese
adına teşekkürlerimi arz ederim, hürmetlerimle.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Açık oyların sonucunu arz edi
yorum ;
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkındaki Kanunun oyla
masına 122 sayın üye katılmış, 122 kabul, tasarı
kanunlaşmıştır»
Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki Kanu
nun oylamasına 120 sayın üye katılmış 115 ka
bul, 5 ret. Tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun,
Vakit geçmiştir. Gündemimizde yalnız Di-
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lekçe Karma Komisyonunun iki raporu mevcut
tur. Raporlarla ilgili bakan ve komisyon söz
cüsü bulunmadığı için 23 Ocak 1964 Perşembe

B — YAZILI

günü saat 14,00 te toplanılmak üzere Birleşimi
kapatıyorum.
Kapanma saati : 17,10

SORULAR

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Maliye Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavas
sutlarınızı arz ve istirham ederim.
3 Eylül 1963
izmir Senatörü
M. Hilmi Onat

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat'
ın, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutulan bir ba
taklığa dair Bakanlığımızaca sözlü olarak ce
vaplandınlması istenilen soru önergesi hakkında
not.
Soru :
1. İzmir'in Selçuk ilçesi içinde birkaç yıl
önce kurutulan bir baktaklık gölün 75 vatandaşa
dört yıl müddetle icara verildiği ve fakat iki yıl
hiçbir mahsûl almadan uğraşıp verimli arazi ha
line soktuğu, bu topraklar icarcı vatandaşın
tam mahsul alacağı sırada ilçe Malmüdürü tara
fından mukaveleleri feshedildiği, başka vatan
daşlara daha pahalıya icara verileceği bildiril
miştir. Bu hareket tarzı doğru mudur?
2. Bu suretle mutazarrır olan 53 vatandaşın
dişini tırnağına takıp Hazinece, verimli bir top
rak haline getirdikleri bu yerlerin bir dört yıl
süre daha icarı karşılığı aynı vatandaşlara veril
mesi mümkün müdür? Bu hususta Bakanlık ne
düşünmektedir.

1. izmir'in Selçuk ilçesi içinde birkaç yıl
önce kurutulan bir bataklık gölün 75 vatanda
şa 4 yıl müddetle icara verildiği ve fakat iki
yıl hiçbir mahsul almadan uğraşıp verimli arazi
haline soktuğu bu topraklar icarcı vatandaşın
tam mahsul alacağı sırada ilçe malmüdürü tara
fından mukavelelerin feshedildiği, başka vatan
daşlara daha pahalıya icara verileceği bildiril
miştir. Bu hareket tarzı doğru mudur?
2. Bu suretle mutazarrır olan 53 vatanda
şın dişini tırnağına takıp, Hazinece, verimli bir
toprak haline getirdikleri bu yerlerin bir 4 yıl
süre daha icarı karşılığı aynı vatandaşlara ve
rilmesi mümkün müdür?
Bu hususta Bakanlık ne düşünmektedir?

18 . 1 . 1964

Konu : Selçuk ilçesindeki kurutulmuş
bataklık arazisi.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
İlgi : Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdür
lüğü ifadeli) 10 . 1 . İ964 günlü ve 2707/3816 7/125 sayılı yazınız.

CEVAPLARI

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi
Onat'ın, izmir'in Selçuk ilçesinde kurutulan bir
bataklığa dair olup yazılı soruya çevrilmiş olan
sözlü soru önergesinin cevabı ilişik olarak sunul
muştur.
Keyfiyeti saygı ile arz ederim.
Maliye Bakanı
Ferid Melen

1. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, izmir'in, Selçuk ilçesinde kurutulan
bir bataklığa dair sorusu ve Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/125)

