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1. — GEÇEN 1 

Artvin Üyesi Fehmi Alpaslan, Adalet Baş
kâtibi, icra memuru, zabıt kâtibi ve yardımcı
ları ile -mübaşir, ceza evi müdür, memur ve gar
diyanlarına tazminat verilmesi hakkındaki 
Kanun, aylarca evvel Yasama meclislerinden 
çıktığı halde, gerekli aktarmanın yapılmaması 
yüzünden, ilgililerin bu haktan faydalanaına-
dıklarıııı ifade ve aktarma tasarısının bir an 
evvel kanunlaştırılmasını temenni etti. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye secimi için 
yapılan üç turda da, hiçbir aday salt çoğun
luk sağlayamadığından Başkanlıkça, seçime ge
lecek Birleşimde devam olunacağı bildirildi. 

Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in 80 ve 
81, 

Maraş Üyesi Nedim Evliya 'ıım 83 sayılı 
sözlü soruları, soru sahipleri, bu Birleşimde, ha
zır bulunmadıklarından gelecek Birleşime bıra
kıldı. 

Maraş Üyesi Nedim Evliya'nm, geçen yıl 
üniversite ve yüksek okullara devam imkânı 
bul amıyanl arla bu yıl liselerden mezun olacak 
öğrencilerin üniversitelere devam için ne gibi 
tedbirler alındığına, 

İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin, İstan
bul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'a, 

'ANAK ÖZETİ 

İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 222 sa
yılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa ve 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in, Hükü
met programında aydın din adamlarının yetiş
tirileceğine dair sözlü sorularına Millî Eğitim 
Bakanı Şevket Raşit Hatipoğlu, 

İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, İkinci 
Koalisyon Hükümetinin affa ait protokolünde 
ne için yalnız siyasi suçları nazarı itibara alın
dığına dair sözlü sorusuna Adalet Bakanı Ab-
dülhak Kemal Yörük ve 

Yozgat Üyesi Neşet Çctintaş'm, çiftçilerin 
Ziraat Bankasına olan borçlarına dair sözlü so
rusuna Ticaret Bakanı Muhlis Ete cevap verdi
ler. 

Vakit gecikmiş olduğundan 2 . 10 . 1962 Salı 
günü saat 15 1e toplanılmak üzere Birleşime 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Zonguldak 
Sim A t alay Tank Remzi Baltan 

Kâtip 
Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 



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

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Soyadı «G» ile baslıyan Senato üyelerine 

kadar yoklama yapıldı.) 

1. — Başkanın, Bütçe Komisyonunda, vâki is
tifalar dolayısiyle, Anayasanın 94 ncü madde
sinin ikinci fıkrasında gösterilen partilerin ve 
ba,ğımsızla?*ın üye sayısı nisbeti bozulmuş oldu
ğundan komisyonun mülga bulunduğuna, parti
ler ve bağımsızların kaçar üye seçeceklerinin 
tesbit olunarak gelecek birleşimde arz edilece
ğine ve yeniden seçim yapılacağına dair beyanatı. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel bir 
hususu, arz edeceğim. Anayasamızın 94 ncü 
maddesinde, Bütçe Komisyonu âzalarının en 
az 9 unun iktidar partisi mensubu olması lâzııın-
geldiği hususu yazılıdır. Bugünkü Bütçe Ko
misyonu bu vaziyette olmadığı için, Anayasa 
hükmüne göre mülga addedilmek icabeder. Bun
ların yerine 9 u iktidar mensubu gruplardan 
olmak üzere yeniden üye seçilmesi gerekmek
tedir. Yapılan taksime göre, hangi partinin ne 
nisbette üye seçeceğini gelecek oturumda ıttıla
ınıza arz edeceğim. Bugün, yalnız vaziyeti izah 
etmekle yetiniyorum. 

2. — İstanbul Üyesi Ethem Menemencioğlu '-
nun, memleketin içinde bulunduğu umumi du
rum ve gidiş hakkındaki beyanatı. 

- , . . -^•'•""'t .v.T"* 

ETHEM MENEMENCİOĞLU (İstanbul) — 
Gündem dışı söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hangi nıevzu üzerine. 
ETHEM MENEMENCİOĞLU (İstanbul) — 

Uımumi ahval ve umumi gidiş hakkında. 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, müzakere
lere başlıyoruz. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER VE SÖYLEVLER 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Menemenci
oğlu. 

ETHEM MENEMENCİOĞLU (İstanbul) — 
Muhterem arkadaşlar; Olgunlar Meclisi olması 
Milletçe arzu edilen bu çatı altında son günler
de geçmiş olan hâdiselerden duyduğum üzün
tünün tesirinden hâlâ kurtulamamış olan en 
yağlı arkadaşlarınızın şu birkaç kelimesini müsa
maha ile karşılamanızı rica ederim. 

