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1. GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Kursa Üyesi İhsan Sabri Çağlayangil . Tabiî 
Üye Osman Koksal ve Teki rdağ Üyesi Cemal 
Tarlan, sim günlerde Ankara/da. cereyan oı\cn 
hâdiseler lıakkıııda konuktular. Başbakan İsmet 
İnönü, bu konuşmalar;! karşılık' olarak, açıkla
malarda bulundu. 

Yüksek Hâkimler Kurulu yedek üye seçimi 
için yapılan, oylamada salt çoğunluk sağlana
madı. 

Yeter çoğunluk kalmadığından 9 Ekim 1.962 
Salı günü saat 15 1e toplanılmak üzere birleşime 
son. verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekiti Niğde 

İhsan fiamü Tîı/rcl Kudret Hay han 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

SORULAR 

Sözlü sorulen- düşük Kolu Milletvekili Reşat Akşemsettin 
1. -— Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mucip oğhı'tıa dai r sözlü soru önergesi. Sağlık, Ada 

Atakl ı /mu, müebbet hapse mahkum bulunan jet \ e İçişleri Bakanlıklarına gönderilmiştir . 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar ması hakkında 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşme-
1. --- Ahvali şahsiye ile ilgili belge örnekle- ııiu onaylanmasının uygun bulunması hakkında-

ritıin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutul- ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
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saplarım İnceleme Komisyonuna) 

3. —- Orman Genel Müdürlüğü 1959 bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/35, O. Senatosu 1/80) (Sayıştay ve 
Cumhuriyet Senatosu .Hesaplarını inceleme Ko
misyonuna) 

4. —- Orman Genel Müdürlüğü 1956 bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/58, C. Senatosu 1/81) (Sayıştay ve 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonuna) 

5. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1957 bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince1 Kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/72, C. Senatosu 1/82) (Sayıştay ve 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonuna') 

(i. -•- Petrol Dairesi Başkanlığı 1958 bütçe 
yılı Kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi 1/85, C. Senatosu 1/83) (Sayıştay ve 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Ko
misyonuna) 

7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1958 
bütçe yılı kesinhesabı hakkındaki kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
(Millet Meclisi 1/167, 1/78; C. Senatosu 1/84) 
(Sayıştay ve Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonuna) 

8. — Orman Genel Müdürlüğü 1957 bütçe 
yılı kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
M'eclisi .1/71, C. Senatosu 1/85) (Sayıştay ve 
Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını inceleme Ko
misyonuna) 

9. —• Orman Genel Müdürlüğü 1958 Bütçe 
yılı kesinhesabı hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni (Millet 
Meclisi i/84, O. Senatosu 1/86) (Sayıştay ve 
O. Senatosu Hesaplarını İnceleme Komisyo
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na) 

11. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1959 Bütçe 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun 

KÂTİPLER : Şevket Koksal (Ordu), Fikret Turhangil (Aydın) 

BAŞKAN — .Birleşimi acıyorum. 

YOKLAMA 

ÎÎAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yeter çoğunluk vardır, görüş
melere başlıyoruz 

4. — BAŞBAKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. ./. — Rahatsız bulunan Millî Savunma Baka
nı İlhamı Sancar'ın hastalığının devamı müdde-
tince kendisine, Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Be-
kata'nın vekillik edeceğine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/129) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Kanatsız (bulunan Millî Savunma Bakanı l'l-

haımi Samear'ın hastalığı müddetince kendisine, 
Devlet Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzenine, muvafıik 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

2. — Vazife ile yurt dışına giden Tarım Ba
kanı Mehmet tzmen'in dönüşüne kadar kendisi
ne, İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gök-
ay'm vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/128) 

BAŞKAN — Tezkere okunacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Va&ife ile yurt dışına giden Tarım Balkanı 

Mehmet tzmen'in .dönüşüne kadar kendisine, 
İmar ve İskân Bakanı Ord. Prof. Faihrettin Ke
rim Gökay'm vekillik ötmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, muvafık görülmüş okluğunu arz 
ederim. Cumıhurbaşkanı 

Cemal Gürsel 

3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Vehbi Alt
soy, Turgut Göle ve Cahit Akyar'a izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/126) 

BAŞKAN 
runı. 

Başkanlık tezkeresini aı'kutuyo-

Gerıel Kurula 
Aşağıda adları yazılı 'Cumlhuriyet Senatosu 

üyelerinin 'hizalarında 'gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık 'Divanının 3 . VO . I9'62 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz ^olunur. 
'Cumlhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad Hayri Ürgüplü 

C. 'Senatosu Üyesi Vehbi Aksoy, hastalığına 
binaen 15 gün 25 . 9 . 1901 tarilhinden. 

C. 'Senatosu Kars üyesi 'Turgut Göle, hasta
lığına binaen 1 ay 26 . 9 . 19'62 tarihinden. 

C. Senatosu Denizli Üyesi Cahit Akyar, ma
zeretine 'binaen 15 ıgün 3 . 10 . 1962 tarilhinden 

'BAŞKAN — Ayrı ayrı dokuyarak oylarını
za arz edeceğim. 

C. 'SenaUosu Üyesi Vehbi Aksoy, hastalığına 
binaen 15 gün. 

'BAŞKAN — Oylarınıza arü ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul e'dilmiş'tir. 

'C. Senatosu Kars Üyesi 'Turgut Göle, hasta. 
lığına binaen bir ay. 

— 372 



C. Senatosu B : 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 

Kalbul eldıilmiştir. 

C. Senatosu Denizli Üyesi Cahit Akyar, ma
zeretine binaen 15 ıgün. 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olein Ada
let Bakanı Abdülhak Kemal Yörük'ün avdetine 
kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hasan Dinçer'in vekâlet edeceğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezekeresi (3/127) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına ığidecek 'olan Adalet 

Bakanı Abdü'Hhak Kemal Yörük'ün avdetine 
kadar 'kendisine, Devlet Bakanı ve Ba-şlbakan 
Yardımcısı Hasan Dinçer'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş 
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olduğunu arz ederim. 

Oumlhurlbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilginize 'sunulmuştur. 
Bir önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin birinci ^görüşmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan 88 sıra sayılı kanun tasarısı
nın 'gündemin diğer maddelerinden önce ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Komisyonu Gözcüsü 
Ankara, 

Niyazi Ağırnasiı 

BAŞKAN — Kanun tasarısı 88 sayılıdır. Bu 
kanun tasarısının gündemde bulunan diğer 
maddelerden evvel öncelikle ve aynı zamanda 
ivedilikle müzakeresi istenmektedir. Evvele
mirde öncelikle müzakeresini aylarınıza arz 
ekliyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Nebioğlu Ali Sayni Eryılmaz'a va
tani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 
7.9. 1961 tarihli ve 368 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/83, C. Senatosu 1/63) (S. Sayısı : 88) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun tasarısı 27 . 9 . 1962 
tarihinde sayın üyelere tevzi edilmiş bulunuyor. 
Bu sebeple tasarı hakkında kâfi derecede sayın 
üyelerin bir 'bilgisi vardır. Ancak, bu tasarının 
esbabı mucibesiyle, maddelerin beyeti umumi-
yesinin okunup, okunmamasına lüzum \olup, 
olmadığını tekrar aylarınızla tesibit edeceğim. 
Okunmasını kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiş'tir. 

Tasarının beyeti umumiyesi hakkında söz is-
t iyen var mı, efendim? Olmadığına göre madde-

(1) 88 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Maddelerin müzakeresine geçmeden evvel tek
lifte ivedilik kararının alınması vardır. Tasarının 
ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelerin igörüşülmesine geçiyoruz efendim. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

Birinci Dünya ve istiklâl savaşlarına iştirak 
eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine dair 7 .9 .1961 
tarihli ve 368 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Dünya ve İstiklâl sa
vaşlarına iştirak eden Nebioğlu Ali ISami Eryıl
maz'a vatani hizmet tertibinden maaş taksisine 
dair 7 .9 .1961 tarih ve 368 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesindeki ^Eryılmaz» kelimesi «Eryıldız» 
olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde bakkmda söz istiyen var 
mı?.. Olmadığına ıgöre maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 
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C. Senatosu B : 
MADDF 2. Bu kanını i) Fylül \M\ tarihi

ni taki'heden akbaşından itibaren yürür lüğe gi
rer. 

B A Ş K A N - Madde hakkında söz ist iyen var
an.'.. Olmadığına göre maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Ka'bul edenler... Etmiyenler.. . Kaîbul edil 

MADDK :î. - Bıı kanunun »hükümlerim Ma
liye Bakanı yürü tür . 

1. — Yüksek Hâkimler Kuruluna yedek üye 
seçimi. 

BALKAN -- Yüksek 'Hâkimler Kuruluna ye
dek üye selimine geçen. Birleşimde 'başlanılmış, 
bir fur devam edilmiş ve nisap olmadığından ötü
rü üu Birleşime kalmıştı. Ancak bu esnada ıbir 
diğer zat dilekçe ile müracaat ederek yedek üye
liğe namzetliğini koymuştur'. Bu dilekçeyi okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
25 Mayıs 11)62 fari'hli -ve 10% sayı ve keza 

"11.9 . 1%2 tarilhli dilekeelirmde Yüksek Hâkim 
ler Kurulu üyeliğine seçilmem hususunu arz et
miştim. Ancak bu dilekçelerimde asıl veya yedek 
üyeliğe seçilmem hususları unutularak zuhulen 
zikredilmemiş olduğunu şimdi 'hatırladım. 

Bu itibarla, o d ilekçelerimdeki maksadımın 
yedek üyelik olduğunu taıvzih eyler, keyfiye! i 
saygılarımla arz ederim. 

Adres : 
Mehmet Akı ne ı 
Biri ne i Sınıl' Makini 

Akçaaibat - Tralbzon 

BAŞKAN - Bu dilekçe sahibi ile 'bera'ber 
yedek üyeliğe naııızot sayısı «beşe yükselmiştir. 
Yedek üyeliğe namzetliğini 'koyanların isimlerini 
tekrar -hatıranıza yer etsin diye okuyorum : 

Abdurraıhman Sineer, Allım et Haindi Kara-
'.baba, Mebrure Zeren, 'Şefik Turgut Süelkan, Ah
met Akıncı. 

Şimdi sayın üyelere oy -puslaları dağıtılacak
tır. Fakat da'ha ünce üç kişilik tasnif 'heyeti se
çimi yapacağız. 

Cenap Aksu ((Burada sesledi] 
Kadri Kaplan (Yok sesleri) 
Şevket Buladöğlu ((Burada sesleri) 
Emanııllah r.Ndcdvi (Yok sesleri) 

9.10.1962 O : 1 
B A Ş K A L N Maddeyi oylarınıza .sunuyorum. 

Kabul edenler... lürmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Tasarının 'tümü üzerinde süz istiyeıı var mı, 

efendim?... Lehte \:e aleyhte olmak üzere iki kişiye 
söz vereceğim... Olmadığına göre tasarının tümü
nü oylarınıza sunuyorum. Kafimi edenler... Btnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. Bu suretle tasan ka
nunlaşmış 'bulunuyor. 

Suphi (Jiirsoytrak ('Burada sesleri) 

BAŞKAN Üç kişilik tasnif 'heyetinin se
çimi yapılmıştır. Şimdi kürsüye sepet konula
caktır. Sayın senatörleri ad ve soyadları okun 
dıi'kça oy puslalarını bu sepetlere atacaklardır. 

(Cumhuriyet Senatosu Çankırı üyesi Hazım 
Dağlrdan (başlanmak sureliyle oylar toplandı.) 

BAŞKAN Oylarını kullanınıyan üyele-
\'aı*sa lütfen oylarını kullansınlar. 

Oylama bitmiştir, sepeti tasnif fıeyei ine veri
yoruz. 

Sayın arka (hışlar. Başkanlık Divanının su
nuşları nıeyanında gündemde y^r alan iBüdçe Ko
misyonu seçimine geçiyoruz. 