T. C.
Maliye Bakanlığı
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü
Şube : Md. 3303-8410-1049

VE

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat'
ın, İzmir'in Selçuk ilçesinde kurutulan bir ba
taklık hakkında Bakanlığımızca sözlü olarak
cevaplandırılmasını istediği ve soru sahibinin
cevap gününde ikinci defa hazır bulunmamasın
dan dolayı yazılı soruya çevrilmiş olan hususata
dair yazılı cevaptır.
Soruya konu olan Selçuk ilçesi içindeki Civagır gölü, Alman Çakal, Belevi ve Gebekilise
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adiyle anılan göller meyanmda Devlet Su İşleri
tarafından yapılan islâh ameliyesi neticesinde
su seviyelerinin düşmesi sebebiyle büyük miktar
da münhit arazi parçaları meydana getirmişler
dir.
Civaşır gölü metrukâtı olarak kadastroca
866 dönüm arazi Hazine adına tesbit edilmiştir.
1960 yılında kurutulan bu arazi âzami 10 - 15
dekar halinde 75 parçaya bölünerek 1 . 5 . 1960
tarihinden itibaren ve mahallî teşkilâtça, müra
caat eden 600 e yakın talip arasından toprağa
en muhtaçolanları tesbit edilerek üç yıl müddet
le kiralanmıştır.
Bu arada kurutulan bu araziden, toprağa
muhtaçolduklarmdan bahisle kendilerine yer ve
rilmesi hakkında zaman zaman müracaat ve şi
kâyetler olmuş ve İzmir Valiliği tarafından bu
şikâyet ve müracaatlara son verilmesi maksadiyle İmar ve İskân Bakanlığından mahalline bir
Toprak Tevzi Komisyonunun gönderilerek bir
an evvel tevziinin temini istenilmiştir.
Bakanlığımızca da bu teklif uygun görülerek
bir Toprak Dağıtım Komisyonunun Selçuk ilce
sine gönderilmesi, 13 . 9 . 1962 tarihinde İmar
ve İskân Bakanlığından rica edilmiştir.
Bu kere İzmir Valiliğinden alman malûmat
tan, İmar ve İskân Bakanlığınca bu göllerden
hâsıl olan arazinin hak sahibi kimselere verilip
verilmediği veya haşkaca hak sahibi bu
lunup da kira ile toprak almamış kimseler var
sa sızlanmalarına meydan verilmemek ve hakikî
muhtaçların tesbitiyle onlara kiraya verilmesi
nin temini maksadiyle beş numaralı Toprak Tev
zi Komisyonunun Selçuk ilçesine gönderildiği
anlaşılmıştır.
Beş numaralı Toprak Tevzi Komisyonu, Çift
çiyi Topraklandırma Kanununun 34 ve 35 nci
maddelerinde gösterilen sıra gözetilmek sure
tiyle toprağa muhtaç çiftçilerin tâyin ve tesbiti
cihetine gitmek üzere Selçuk kasabası halkın
dan toprak isteğinde bulunanları aynı kanunun
38 nci maddesi gereğince beyana davet etmiş
tir.
Toprağa muhtaç çiftçi sıfatiyle kendilerine
arazi kiraya verilen 75 çiftçiden 53 vatandaşın
muhtaçlik durumları, ya kendileri süresi içeri
sinde Komisyona beyanda bulunmadıklarından
Veya cüzi miktarda araziye sahibolmaları veya
çiftçilikle ilgileri bulunmaması sebebiyle, Tevzi
Komisyonunun tanzim ettiği ve kiraya vermeye
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esas olacak muhtaç çiftçi listesine alınmamış
tır.
Bu vatandaşların vilâyete yaptıkları müra
caat üzerine beş numaralı Toprak Tevzi Komis
yonu 8 . 8 . 1963 ve 3 . 9 . 1963 tarihlerinde malmüdürlüğüne yazdığı yazılarda, listede isimleri
bulunmıyan şahısların da durumlarının tetkiki
ile cüz'i miktarda zeytinliği ve arazisi olan ve
evvelce Maliye'den icar ve ecrimisil vermek su
retiyle Hazine arazisi üzerinde çiftçilik yapan
vatandaşlara da icarla arazi verilmesinde bir mah
zur olmadığını ve yukarıda umumi esasları açık
lanan Bakanlığımız prensipleri dâhilinde iş
lem yapılmasını istemiştir.
Son olarak valiliğe yaptırılan tahkikata gö
re :
1. 75 vatadaşa kiraya verilen bu göl metru
kâtı arazinin kira muameleleri ifade edildiği
gibi feshedilmemiştir. Kira süresi 1 . 5 . 1960
tarihinde başlayıp 28 . 2 . 1963 tarihinde hitam
bulmuştur. Halen de bu arazilerin kendi işgal
lerinde olduğu,
2. Beş numaralı Toprak Tevzi Komisyonunce tanzim edilen cetvele dâhil edip edilmedikleri
için ellerinde bulundurdukları topraklar alına
rak cetvelde yazılı vatandaşlara tevzi edileceği
zahabma kapılıp şikâyette bulundukları,
3. Malmüdürünün beş numaralı Toprak
Tevzi Komisyonunun bu tesbitleri üzerine ya
pılacak muamelede tereddüde düştüğü,
4. Pazarlıkla yapılan kiralamalarda kanu
nen o tarihteki emsal kira rayiçlerinin göz önün
de tutulması suretiyle kira bedeli tesbit edile
ceğinden yeniden yapılacak kiralamada soruda
ifade edildiği üzere, daha pahalı kira bedeli al
mak gihi bir halin bahis mevzuu olmıyacağı,
Anlaşılmıştır.
Bu durum muvacehesinde toprak dağıtımı
yapılıncaya kadar;
1960 yılından beri müstecir durumunda olan
ve Toprak Tevzi Komisyonunca listeye dâhil
edilmiyen 53 vatandaştan, toprağa ihtiyacı olmıyanlar veya diğer kimselere icara vermek su
retiyle menfaat sağlıyanlar veyahut çiftçilikle
alâkası bulunmadığı mahalli İcar Komisyonun*
ca, belediyeden iki, Çiftçi Mallarını Koruma
Derneğinden iki ve mahalle muhtarlarından
dört kişiden ibaret sekiz bilirkişi marifetiyle ve
resmî kayıtlar da göz Önünde tutulmak sure
tiyle tesbit edilenler hariçolmak üzere, diğer

— 495 —

C. Senatosu B : c
vatandaşlara fiilî durumları göz önüne alınarak
üçer sene müddetle kiraya verilmesi ve bu meyanda toprağı bulunan veya diğer şahıslara bu
yerleri kiraya verenler veyahut çiftçilikle alâ
kası bulunmıyanlar varsa bu şahısların ellerin-
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deki Hazine toprakları alınarak Toprak Dağıtım
Komisyonunca muhtaç durumları tesbit edi
len vatandaşlara kiraya verilmesi hususu
12 . 12 . 1963 günlü ve 3303 - 8410/24385 sayı
lı yazı ile izmir Valiliğine tebliğ edilmiştir.
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanuna verilen oyların
sonucu
(Kanun ka'bul edilmiştir.
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler

:
:
:
:

185
122
122
0

Çekinserler :
Oya katılmıyanlar :
Açık üyelikler :