Zulme, itisafa, indiyata karşı direnerek 
bu sakîm, yolda yurdu tehlikeli bir uçurumun 
kenarına kadar sürükliyen bir iktidarı yıkmış 
olan 27 Mayıs ihtilâlinin bu davranışını Demok-
rasiye bağlı hiçbir milliyetçi Türk hor göremez. 

Ama, gönül isterdi ki, toplumsal bir kuralın 
bir defa daha uygülanmasiyle imdada yetişmiş 
olan 27 Mayıs ihtilâlcileri hayırlı bir yıkıcılık
la yetimııiyerek Türk milletini, bundan böyle 
etraflarını geçmiş devirlerin kapı kullarına rah
met okutacak tinette bedbahtların çevrelediği 
orta çağ zihniyetinin kof düşüncelerinin gurur -
I LI mirasçıları şefler elinden kurtarsınlar da ger
çeklere dayanan ilkeler üzerine kurulu bir hu
kuk devleti nizamına kavuştursunlar. 

Şimdilik bu başarısızlıktan duyduğum derin 
teessürü (burada şu bir iki sözle ifade ile yeti
nirken beceriksiz idare edenlerimize de ataları
mızın «Islahatın sağlamı daldan eğme olanı de
ğil, kökten sürme olanıdır» vecizesinin alafran
ga tekrarından başka Ibir şey olmıyan Batının 
toplumsal bilim üstatlarının şu öğütlerini hatır-
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latmamazlı'k edemiyeceğim. « (înfras-tür.k-tü-
re)ü sağlam olmıyan her hangi bir Superstuc-
turc) den hayır beklenemez. (Sağdan : Alkış
lar) (Ne söylemek istiyor, anlamadık sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Senato üyeleri, bir ar

kadaşımız gündem dışı söz alarak düşüncelerini 
ifade ettiler. Bâzı arkadaşlarımız anlamadık de
diler; tekrarına lüzum yoktur zannediyorum. 

Gündemin birinci maddesine geçiyoruz efen
dim. 

4. — SEÇİMLER 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimi 

BAŞKAN — Malûmunuz olduğu üzere Yük
sek Hâkimler Kuruluna iki üyenin intihabı var
dır. Bunun için onuncu turu yapacağız. Şimdi 
kâğıtlar dağıtılıp oylar toplanmaya başlanacak
tır. Tasnif yapılırken de gündemimizin ikinci 
maddesini görüşeceğiz. 

ruz 
Tasnif heyetini teşkil etmek üzere ad çekiyo-

îskender Cenap Ege (Burada sesleri), Ema-

nullah Çelebi (Burada sesleri), Hüseyin Kal-
paklıoğlu (Burada sesleri). 

Tasnif heyeti teşkil edilmiştir. Şimdi, seçi
me nereden bağlıyacağımızı tesbit için ad çeki
yoruz : Ekrem AeımerL Ekrem Acuner'den baş
lamak üzere isimler okunacaktır. 

(Ekrem Acuner'den başlıyarak adlar okun
mak suretiyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN — föfendim, oylarını kullanmıyan 
arkadaşımız varsa lütfen kullansınlar. 

Oylama muamelesi bitmiştir efendim. 

BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
6.9.1962 tarihli 80 nci Birleşiminde, İğdır 
bölgesinde husule gelen zelzele felâketini ma
hallen tetkik etmek üzere seçilen 3 kişiden 
mürekkep heyetin raporu. [Dağıtma tarihi : 
27.9.1962] (1) 

BAŞKAN — Bu rapor, 27 . î). 1962 tarihin
de dağıtılmıştır, tekrar okunmasına bilmem lü
zum var mı? (Yok sesleri) 

Bu hususta konuşmak istiyen? Yok. 
Muhteremi Senato duruma muttali olmuştur. 

6. — GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız ve 15 arkadaşının, 105 sayılı Kanu
nun görüşülmesinden evvel bu Kanun üzerinde 
gizli oturumda Genel Görüşme açılmasına dair 
önergeleri (8/4) 

BAŞKAN — Bu önerge geçen Birleşimde 
kabul edilmişti. Seçim tasnifi bittikten sonra, 
gizli oturuma başlanacaktır. 

Gizli oturumda yalnız Senato üyelerinin bu
lunması icabetmektedir. icabında kâtipler de 
bulunabilir. İçtüzüğümüz böyle diyor. Ancak, 
zabıt kâtiplerinin kalıp kalmaması için kararı
nızı almak iktiza etmektedir. Tarihî bir celse ol-

(1) Tetkik heyeti raporu tutanağın sonunda-
dir. 

ması ve mühim mevzua temas etmesi itibariyle, 
bu toplantıda zabıt tutulması muvafık görülürse 
kâtipler tutanağı tutarlar. Muvafık görülmedi
ği takdirde onlar da salonu terk ederler. 