5. liütce Komisi/onu sevimi 

BAŞKAN 14 fendi m, -biliyorsunuz ki, İkinci 
Koalisyon Hükümeti içinde 'Bütçe Komisyonu, 

ıbıiıgünkü duruma göre bir muvazene bozukluğu 
na uğramıştır. 'Bundan evvelki Bütçe Komisyonu 
ile bugünkü arasında fark vardır. 'Bu scibeple 
Anayasanın !H ncü maddesinin amir hükmüne 
uyarak Karma -Bütçe Komisyonunun yeniden teş
kili lâzımgeldi. Anayasanın 'bu !U ncü .maddesi 
ne güre 'Karma 'Bü<fçe 'Komisyonu elli kişiden te
şekkül eder. Bunun otutfbeşi Millet Meclisi üyele
rinden, 15 i de Cumhuriyet Senatosu üyelerin
den teşekkül eder. Ve yine aynı maddenin âmir 
h ünıiine göre, Karma Bütçe Komisyonunun 
bu 50 üyesi, en az 80 üyesi iktidar partisinden 
veya iktidara dâhil partilerden olmak ve di
ğerleri de iktidar dışında kalan parti grupları
nın ve bağımsızların oranları nazara almaraK 

tes'bit olunur. Bu sebeple. Millet Meclisinin 
.')5 üyesinin 21 i iktidar partileerine, buna mu
kabil Cumhuriyet Senatosunun 15 üyesinden 
0 u yine iktidar partilerine aidolacaktır. Baş
kanlık Divanı dün, iktidarda bulunan siyasi 

6. — SEÇİMLER 
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partilerin mümessilleriyle müşterek bir toplan
tı yaparak, 'keyfiyeti inceden inceye teshil et'tı. 
Bu topiantıd'a şu karara varılmıştır. arz ediyo
rum : 

Karma Bütçe Komisyonuna seçilecek zeva
tın. adedleri şöyle olacaktır : C. II. Partisinden 
r> üye, Y. T. Partisinden o üye. C. K. M. Par
tisinden de 1 üye bulunacaktır. Bu adedlerin 
1 e.sbit edilmesinde geniş ölçüde münakaşalar ol
muştur. Fakat, sonunda bulunan formül budur. 
Yüksek Meclisin ıttılaına arz ediyorum. 

İkincisi : (i üyenin seçimidir ki. bu da. mu
halefette bulunan siyasi partilerle, bağımsız üye
lerin durumudur . Bu durum göz önüne alına
rak tabiî üyeler için 1 üye ve Cumhurbaşkanlı
ğı kontenjanına dâhil üyeler için 1 üye, Adalet 
Partisi için ?>, Millet Partisi ve bağımsızların 
toplamı için de 1 olmak üzere 6 üye seçimi ya
pılacaktır. 

İçtüzüğün 23 ncü maddesi gereğince bu se- j 
çim için siyasi parti lerce gösterilecek adaylar, 
Başkanlığa bildirilecek, bunlar Başkanlıkta top- i 
[anacak, tabı ve tevzii yapıldıktan dört gün son- j 
ra seçim yapılacaktır . Ancak zamanımız çok dar- j 
dır. vîerek Karma Bütçe Komisyonunda, gerek i 
Bütçe Komisyonunda bekliyen çok mühim ka- | 
nııiL tasarıları ve teklifleri vardır. Bunların bir i 

i 
arı evvel tezekkür edilmesi ve mutlak surette su i 
sei'd ettiğimiz esbabı mucibelerlc bu seçimin öne 
alınması gerekmektedir. 

Bu mevzu hakkında verilmiş iki takrir var
dır. Birisi, Bütçe Komisyonunu tepişilen verilen 
bir takrir , bir diğeri, ö üyenin müşterek vermiş 
olduğu önergedir. Evvelâ Bütçe Karma Ko
misyonunu temsilen verilen önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu se

çiminin 11 . 10. 1962 Perşembe günkü oturumun
da yapılmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Nivazi Ağırnaslı 

BAŞKAN Diğer önergevi de okuvoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın âmir hükmü gereğince Bütçe 

Karma Komisyonunun yeniden teşkili gerekmek
tedir. Biriken çeşitli işlerin de görüşülmesi lâ
zımdır. Karma Bütçe Komisyonunun teşkili de 
C. Senatosu Bütçe Komisyonuna bağlıdır. Crııp-

lar adaylarının bildirilmesi ve seçim yapılması
nı saygı ile arz vo talobedoriz. 

Yozgat Konya 
Sadık Artıvkmaç Muammer Obuz 

İzmir Bitlis 
('). Lû t fi Bozcalı Cevdet Ceboloğlu 

Cunı. Bşk. Kon. 
Enver Kök 

X İ Y AZ İ Afi IRXASLI ( Ankara) E fen
dim, partilerin adayları belli ise, ben, şimdi se
cim yapılması hususundaki lakr i re iltihak eder, 
takrir imi geri alırım. 

BAŞKA X — Efendimi, müsaade ederse iniz, 
evvelemirde bu seçimin yapılabilmesi için, 
mut lak suret te part i adaylar ının isimlerinin 
tesbidediknesi ve tabedi lerek Umumii Heye
te bildirilmesi lâzımgelir. (Par t i adayları bel
li ise, tabına lüzum yok sesleri) 

NİYAZİ AfJlRNASLI (Anka ra ) — Kile de 
yazılabilir, Reis Bey! 

İZZET Ü E N E R (Niğde) — Adaylar ın bel
li olması ve part i lerce teslndedilen bu isimle
rin dağılması l âz ımdı r ; birdenbire seçime 
geçi n i y el im, e f e n d i ı n. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Başkanlık Di
vanı bu keyfiyeti Yüksek Heyetinize bir ışık 
tu tmak maksadıyla, get i rmişt i r . Bu da şudur : 

Eğer, tensibederseniz, evvel emirde bu tan
zim ettiğimiz, yani, 9 tanesi aslında, ik t idar 
par t i ler inin adaylar ı olacak. Bunların 5 i (A 
İL P. den, :î Ü Y. T. P. den, 1 i C. K. M. 
P. den; (hiğer (i üyeden 1 i 'Tabiî üyelerden, 
1 i Cumhurbaşkanı Kontenjanına dâhil olan
lardan, f> ü Adalet Part is inden, 1 i de Millet 
Part is iyle bağımsızların toplamından gele
cektir . Evvel emirde bu hususu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. . Ka
bul. olumdu. 

Bu oylamanın yapılabilmesi için zamana 
ihtiyacımız vardır . Bütçe Komisyonu, Diva
nın teklifim' uygun olarak', oylamanın .Per
şembe günkü birleşimde yapılmasını istemek
ledir . Buna mukabil .1 kişinin imzaladığı bir 
önerge ile oylamanın bugün yapılması isten
mektedir . 

MEHMET ÖZ(UVXEŞ (Tabiî ( \ e ) — Oy
lamanın bugün yapılmasının aleyhinde konu
şacağım. 

375 
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BAŞKAN — Buyuran. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, sayın 'üyeler. Senato kurulduğu 
günden beri, bir şey nazarı (dikkatimi çeki
yor. Sürati doğil, aceleyi 'tercih ediyoruz. 

İkinci Koalisyon Ikuruilall aylar oluyor. 
Aylardan beri geçen bu müddet zarfında »bu 
işler yapılabilecekken, bugüne Ikadar bekle
mesinin ve işi gayet dar bir zamana getirme
nin doğru olmıyaeağı kanaatindeyim. Bence 
3,5 ay bekledikten sonra, 4 gün daha bekle
melidir. Bu suretle İçtüzük hükmü mutlaka 
yerine getirilmelidir. Temennim, şu veya bu 
bahanelerle tüzük hükümlerinin kanun hü
kümlerinin çiğnenmemesiidir. Hepinizi hür
metle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Karış) — Ben önergenin 

lehinde konuşacağım. 
Anayasanın âmir hükümlerine göre, koa

lisyon belli olduktan sonra, Bütçe Encüme
ni yani, Senalto ve Millet Meclisi Bütçe En
cümenlerinin ve Karma Bütçe Encümeninin 
kaderinin ne olacağı hakkında şimdiye kadar 
tesbit edilmiş bir fikir yok idi. Yani, koalis
yonun değişmesi üzerine Anayasanın 94 ncü 
maddesi gereğince Hükümeti teşkil eden grup
larca asgari verilecek 30 üyenin, ikmâl edil
mesi yolu ile mi, yoksa Bütçe komisyonları
nın ve Karma Bütçe Komisyonunun inhlilâl 
ederek tamamen feshinden sonra yeniden teş
kil edilmesi yolu ile mi meselenin halledile
ceği hususunda sarih bir hülküm olmadığı 
için şimdiiye kadar bu mesele halledilememiş
tir. Ancak 2 nci Koalisyonun teşekkülünden 
sonra, Bütçe ve Bütçe Karma Komisyonları
nın yeniden teşkili İstendikten ve iki Mec
lisin Başkanlık Divanlarının müşterek top
lantısında bu görüş ekseriyetle kabul edildik
ten sonradır ki, iki Riyaset Divanı (meseleyi 
kendi umuîmd heyetlerine getirmek mecburiye
tinde kaldılar. Bu bakımdan, Sayın özgü-
neş'in dediği gibi, bir gecikme ve aceleye 
getirme yoktur. 

Açıklanmıyan ve sarih alarak teslbit edile-
mıiyen bir 'tüzük 'tatbikatı karşısında Ihangi yo
lun tutulacağı bilinmediği içindir ki, zannede
rim kıymetli arkadaşım da bilirler, daha önce 
'biz ikmali yoluna gitmiştik. Ama, Başkanlık Di
vanlarının müşterek kararlarında ışu nokta te-

beyyün etti k i ; 'boşalan üyeliklerin ikmali de
ğil, Komisyonun feshi ve yeniden teşkili da
ha uygun olur. Bunun, Anayasanın ruhuna da
ha muvafık olacağı anlaşıldığı cihetle, biz, müş
terek divanlar 'olarak Ibu yola gittik. 

Millet Meclisi seçimleri yaptık. Cumhuriyet 
Senatosu da seçimi yapmak mecburiyetinde
dir. Ancak (burada bir tüzük hükmü mevcut. O 
da listeler dağıtıldıktan 4 ıgün sonra seçimlerin 
yapılması keyfiyeti. Bu seçimlerin tek meclis 
sisteminde ve normal Ibir zamanda, Meclisin 
teşriî hayata (başladığı ilk içtima devresinde 
yapılması lâzımdır. Bundan Sonra çift meclis 
sisteminde koalisyonun değişmesi ile, aynı se
yir takijbe'dileceği ve iher senenin bir Kasımın
da seçimin tekrar yapılacağı oiihetle, 4 gün bek
lemeden - Mümkündür ki, yeni İçtüzük yapılır
ken, bu dört günlük Ibekleme müddeti değişe
cektir. - şayet partiler adayların isimlerini1 ver
mek imkânına mâlik iseler seçimin bugün ya
pılmasında fayda vardır ve Ihiçlbıir mahzur da 
yoktur. Bu mesele aceleye getirmek istenme
mektedir. 

Hürmetlerimle. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Usul hak

kında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
.SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Teklif, ive-

delikle ve öncelikle kaJbul edilmiş bulunduğuna 
göre, yalnız, koalisyonun iktidar kanatlarının 
adaylarının isimleriyle, muhalefette bulunan 
partilerin ve müstakillerin adaylarının isimle
rinin ibildirilmesiyle mesele hallolacaktır. Ana
yasanın 94 ncü maddesine göre iktidarda bu
lunan partilerin adaylarının 21 inin Meclisten, 
9 unun Senatodan gösterilmesi icabettiğine gö
re 21 üye Millet Meclisince seçilmiş olup, Sena-
tomuzea iktidar kanadına mensup partilerden 
9 adayın isimleri şimdi arz ve teklif edilecek
tir. 

Hükümetle yapılan temasta, ellerinde mü
him münakale kanunları bulunduğuna göre, 
müstakil ıgruplara dâhil arkadaşlarımızın da 
isim bildirmek suretiyle (bu seçimin yapılmasını 
ve yarınki toplantıya bu seçilecek arkadaşların 
iltihakını rica ediyoruz. 

Adalet Partisine dâhil arkadaşlarımız he
men isim verirlerse tonların da isimlerini öğ
renmiş oluruz. 'Şayet vermezlerse, onların vere
ceği 3 ismi /bundan sonraki celsede öğrenmiş ve 
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seçmiş olacağız. Bu suremle hazırladığımız tak
rirleri arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili ve demin 
Yüksek Heyetinizin huzurlarında okunan 2 
önerge var idi. Bunlardan Ihir 'tanesi, seçimin 
hemen Ibugün bir diğeri ise, bir sonraki birle
şimde yapılmasını istemektedir. Aykırılığı iti
bariyle, 5 kişdli'k önergeyi okultarak oylarınıza 
arz edeceğim. 