0
58
5

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Suphi Gürsoytrak
Suphi Karaman
Kâmil Karavclioğlu
Osman Koksal
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet özgüneş
Selâlıattin özgür
Haydar Tunçkanat
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğlu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
Sakıp önal
AFYON KARAHİSAR
Rasim Hancıoğlu
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Rifat Etker
ibrahim Saffet Omay
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mustafa özer
AYDIN
Fikret Turhangil

BALIKESİR
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Kadri Öztaş
Hasan Ali Türker
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BURSA
Baki Güzey
Şeref Kayalar
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Halit Sarıkaya
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
İhsan Hamit Tigrel
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy "
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizamettin özgül

GİRESUN
Mehmet îzmen
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Halit Zarbım
HATAY
Vehbi Aksoy
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Celil Cevherioğlu
Ethem Menemencioğlu
Rifat öztürkçine
özel Şahingiray
Sabahattin Tanman
Berq Turan
İZMİR
tzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Cahit Okurer
Hilmi Onat
Nevzat özerdemli
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Suad Hayri Ürgüplü
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
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KOCAELİ
Rifat özdeş
Lutfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Muhittin Kılıç
Ahmet Onar
KÜTAHYA
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskendcr
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
MUŞ
İhsan Akpolat
NİĞDE
Kudret Bayhan
izzet Gener
ORDU
Şevket Koksal
RİZE
Necip Damşoğlu
SAKARYA
Turhan Kapanlı

C. Senatosu
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Fethi Tevetoğlu
SttRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Kifat öçten
Ziya önder
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URFA
CUMHURBAŞKANIN
Vasfi Gerger
CA SEÇİLEN ÜYELER
Esat Mahmut Karakurt Âmil Artus
Ömer Ergün
YOZGAT
Hasan Kangal
Sadi Koçaş
Sadık Artukmaç
Enver Kök
Neşet Çetintaş
Sahir Kurutluoğlu
ZONGULDAK
Kâzım Orbay
Tarık Remzi Baltan
Ragıp Üner
Akif Eyidoğan
Necati özdeniz
Nevzat Sengel
Tevfik înci

Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Selâmi Üren
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Yusuf Domirdağ
Reşat Zaloğlu

[Oya kattlmvyarilar]
TABİÎ ÜYELER
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)
Refet A'ksoyoğlu
BİLECİK
Vehbi Ersü
Talât Oran
Kadri Kaplan
Sezai O'Kan
BOLU
Mehmet Şükran özkaya Rahmi Arıkan
Sıtkı Ulay
Sırrı Uzunhasanoğlu
Ahmet Yıldız
BURDUR
Muzaffer Yurdakuler
Hüseyin Otan
BURSA
ADIYAMAN
ihsan Sabri ÇağlayanHalil Ağar
AFYON KARAHİSAB gil
Mustafa Yılmaz înce- Cahit Ortaç
ÇORUM
oğlu
TA eki Arsan
ANKARA
DENİZLİ
Niyazi Ağırnaslı
Cahit Akyar
Osman Alişiroğlu
DİYARBAKIR
Sabit Kocabeyoğlu
Azmi
Erdoğan
ANTALYA
EDİRNE
Mohnıet Ilkuçan
Tahsin Banguoğlu
ARTVİN
ERZURUM
Fehmi Alpaslan (î. Ü.)
Rahmi Sanalan
AYDIN
HATAY
İskender Cenap Ege
Sabahattin Adalı
Osman Saim Sarıgöllü

[Açık

İSTANBUL
Fethi Başak
Nurullah Esat Sümer
İZMİR
Enis Kansu
KARS
Sırrı Atalay (Başkan V.)
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KONYA
Muammer Obuz
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Orhan Süersan
MARAŞ
Nedim Evliya
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun

üyelikler]
Samsun
1
C. Başkanınca S. Ü. 1

Eskişehir
Hakkâri
istanbul

Yekûn

»e<t
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ORDU
Eşref Ayhan
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cahit Tokgöz
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan (I.)
TRABZON
Şevket Buladoğlu
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Faruk Işık
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Cevat Açıkalm
Hidayet Aydmer
Esat Çağa
Âdil Ünlü
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:
:
:
:
:
:

185
120
115
5
0
6C
5

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı
Emanullah Çelelbi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Osman Koksal
Sami Küçük
Fahri Özdüek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
ADANA
Galip Avşar
AFYON KARAHİSAR
Celâl Tevfik Karasapan
AĞRI
Veysi Yardımcı
AMASYA
Maeit Zeren
ANKARA
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Rifat Etker
İbrahim Saffet Omay
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mustafa özer
AYDIN
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Kadri öztaş
Hasan Ali Türker

BİNGÖL
Sabrı Topçuoğlu
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BURSA
Baki Güzey
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Halit Sarıkaya
ÇORUM
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
İhsan Hamit Tigrel
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
KIRŞEHİR
Gavsı Uçagök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizamettin Özgül
GİRESUN
Mehmet İzmen
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Vehbi Aksoy

İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
Talip özdolay
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Celil Cevherioğlu
Ethem Menemencioğlu
Rifat Öztürkçine
Özel Şahingiray
Sabahattin Tanınan
Bere Turan
İZMİR
İzzet Birand
Ömer Lûtfi Bozcalı
Hilmi Onat
Nevzat özerdendi
KARS
Turgut Göle
Mehmet Hazer
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Suad Hayri Ürgüplü
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli

499

Muhittin Kılıç
Ahmet Onar
MALATYA
Nüvit Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
MARAŞ
Cenap Aksu
MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
MUŞ
İhsan Akpolat
NİĞDE
İzzet Gener
ORDU
Şevket Koksal
RİZE
Necip Danışoğlu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
SAMSUN
Cemalettin Bulak
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Rifat öçten
Hulusi Söyleımezoğlu
TEKİRDAĞ
Selâmi Üren

C. Senatosu
TOKAT
Zihni Betil
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
URPA
Vasfi Gerger
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Esat Mahmut Karakurt Akif Eyidoğan
Tevfik İnci
YOZGAT
CUMHURBAŞKANIN
Sadık Artukmaç
CA SEÇİLEN ÜYELER
Neşet Çetintaş
Âmil Artus
ZONGULDAK
Ömer ErgÜL.
Tarık Remzi Baltan
Hasan Kangal

Sadi Koçaş
Enver Kök
Sahır Kurutruoğru
Kâzım Orbay
Ragıp Üner
Necati özdeniz
Nevzat Sengel
Âdil Ünlü

[Reddedenler]
ADANA
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu

Sakıp önal
BURSA
Şeref Kayalar

MANİSA

ERZNRUM

Refik Ulusoy

Nihat Pasinli

[Oya katılmıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Kadri Kaplan
Sezai O'Kan
Mehmet Şükran Özkaya
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Mehmet Ünaldı
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHİSAR
Rasim Hancıoğlu
Mustafa Yılmaz İnceoğlu
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
SaJbit Kocabeyoğlu
ANTALYA
Mehmet Ilkuçan
ARTVİN
Fehmi Alpaslan (I. Ü.)
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
BALIKESİR
Enver Aka (Başkan)

BİLECİK
Talât Oran
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
İhsan Sabri Oağlayangil
ÇANKIRI
Hazım Dağlı (Bşk. V.)
ÇORUM
Zeki Arsan
DENİZLİ
Cahit Akyar
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ERZURUM
Rahmi S anal an
HATAY
Sabahattin Adalı
İSTANBUL
Fethi Başak

[Açık
Eskişehir
Hakkâri
İstanbul

Nurullah Esat Sümer
İZMİR
Enis Kansu
Cahit Okurer
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
KOCAELİ
Rifat Özdeş
KONYA
Muammer Obuz
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Orhan Süersan

ORDU
Eşref Ayhan
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Cahit T ok göz
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Ziya Önder
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan (I.)
TRABZON
Şevket Buladoğhı

MARAŞ
Nedim Evliya

VAN
Faruk Işık

MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
İ. Şevki Atasağun
NİĞDE
Kudret Bayhan

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
ZONGULDAK
Cevat Açıkalm
Hidayet Aydmer
Esat Çağa

TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu

üyelikler]
Samsun
C. Başkanınca S. Ü.
Yekûn
*>•<*

1
1

Cumhuriyet Senatosu

GUNDFMI
OTUZUNCU BİRLEŞİM
21 . 1 . 1964 Sah
Saat : 14,00
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER
II
SORULAR GENSORULAR VE GENEL
GÖRÜŞME
1. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi
Rifat Öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen pa
raya dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192)
2. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna'nm, İnebolu ilçesinde
meydana gelen sel felâketine dair, Başbakan
dan sözlü sorusu (6/215)
3. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi
Özel Şahingiray'm, 1963 yılında kurulacak olan
Sosyal ve İktisadi Araştırma Enstitüsüne, ço
cuklar için yapılan neşriyata ve Atatürk'e atfe
dilen bir beyanata dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/221)
4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
Fikret Turhangil'in, Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanının Polonya'ya gidiş sebebine dair Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü sorusu
(6/222)

8. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi
Nedim Evliya'nm, karayolu ile birbirine bağlı
olmıyan vilâyetlere dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/234)
9. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Kadri Kaplan'm, Kara Harb Okulundan ilişiği
kesilen 1 459 öğrenciye dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/237)
10. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
İskender Cenap Ege'nin, turizmle ilgili öğretime
dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim ve Tu
rizm ve Tanıtma bakanlarından sözlü sorusu
(6/240)
11. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye
si Âli Aksoy'un, kahve ve gazinolardaki kumar
aletlerine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu
(6/241)
12. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi
Mustafa Yılmaz İnceoğlu'nun, tahsile devam
edemiyen lise mezunlarına dair Millî Eğitim
Bakanından sözlü sorusu (6/242)

5. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya'nm, Danıştay Birinci Başkanlığının
ne zamandan beri açık bulunduğuna dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/223)

13. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi
Mehmet Özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna dair, Başbakandan sözlü sorusu
(6/243)
14. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi
O. Saim Sarıgöllü'nün, Devlet Tiyatrosu Umum
Müdürlüğüne dair Millî Eğitim Bakanından
sözlü sorusu (6/244)

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi
Hüsnü Dikeçligil'in, çeşitli dergi ve neşriyatla
ra dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu
(6/224)

15. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak
Üyesi Tevfik İnci'nin, İstanbul Boğazında
vukua gelen kazalara dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/245)

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Rasim Giray'ın, Elâzığ vilâyeti köy yolları inşaa
tına dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu
(6/225)

16.
Rasim
larına
sorusu

— Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi
Giray'ın, Bakanlık üst kademe memur
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü
(6/228)

2 —
17. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi
Vasfi Gerger'in, Millî Eğitim Bakanlığı merke
zinde kaç öğretmen ve memur çalıştırılmakta
olduğuna dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü
sorusu (6/246)