Zabıt kâtipleri ve kâtiplerin kalmasını mu
vafık görenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmiyenler... Kalmaları, ittifakla tensibolun-
muştur. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna seçilecek iki âza 
için yapılan seçim neticesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
22 . 4 . 1962 tarih ve 45 sayılı Kanunun 5 

nci maddesi gereğince Yüksek Hâkimler Kuru
luna asil üyelik için yapılan seçime (148) üye 
iştirak etmiş ve neticede aşağıda isimleri yazılı 
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şahıslar karşılarında gösterilen oyları alarak 10 
ncu turda salt çoğunlukla seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Emanullah Çelebi iskender Cenap Ege 
Üye 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

1. Ahmet Dağlı 106 
2. Rahmi Ergil 98 

BAŞKAN — Nisap hâsıl olmuştur. Kendileri
ne muvaffakiyetler ve hayırlı işler temenni ede
rim. Bir de yedeklerinin seçilmesi icabetmekte-
dir. Ancak, Bakanlar Kurulu müzakereye devam 
etmek için bekliyor. Bunun için seçimi Perşem
beye bırakmamız gerekmektedir. Seçimin per
şembeye bırakılıp, gündeme geçilmesini kabul 
edenler lütfen işaret etsinler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiş ve seçim perşembeye bırakıl
mıştır. 

Malûmuâliniz geçen celse Başkanlık Maka
mını işgal eden zatın haklı bir mütalâası, İçtü
züğe göre, sarahat olmadığından maalesef mil
letvekillerinin bulunmaması şeklinde idi. 

Şimdi buna aykırı iki önerge var, okuyoruz 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Gizli celsenin icrası sırasında milletvekille

ri de T. B. M. Meclisinin üyeleri olduklarından 
esasen içtüzükte aksi bir hüküm bulunmadığına 
göre gizli celsede bulunabileceklerinin karara 
bağlanması arz olunur. 

Zonguldak 
Tarık Remzi Baltan 

C. Senatosu Başkanlığına 
içtüzüğün 96 ve 97 nci maddelerinde sara

hat bulunmadığından Türkiye Büyük Millet Mec
lisi âzasından bulunan milletvekillerinin de gizli 
oturum celsesini takibetmelerini arz ve teklif 
ederim. 

Muğla Rize 
Muallâ Akarca Necip Danışoğlu 

Eskişehir 
Naci Toros 

BAŞKAN — Söz Sırrı Atalaym. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, her ne kadar, içtüzükte sarih olarak 
bir gizli celsede, milletvekillerinin Senatoda; Se-
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nato üyelerinin Millet Meclisinde bulunup bu-
lunmıyacakları derpiş edilmemiş. Ama, mesele
nin esprisi şuradadır. Bir heyette gizlilik kara
rı verildiği zaman, o heyet üyeleri konuşma mev
zuunu dışarı çıkarmamaya ve ifşa etmemeye ye
min içmiş sayılırlar. C. Senatosu üyeleri Senato
da gizlilik kararı verildiği andan itibaren yemin 
içmiş sayılacaklar. Ama topluluğun üyeleri sıfa-
tiyle yemin içmiş sayılırlar, içtikleri yeminin 
kefaleti tahtında dışarı bir şey çıkarmazlar. An
cak muhterem milletvekilleri o heyette bulun
madığı cihetle, bunları ifşa etmemekle mukay
yet değildir. Meselenin esprisi buradadır. He
yetler yemin içmiş sayılırlar. Komisyonlarda 
Cumhuriyet Senatosu üyeleri ve Milletvekilleri 
bulunabilir ve konuşabilirler. Hattâ karşılıklı 
olarak Meclislerin bir komisyonunda üye olma
dıkları halde konuşmak hakkına maliktirler. 
Yalnız, rey vermek hakkına sahip değillerdir. 
Ama, gizli celse olduğu takdirde hiçbir arka
daş Millet Meclisinin komisyonunda dahi bulu
namaz. Tıpkı burada o komisyonun üyeleri gibi, 
komisyonlarda dahi konuşma hakkına sahibolan 
milletvekillerinin Cumhuriyet Senatosunun giz
lilik kararı aldıktan sonra bulunamamaları gibi. 
Bu sebepledir ki, içtüzükte sarih bir hüküm ol
masa dahi, şimdiye kadar olan tatbikat ve işin 
esprisi karşılıklı olarak iki Meclisin üyelerinin 
diğer Meclisin gizli toplantısında bulunamamala-
rmı icabettirir. Hattâ, önergelerin oya konma
ması iktiza eder. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —. Buyurun efendim. 
NlYAZl AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar; Sayın Sırrı Atalay arkadaşı
mızın ifade buyurdukları gibi Tüzük bu hususta 
meskûttur. 

Biz, nihayet bir teşriî sistem olarak çift mec
lisi kabul etmiş bulunuyoruz. Haddi zatında, 
Anayasanın tâyin ettiği büyük, önemli dâvalar
da Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bir küi 
halinde millet karşısında sorumluyuz. (Bravo 
sesleri) Bu itibarla, ben, zımni bir yeminin tesi
ri altında ifşa etmeme kaydının hiç şüphesiz ki, 
Millet Meclisi üyeleri için de evleviyetle mevcut 
olduğu kanısındayım. Bizim gibi, onlar da bu 
meselenin ifşa edilmiyeceği cihetini elbette ki, 
müdriktirler. 