•SUPHİ BATUR (Sinop) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Grupum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, takrirler 'hakkında 
mı? Eğer, takrirler hakkında ise, löhte ve aleyih-
te olmak üzere birer kişiye söz vermek lâzım. 
Ama, usul hakkında ise, o zaman konuşabilir
siniz. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Usul ve takrir hakkında olmak üzere, grupum 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha evvel Suphi Batur usul 
hakkında söz istediğinden ilk konuşmayı Sup
hi Batur Beye vereceğim. Buyurun Suphi Ba
tur. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka
daşlarım, Sırrı Atalay bir konuşma yaptı; dinle
dik. Konuşmasının 'eda ve tarzı, bir bakıma Ri
yaset Divanı adına bir ibakıma da şahsı adına 
konuşma yapıyor intibaını verdi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şahsım adına ko
nuştum. 

SUPHİ BATUR (Devamla) — Şahsım adına 
konuşma yaptım diyor. Ama, bir toplantıdan 
bahsettiler. Şöyle yaptık, böyle yaptık, dediler. 
Demek ki, meselenin bir intikal tarzı vardır. 

Dediler ki, Sırrı Atalay'dan intikal en alıyo
rum; Bütçe Komisyonları ve Bütçe Karma Ko
misyonu, 'koalisyonla birlikte inhilâl eder; çün
kü malûmuâliniz tarzı teşekkülü değişir. Birisi 
şunu alacak, birisi bunu alacak. Ama, 'müşte
rek Riyaset Divanına ait bir kaide ne bir tüzük
te, ne de bir kanunda yer almıştır. Ortada böy
le bir kaide yok... Nasıl toplanırlar belli de
ğil... Kendi kendilerini topluyorlar; usul itti
haz etmişler. Yazılı değildir. Bir anane 'kuru
yorlar her halde... Konuşuyorlar, bir karar alı
yorlar ve bunu tatbik ediyorlar. Acaba böyle 
bir 'karar almaya iki heyet yetkili midir? Ko-

9.10.1962 0:1 
ııuşmaya yeitlkili midir? Müşterek Riyaset Diva
nı diye bir şey tolamaz. Çünkü tüzükte yok. 
Yazılı bir metin de yok. Nasıl toplanmışlar bil
miyorum. Bu, iki reisin arasında olacak bir 
Şey. 

Şimdi bunu da bırakalım. Sırrı Atalay arka
daşımız cevap verecektir, kendisi zeki, aklıev-
vel bir insandır, onu kabul ederim. Anayasanın 
tatbiki meselesidir, bir anlayış meselesidir. Bir 
karar mı, Meclisin bir kararı mı olacak? Gerek 
Senatonun, gerekse Meclisin Riyaset Divanı bir 
karar mı alacak ye bu kararı hangi salâhiyet
lere ve hangi mevzuata göre alacaklardır? 

İkincisi, Anayasanın tefsiri midir?.. Bir tef
sire gideceklerse yetkileri var mı?... Yoktur ket-
kileri, tefsiri ayrı bir makam yapacaktır; bu, 
meclislere verilmiş bir şey, bir yetki değildir. 

Hulâsa etmek isterim; samimî olarak arz et
mek istiyorum. Bir işin süratlendirilmesini, 
Mehmet özgüneş arkadaşımız buyurdular, de
diler ki, aceleye getirmek istiyorlar. Sırrı Ata
lay arkadaşımız, hemen namzet gösterelim ve 
çıkar yolu temin edelim, işler sürüncemede kal
masın, diyorlar. Ama, mesnedini vermiyorlar. 
Dayanacak bir mesnet yok. Karar mıdır, hangi 
nizama göre olacaktır?... Tefsir mi? Hangi salâ
hiyete göre yapılacak?... Bendeniz bu hususu 
Reispaşa Hazretlerinden rica ediyorum, hallede
lim. Oylamaya ancak ondan sonra gidilebilecek
tir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim; müsaade ederseniz 
Sayın Batur'a cevap vereceğim. Başkanlık Di
vanları, Yüksek Meclislerin çalışma tarzlarını 
tesbit için evvelâ gündem yaparlar. Başkanlık 
Divanlarının elbetteki kendilerine göre çalışma 
tarzları vardır. Yani, Başkanlık Divanları, orta
lama kabilden her hangi bir işi şu şekilde yapa
caklar, diye bir şey yoktur. Buraya, yüksek hu
zurlarınıza getirdiğimiz bu mevzu Kasım ayına 
kadar çıkması lâzımdır, şeklinde Başkanlık Di
vanınca bir karara varılmış, bu karar da Yüksek 
Meclisin mutlaka kabul etmesi icabeden bir ka
rarı mahiyetinde değildir. Ancak, Başkanlık Di
vanı bu mütalâalarını, Başkanlık Divanı olarak 
Yüksek Meclise elbetteki arz edecektir. Nitekim, 
biraz evvel karar verdiniz; iktidara bağlı siyasi 
partilerin üye adedleriyle muhalefet ve bağım
sızlara ait üye adedlerini oylarınıza arz ettim, 
kabul ettiniz. Şimdi kalıyor bu üyelerin listesi
nin tanzimi ve bir de seçimin yapılacağı gün.. 
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Bu hususla Başkanlık Divanı olarak yüksek ıtlı-
laıınza arz etmek islediğini nokta şudur : 2o ncü 
maddenin sarih hükmü vardır. Ancak, bu 2;> ncü 
maddenin sarih hükmüne »'öre listeler verilir, 
Başkanlıkça bu listeler lert.ip, lanzim ve tevzi 
edilir. Dört inin sonra Heyeti Dnmmiyede seçi-
ıne gidilir. Bu, normal zamana ail bir durulu
dur. Ancak, esbabı mucibe, diye bir şey verdik. 
O da Karma Komisyonun önünde beki iyen bir
çok kanunlar var, Karma Bütçe Küçümeninin 
mesaisini bekliyen birçok kanun tasarıları vardır. 
Bu işleri bir an evvel yapmak için, esasen bili
yorsunuz, Kasını avı içinde bütün komisyonlar 
yeni baştan üyelerini ter t ip altına alacaklardır, 
biz sadece bu kanun tasarılarını bir an evvel 
komisyona intikal ettirmek için tertiplemişiz, 
Mecliste de zalen bu tert ip yapılmıştır, buna mü
tenazır olarak aynı tertibi almış olmak için biz 
de bu teklifi önünüze getirmiş bulunuyoruz. 

Takdir Yüksek Meclisindir. 
BAŞKAN - Buyurun. 
OSMAN SAtM S A R M J Ö L h r (Aydın) 

Osu! hakkında. 

A. P. SKNATO O R U P h ADINA OSMAN 
SAİM SARHİÖLLU (Aydım - Muhterem Baş
kan, muhterem, senatör arkadaşlar : 

Maalesef Senatoca usul olmuştur; usul içinde 
esas konuşmak. 

Bu itibarla özür diliyerek ben de esas lıak-
hakktnda konuşacağını. 

İstifa etmiyeiı üyelerin her iki Meclis İdare 
Heyetince bir nevi ıskat kararını vermek, Ana
yasaya aykırıdır. 

Oünkü seçimin ne şekilde yapılacağı belirti! 
mis. Fakat ne şekilde yenileneceğine dair ne İç
tüzükte ve n e d e Anayasada bir hüküm yoktur. 
Kastımız, Karma Bütçe •Komisyonunun işini güç
leştirmek değil, ama, üiz part i ler olarak parti 
grupları olarak, kimdi üyelerimizi, kendi namzet
lerimizi tayin ve tesbit etmedikçe, yalnız iktidar 
gru'puna. mensup grupların, kendi namzetlerini 
tesbit etmek suretiyle, 'yapılacak 'bir seçimin de, 
yine nizamsız ve Anayasaya muihalif olacağına 
kaaniiz. Başkanlık Divanı, 'böylece, grupların 
mnfabakafi olmadan verilecek listelerden dörl 
gün sonra seçime gidileceği kalbul edildiği halde, 
maalesef verilmiş olan önergelerle bir an evvel, 
hızla, isi bir nevi halletmiş olduğunu zannetmek

leyiz. hız grupumuz olarak'henüz üç kişiyi tesbü 
edemediğimiz için, bunlar ın teshilinden sonra, 
İçtüzükte gösterildiği şekilde, dört gün sonra se
çime gidilmesini grupumuz adına arz ve beyan 
ederim, 'Hürmetlerimle. 

ıBAYÎNDMHdK BAKANİ İhYAS SKOKİN 
(Ankara Milletvekili) Hükümet adına İni tak 
ı-ir hakkında söz istiyorum, efendim. 

BASK AN Buyurun. 
HÜK'ÜMKT ADINA BAYINDIIMdK BA 

KANI İLYAS SMOKİN (Ankara Milletvekili. 
O ok değerli senatörler; Anayasamızın İM ncü 

ma.ddesine göre kurulması gereken Karma Bütçe 
K-nciiineninin, İkinci Koalisyon I hükümetinin 
Millet Meclisinden .güven oyu almasından bugü
ne kadar toplanamadığı cümlece malûmdur. Se-
•bebi : Koalisyonu teşkil eden siyasi partilerin 
oranları nis-bet inde ve '.)() kişiden az olmamak üze
re teklif edecekleri azalardan müteşekkil olacak 
ıbir ekseriyet in, Karma Bütçe Küçümeninde, 11 ı'i 
küm e t in gel irdiği kanunları , Hükümetin görüş 
ve programına uygun is-tikamette kanunların çı
karılmasını kolaylaştırması. Anayasanın 04 ncü 
maddesinde ka'bııl edilmiş olan en birinci pren
siptir. 

iBendeniz, Bayındırlık Bakanı olarak '1~> 
gün evvel Yüce 'Meclise ittirdi ettiğim bir müna
kale kanununu. Anayasanın 'bu maddesine göre 
bir türlü toplanamıyan 'Karma Bütçe Komisyonu 
yüzünden, teşriî meclisten geçireıneiniş durum 
dayım. •Hallbtıki o kadar âcil !bir ihtiyat; karşısın
dayım ki, her saibaJı, kapımda ıbekliyen. çalışmış, 
istihkak kesbetnıiş kimselerin istihkaklarını öd i 
yemiyorum. İler gün protestolar •gelmektedir. 
Derlet âzinı zararlara girmektedir. Sebebi, Kar 
ııın Bütçe Komisyonunun, bir maddenin lefsirin-
detı dolayı 1 oplananıamasıdır. 

Anayasanın 04 ncü maddesinin ikinci fıkrası 
sarihi ir. Müşterek Kiyaset Divanı ne/dinde, Koa
lisyon Hükümeti güven oyunu aklığı günün er
tesi, günü teşebbüste bıılunduuı, bu maddeye g<">-
re •komisyonu yok farz ederek 04 ncü maddeye 
göre Karma Bütçe Komisyonunun yeniden teşek
külü için gereken seçimlerin yapılmasını taldbet-
tiın. ve !.|)iı hususu Mebus ve Seııalör arkadaşla
rımızdan ayrı ayrı rica et 1 im. 

Oünkü 'bugünlerde karşımıza gelecek müna
kale kanunlar ının çakamamasından zaten endişeli 
bulunuyordum. Onun için çok •muhterem senaıtör 
arkadaşlarım, bu meselede Ana vasatım 04 ncü 
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maddesine ••»•öre: üyeler istifa etmezse komisyon
da inhil.nl vâki olmuş sayılma/ gübi bir Anayasa 
hukuku münakaşasına, müzakeresine gidileceğine 
yer vermediğim aş i kârdır, lüllıassa mııhalefe< 
partisi adına konuşan Sarıgöllü arkadaşımıza ce
vap vermek isterim ki, lütfetsinler. komisyonun 
bir an evvel teşekkülü iyin .uruplarının .üyelerini. 
bir ay içerisinde, yani 'Meclis faaliyetinin başlı-
yacağı 1 Kasım tarihine kadar, faaliyete geçecek 
Karma Komisyon çalışmalarını sağlasınlar. Yani. 
bugün. hiçolmazsa yarın çalışmaya başlamalarını 
ve bir hayli zarara girilmeden'bu komisyonun te
şekkülü için, lü-1 fetsinler, ımı'halefel grupla rı 
adaylarını bildirsinler. Lsasen 'bunlar geçen sene-
ki Bütçe Komisyonundaki adaylardan, HHİL' malî 
yılı bütçesini görüşen. tasvibeden adaylardan bu 
günkülerin pek' farklı olacağını zannet iniyorum. 
Böyle olacağına güre. lütfetsinler de bugün bu 
seçim Yüksek ıMedişte hitam'bulsun. Bu teşekkül 
edecek Komisyonun yarın saîbah ilk toplantısını 
yapması lıakikaten Devletin jlıüyiik menfaatine \'e 
ağır kayıplara uğramamasına, tazminatların 
düşmesine sebebolacakf u-, hürmetlerimle. Bu se
çimin bu anda yapılmasını ibilihassa rica ederim. 