:
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6 . 6 . 1963 tarih ve 391 numaralı Kararma
karşı Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 232 ve 283 numaralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu
(C. Senatosu 4/62) (Adalet Bakanlığı ile ilgili)
(S. Sayısı : 375) [Dağıtma tarihi : 15 . 1 . 1963]

III
i
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI i
4. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel KuruRILAN İŞLER
| lunun 18 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet| velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan
IV
20 . 6 . 1963 tarih ve 577 numaralı Karara karA - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
j
şı
Yüksek Hâkimler Kurulunun ittihaz eylediği
VERİLEN İŞLER
I
8
.
11 . 1963 tarih, esas 234 ve 285 numaralı
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
j
Kararı
ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu
ŞÜLECEK İŞLER
X I . — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet j (C. Senatosu 4/64) (Adalet Bakanlığı ile ilgili)
vellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka ! (S. Sayısı : 377) [Dağıtma tarihi : 15 . 1 . 1964]
v
nun tasansı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo I
ru (M. Meclisi 1/618, C. Senatosu 1/340) (S. !
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
• Sayısı : 379) [Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1964]
! A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER
| B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK
I
İŞLER
I
1. — T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi
j kooperatifleri ve Emniyet Sandığı memur ve
j hizmetlilerine 100 ncü yıl dönümü ikramiyesi
verilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet
I Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet
i Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve
3. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2/463,
rulunun 1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cet I C. Senatosu 2/115) (S. Sayısı : 378) [Dağıtma
velinden neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan I tarihi : 19 . 1 . 1964]
X 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2)
işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (M. Meclisi 1/619, C. Senatosu
1/341) (S. Sayısı : 380) [Dağıtma tarihi :
19 . 1 . 1964]

Dönem

:1

Topkntı : 3

CUMHURİYET SENATOSU

S. Saym:

378

T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Emniyet San
dığı memur ve hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi
hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (M. Meclisi 2 / 4 6 3 ; C. Senatosu 2 / 1 1 5 )
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 500)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 1948 - 25125

M . 13 . 1963

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 25 . 12 . 1963 tarihli 19 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Emniyet Sandığı
memur ve hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi hakkındaki kanun teklifi, dos
yası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Millet Meclisi Başkanı
Fuad Svrmen

Not: Bu teklif 25 . 3 . 1963 tarihinde Başkanlıkça îlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 18 ve 25 . 12 . 1963 tarihli 17 ve 19 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul
edilmiştir. (MiUet Meclisi 8, Sayısı: 500)

Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi îşler Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Malî ve İktisadi îşler
Komisyonu
Esas No. : 2/115
Karâr No. : 6

İl .1

.1964

Yüksek Başkanlığa
T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Emniyet Sandığı memur ve hizmetlile
rine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi hakkındaki kanun teklifi;
Komisyonumuzun 7 . 1 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Banka temsilcilerininde iştirakleriyle
tetkik ve müzakere edildi.
Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair Banka temsilcileri tarafından verilen
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildi.

_ 2—
Ancak; Kanun metninde derpiş edilen «zamsız ikramiye verilir» ibaresinden maksadın 263 «ayılı
Kanun olduğu belirtilmek suretiyle bahis konusu kanun teklifi Millet Meclisi Genel Kurulunca ka
bul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle Ikabul edilmiştir.
Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Malî ve İktisadi İşler
Kâtip
Komisyonu Başkanı
Sözcü
Giresun
Bursa
Balıkesir
Gaziantep
8. Orhun
Söz hakkım mahfuz
fi. Â. Türker
Z. îslâm
B. Güzey
İzmir
H. Onat

Manisa
Söz hakkım mahfuz
R. TJlusoy

Sinop
8. Batur

H. Söylemezoğlu

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
E. Kök

Tabiî Üye
R. Aksoyoğlu

Samsun
ü. BuM~

Van
F. Iştk

Cumhuriyet Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plân Komisyonu
Esas No. : 2/115
Karar No. : 10

16 . i . 156*4

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 18 ve 25 . 12 . 1963 tarihli 17 ve 19 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle
görüşülerek kabul edilen T. O. Ziraat Bankası ve Tarımı Kredi Kooperatifleri ve Emniyet Sandı
ğı memur ve hizmetlilerine 100 ncü yıldönümü ikramiyesi verilmesi hakkındaki kanun teklifi, Ko
misyonumuzun 16 . 1 . 1964 tarihli toplantısında Banka temsilcilerinin huzurlarında tetkik ve mü
zakere edildi.
Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair Banka temsilcileri tarafından verilen
tamamlayıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek Millet Meclisi Genel Kurulunca
kabul edilen metin aynen ve ittifakla kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Cumhurbaşkanınca S.
S. Kurutluoğlu
Van
F. Işık
, .

:

~
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ü.