Bu itibarla, biz madem ki, bir anane kuru
yoruz, madem ki, tüzüklerimizde bu kaydı koya
cağız. Karşılıklı olarak, milletvekillerinin, Sena-
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O. Senatosu B : 88 
toda; Senato üyelerinin, Millet Meclisinde bu
lunması lüzumunu Tüzüğe koymalıyız. Buna za
ruret de vardır. Bu itibarla ben, milletvekilleri
nin bu gizlilik dolayısiyle Cumhuriyet Senato
sundan çıkarılması hususundaki Sayın Sırrı Ata- j 
lay arkadaşımızın teklifinin kabul edilmemesini 
istirham edeceğim. Milletvekilleri arkadaşları
mız da bizim kadar vatanseverdir Bizim kadar bu 
idraktedirler. (Gürültüler, bunun vatanseverlik
le ilgisi yok, sesleri) 

BAŞKAN — Buyurun Saym Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka

daşlar ; Cumhuriyet Senatosu gizli bir celse yap
maya karar verdi. Kiminle yapacak bu celseyi? 
Elbette kendi heyetiyle yapacak. Evvelâ gizlilik, 
bir bütün müdür, değil midir? Bir bütündür ar
kadaşlar... Tecezzi kabul eder mi, etmez mi? Et
mez... Buranın kapısını bir kere açatmız mı mil
letvekili için de, basın için de, samiin için de 
açıl ir... (Gürültüle r) 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Efendim, bu mevzu üzerinde bu kadar durma
ya gelmez. Üçüncü hatip arkadaşımız konuşma
mış olsaydı ben de söz almıyacaktım. Ben, bu 
takrirlerin kabulü lehinde konuşacağım. Sırrı 
Ata lay arkadaşımızı dinledim. Kendisine göre 
bir düşünce sistemi var. Fakat ben bunu maale
sef kabul edemiyeceğim, arz ederim. 

Şimdi, kanunlarım sureti kabulünü Anayasa 
sarih surette hüküm altına almıştır. Bir kamu
nun Mecliste kabulü, ondam sonra Senatoda ka
bulü, tekraır aynı kanunun Meclise gitmesi şunu 
göstermektedir: Her iki Meclis biribirine bağlı 
di arak çalışmaktadır. Burada müzakereyi gizli 
olarak yaptık, muayyen,- esbabı ımuci'beye göre ka
nuna bir veçhe verdik, sonra ne olacak?... Bu, 
esbabı mucibesini derunumuzda bulacak ve etti
ğimiz yemin tahtında bir neticeye varılacaktır. 
Şimdi gizlilik kararı verdik; bu kararın kabulüy
le durum kamuniyet keslbediyor mu?.. Etmiyor. 
Kanun, Meclise 'gidiyor, karma komisyona gidi
yor... Demek ki, çalışmalar beraber oluyor. Şu 
halde kanun vâzıı Anayasayı bu şekilde vaz'et
miştir. Esprisini de buna göre tanzim etmiştir. 
Ona tanıdığı silsileyi geri almaya imkân yoktur. 
Binaenaleyh, esbabı mucibeyi Meclisin de bilmesi 
lâzımdır. Bu bakımdan mevzuun burada alacağı 
veçheye göre, milletvekili arkadaşlarım da bura-
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ya gelip bunun hangi esbabı mueibeye dayandığı
nı, kanunun hangi seldi aldığımı kendilerinin de 
bilmeleri lâzımdır. Bunun içindir ki, hele hele 
biz yemin etmiş insanlar olaırak, bir yemin tah
tında bu müzakereleri kabul ettiğimize göre, bun-
Harı dışarıda ifşa edeceklerini, bu kadar ağır bir 
statüye bağlı olan milletvekillerine nasıl atfede
biliriz? Onların 'haklarımda bu şekilde en küçük 
bir düşünceye varmak yanlış olur ve hattâ abes 
olur. Teklifin aksimin; oya. konulmamasını teklif 
ediyorum, hürmetlerimle. 