OSMAN SAÎ3VI SARlOÖ'LLr (Aydını 
Müsaade eder misiniz Reis 'Bey.'... 

BAŞKAN Müzakere mevzuu olmamasını 
rica edeceğim. 

OSMAN SAİ.M SARICÖLLC (Aydını 
Lfendim, kendi hatalarını muhalefete yü'klemek 
istiyorlar. İki aydan beri usul i 'bir meseleyi hal-
ledemenıişlerdir. 'Bu. muhalefetin ka.bahati mi
dir? Bu mesele dolayısiyle Anayasa sakıt değil
dir, ayrıca 'biz ıskat mevzun üzerinde de durmu
yoruz, normal ;bir mühlei istiyoruz. Bu sebe))le 
Başkanlık Divanının Om mevzu 'üzerinde durarak 
halletmesini rica ediyorum. Bunda muhalefete 
yüklenecek 'hiçbir husus yoktur. 

BAŞKAN Kfendim, müzakere edi'len mev
zu ile iigili olmak üzere, daha evvelce okunmuş, 
iki önerge vardı. Bunlardan birisi, beş sayın üye
nin imzasını taşımaktadır ve seçimin bir an ev
vel yaptlmasunı istemektedir ki, bir dereceye ka
dar- aykırı bir önerire olarak ileri sürülebilir. 
Bu takriri yeniden okutarak oylarınıza arz ede
ceğim. 

(Sadık Artukmaç, Muammer Olnız ve arka
daşlarının önergesi tekrar okundu.! 

BAŞKAN -• Şimdi bu önerge,-seçimin bir an 
evvel yapılmasını istihdaf etmektedir. Atmak esa

mi, yani aday isimleri henüz bilinmemektedir. 
Bu sebeple seçime gidil ip, gidil em iveceği yüksek 
takdirlerinize bağlıdır. 

Önergeyi oylarınıza, arz ediyorum. Kaini! 
edenler... L'tmiyenier... Kabul edilmiştir. Yani 
bıi'gün seçimin yapılması kabul edilmiştir. Şimdi 
<\ İT. I\. Y. T. I».. O. K. M. P. ve müstakiller 
adaykiTi<nm isimlerini \-ermiş buıııri'uyorlar. 

Müstakil adaylar : Sıi])hi (iürsoyt rak. Haydar 
Tuııçkanat, Karuk Işık. O. II. 1*. nin adaylar ı : 
Nüvit Yit kin. Muhittin Kılıç, Mnanınıer Obnz. 
Mustafa Dinekli, Âdi! Türkoğhı. Y. T. I*, nin 
adaylar ı : Azmi Lrdoğan. Cevdet Oeboloğlu, Lâ
tif Aykut. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
ad'ayi: Niyazi Ağırnash. 

Kfendim, Millet Partisiyle diğer müstakiller 
müşterek olarak bir namzet vereceklerdir. 

İZZLT (İKNIİR (Niğde) - Ali Rıza l l u s -
maıiı Millet Partisi adayı olarak teklif ediyoruz. 

BAŞKAN - Öyle ise. Millet Partisinin de 
adayı Ali Rıza riusm'an arka'daşunız oluyor. 

Adalet Pa irisin in Adayı... 
OSMAN S A İM S A R I C Ö L L C (Aydın) 

Kf< udim. veremiyeceğimizi arz ettik, biz aday 
vernu'dikten: sonra yapılacak secimin de hukuki 
hiçbir kıymet taşımıyacağını malfnnaten arz et
miş bulunuyoruz. Özür dilerim, zorlamayın usu
lü dairesinde grupınnuz, üyelerinin islimlerim bil
direcektir. 

BAŞKAN - Sayın arkadaşlar, şimdi kalbul 
buyurduğunuz takrirde şn nokta vardır : Siyasi 
gruplar veya müstakiller adaylarnm bildirdikleri 
takdirde seçime geçilmesi istenmektedir. Binaen
aleyh, kabul buyurduğunuz önerge birdur. Şimdi 
siyasi parti lerden. O. II. I \ . Y. T. I\ , C. K. P. 
\-e T a!) il Üyelerin hepsi adaylarını bildirmişler
dir. Yalnız Adaiet Partisi adayhırını bil d irmedi
ğine göre. bugünkü haliyle seçime geçilebilmesi 
mümkün görülmüyor. Daha evvel Başkanlık Di 
va.rımi'iı bir noktai nazarını arz etmiştim ve ikin
ci bir önerge de Bütçe Komisyonu adına vermiş
ti. Bu önergede seçimin önümüzdeki birleşimde. 
yani II ııei Perseıübe günü yapılarak toplantıya 
bırakılması istenmekte idi. Şimdi, durum zaten 
a.ynı yola. gidiyor. 

İ r iSAN H A M İ T TİORKL (Diyarbakır) 
Söz istiyorum efendim. 

B A Ş K A N - Buyurun e f cimi im. 
İ I ÎSAN IIAMÎT TÎORKL (Diyarbakır) 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzükle nınkavvet ol-
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hıaksızın seçimin yapılması hakkında Heyeti Oe-
lilenizce 'bir karar verilmiştir. Bu karaırın tatbi
ki Adalet Partisi namzet göstersin veya göster
mesin bir hukuki hüviyet taşır. Ancak, işin daha 
selâmetle cereyanını temin için Yeni Türkiye Par
tili (Adalet Partisi sesleri) arkadaşilarımızın iste
dikleri mühletin verilmesi eok yerinde olur. Bu 
»sebeplle kendilerine yarına kadar, namzetlerinin 
tespiti için mühlet verilmesini ve seçimin bir an 
evvel İçtüzük hükümleriyle mukayyet olmaksızın 
Perşembe günü yapılmasını arz ve teklif ediyo
rum. Bu cihetin Riyaset Divanınca reye konul
masını bilhassa istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin kabulünde 
hiçbir mahzur görmüyorum, önerge, gayet sarih
tir, adayların isimleri tesbit edildikten sonra se
çime geçilmesi istenmektedir. Yalnız seçimin 
hangi günde olmasına dair Bütçe Komisyonunun 
bir önergesi vardır. Bunu okutarak oylarınıza 
arz edeceğim. 

(Niyazi Ağırnaslı'nm önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ayın 11 inde, yani önümüzdeki Birleşimde se
çime geçilecektir. Bu müddet içinde ricamız şu
dur : isimlerin bir an evvel tabı ve tevzi edilmesi 
lâzımdır. Bu sebeple Adalet Partisinin bir an ev
vel bize adaylarını bildirmesini rica ediyoruz. 

Bir de Faruk Işık arkadaşımızın adaylığını 
koymasının nereden geldiğini anlıyamadık. Aday
lığın konulması mevzuunda umumiyetle tesbit 
edilen durum şudur : Muhalefet ve müstakiller 
de dâhil olmak üzere 6 üye şu şekilde seçilecek
tir. Üç tane Adalet Partisinden, bir tane Millet 
Partisi ve müstakillerin toplamından, bir tane 
tabiî üyelerden, bir tane C. Kontenjanından. Böy
lece 6 üye gelecektir. 

FARUK IŞIK (Van) — Efendim, ben müsta
kil olarak adaylığımı koyuyorum. Riyaset Diva
nının kararı beni bağtıyamaz. Millet Partisinin 
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gösterdiği aday, kendi partisinin adayıdır. Bi
naenaleyh, ben şahsan ve müstakil olarak çalış
mak istiyorum. 

BAŞKAN —• Müstakil olarak şahsan adaylı
ğınızı koyabilirsiniz, içtüzük hükümleri buna im
kân verir. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Biz de esa
sen Faruk Işık Beyefendiyi destekliyoruz. (Ada
let Partisi sıralarından : Biz de destekliyoruz 
sesleri, gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Başkanlığın 
bu ricasını tekrarlıyacağım. Bir an evvel aday
ların isimleri lütfen verilsin, biz bunları tevzi 
edelim ve Perşembe günü de seçime bir an evvel 
geçmiş bulunalım. Mevzu kapanmıştır efendim. 

Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçimine ve
rilen oyların neticesini arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yüksek Hâkimler Kurulu yedek üyeliğine da

ir mazbatadır. 
Seçime iştirak edenler : 135 (ikinci tur) 

A. Hamdi Karababa 
Mebrure Zeren 
Mehmet Akıncı 
Abdurrahman Sineer 
ibrahim Ertuğ 
Boş 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

Maraş 

82 
26 
22 

2 
1 
2 

Trabzon 
Şevket Buladoğlu 

Cenap Aksu 

BAŞKAN — Salt çoğunluk teessüs etmemiş
tir. 3 ncü tura geçeceğiz. Oy puslaları dağıtıla
caktır. Sepet, yine kürsüye konulacaktır. Evvelki 
okunan isim sırasına göre, isimleri okunacak ve 
sayın üyeler oylarını kullanacaklardır. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmamış arkadaş 
varsa kullanmasını rica edeceğim... Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. Tasnif Heyetine sepetler ve
rilecektir. 
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7. — SORULAR VE OEAVPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, gündemin 
ikinci faslında yer alan sorular mevzuuna geçi
yoruz. 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, korunmaya muhtaç ço
cukların yurt ve tahsisatlarına dair Millî Eğitim 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından sözlü 
sorusu (6/80) 

BAŞKAN — Mehmet Ali Demir arkadaşımız 
buradalar mı? (Burada, sesleri) Millî Eğitim ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları bulunmadık
ları için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali D emir'in, 1950 - 1962 yuları arasın
da öğretmenlikten ayrılanlara ve öğretmenlik 
meslekinin cazip hale getirilmesi için neler dü
şünüldüğüne dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/81) 

BAŞKAN — Mehmet Ali Demir arkadaşımız 
buradalar, Millî Eğitim Bakanı bulunmadıklar] 
için gelecek Birleşime bırakılmıştır. 

3. — Cumhuriyet Senatosu M ar aş Üyesi Ne
dim Evliya'nın, İzmir Senatörü Ömer Lütfi 
Bozcalı'nın Kayseri'de yaptığı konuşmaya dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/83) 

BAŞKAN — Soru sahibi Nedim Evliya ar
kadaşımız buradalar mı? (Yok sesleri) Arkada
şımız ikinci defa bulunmadıkları için sorusu düş
müştür. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi 
Neşet Çetintaş'ın, Çiftçilerin Ziraat Bankasına 
olan bor darına dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/90) 

BAŞKAN — Sayın Çetintaş burada. Sayın Ta
rım Bakanı yoklar. Kendisine vekâlet edecek olan 
îmar ve İskân Bakanı da olmadığına göre gele
cek Birleşime bırakıldı. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı'nın, T. C. Ziraat Bankasının zi
rai kredi politikasında önemli tuttuğu esaslara 
dair sözlü sorusu ve Ticaret Bakanı Muhlis Ete'-
nin cevabı (6/93) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı burada, Sayın Ti
caret Bakanı burada, Soruyu okutuyorum. 

31 . 8 . 1962 
C. Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ticaret Vekili tarafın
dan sözlü olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygı ile rica ederim. 

C. Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet Ünaldı 

1. T. C. Ziraat Bankasının zirai kredi poli
tikasında önemli tuttuğu esaslar nelerdir? Mart 
1962 sonu itibariyle zirai kredi imkânının % de 
kaçı kullanılmıştır ve bir önceki yıla nazaran bu 
imkânların kullanılışında artma mı, eksilme mi 
vardır? Sebepleri nelerdir? Bu imkânlardan kul
lanılmış ve kullanılmamış miktarlar nelerdir? 