Sakarya
K. Yurdakul

Ordu
Ş. Koksal

Konya
M. Dinekli

İçel
C. T. Okyayu»

Siirt
L. Aykut

Tunceli
M. A. Demir

Kayseri
II., Dikeçligür

O. Senatosu

(S. Sayısı t 378)
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MİLLET MECLÎSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METlN

MALİ VE İKTİSADI 1 ŞLEK
KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METlN

CUMHURİYET SENATOSU
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ
METİN

T. C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatifleri ve Emni
yet Sandığı memur ve hizmetli
lerine 100 ncü yıldönümü ikra
miyesi verilmesi hakkında ka
nun teklifi

T. C. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatifleri ve Emni
yet Sandığı memur ve hizmetli
lerine 100 ncü yıldönümü ikra
miyesi verilmesi hakkında ka
nun teklifi

T. O. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatifleri ve Emni
yet Sandığı memur ve hizmetli
lerine 100 ncü yıldönümü ikra
miyesi verilmesi hakkında ka
nun teklifi

MADDE 1, — Memleketi
mizde teşkilâtlı zirai kredinin
100 ncü yıldönümünün idrak
edilmesi münasebetiyle bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
te T. C. Ziraat Bankasında ve
Emniyet Sandığında görevde
bulunan memurlar ile daimî ve
geçici hizmetlilere, 7244 sayılı
Kanunun 3 ncü maddesinde
bahsi geçen kayıtlarla bağdı ka
lınmaksızın aldıkları ücret veya
yevmiyelerinin bir aylık zamsız
tutarları nisbetinde 100 ncü yıl
dönümü ikramiyesi adı ile bir
ikramiye verilebilir,

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

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

MADDE 2. — 2836 sayılı
Kanuna göre kurulan Tarım
Kredi Kooperatiflerinde çalı
şan memur ve hizmetlilere de,
aynı şartlar dairesinde 100 ncü
yıldönümü ikramiyesi verilebi
lir.

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

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

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer.

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

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

MADDE 4. — Bu kanunu
Ticaret Bakanı yürütür.

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

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

C, S^îiıaftosrı

( S. Savım : 378 )
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1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi
1/618; C. Senatosu 1/340)

T. a.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 2015/90

11 . i . 1964

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
9 . 1 . 1964 tarihinde kararlaştırman «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik
yapılmadı hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
İsmet İnönü
Başbakan

GEREKÇE
İlişik 'kanun tasarısı, siyasi durumdaki son gelişmeler dolayısiyle, yurt dışındaki Türklerin
maruz kaldıkları kayıpların telâfisine yardım maksadiyle hâsıl olan âcil ve zaruri ödenek ihtiya
cini karşılamak üzere tanzim edilmiştir.

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/618
Karar No. 17

16 . 1 . 1964

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, «1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkındaki» kanun tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve
müzakere edildi.
Kanun tasarısında, dış siyasi hâdiseler dolayısiyle mağdur olan yurt dışındaki Türklere yardım
gayesiyle Dışişleri Bakanlığının 1963 yılı bütçesinin 459 ncu dış memleketlerde Türk kültür varlı
ğını koruma ve tanıtma giderleri» bölümüne 10 milyon liranın eklenmesi ve bu ödenekten bir kıs
anının Başbakanlık bütçesine aktarılabilmesini teminen (E) cetvelinde gerekli değişikliğin yapı
labilmesi derpiş olunmaktadır.

Âcil bir zaruretin icabı olarak hazırlanmış bulunan kanun tasarısı komisyonumuzca da aynen
kabul olunmuştur.
G-enel Kurulun tasvibine arz olunmak, öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur.
Başkan
Trabzon
A. Ş. Ağanoğlu
Adana
K. Sanibrahimoğlu
İmzada bulunamadı
Artvin
S. 0. Ava

Başkanvekili
Sakarya
K. Yurdakuler
Afyon Karahisar
M. Turgut
Balıkesir
A. A. Bolak

Sözcü
izmir
N. Mirkdâmoğlu

Kâtip
Yozgat
C. Sungur

Ankara
N, Berkkan

Ankara
M. Ete

Burdur
//. Otan

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
S. Kurutluoğlu
imzada bulunamadı

Giresun
î. E. Kîltçoğlu

Gümüşane
S. Savacı
imzada bulunamadı
Kars
K. Okyay

Çanakkale
Ş. inan
îmzada bulunamadı
îçel
C. T. Okyayuz

Diyarbakır
H, Güldoğan
izmir
/. Gürsan

izmir
N. Kürşat

Kastamonu
8. Keskin

Kayseri
H. Dikeçligü

Kırşehir
A. Bilgin

Konya
M. Dinekli

Konya
A. Onar

Konya
R. özal

Mardin
Ş. Aysan

Niğde
R. Soyer

Ordu
Ş. Koksal

Rize
C. Yalçın
îmzada bulunamadı

Niğde
K. Bayhan
imzada bulunamadı
Sakarya
B. Akdağ

Sakarya
N. Bayar

Sakarya
Al. Gürer

Siirt
A. Yaşa
İmzada bulunamadı

Tabiî Üye
S. Gürsoytrak

Trabzon
A. Şener

Trabzon
A. R. Uzuner

Tunceli
M. A. Demir
imzada bulunamadı

Van
Jf\ İpk

O. Senatonu

( a Sayun «

m)

HÜKÜMET TASALISI

1963 yık Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTÎRİŞİ
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı cevtellerde
değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı

MADDE 1. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağh ( A / l ) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı
kısmının 459 ncu (Dış memleketlerde Türk kül
tür varlığını koruma ve tanıtma giderleri) bö
lümüne 10 00D 000 lira eklenmiştir.

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

MADDE 2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (R) işaretli cetvelin Dışişleri Bakanlığı
j kısmının 459 ncu (Dış memleketlerde Türk kül
tür varlığını koruma ve tanıtma giderleri) bö
lümüne ait açıklamanın birinci fıkrası, aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
«Bu bölüme konulan ödeneğin 2 milyon lira
sı Dışişleri Bakanlığının teklifi ve Başbakanlı
ğın muvafakatiyle, 11,5 milyon lirası da Baş
bakanlığın teklifi ve Dışişleri Bakanlığının muj tabakatı ile Başbakanlık bütçesinin 406 ncı bö
lümüne, Maliye Bakanlığınca aktarılabilir.»