SIRRI ATALAY (Kars) — .Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun 'Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evvelâ gizliliği 

.mevzu ub ah s olan husus bir kamun değildir. Bir ge
me! .görüşmedir vt Cumhuriyet Senatosunun, 
doğrudan doğruya tek başıma yapacağı bir tasar
ruftur. Kaldı ki, görüşme mevzuunum silsilesi da
hi olsa, her şeyden önce şunu bileceğiz ki, huku
ka bağlı bir devlet sistemimin özelliği, organlar 
arasında mutlak surette bir ayniliktir, iki Mec
lis sisteminin esası her bir Meclisin bir organın 
basit uzuvları olmaları değildir. Bu sistemim esa
sı, iki Meclisim müstakil olaırak vazife görmeleri
dir. iki Meclis mutlak surette birbirinden fark
lı görevler ifa eden iki teşrii organdır. Biri di
ğerini tamamlıyan, isteyici ve itici organlar de
ğildirler. Yani bir Irade^yi tamamlayıcı uzuvlar 
değildin]er. Bir memlekete çift Meclis sistemini' 
getirmenin felsefesi iki Meclisin ayrı ayrı vazi
fe görmesidir. Bu iki Meclisin ayrı ve müstakil 
olarak vazife gönneleri takdirindedir ki, çift 
Meclis sistemi mevcuttur. Arkadaşım bir nok
tada haklıdır ki, bizim Anayasanın husule ge
tirdiği sistem, çift Meclis sisteminin tam kendi
si değildir. Ama çift Meclis sistemimin esası, iki 
Meclisin mutlak surette vazifeyi ayrı ayrı yap
malarıdır. Böyle olunca kanunların bizden onla
ra gitmesi, onlardan bize gelmesi ancak bize 
mahsus bir iştir, bunu bilmemiz lâzımdır. Böyta 
olmasa dahi, kanunların görüşülmesinde gizli
lik: kararı verdiğimiz zaman, müzakereyi takübe-
decek 5 - 1 0 kıymetli milletvekilli, Millet Mecli
si sayılamaz. Görüşmeleri takip etmdk üzere ge
len 5 - 10 kıymetli arkadaşım huzurunda sayın 
Ağırnaslı arkadaşım tarafından vatanperverlik 
duyguları ortaya atılıp durumun izah edilmesi, 
benim ifade tarzımın tamamen tersidir. Bu hu
susu bilhassa belirtmek isterim. 

Mesele şudur: Meclisler kendi heyetleriyle 
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gizli oturanı yaparlar. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi âzası demek, her iki Meclisin ayrı ayrı 
âzası demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
iki Meclisten müteşekkildir ve onun ayrı ayrı 
iki Meclisi vardır. Binaenaleyh, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin oturumu, Cumhuriyet Senato
sunu, Millet Meclisini ifade eder kanaati yanlış
tır. Birleşik toplantılarda, hattâ yetkili zevat da
hi, bu durum içinde zannederler ki ayrı bir 
Büyük Millet Meclisi vardır... Hayır arkadaş
lar, feöyle 'bir şey yoktur. Bu bir terimden iba
rettir ve iki Meclisi ayrı ayrı ifade eder. Par
lâmento, rayştag, diet, kongre karşılığıdır. Ay
rı (bir ş'ey değildir. Bir heyet olarak Cumlhuriyet 
Senatosu veyahut Millet Meclisi gizli bir oturum 
yaptığı takdirde, diğer teşekkül üyeleri katılır 
mı katılamaz mı? Aynı Meclisin kendi üyeleri, 
'kendi komisyonlarında alınmış bir gizlilik ka
r a n olduğu takdirde bu komisyonlara iştirak 
edemezler. Bunun selbebi vardır. Sebebi şu: Giz
li toplantı yapacak oları 'heyet, gizlilik halinde 
vicdani kefalet altında bulunurlar. Heyetler 
kendileri toplandığı zaman gizlilik kararları 
verdiği zaman, bu toplantıya o 'heyetin üyeleri 
dışında kimse 'katılamaz, iki müstakil organın 
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böyle hareket etmesi normaldir. Aksi takdirde 
dışarı sızmalarda, karşılıklı olarak birbirimiz
den şüphelenmemiz mümkündür. Bu bir genel 
görüşme mevzuudur, Cumhuriyet Senatosunu 
doğrudan doğruya ilgilendirmektedir. IBu se
beple prensibi zedelemeye hakkımız yoktur. 

(Reye reye sesleri) 

BAŞKAN — Birkaç arkadaşımız daha söz is
temiştir. Takrirler üzerinde bu kadar uzun mü
zakere açılmış olması vâ'kı olmamakla beraber, 
birkaç arkadaşa söz vermiş (bulunuyorum. Le
hinde ve aleyhinde konuşuldu. Şimdi, gizil top
lantıda milletvekillerinin de bulunması 'hususu
nu oyunuzu sunuyorum. Kabul edenler... Teşek
kür ederim. Kabul etmiyenler... Teşekkür ede
rim. Takrir, 5*2 ye karşı 72 reyle kabul edilme
miştir. 

Senato üyeleri ve yeminli memurlardan baş
ka 'kimsenin salonu işigal etmemesini ve tahliye 
etmelerini rica ediyorum. (Cumhuriyet Senato
su üyeleriyle yeminli memurlardan gayrisi sa
lonu terk etti.) 

Açık oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,55 

(İkinci oturum gizlidir.) 