2. Türkiye'nin zirai politikasını tâyin ve 
tesbite yetkili Tarım Bakanlığı ile T. C. Ziraat 
Bankası arasında krediler nâzım heyeti toplantı
sında bir anlayış muvazenesi olduğu halde tat
bikatta Ziraat Vekâletinden intikal eden normal 
talepler tervicedilmemektedir. Sebepleri neler
dir? 

3. Mart 1962 sonu itibariyle ne miktar ti
cari kredi kullanılmıştır? Geçen yıl aynı tarihte 
kullanılan miktara nazaran artma mı, eksilme 
mi vardır? Ticari kredi imkânı nedir? Ne mik
tarı kullanılmış, ne miktarı kullanılmamıştır? 

4. T. Ç. Ziraat Bankasında iki şube müdü
rüne umum müdür muavinliği sıfat ve yetkisi 
verilmiş midir? Verilmiş ise bu tasarruf 3202 sa
yılı Kanuna uygun mudur? Uygun değilse yetki
lerini halen kullanıp, kullanmadıkları? Bu şe
kilde safa t ve yetki verilenlerden biri, bir daha 
bankaya alınmamak kaydiyle T. C. Ziraat Ban
kasından daha önce ayrılmış olduğu doğru mu
dur'? Doğru ise bunun objektif sebeplerle bu şa
hıs tekrar bankaya alınmış ve kıdem, sıra, ehli
yete bakılmadan çok daha kıdemli, ehliyetli şube 
müdürlerine âmir yapılmıştır? Bankaya tekrar 
alındığından hakkında Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasında soruşturma var mıdır? 

5. T. C. Ziraat Bankasınca bir milletveki
linden bir apartmanın sekiz dairesinin alınması 
hususunda pazarlık yapılmış ve alınmış mıdır? 
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Alınmamış ise hangi mütalâaya uyularak sarfı
nazar edilmiştir. 

6. 4 ve 5 ne i sorularda işaret edilen husu-
sala yazılı müracaatla itiraz eden şube müdürü 
var mıdır? Varsa bu müdüre ahiren ne gibi bir 
muamele yapılmıştır? 

7. Kanunsuz verilen sıfatlar hakkında vekâ
letiniz bankaya sual açmış mıdır? Açmışsa aldı
ğınız cevap nedir;' 

(1MMAL TARLAN (Tekirdağ) Sayın 
Başkan ekseriyet yok. Öyle tahmin ediyorum ki, 
arkadaşlar tasnif neticesine intizaren dışarda 
İtekliyorlar. Halbuki, mühim bir sözlü soru görü
şülecektir. Bu bakımdan arkadaşlar haberdar' 
edildikten ve ekseriyet teinin edildikten sonra 
celsenin devamını rica ediyorum. 

BAŞKAN ----- Sayın Tarlan, biz, dışardaki ar
kadaşlarımızı davet ediyoruz. 

HTCMAL TARLAN (Tekirdağ) Mendim, 
tasnifin sonunu bekliyorlar, onun' için dışarda-
lar. 

BAŞKAN —- Fa kal, birleşim devam ediyor. 
Buyurun Sayın Bakan. 

T t C A K H T BAKANİ M I U L İ S KTL (Anka
ra Milletvekili) Cumhuriyet Senatosu Adana 
("iyesi Sayın Mehmet (Tnaldı'nın sözlü sorusuna 
cevaplarımı arz ediyorum : 

1. T. 0. Ziraat Bankasının zirai kredi po
litikasında önemli tu t tuğu hususları şu şekilde 
ifade etmek mümkündür . 

Kredinin istihsale ve bilhassa ihraç; ve satışı 
mümkün ve kolay olan maddelerin istihsalim1 

matuf olması, verimin artırı lması, aynı zamanda 
iş gücünün fazlalaşmasına imkân verecek zirai 
sanayiinin kurulması, hüsnüniyet ve bilgi ile kul
lanılması, imkânların mahdudolması dolayısiyle 
ehemmiyetliyi daha az ehemmiyetliye tercih ve 
emniyet esasları zirai kredi mevzuunda önde tu
tulan hususlardır . 

Çiftçiye ve tarım kredi kooperatiflerine- açı
lacak her çeşit zirai krediler için 31 . 3 . 1962 
tar ihinde tefrik edilen plasman miktarı 
1 665 651 791 lira olup bir yıl evveline nazaran 
.189 351 791 lira fazladır. 

Bu plasmandan şube ve ajansların talepleri
nin mühim bir kısmının karşılanmak suretiyle 
tevzi edilen miktar 1 526 112 000 liradır. Baki
ye 139 539 791 lira yıl içinde vukubulaeak talep
leri karşılamak üzere elde tu tulmuş ve mütaakıp 
lar ihlerde tevziata devam olunmuştur. 

Bankanın teşkilâtına tevzi ettiği bu plasmana 
mukabil fiilî ikrazat bakiyesi bir yıl evvelinden 
20 «S68 948 lira fazlasiyle 1 418 922 944 liradır. 
(Zirai kredi imkânının r4- 90 ı kullanılmıştır.) 

Bankaca çok mütenevvi mahsuller için kredi 
açılmaktadır. Bir çeşit mahsulün ekim ve dikimi 
iein kredi verildiği sırada, diğer bir mahsulün 
idrak edilmiş olması sebebiyle o mahsulden tah
silat yapılmakta ve bu sebeple zaruri olarak ye
kûn itibariyle plasmanlarla fiilî ikrazat bakiyesi 
arasında fark bulunmaktadır . Nitekim Marl 
sonu tü tün, pamuk, üzüm mahsullerinin tahsilat 
devresine tesadüf ettiğinden, yapılan tahsilat do
layısiyle fiilî ikrazat bakiyesi levzi (»dilen plas
mandan 107 II!) 056 lira noksan gözükmektedir. 

2. Banka , zirai 'kredi ta tb ikat ın ı Tarım Ba
kanlığı ile devamlı iş (birliği yapmak suretiyfe 
yürü tmekte . Tarım Bakanlığının teklif ve mü
talâaları malî im'kânların ve mevzuatın müsa
adesi nishe'tinde her zaman yerine getir i lmekte-
dir. Merkezde 'kurulan ve 15 günde h i r de
vamlı olarak toplanmakta olan îstişari mahiyet-
le'ki bir 'komisyonda Tarım Bakanlığının salahi
yetli temsilcilerine bankanın zirai sahadaki tat 
bikatı hakkında gerekli biljgiler verildiği gibi 
Bakanlıik temsilcilerinin teldi!" ve temennileri 
de krediler yüksek nâzını heyetince kabul ve 
las-vibojunan plasman ve faaliyet programı çer
çevesi dâhil inde tef'kik ve mütalâa o lunmakta
dır. 

Müsaade ederseniz arkadaş lar , bu çok mü
him no'kta üzerinde 'biraz durma'k istiyorum : 

Bankanın 3202 sayılı hususi kanunda yük
sek krediler nâzım heyet ine 'hususi -bir yer ve
ri lmektedir . Yüksek krediler nâzım heyetinden 
maksat Ticaret , Maliye ve Ziraat Bakanlarının 
müşterek suret te teshi t ettiği hususların Ziraat 
Bankasına bildiri lmelidir . Burada Tarım Baka
nının rolü, gerek zirai sahada, gerek hayvatıci-
lı'k sabasında hangi mahsul uev ' ine kredi veri
leceğini tâyin ve ibunıı Ziraat -Bankasına bildir
mektir. Şüphesiz, Ziraat Bankası kredin organı 
olmak 'bakımından, dallı a ziyade kredinin tevzii 
ile alâlkadardır. Fa'kat İni kredinin nerelere, ne 
miktarda verilmesinin tâyini daha ziyade tek
nik vekâlet olan Tarım Bakanl ığ ına ait 'bir 
mevzudur. Her ne kadar h ı r i r t ibat tesis edili
yorsa da, itiraf edeyim ki. Ziraat Vekâletinin 
gerek zirai mahsuller 'bakımından, gere'k hay

vancılık bakımından daha esaslı şekilde mev-
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zu üzerinde durması ve Ziraat Bankasına dana 
esasJı direkt if •vermesi lâzımdır ki. Ziraat Ban
kası, n i r teknik müessese olarak hakikaten 'ne
relere ve ne kadar miktar 'kredi vereceğini bil
sin. Aksi. 'halde hu krediyi vermesin. Bu is/bir
liği yapı lmaktadı r . lakat matlup .şekilde ya
pı lmamaktadır . Bu 'bakımdan, daiha şimdiden 
Tarım 'Bakanlığıyla 'temaslar yapı lmakta . Ta
rım Bakanlığının daiha esaslı malûmat vermesi 
ve Ziraat Bankasını ta'kviye etmesi bilhassa ar
zu edilmektedir . Bunun üzerinde bilhassa dur
mak isterim. 

Diğer taraf tan, bankanın şube ve ajansları 
da. Tarım Bakanlığının mahallî teşkilâtı ile iş
birliği yapmak suret iyle çalışmakta ve hu 'hu
sus muhtelif vesilelerle ilgililere tebliğ edilmiş 
bulunmaktadı r . 

Binaenaleyh malî imkânlar , mevzuat ve 'ban
kacılık icaplarının müsaadesi dâlıilinde kalmak 
kaydiyle Tarım Bakanlığından intikal eden ta
leplerin terviç, 'edilmemesi mevzubahis değildir. 

:!. .Mart 1962 sonu it ibariyle 1 07f> SfiO fi4f> 
liralık ticari kredi kullanılmıştır , (îeçen yıl ay
nı t a r ih te kullanılan miktara nazaran artma 
mevcuttur . (Takriben lifi milyon liradır.) 

Ban'kanın 19ö2 yılı plasman programına gü
re ticari kredi imkânı 1 OMÖ 391 **_».'} liradır, Bn 
imkânın hepsi kullanılmıştır . 

4. Ziraat Bankası (lenel Müdür lüğünün, iş 
hacminin fazlalığı dolayısiyle mevcut iki genel 
müdür muavininin işlerin salâmetle ve zamanın
da intacına kifayet etmediği mütalâasiyle vâki 
teklifi üzerine mezkûr banka ticari kredileri uz
manı ve genel müdür lük müşavir vekillerine yu
karıda açıklanan ihtiyacı karşı lamak ve 'ban
kanın mat lup şekilde faaliyet icrasını mümkün 
kılmak üzere genel müdür muavinliğini ifa 'hu
susunda. gerekli salâlhiyef verilmesi cihetine gi
dilmiştir . 

Esasen. 3202 sayılı Kanun hükümleri genel 
müdüre, banka pres'oneliııi lüzum ve ihtiyaca 
göre ist ihdama yetki verdiği c ihet le 'bu konuda 
bakanlığıma vâki teklif açıklanan yetkinin is
timaline mütaaî l ik olarak telâkki ve uygun gö
rülmüştür . 

Diğer taraf tan Ziraat 'Bankası, (îeııel Mü
dür Muavini adedinin ihtiyacı 'karşılıyacak şe
kilde art ır ı lması için 3202 sayılı Kanunda tadi
lât yapılması hususunda Bakanlığıma müracaat 
etmiş bu lunmaktad ı r . 

Halen ban'kada genel müdür lük müşaviri 
olarak çalıştırılan 'kimselerden 'biri evvelce Zi
raat Bankası Teftiş Heyet inde Müfettiş olarak 
ve (Jenel Müdürlük kadrosunda Müdür Muavini 
sıfatiyle çalıştırılmış ve sonra 'bankadan ayrıl
mış bir zattır . 'Bankadan ayrılmasına ait idare 
meclisi karar ında o tar ihteki genel müdürün 
teklifi üzerine, bir daha istihdam edilmemesi 
şartı vardır . 

Yalnız 'bu şart: ilgilinin liyakatsizliğinden ol
mayıp 'bilâkis bâzı ilh ti lâflar sebebiyle 'bankayı 
terle etmesinden ötürü vâ'kı üzüntü ve kırgınlık 
dolayısiyle vazYdilmiştir . 

Söz konusu memurun Ziraat Bankasına tek
rar alındığı sırada Türkiye Emlâ'k Kredi .Ban
kasınca. İskenderun'dan, ihraçedilen demir cev
herine ait soruşturma ile ilgili olarak d iğer per
sonel meyanmda ifadesine müracaat edilmiş ise 
de hakkında yapılmış her hangi 'bir 'ta'hkİkat 
yoktur . Bu incelemeyi" ait muamele :bi lallara 
mezkûr 'banka ta ra f ından İmar ve İskân Bakan
lığına intikal ett ir i lmiştir . 