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür.
9.1.1964

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

Başbakan
ismet İnönü
Devlet Bakanı
V. Prinççioğlu
Devlet Bakanı
M. Yolaç
Millî Savunma Bakam
1. Sancar
Dışişleri Bakam
F. C. Erkin
Millî Eğitim Bakanı

î. öktmı

Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
K. Satır
Devlet Bakanı
/. 8. Omay
Adalet Bakanı
S. Çumralt
içişleri Bakanı
O. öztrak
Maliye Bakam
F. Melen
Bayındırlık 'Bakan
A, TT. Onat

Ticaret Bakam
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
F. îslimyeli
K. Demir
Güm. vo Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
M. Yüceler
T. Şahin
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
F. Alpiskender
B. Ecevit
Enerji
ve
Tabiî
Kay. Bakanı
Sanayi Bakanı
H. Oral
M. Erten
Tu m m ve Tanıtına Balkanı İmar ve İskân Bakana
.4. /.
ftöğüş
C. Üzer
Köy İşleri Bakanı
L. Yurdoğlu
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CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 3 8 0
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı
( A / l ) ve ( A / 2 ) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi :
1/619; C. Senatosu 1/341)

T. C.
Başbakanlık
\Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71 - 2204/104

13 . 1 . 1964

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca
10 . 1 . 1964 tarihinde kararlaştınlan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanununa
bağlı ( A / l ) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerek
çesi ilişikleriyle birlikte ekli olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
îsmet înönü
Başbakan •

GEREKÇE
(A/l)
B.

M.

Düşülen
Lira

Birinci madde
3107 92

Eklenen
Lira

1 500 000

İ Z A H A T

Bayındırlık Bakanlığımca, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı ge
nel müdürlükler samat snnıfı personelinin talbi olduğu yö
netmelikteki yevmiye cetvelinin her derece ve kademesin
deki personele seyyanen günde '2 lira zam yapılmış olması
ve bu zamların % 2 ve '30 nisbetleri üzerinden verilmekte
olan .'tazminatlara artırıcı etki yapması sebebiyle ieiklenmesine zaruret görülmektedir.
(A/2)

712

11 860 000

Bu kalmunma devrimizde il ve köy yollarınım yapılarak il
ve köylerimizin en kısa zamanda kaikunımalarmı sağlamak
amacı ile illerin yol makinaları ihtiyaçlarını karşılamak üze
re 7 000 000 dolar tutarımda vasıta ve yedek parça sipa
rişi yapılmasının Bakamlılklararası İktisadi İş Birliği Ko
misyonunun 16 . 2 .1963 tarih, 77 sayılı ve 6 . 3 . 1963 tarih
ve 86 sayılı (kararları ile tensib edilmiş olması sebebiyle Ka
rayolları G-emel Müdürlüğünce bu ınakimalarım iha'lesi ta
mamlanarak lamlaşımalıar yapılmış ve anılaşmalara göre de
makmalar yurda .gelmeye bağlatmıştır,

B.

M.

Düşülen
Lira

771 50

Eklenen
Lira

t Z A H A T

10 500 000

705

17 500 000

791

6 360 000

ikinci ıni'adde :
712

10 140 000

Bıı 'anılaşmalara göre, gerekli ödeneği karşılamak üzere
17. 7 .1963 t,arih ve 281 numaralı Kanunla 20 000 000 lira
lık ödenek verilmiş ise de bu miktarla ihtiyaç tamaimem kar
şılanamamış olduğu gibi bu bölülmeden illere ta'hsis edilecek
nakit ihtiyacı da tamamen temin edileımediğim.den eklenme
sine ihtiyaç duyulmaktadır.
1963 yılının Mail - Mayıs aylarında yurdum muhtelif •bölge
lerinde devamdı yağan şiddetli yağmurlar sel felâketine
.sebebi ye t vermiş, ekseri yollar 'bozulmuş, köprüler yıkılmış
vukua gelem heyelanlarla' bir kısım yollar geçit vermez hale
gelmiştir.
İdare kendi teşkilât, ve intikamları ile bu arızaları 'gidermeye
çalışmışsa da, muayyen ve ımuvaıkkat müddetli teknik per
sonel. tal'imatmaınesindeıki değişiklik d olay isiyle yeniden ya
pılan. intibaklar ve yevmiye arti'şlarmım da inzimamı ile 'ter
tibine! eki ödemek yelme iliğin den eklenmesine
ihtiyaç du
yulmaktadır,
istimlâk işlerimin tekemmül etmemiş olması sebebiyle bu
miktarım tasarruf edilebileceği 'anlaşılmıştır.
Konsolide borçlar bölümünden bu ımiktar ödeneğin transfer
edilememesi sebebiyle tasarrufu müım'küıı görülmüştür,
Bu bölüme aktarma ile •eklenmesi teklif edilen 7 860 000
liraya ilâveten aJktarma kısmımda .açıklanmış olaıı aynı ge
rekçeye isitinaden daha 10 140 000 liramın ek ödenek olarak
verilmesi gerekmektedir.