Ü Ç Ü N C Ü O T U R U M 
Açılma saati : 19,40 

BAŞKAN — Açık oturama geçiyoruz. 
Vakit gecikmiş bulunduğundan 4 . 10 . 1962 

Perşembe günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,42 
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7. — SORULAH VE CEVAPLARI 

B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. •—- Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 
Macit Zeren'in, hariçte tasarrufu bulunan muay
yen kimselerin bedelsiz mal ithal edebilmelerine 
dair, yazık soru önergesi ve Maliye Bakanı Fe-
rid Melen'in cevabı (7/51) 

'Cumhuriyet iSenatosu İBaştanlık Divanına 
Aşağıdaki sorumun, iSaym Maliye Vekilimiz 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi 'saygılarımla arz ederim. 

Amasya Senatörü 
Macit Zeren 

Soru : 
Hariçte tasarrufu Ibulunan muayyen kimsele

rin bedelsiz mal ithal edebilmeleri prenısilbolarak 
kalbul 'edilmiş iken, tbu 'hakkın alâkablarca kulla
nılabilmeleri, kati olarak yurda dönüşlerine talik 
edilmektedir : 

a) Katî 'olarak yurda dönüş şartının aran
ması ne ıgiibi mucip sehoplere dayanmaktadır. 

b) Aynı tasarruf sahiplerinin yurda dönme
den bu hakkı kullanmalarında ne ıgiibi mahzurlar 
derpiş edilmektedir. 

e) izahı kabil bâzı mahzurlar var ise, bu 
mahzurların ıvâridolamıyacağı hallerde, ilgiliyi 
koruyan tedbirlerimiz nelerdir. (Meselâ beş yıl
dan heri Amerika'da (bulunan Ibir tasarruf rahibi, 
ilk defa olarak bedelsiz mal ithal etmek istese ve 
işinden ayrılmasa, hatıra ıgoleSbileeek her türlü 
suiistimal ihtimalleri de vâridolması, iyi niyet-
sahübi olan !bu tasarruf erbabını koruyan tedlbir-
lerimiz nelerdir.) 

T. C. 
Maliye (Bakanlığı 27 . 9 . 1962 

Hazine (Genel Müdürlüğü ve 
Milletlerarası İktisadi :tş Birliği 

Teşkilâtı 
Etüt 've Mevzuat Şb. 
Sayı : 593487 - I I I 

'Oumihuriyet (Senatosu (Başkanlığına 
İlgi : 7 . 9 . 1962 tar'üh ve 7/51 -1089 - 1629 

sayılı yazıları, 
Amasya Senatörü Macit Ceren'in hariçte ta

sarrufu (bulunan kimselerin yapacakları 'bedelsiz 
ithalâtın katı olarak yurda 'dönüşlerine talik •edil

mesinin mucip 'sebepleri hakkındaki yazılı öner
gesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Malûmları olduğu lüzere Türk Parası Kıyme
tini Koruma hakkındaki 17 sayılı Kararın 26 ncı 
'maddesinde, Türkiye'deki özel »ve tüzel kişilerin 
ızat, aile, meslek ve müessese ihtiyaçları için ha
riçten yapacakları 'bedelsiz ithalâtın Maliye Ba
kanlığınca teshit edilecek esaslar dairesinde icra 
olunacağı derpiş edilmiş 'bulunmaktadır. Bedel
isin ithalât muameleleri, halen, 'Türk Parası Kıy
metini Koruma hakkındaki ımüiga 14 (sayılı (Ka
rarın '50 nci maddesine istinaden yürürlüğe ko
nulmuş olan 73 sayılı tehliğ hükümlerine ıgöre 
cereyan etmektedir. 

Mezkûr telbliğ hükümlerine >göre Ibir kimseye 
ibedelsiz ithal müsaadesi verileibilmesi için; 

a) Telbliğin 5 nci maddesinde kayıtlı maaş, 
gündelik, ödenek, kazanç ive sair şekillerde 'bir ge
lir elde edilmiş, ibulunması, 

Ib) LBU kazanç ve ıgelirlerin 10 ncu maddede 
yazılı şekillerde tevsik edilmiş olması, 

c) 'Telbliğin 6 ncı maddesindeki esaslara gö
re hesaplanacak tasarruf miktarının, itlhali iste
nen mal eşya veya vasıtanın mubayaa (bedellerini 
karşılıyacâk nMıette olması, 

d) ıGetirilecek mal, eşya 'veya vasıtanın zat, 
aile ve meslek 'ihtiyacında kullanılacak neviden 
ve Ibirer >aded olması, 

e) ilki yıllık ibir devre zarfında aynı cins 
mal -eşya veya her hanıgi Ibir yaşıta ithal edilme
miş hulumma'sı, 

f) İlgilinin katî olarak yurda döneceğini 
tevsik etmesi, 

Lâzımıgelmekted'ir. 
Mütalâasından da anlaşılacağı veçhile yukar

da zikri .geçen hükümler heyan edilen ıgelirlerin 
hakikaten mevcut 've yeter derecede olup olmadı
ğının teslbitine, İbedelsiz ithalâtın ticaret ve do
lay isiyle aşırı kâr (spekülâsyon) konusu yapıl
masını önlemeye ve netice Dtilbariyle Türk parası
nın değerinin korunmasına matuf ibulunmakta-
dır, 