."). — Bir milletvekili arkadaşımız İstanbul ' 
da Şişli semtinde inşa ettirme'kte bulunduğu 
apar tmanın bâzı dairelerini ikramiye apar tman 
daireleri olmak üzere Ziraat Bankasına teklif
te bulunmuş. Banka bu teklif üzerinde dura rak 
mevzuu tetkik için dört müdürden müteşekkil 
bir heyet kurmuş, heyet mahall inde gayrimen
kulu ve şart lar ı tetkik etmiş ve 'banka için, uy
gun bulunmadığından 'bu daireler alınmamıştır . 

(i. Dördüncü maddede bahis konusu salâ
hiyet devdiine itiraz eden bir müdür vardır . 
Ve bu zat beşinci maddede söz konusu heyete 
dâhildir . Bu müdür ahiren evvelce bulunduğu 
yerden ço'k daha aktif ve !banka için çok dairi 
önemli olan (İaziantep Şubesi Müdür lüğüne tâ
yin edi Lm iştir. 

7. Banka muamelelerinin zamanında ve ge
reği gibi yürütülmesini teminen mevcut perso
nel arasında.n. uygun görülen 'kimselerin mun
zam görevler verilmek suret iyle işlerin tedviri
ne memur edilmeleri yukarda açıklanan hü
kümler muvacehesinde mümkün olduğundan bu 
yolda yapılan salfıhiyet tevdiinde her hang i bir 
usulsüzlük bulunmamaktad ı r . Hürmetler imle. 

BAŞKAN - - Sayın Mehmet Ünaldı . ' 
M E H M E T ÜNALDI (Adana) — ( > k nıııh-

1 ereni arkadaşlar ını , bu mevzuu huzurunuza ge-
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tirmekteki maksadım, İktisadi Devlet Teşekkül
lerini ve ibilıhassa Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankasını e ak iyi ve yakından tanıyan Sayın 
Ticaret Bakanına, memleketin iktisadi hayatın
da çok mühim rolü olan Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasındaki bâzı noksanlıkları, lıata
ları ve hattâ keyfî hareketleri ıgüstermek, bu
na işaret etmek ve Sayın Bakanın bu mevzıı-
laır üzerinde alâkasını çekmekten ibarettir. 

Sayın Bakanın verdiği izahatı 'dikkatle din
ledim. Öyle zannediyorum İd, işlerinin çok
luğu dolayısiyle - 'ki bu mevzua igayet aşmadı r, 
kendileri - elindeki notları hususi bir süzgeç
ten geçirememiş -oldukları zehabı bende hâsıl 
oldu. 

Bundan bir 'müddet önce Tasvir Gazetesin
de ışöiyle büyük ıbir manşetle bir yazı gördüm. 
«Ziraat Bankasına borcu yüzünden 325 bin 
çiftçi icrada. Bunların mallarının ısatışı veya 
tevkifleri cihetine gidiliyor.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu yazının rakam -
1ları yüksek veya daha dun olabilir. Mevzu ıbizi 
doğrudan doğruya rakamlar üzerinde değil de, 
Türkiye iktisadiyatına yakînen bağlı bulunan 
zirai kredi müessesesinin ne şekilde kullanıl
mış ve kullanılmakta olduğuna ve bu mües
sesenin her halde yeniden gözden ve elden ge
çirilmesi lüzumuna götürmektedir. Bu yazı yine, 
bizi; zirai kredi müessesesinin çiftçi için, banka 
için, hattâ memleket için, 3202 sayılı T. C. Ziraat 
Bankası Kanununun arzulandığı seyir ve isti
kamette yürümediğine götürmektedir 

Memlekette zirai istihsali artırmak . için, 
ekim sahasının genişletilmesi mümkün olmadı
ğına göre, ziraate daha fazla sermaye tahsisine, 
ilgili ve verimli çalışma ve iyi bir pazarlamaya 
itotiyaeolduğu kanaatindeyim. 

Zira atimizin kredi 'müessesesi Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasıdır. Bankanın imkânları 
bugün mahduttur. Bu imkânları zorlamak 
mümkün değildir. Ancak, bu imkânları sonuna 
kadar iyi bir şekilde kullanmaya bugün lüzum 
vardır. Bunun için de yapılması gereken işleri 
şöylece sıralıyabi'liriz : 

Bugün Türkiye'de zirai kredi, büyük bir 
kısmı itibariyle istihlâke kaymaktadır. Ziraat 
Bankasının bu kredi üzerinde titiz 'durması ve 
istihlâke kayma istidadı gösteren kısımlarda, 
bunu ya tamamen frenlemesi veyahut da haddi 
asgariye indirmesi lâzımdır. Tarım Bakanlığın-
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ca uygun görülen 'İşletmelerin rasyonelleştİTİl-
mesine yöneltilecek yatırımlar, yani pazarla
ma, tarımsal sanayi, toprak, muhafaza, teknik 
sulama, damızlık hayvancılık, fennî ağılı kü
mes, setbze ve meyva ib ah çeleri tesisi mevzuları-
na öncelikle kredi açılması ve kredinin müm
kün olduğu kadar ayın olarak verilmesi, güb
re, ilâç, tohumluk gibi mevzularda zirai kredi
yi yine ayın olarak vermek istikametine çevir
mek. 1950 yılında tesbit edilmiş olup da, bu
gün kifayetsiz hale gelmiş olan çevirme, donat
ına kredilerinin şahıs hadlerinin yükseltilmesi 
ve bir de yine eskiden tesbit edilmiş olan mah
sul ve toprak değer baremlerinin yeniden göz
den geçirilmesi. 

Muhterem arkadaşlar, mevcut usullere göre, 
bu baremlerin 5 senede bir yenilenmesi icabettiği 
halde, uzun senelerden beri bu baremler eski 
halinde kalmıştır. Bunların yenilenmesi ve zirai 
salıaya yönetilecek sermayeye yeniden istikamet 
verilmesi lâzımdır. 

• Muhterem arkadaşlar, bu görüşler kendi ka
famızdan çıkmadı. Bunları bankanın kaynakla
rından aldık ve arz ediyoruz. 3202 sayılı Ziraat 
Bankası ve 4604 sayılı Türkiye Zirai Donatım 
Kurumu kanunları ile imkânlandırılımş ve kre
diler Yüksek Nâzım Heyetine sunulmuş rapora 
ek 8 . 12 . 1961 tarihli protokolde bu esaslar mev
cuttur. Fakat her ne sebeptense bunlar kâğıt 
üzerinde kalmakta ve Türkiye'nin zirai politika
sını tâyin ve tesbite yetkili Tarım Bakanlığın
dan intikal eden meseleler gereği.gibi iltifat gör
memektedir. 

Sayın Bakan 'burada Krediler Yüksek Nâzım 
Heyretinden bahis buyurdular. Hakikaten Kredi
ler Yüksek Nâzım Heyeti bir koordinasyon hey
eti diyebileceğimiz şekilde mükemmel bir heyet
tir. Burada, Ziraat Vekili, Maliye ve Ticaret 
Vekilleri bulunur. Ve bu Bakanlıklar arasında 
gerek işlerin plânlaştırılması, gerekse buna lâ
zım olan malî kaynaklar mevzuları burada uzun 
uzadıya görüşülür ve bir anlaşmaya varılır. Bu 
Yüksek Nâzım Heyetinde her sene tekrar edilir. 
Fakat, maalesef burada tesbit edilen esaslar, 
Sayın Bakanla bu mevzuda aynı fikirde değilim, 
tatbik mevkiine konulamaz. 

Bugün Ziraat Bakanlığında Ziraat Bankası
na uzun etütler neticesinde sevk edilmiş olan 
birçok meseleler henüz tatbik sahasına girme
miş, kredilendirilememistir arkadaşlar. Banka-
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mn kuruluş gayesi memleket ziraatinin gelişme
si, çiftçi ve köylüye istihsal için gerekli serma
yeyi zirai kredi voliyle temin olduğuna göre, 
zirai ve ticari iş ve plasman programlarını ve 
kredi zimmet bakiyelerini mukayese ve tetkik
ten geçirerek zirai kredi müessesesinin ticari kre
dilere nasıl feda edildiğini kolayca görmek 
mümkündür. Halbuki Ziraat Bankasının asıl 
gayesi, zirai krediyle meşgul olmaktır; ticari 
kredi banka nezdinde iltifat görmemelidir. 

Ziraat Bankası için soru verdiğim tarihte 
muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bankasının he
nüz ikinci üç aylık vaziyeti tesbit edilmemişti. 
Bu sebeple, tesbit ettiğimiz hususlar 1961 Mart 
ayı ile 1962 Mart ayı üzerinden aldık. Fakat 
Sayın Bakanın burada ifade buyurdukları ra
kamlar, benim rakamlarıma pek uymadı, öyle 
zannediyorum ki; ikinci üç aylık vaziyetten alın
mış rakamlar olsa gerektir. Aynı zamanda şu 
noktaya da işaret etmeden geçemiyeceğim; Sa
yın Bakanın verdiği rakamlar maalesef plasman 
rakamlarıdır. Ben ise zirai kredi plasmanlarını 
değil, fiilen verilen kredilerden bahis açtım. 

Arkadaşlarım; şurada küçük bir açıklama yap
mak isterim; o da, Ziraat Bankası zirai plasma
nı şubelerine ve ajanslarına dağıttıktan sonra, 
arkadan ikinci bir emirle «Geçen seneki hadler 
aşılmayacaktır.» Yani, «Geçen senekinden fazla 
zirai kredi tevzi edilmiyecektir.» emrini de ver
miştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben rakam
ları vereyim : 

1962 senesi iş programında tahakkuk edeceği 
derpiş olunan kaynak ve imkânlarla buna müs
teniden yapılacak plasman 1 milyar 887 mil
yondur. Bundan yapılan ikrazat 1962 Mart so
nunda 1 milyar 349 milyondur. Halbuki, 1961 
Mart sonunda bu miktar 537,9 milyon fazlasiyle 
1 milyar 452 milyon liradır. Yani, geçen sene 
Mart ayma nazaran, bu sene Mart ayında he
nüz 537 milyon liralık bir imkân Ziraat Ban
kası tarafından maalesef kullanılmamıştır ar
kadaşlar. Bunun yanında öteden beri kaynak
larına ilâve ettiği reeskont imkânları vardır ki, 
bu 402 milyon liradır. Ziraat Bankası maalesef 
reeskonta gitmemiştir arkadaşlar, bu imkânı da 
kullanmamıştır. Halbuki ticari kredilerden aynı 
aylardaki fark 1962 yılı lehine 84,5 milyon li
radır. Yani 61 yılma nazaran 84,5 milyon li
ralık bk* imkân, ticari kredi, fazla olarak kullan-
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I mistir. Zirai kredi 'bunun aksine büyük bir ra

kam noksanı olarak kullanılmıştır. Bankanın 
1961 yılı safi kârı 'bir önceki yıla nazaran 4,6 
milyon lira noksaniyle 6,9 milyon liradan ibaret
tir. Umumi masrafl ardaki artış sadece 433 bin 
liradır. İki milyar mevduat toplamış bir banka
nın altı milyon gibi küçük bir rakam ifadesi 
olan kârı bugün, değil büyük bankalar, orta, 
hattâ küçük bankaların kârından da azdır. Bizi, 
Bankalar Birliğinin verdiği rakamlar da aynı 
şekilde ieyidetmektedir. 

Muhterem, arkadaşlar, görülüyor ki; ban
kanın 1961 yılı kârı küçük ve orta çaptaki ban
kalar kârından da hayli düşüktür. Bu sebepten 
Vekâletin bankanın faaliyet ve ticaretiyle ya
kından alâkadar olması bilhassa icabetmektedir. 