Üçüncü mıadde :
Hazine yardımı olarak verilmesi gereken 10 140 000 llramııı Karayolları Genel 'Müdürlüğü
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetveline limıtikalini temim için tanzim edilmiştir,

O, Senatosu

( S. Sayısı : 380 )

Karma Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Karma Bütçe Komisyonu
Esas No: 1/619
Karar No: 18

16 .1 .1964

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı»
ilgili Hükümet temsilcilerin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi.
Tasarıda Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçesinin (A/l) ve (A/2) işaretli cetvelle
ri arasında (23 860 000) lira aktarma yapılması 10 140 000 lira da ek ödenek verilmesi ve bunun
gelir cetveline geçirilmesi derpiş olunmaktadır.
Tasarrufu mümkün görülen kısımlardan ödeneği kâfi gelmiyen yerlere aktarmayı, ödeneği kâfi
gelmiyen ve sarfında zaruret bulunan aynı bütçenin (A/2) işaretli cetvelinin 712 nci «İl özel ida
relerine nakit, makina ve yedek parça olarak dağıtım şekli Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilir.»
bölümüne ek ödenek verilmesini ve bu 10 140 000 liranın (B) işaretli gelir cetveline eklenmesini
sağlıyan kanun tasarısı komisyonumuzca da aynen kabul olunmuştur.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek ve öncelikle görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Kâtip
Trabzon
Sakarya
.
İzmir
Yozgat
A. Ş. Ağanoğlu
K. Yurdakuler
N. Mirkelâmoğlu
C. Sungur
Ankara
N. Berkkan

Ankara

Adana
K. Sarıibrahimoğlu
İmzada bulunamadı
Artvin
8. 0. Avcı

Afyon Karahisar
M. Turgut

Çanakkale
Ş. İnan
İmzada bulunamadı
İçel
ü. T. Okyayuz

Diyarbakır
H. Güldoğan

Giresun
/. E. Ktlıçoğlu

İzmir
/. Gür san

İzmir
N. Kür§at

Kastamonu
8. Keskin

Kayseri
H. Dikeçligil

Kırşehir
A. Bilgin

Konya
M. Dinekli
Niğde
K. Bayhan
İmzada bulunamadı
Sakarya
B. Akdağ

Balıkesir
A. A. Bolak

Burdur
//. Otan

Konya
A. Onar

Konya
R. Özal

Mardin
Ş. Aysarı

Niğde
R. Soyer

Ordu
Ş. Koksal

Sakarya
N, Bay ar

Sakarya
M. Gür er

Trabzon
A. Şener

Trabzon
.1. R. Uzuner

Rize
C. Yalçın
tmzada bulunamadı
Siirt
A. Yaşa
İ mzada bulunamadı
Tunceli
M. A. Demir
İmzada bulunamadı

O. Senatosu
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M. Ete
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
S. Kurutluoğlu
İmzada bulunamadı
Gümüşane
S. Savacı
İmzada bulunamadı
Kars
K. Okyay

Tabiî Üye
8. Gürsoytrak
Van
F. Işık
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HÜKÜMET TASARISI

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN
DEĞÎŞTlRlŞÎ

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerinde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı

Karayolları Genel 3Iüdürlüğünün 1963 yılı Bütçe
Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerinde değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısı

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve
(A/2) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde yazılı
tertipleri arasında 23 860 000 liralık aktarma
yapılmıştır.

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

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli
cetvelin 712 nci (îl özel idarelerine, «Nakit,
makina ve yedek parça olarak dağıtım şekli
Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilir.») bölü
müne 10 140 000 lira ek ödenek verilmiştir.

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

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü
1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli
cetvelin 2 nci (Hazineden yardım) bölümüne
10 140 000 lira eklenmiştir.

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

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini
Maliye ve Bayındırlık Bakanlan yürütür.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

10.1.1964
Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
'Başbakan
îsmet înönü
K. Satır
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
V. Prinççioğlu
M. Yolaç
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
î. S. Omay
S. Çumrah
Millî Savunma Bakam
içişleri Bakanı
/. Sancar
O. öztrak
Dışişleri Bakanı Y.
Maliye Bakanı
K. Satır
F. Melen
Milî Eğitim Bakıamı
Bayındırlık Bakam
î. öktem
A. H. Onat
Ticaret Bakanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
F. îslimyeli
K. Demir

O. Senatosu

(Tasarıya bağlı cetvel aynen kabul edilmiş
tir.)

Güm. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
M. Yüceler
T. Şahin
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakam
B. Ecevit
F. Alpiskender
Sanayi Bakanı
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı
M. Erten
H. Oral
Tu tıkın ve Tanıtıma Balkanı imar ive iskân Balkanı
A. î. Göğüs
C. Üzer
Köy işleri Bakanı
L, Yurdoğlu
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Hükümet tasarısına bağlı
CETVEL
Düşülen
Lira

ödeneğin çeşidi

Eklenen
Lira

(A/l)
Yolluklar
6245 sayılı Kanunun 49 ncu
minat

maddesi gereğince verilecek taz
—

(A/2)
İstimlâk ve satmalmalar
İl özel idarelerine (nakit, makina ve yedek parça olarak da
ğıtım şekli Bayındırlık Bakanlığınca tesbit edilir.)
Karayolları yapımı, onarımı ve bakımı
Yol ve köprü onarımı ve bakımları
Konselide borçlar

»a

C. Senatosu

1 500 000

17 500 000
—

11 860 000

—
6 360 000

10 500 000

A/2 toplamı

23 860 000 22 360 000

A / l ve A/2 toplamı

23 860 000 23 860 000

mtgt
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