Türkiye'deki şahıslara münhasıran zait aile ve 
meslek ihtiyacı için foedelsiz ithal imkânı verildi
ğine >göre hu konudaki taleplerin ancak katî ola
rak yurda avdet çırasında nazarı itibara alınabi
leceği tabiîdir. 'Filhakika hariste devamlı olarak 
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ikamet eden veya uzun 'bir müddet çalışacak bir 
şahsın iki yılda İbir yurda mal eşya veya va-nta 
göndermesinin tecvizi mümüm'kün değildir. Zira. 
Ibu hariçte tekevvün edecek servetlerin mal olarak 
yurda getirilmesi suretiyle 'bedelsiz ithal imkâıı-
larrndan 'spekülatif maksatlarla istifadeye .sebebi
yet verecektir. Nitekim, servet transferlerinin it
halât rejimimize ve 'Türk parasının değerine yap
tığı 'bir 'rejime yer 'verilmemiş, sadece, cari 1 libe
rasyon listesine dâhil malların 'bedelsiz ithalleri
nin serbest bırakılması ile iktifa olunmuştur. 
Esasen döviz tahsisi suretiyle .geniş ölçüde yurda 
getirilebilen 'bu malların spekülâsyon yapılması
na müsait bulunmadığı izahtan varestedir. 

Hal böyle olmakla beraber, hariçte kazanç 
sağlıyan şahısların, avdetlerinde aynı cins eşya
dan getirmemek şartiyle, Türkiye'de mukim 
üçüncü derece kan hısımları ile eşlerine kıymeti 
3 500 liraya kadar hediye göndermeleri imkânı 
mevcuttur. FOB kıymeti 900 lirayı geçmiyen he
diyelerde akrabalık şartı aranmamakta, 300 lira 
kıymetindeki eşyaların ithali ilse -serbest bırakıl
mış bulunmaktadır. 

Keyfiyeti bilgilerine arz ederim. 
Maliye Bakanı 

F. Melen 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.9.1962 
tarihli 80 nci Birleşiminde, İğdır bölgesinde 
husule g-elen zelzele felâketini mahallen tetkik 
etmek üzere seçilen 3 kişiden mürekkep heyetin 

raporu 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Kars Vilâyetinin İğdır ilçesinde 5 Eylül 1962 
tarihinde vukua gelen deprem dolayısiyle ma
hallinde tetkiklerde bulunmak ve C. Senato
sunun «geçmiş olsun» dileklerini İğdır halkına 
ulaştırmak maksadliyle, Riyaset Divanınca va
zifelendirilen, 3 kişilik heyetimiz 12 Eylülde 
İğdır'a muvasalat etti. Bu ani felâket karşısın
da, evini bankını kaybeden vatandaşların 'heye
can ve üzüntüsünü yakînen paylaştı, bir gece
lerini 'Onlarla, beraber çadırda geçirdi. 

O. .Senatosunun «geçmiş olsun» dileklerini, 
gerekli tedbirlerin alınması 'hususundaki yakın 
ilgisini, kendilerine ulaştırdı. İğdırlıların C. 
Senatosunun bu yakın ilgisi karşısında izhar 
'ettikleri minnettarlık ve. şükran duygusunu 
her şeyden önce ifade etmek isteriz. 
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İğdır'da durum: 5 Eylül gecesi vukua ge

len deprem her ne kadar orta şiddette olmuş
sa da, evlerin inşa tekniği çok iptidai ve yapı
lar eski olduğundan, 'tahribat fazla olmuştur. 
İğdır'ın içinde ve köylerinde gezdiğimiz evle
rin Ikerpiiç duvarlarının çatlamış olduğunu, ça
tıların çöktüğünü ve oturulamaz duruma gel
diğini göndük. Mahallinde hasar teslbiti yapan 
teknik (heyetin ifadesine göre, mevcut mesken
lerin c/c 40 - 50 isinin tamamiyle oturulamaz 
hale geldiği, geriye kalanların lise büyük çapta 
tamire muhtaç bulunduğu ve oturulmasının 
tehlikeli olduğu ifade edilmektedir. Esasen her 
türlü medenî ihtiyaçlardan ve sağlık şartların
dan uzak bulunan bu meskenlerin yıkılması ya
nında, şükranla ifade etmek isteriz ki, insanca 
hiçbir zayiat olmamıştır. 

Deprem fasılalarla devam etmektedir. Ha
va yağışlı, ünümüz kuş olduğundan ve gereken 
adedde çadır temin edilemediğinden, halk he
yecan ve endişe içindedir. 7 500 çadıra ihtiyaç 
•bulunduğu halde, orada bulunduğumuz tarih
te, tahsis edilen miktar 2 100 dür. 19 Eylülde 
İmar ve iskân Bakanlığının verdiği bilgiye gö
re, gönderilen mahruti çadır adedi 3 071 dır. 
En az 4 500 çadırın daha tahsisi zaruri görül
mektedir. 