Gelelim umum müdürlük müessesesine : 
Muhterem arkadaşlar, 3460 sayılı İktisadi 

Devlet Teşekkülleri Kanunu ile, 3202 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Hususi 
Kanunu, umum müdürlük müessesesisini açık
ça tesbit ve tâyin etmiştir. Bu da 3202 sayılı 
Kanunun 33 neü maddesinde ki, - bu maddeyi 
okumak suretiyle vaktinizi almak istemiyo
rum - umum müdürlük bir umum müdür ve 
iki muavininden müteşekkildir. Umum müdür 
ve muavinlerinin tâyinleri İktisat Vekâletinin 

I teklifi ve Bakanlar Kurulunun kabulü, Reisi-
I cumhurun tasdikiyle tekemmül eder. Bunun 

dışındaki, tâyinler kanun hilâfmadır arkadaş
lar. Burada da Sayın Ticaret Bakanı ile kanaat
lerimiz ayrılmış bulunmaktadır. 

Bahsettikleri kanun maddesine ve tüzük 
maddesine de temas etmek isterim ve bilhasst 
huzurunuzda bunu okumak isterim : Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Tüzüğünün 59 
ncu maddesini arz eidyorum : 

Madde 59. —• Genel müdürlük, genel mü
dürle, iki muavinden kurulur. Bankayı içer
de ve dışarıda genel müdür temsil eder ve 
kanunlar ve tüzükler hükümleri çerçevesinde 
ve idare meclisinin gözetimi altında, banka
nın çalışmasını sağlar ve bu maksatla gereken 
tedbirleri alır ve uygular ve güzel 'hükümlerle 
bu, Tüzüğün kabul ettiği esaslara ve gereğine 
göre vekillik veya yetki verir. 

Muhterem arkadaşım, buna istinadetmekte-
diı\ Bu yetkiyi verirken... Ama, umum mü
dürlük, kendisinin. tâyini Vekiller Heyetine 

I aidolduğu için, Vekiller Heyetinin tâyine yet-
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kili olduğu bir hususta ayrıca yetki vermeye 
salâhiyeti yoktur. Burada mevzuubahsedilen 
yetki, ancak müdürlük yetkisidir. Umum mü
dürlük, umum müdür muavini yetkisi değil, 
şube müdürlüğü yetkisi verebilir. Buradaki 
mâna budur. Ayrıca umum müdür muavinliği 
yetkisi veremez. 

Muhterem arkadaşlarım; bu yetkiyi haiz ol
madıkları halde bu yetkinin verildiğini ve bu
nun kanuna uygun olduğunu Bakan beyan 
buyurdular. Biz de aksini ispata çalıştık ki bu 
ispatımız da doğrudur. Daha başka kanun 
maddeleri de zikredebiliriz. 

Şimdi şayet, bu umum müdür muavinleri 
meselesi «kanuna uygundur]» fetvası alınmamış 
olsaydı, zikredeceğimiz başka hususat ve ka
nun maddeleri de vardı. Fakat, «kanuna uy
gun durj» dediler. Biz de bunun aksini söylü
yoruz ve bu da doğrudur. 

Gelelim, bina alınması mevzuuna; muhterem 
{arkadaşlarım, bir bina, ismi lâzım değil, muh
terem bir milletvekili arkadaşımız tarafından 
tabiatiyle yaptırılır, satış için imkânlar ara
nır. Bu bir şey ifade etmez. Ancak, bu bina ikra
miye evleri olarak hem bankanın reklâm iş
lerini yapmak hem de ikramiyeye koymak için, 
alınmak istenmiştir. Ve yaptırılan tetkikler ne
ticesinde bu binanın, Ziraat Bankası tarafın
dan alınması aşağı - yukarı uygun görüle
rek, alınması için de işe bir istikamet veril
mek istenmiştir. Fakat emlâk müdürü, bu bi
nanın tetkikine gitmiş, neticede, bu binanın 
ne reklâm edilebileceği, ne de fiyat bakımın
dan uygun olabileceği fikrine varmış ve bu
nun alınmaması hükmünü vermiştir. Durumu 
bir yazı ile bildirmiştir. Bunun üzerine 'ar
kadaşlarım, işin kapanması icabederken, böy
le bir mevzu ayrıca bir heyete tetkik ettiril
miş ; heyet de bunu muvafık bulmamış ve menfi 
beyanda bulunmuştur. îş bu safhaya geldik
ten sonra, dahi bunun alınması için biraz 
gayret sarf edilmiş ki, eldeki mevcut yazış
malardan öyle anlaşılıyor. Bu menfi mütalâa 
ve beyana rağmen hâlâ işin olması için bir 
kere de ayrıca, bîr komisyon marifetiyle tetkiki 
fikri ileri sürülmüş ve bu yolla tetkik ya
pılmış ve neticede bu binanın alınmamağı izan 
sahibi kimseler tarafından ekseriyet fikri ola
rak kabul edilerek binanın alınmasından sarfı
na 23: r <îrîf7.iıi'!İ*-. '̂ ıtüi-di bn 'STiâlirKLİ SOFTU aktaki 
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I maksadım, başka bir sualle irtibatı vardı da 
I onun için. Bu iş zamanı sulbe müdürü, umum 

müdüre yazı yazmış demiş ki; kanuni iki tane 
umum. müdür muavini mevcut iken, yeniden 

I iki tane umum müdür muavini sı f ait ve yetki
sini haiz i'kıi sulbe müdürünün tâyin edilmesi şu 

I kanunlara, saydık Ibunları da, gerek 3460 sayılı 
Kanuna, gerek 3202 sayılı Kanuna gerekse, ban
ka tüzüğüne aykırıdır. Müsaade edin ben, böy
le bir kanunsuz makamın emri altımda çalışmak 
istemiyorum. Ya beni kanuni umum müdür mu
avinine bağlayın veyahut da ben eskiden müfet-

I iştim ; beni tekrar kendi vazifeme, Teftiş Heye-
I tine verin, diyor, fakat Ibu yapılmıyor. Bu yazı 

çok enteresandır. Böyle bir yazı ile Ibeni eski 
vazifeme verin diyebilen memur, dün de, bugün 
de, gelecekte de asla ve kata bulamazsınız. 

Ancak, kendisine güveni olan, müktesebaıtı 
I bulunan, bilgili, çalışan; vazifeısini yapmanın 

ve kendine güvenmenin dışında hiçbir şeye da-
I yanmıyan bir insanın yazabileceği bir kuvvet

te, ifade kudre'tindedir. Buna tabiatiyle menfi 
cevap verilmiş ve netice (itibariyle bu müdür 
başka bir vazifeye tâyin edilmiştir. Başka bir 
vazifeye tâyin edilmesi umum müdürlüğün yet
kisi dahilindedir. Buna bir şey diyecek değiliz. 
Ancak meseleyi evveliyatından alacak olursak, 
bunun (bir iğbirar ve keyfî muamele olduğu ka
naati derhal uyanır, arkadaşlar. 

I Bu meseleyi [huzurunuza getirmekteki mak
sadım, böyle keyfi ve şalisi meselelerden dola
yı bir Devlet dairesinde her hangi bir tasar
rufun yapılmasını önlemektir. Sayın Ticaret 
Bakanı şayet bende ve Bankada bulunan ev
rakı müsbiteleri tetkik etmek isterlerse her hal
de aynı kanaate varacaklarına şüphem yoktur 
ve bu kanaatteyim. Bu muamele yalnız bu ar
kadaşa yapılmamış bankanın daha birçok kıy
metli elemanlarına yapılmıştır, arkadaşlarım. 

Bu banka tarihi >olan, ananesi olan ve bu 
ananesi dışında bu ıgibi muameleleri görüp alış
mamış bir banka 'olduğu için bu tasarrufların 
ıbanka içerisinde ve dışarısında büyük tepkileri 
olmuştur. Bankanın çalışması Ibu yüzden zaafa 
uğramıştır. Bu mesele üzerinde hassasiyetle 
durmasını Sayın Bakandan hassaten rica edi
yorum. 

Diğerlerinin (isimlerinden bahsetmedim, 'Sa
yın Balkan bunları benim kadar 'bilir ve yakı-

I üten t'S-ııır.. h&7Xi de $aihjsLa<rını ora.yçt tp* bili]' 
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Ben kendilerinden istirham ediyorum. Bugün 
esas mevzuu olan zirai kredilerin düzenlenme
sinde ve bankanın ananesine sadık kalmasın
da bu bankaya yardımcı olurlar ve gereken il
giyi gösterirle rse, ıbankamn hem .çalışmaların
dan kem de kredi müessesesinden şikâyetleri 
önliyeceğiriclen elbette faydalı 'olacaktır. 

Mâruzâtını bundan ibarettir. Şayet Sayın 
Bakan Beyefendi yeniden bir şeyler söylerler
se, tekrar (huzurlarınızı işgal etmek üzere (hepi
nizi Ihürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (An

kara) —• Muhterem arkadaşlarım, hakikaten 
memleketin en eski bir kredi müessesesi üze
rinde bu kadar hassas olmalarından dolayı ar
kadaşımı tebrik ederim. * 

Bu müesseseyi aramızda (bilenler çoktur. 
Fakat Sayın Ünaldı ile Ibendeniz yakından alâ-
kalanmışızdır. Çünkü, Sayın Ünaldı !bu banka
nın İdare Meclisi Üyesi olarak 'bulunurlarken, 
bendeniz de ıbu bankayı murakabe eden Yük
sek Murakalbe Heyetinde bulunuyordum. Bu iti
barla her ikimiz de mevzuu gayet iyi biliriz. 

(Yaa... sesleri) 
Şaihsiyete almayınız, bilhassa arkadaşımız 

bizzat banka işleri ile alâkalıdırlar. Bu iftihar
la hassasiyetimiz ziyadedir. 

Arkadaşlarım, bir defa objektif mevzular 
üzerinde 'durmama biraz müsaade etmenizi rica 
ederim. Hakikaten Ibu ıbanka bilhassa zirai kre
di mevzuunda, 10 gün evvel "huzurunuzda arz 
ettiğim gibi, en büyük müessesemizdir. Bütün 
gayretlerine rağmen, kaynaklarının imkânsızlı
ğından dolayı Türkiye'nin zirai kredi ihtiyacı
nın anea'k yüzde 60 - 65 nispetinde 'bir ikrazat 
yapabiliyor, öibür tarafına kaynakları müsait 
olmadığı için gideni emektedir. Memleketimizde 
el'an murabaha kredisi câri olmaktadır. Yap- j 
tığımız tahminlere nazaran Ziraat Bankasının 
elini uzatamadığı yerlerde zirai kredi faizi yüz
de 50 yi aşmaktadır. Niçin bunu yapamıyor? 
Çünkü, .zirai kredi müddetinin uzun vadeli plas
manlardan 'olmasıdır. Uzun vadeli plasmanların 
kaynaklarını ise çok uzun vadeli mevduatla ya
hut da öz sermayesi ile kapatabilir. Fakat 'büt
çeden bankaya tahsis edilen ve son senelerde 
maalesef tahsis edilmiyen kredilerden dolayı Zi
raat Bankası kâfi derecede öz kaynaklara ma
lik değildir. I 
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Bu itibarla Türk çiftçisinin bütün zirai kre

di ihtiyacını arzu etmekle beraber tatmin ede
memektedir. 

İkinci ikrazat hu bankanın ticari ikrazatı-
dır. Ticari ikrazat, adından da anlaşılacağı gi
bi, tüccara, büyük ve küçük tüccara yapılan 
ikrazattır. Bunun kaynakları Devletin verdiği 
paralar değildir. Yine ticari kaynaklardan ve 
tasarruf kaynaklarından terekkübetmektedir. 
Fakat bu kaynakların vâdesi kısa olduğu için 
yalnız kısa vadeli ikrazata tahsis edilebilir. Kı
sa vadeli, orta vadeli ikrazat ancak ticari mev
duattır. Bu sebeple zaman zaman dillerde do
laşan bir şeyi de tasrih etmek istiyorum. Bu şe
kilde topladığı paraları, mevduatı, istese dahi 
banka, zirai plasmana italhsis edemez. Uzun va
deli olanlardan ıbir kısmını 'zaman zaman, mec
bur kaldığı için zirai ikrazata tahsis etmiş ve 
bu yüzden de murakabenin tenkidine uğramış
tır. 