Deprem gerek sosyal ve gerekse ekonomik 
bakımdan umumi hayata tesir etmiştir. Devlet 
daireleri mesailerine çadırlarda devam etmek
te, iş yerleri 'kısmen yıkıldığından ve kısm'en 
çalışılamaz hale geldiğinden, iş hayatı sekteye 
uğramıştır. Halkın büyük bir kısmı, barınacak 
bir yer temin edilemediğinden, önümüzdeki kış 
aylarını ne ş'ekil'de geçireceğim endişesi içerisin
dedir. Moral bakımından tamamiyle çöküntü 
halinde bulunan felâketzedelerin bu tereddüt
lerinin süratle (giderilmesi ve halkın Ihuzur ve 
emniyet içinde kışı behemehal bir çadır veya 
barakada ıgeçirme imkânının temin edileceğine 
inanma'sı en başta gelen bir husustur. 

Gerekli tedbirler: a) Obk sayıda mesken 
oturulamaz şekilde tahribe mâruz kaklığından, 
bu. kış halkın meskenlere girmesi ihtimali güç 
•okluğundan, istiyenlere kışı geçirmek için ça
dır tahsisi, veya kendi arsalarında, olmadığı tak
dirde münasip bir yerde, geçici barakalar inşa
sı için İğdır'da ve tahribatın fazla olduğu köy
lerde ucuz kereste ve inşaat malzemesi bulun-
dural'ma'sını zaruri görmekteyiz. Burada ehem-
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miyctle işaret etmek isteriz ki, kereste ve in
şaat malzemesinin kısa zamanda mahallinde (bu
lundurulması ve ıbu işlerin iyi organize edilme
si zarureti varıdır. Çok fakir ve muhtaoolanla-
ra, 'baraka inşası için kredi ile tahsis yapılma
sı isabetli iolur kanaatindeyiz. 

D) Uimumi hayata müessir olan âfetin yar
dım şekline ait 'kararname süratle çıkarılma
lıdır. 

e) Talep ve 'taahhütnamelerin maihallinde 
süratle alınması ve değerlendirilmesi zaruridir. 

d) Kirada 'oturan memurların mesken ihti
yacını temin için bağlı 'bulundukları vekâlet ve
ya kurumlarca baraka inşası lüzumludur. 

e) Harita ve proje çalışmaları için hemen 
faaliyete geçilmesi yerinde olacaktır. 

f) Evleri oturulamaz hale gelenlere sosyal 
ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde sıhhi 'mes
ken 'temini için faizsiz uzun vadeli kredi tah
sisi lâzımdır. 'Bu maksatla 1963 bütçesinde 15 
milyon lira tahsisat konması ve (bir kanun 'tasa
rısının Hükümet tarafından hazırlanması, Em
lâk Kredi Bankasının (bir ajansının açılmasını, 
meskenlerin halka tip proje, ucuz yapı malze
mesi ve faizsiz uzun vadeli 'kredi ile halkm 
kontrolü altında 'yapılması şekli ile doğrudan 
doğruya imar ve İskân Vekâleti tarafından ya
pılması şeklinin çeşitli fayda ve mahzurları 'ııa-
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zarı dikkate alınarak, 'mahallî şartlara göre han
gi şeklin tercihi gerektiğinin Hükümet tarafın
dan 'ojbjektif olarak tesbitinin lüzumu aşikâr
dır. Bu hususlarda Hükümetin süratli ve isa
betli hareketini ümit ve temenni ederiz. 

g) Ortaokul ihtiyacı - ilkokulların durumu -
zirai mahsullerin ısatmalınması, hayvan ahırla
rının 'Onarımı, zirai (kredilerin tecili, ticari kre
dilerin tecdidi, memurlara Emekli Sandığı ta
rafından avans verilmesi, hastane ve personel 
ihtiyaç ve durumu, emniyet ve asayişin takvi
yesi gi'bi çeşitli ve (teferruata ait talep ve şikâ
yetler yetkililere ulaştırılmıştır. 

Heyetimizin yerinde ıgörüp tesbit ettiklerini 
yukarıda sıraladık. 'Hükümetin, depremin ilk 
anından itibaren gösterdiği ilgiyi, işaret ettiği
miz hususlarda isabetli şekilde ve süratli lolarak 
devam ettirip, geçici tedhir ve çarelerle halkın 
kış aylarını rahat ve endişesiz şekilde geçirme, 
gelecek yıl içinde de ibirer meskene 'kavuştur-

, ma yolunda, ciddî çalışmalarını ümidetmekte-
yiz. 

Keyif iye ti 'saygılarımızla arz ederiz. 
24 . 9 .1962 

Kars 'Muğla 
S. At al ay M. Akarca 

Yozgat 
I S. Artu'kmaç 