O itibarla zirai ikrazat başka, ticari ikra
zat başkadır. Fakat asil üzerJinde durmak 
istediğim, bu mevzuda Ünaldı 'arkadaşım da 
benim gibi üzüntülüdür. Ziraat Bankasının 
Devletten aldığı paralardan bir ıkısmmı işti
rakler sekilinde ve bankanın kuruluş kanu
nuna uymıyan bir şekilde yaptığı eski reji
min ikrazatıdır. Baoıka, parasının bir kıs
mını buralarda dondurmuştur. Yam'lız bu işte 
Kromite iştirakle, Ziraat Bankası 70 milyon 
lirasını dondurmuştur. Bu şekilde Ziraat 
Bankası öz kaynaklarından mühim biir (kısmı, 
kuruluş kanununa aykırı olarak sarf edildiği 
için donmuştur. Ben, yüksek murakabe he
yeti üyesi olduğum için durumu raporlarla 
tesbit etmiş bulunuyorum. Binaenaleyh 'esa
sen üzüntü duyduğum husus budur. Bunum 
ne şekilde (eritileceğim ve zirai iknazata tah
sis edileceğini henüz bilmiyorum. , Asıl üze
rinde durmak icabeden nokta da budur. Ve 
donmuş paralar iştirakler kısmında mevcut
tur. öbür meselede, yine arkadaşımızın 'Söy
lediği husus; :. bu Oıamka nakdü kredilerden zi
yade aynî kredi şeklinde kredi versin ve bu is
tihsale tesir etsin, dediler. Bu hususa muh
telif vesilelerle munakabe raporumda işaret 
edilmişti. Banka hakikaten nakdî kredi kulla
nıyor ve bu da «mahalline masraf olmuyor. Bu 
sene 150 milyon liralık gübre ikrazatı, ar
kadaşınım söyledikleri şekilde aynî kredi ma-
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niyetindedir. Ziraat BanJkası bu hesabı Dona
tım Kurumu vasıtasiyle köylüyle tevzii edile
cektir. Buna benzer teşebbüslerle bu kredimin 
vaziyetini düzenliyeceMerdir. Bu en hayırlı 
bir yoldur. 

Şurasını da arz eldeyim ki, bütün bunlara 
rağmen Ziraat Bankasının ikraz ettiği para
lar mahalline sarf edilmediğini esefle kaydet
mek isterim. Ziraat Bankasının birçok pa
raları düğün ve sairelere sarf edilmektedir. 
Hattâ son beş aydır Bankayı te'tkika gelen 
bir Amıerükalı mütahassısı bu mesele üzerinde 
durmuş, (kontrollü kredi sistemi, bu ikrıaz edi
len paraları kontrol ettirmek: üzere bir rapor 
tanzim etmiş bulunuyor. 

Şu hususu da ,arız etmek isteiriim M, muh
terem arkadaşlarım;! Ziraat Bankasının bü
tün memlekete yayılan teşkilâtının ikraz et
tiği paraların mahalline masruf olup olmadı
ğını tesbit etmek güç bir meseledir. Güçlük 
şurad>an geliyor. Taşradaki küçük ajanslarda 
gece yarılarına kadar çalışan 4 - 5 memurun 
Ziraat Bankasının verdiği ikrazâtın ımahaliline 
sarf edilip edilmediğini tesbit etmesine imlkânı 
yoktur, bu bir. 

îikincisi; memlekette Ziraat Vekâleti te§-
kilâtiyle, yani ziraat müdürleri vasıtasiyle 
bu kontrol! edilmemektedir. Hattâ ziraat mü
dürlerimizin talimatında zirai 'kredilerle uğraş
ması lâzımgeldiğine dair bir kayıt dahi yok
tur. Sayın Ziraat Bakanı ile anlaştık. Müm
kün mertebe bu arkadaşları bir seminerden 
geçirmek suretiyle, zirai kredi memleket zi-
raatini alâkadar lelden bir mevzudur, bunla
rın mahallinle masruf olunup olunmadığı hu
susunu tesbit ettireceğiz. Bu mesele! ile uğraş
mış bir arkadaşınız sıfatiyle, arkadaşım ka
dar hassasiyetle bu mevzu üzerinde durmakta 
ve kredinin müstahsoıl sahalara eriştirilmesi 
imkânlarını el'an daha araştırıyoruz. 

Müsaadenizle bir meseleye daha temas -edece
ğim. Maruzatımı mazur görünüz, fakat Ziraat 
ıBankası 'bütün milleti, bütün senatör ve milletve
killerini, ibütün seçim mıntakalarını alâkada!' 
eden bir mevzudur. Bu hakikatin ve durumun bi
linmelinde fayda mülâlhaza ederek, Ibunu, Ziraat 
IBankasmın ikrazatmı Ibirtakım toprak değer ba
remi şeklinde düşünmek gerektiğini belirtmek 
icafbeder. 
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Muhterem arkadaşlarım, maksat; şudur : Bâ>;ı 

memleketlerde! Ziraat Bankasına uygun kredi 
ipotek kredisi denilen gayrimenkul üzerine ara
ziye dayanan kredilerdir. Fakat bunun açılması 
için bir memleketin, ibütün arazisinden tapu ka
dastronun geçmesi lâzımdır. Memleketimizde 
tapu 'kadastro işleri bütün gayretlere rağmen 
matlup Ibir şekilde yapılamadığı ve bu isin ikmali 
için daha 20- 215 sene lâzım olduğu için arazileri
nin çoğunun 'tapusu yoktur. O halde ne yapsın 
Ziraat Bankası? Tapu yerine kaim olmak üzere, 
toprak fiyat baremi diye teknik komi-:yon!ar ta
rafından arazi için bâzı 'baremler te-'ibit ediliyor. 
Banka da bu 'baremlere göre ikrazat yapıyor. Bu 
'baremlerin müspet ve teknik bir' ölçü olmadığı 
(bilinmektedir. Bunun için <zaman zaman bu ba
remler düzeltilmektedir. 'Bütün gayretlere ırağ
ın en muhterem arkadaşlarıma şunu ifade etmek 
isterim ki; !bu işin halli ancak tapu ve kadastro
nun bitmesiyle mümkün olacaktır. Çünkü Ziraat 
Bankası muayyen bir iş için aynı yere üç sebep
ten çıkmakta, bu da Ziraat Bankasına malî /bir 
külfete baliğ olmaktadır. 

.Reeskont imkânlarından istifade etmek veya 
etmemek, bankacılıkta kasaların hareketine 'bağlı 
Ibir keyfiyettir. Zaman olur ki, Ibir ibankn. Mer
kez Bankasından kendisine1 tahsis edi'en rees
konttan istifade edemez, zaman olur ki, istifade 
eder. 

Bankanın kasa hazırlığı mahiyetinde olan bu 
işlerde1 ay olur fayda mülâlhaza edilir, ay olur ki, 
ödilmez. Bu. bakımdan da faydalı olsun denilerek, 
Ziraat Bankasına yapılacak ıbir dürtme mümkün 
değildir. Bunlar bankacılığın hususi bir politi
kası ve hususi bir teknik tarafıdır. Nitekim, Mer
kez Bankasının faaliyetlerine bakılırsa, birçok 
(bankaların bu gi'bi durumları saklananı a m akta
dır. Bunun sebeplerini de izah. etmek. ıçiok güçtür. 
Bu meseleyi Ibu şekilde, yani arkadaşların istediği 
şekilde kapatmaya çalıştıktan sonra, bankan m 
(bugünkü durumuna temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Zirai Bankası da di
ğer iktisadi Devlet -Teşekkülleri gilbi bir teşek
küldür, 3460 sayılı Kanuna taıbidir. İktisadi Dev
let Teşekkülünden maksat, teşekkülün müdebbir 
bir tüccar gilbi ve ticari usullere güre çalışması 
demektir. Ook defa bu 'banka üzerine eğilirken, 
bunun 'bir nevi banka olduğunu unutur, Ibir Dev
let dairesi telâkki eden' ve bütün memur hareket-
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lerini sorar, takilbederiz. Arkadaşlar ©ün ıgeçmcz 
ki, Ziraat Bankasının şu memurunu şuraya, bu 
müdürünü Iburaya tâyin edin deriz. Ama (hususi 
bir teşekkül olan Yapı - Kredi Bankasının hare
ketine İş Bankasının faaliyetine Yanşamayız. [Fa
kat Devlet Teşekkülü olunca 'hepimiz karışırız. 
Plasmanlarına müdahale etmek, memurlarının 
yerlerini değiştirmek Ibir ibaııkaıım vaziyetini 
güçleştirmektedir. Bankaya çok kuvvetli 'müdür
ler almak mecburiyetindeyiz. 

Para 'bakımından kâfi derecede cazip Ibulun-
nıaması, idari memurların sık sık değiştirilmesi 
ve bankanın plasmanına müdahale edilmesi gibi 
'haller 'hankada'ki arkadaşları da üzmektedir. Bu
na inanmanızı rica ederim. Şöyle ki : 

Ziraat Bankası Umum Müdürü, işlerinin •çok
luğundan (sıkılmış. Mevcut '2 umum müdür mua
vininden maada, işleri tedvir etmek üzeri1 daha 
iki umum müdür muavini kullanmıştır. İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde, lüzumu kadar umum mü
dür muavini kullanılaibilir, denmektedir. Yalnız. 
Ziraat Bankası eski bir mesai sistemine malik ol
duğu için, ibu banka bugünkü şekliyle 2 den fazla 
umum müdür muavini 'kullanma ha'kkım kanu
nen haiz değildir. Fakat, adamın vaziyetti ;güçleş
miş, sıkılmış, mevcut umum müdür muavinlikle
rine ilâveten İbu işleri tedvir için iki arkadaşını 
daha vazifelendirmiş. iBu 'hatalı bile olsa, -o umum 
müdürü takdir ediyorsak, beğeniyorsak bunu 
yaptı diye ne yapalım? Bu Ibir 'hata değildir. Ni
tekim, yapılacak ilk kanun tadili teklifinde, «Lü
zumu kadar umum müdür muavini istihdam 
eder.-'> diye yazacağız. 

Arkadaşlarım, bu ıgübi teşekküller üzerine 
eğilirken çok dikkatli olmamız lâzımdır. Nitekim 
'kanun da bu dikkati göstermiştir. Temsil ettikleri 
sermaye 45 milyar olan hir camiayı, ©erek idari 
bakımdan, gerek iktisadi ve teknik bakımdan tet
kik etmek üzere Yüksek Murakabe Heyeti, diye 
bir heyet, 22 sene evvel kurulmuştur. Bu mües
sese iki seneden beri raporlar yazmış, fakat, 3460 
sayılı Kanuna göre heyeti umumiye bulamadığı 
için bu raporlar huzurunuza gelememiştir. 

Bu itibarla objektif mevzular ve diğer mev
zular hakkında toplu olarak sizleri tenvir edecek 
olan arkadaşlarım ve benim malûmatımdan zi
yade, betahsis bu müessese üzerine eğilen ve bah
settiğim muhtelif zaviyeler bakımından İra işi 
tetkik eden murakabe heyetiniz vardır. Son se
nelere ait bu banka halandaki raporlarını matbu 
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bir şekilde elde etmek imkânına malikiz. O iti
barla, eğer bankanın randımanını ve kârını azal
tan mevzular varsa, bunlar da bu raporun içeri
sinde mündemiçtir. Ben demiyorum ki, Ziraat 

j Bankası bütün teşekküllerin fevkinde bir 
müessesedir. Fakat. Ziraat Bankasını öteden 

j beri tanıdığım, tetkik ettiğim bir müessese olarak 
j da hakikaten İra memleketin gözbebeği bir mües-
1 sese olarak görürüm. Ziraat Bankasına her gün, 

biraz daha yüklenirsek, donmuş olan kredilerini 
biraz daha artırırsak, bu bankaya olan borçların 
taksitlerini tecil yoluna gidersek; emin olunuz; 
Ziraat Bankası bir gün gelir bugünkü şekliyle bile 
ikrazatta dahi bulunamıyaeaktır. Ziraat Banka
sının bu hale düşmesi, zirai müstahsili bir kat 
daha üzüntüye sevk eder. 

Arkadaşını mazur görsün, Ziraat Bankasını 
elimizden geldiği kadar murakabe edelim, fakat 
Ziraat Bankasının bütün muameleleri üzerinde 
çok durmıyalım. Ziraat Bankasını üzmiyelim. 
Bu banka hepimizin bankasıdır ve memleketimi
ze çok büyük hizmetleri olan bir bankadır. 

Hürmetlerimle. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Ticaret Vekilinin verdikleri 
izahattan dolayı teşekkür ederim. Bankanın im
kânları, kaynakları ve kredi mevzuundaki çalış
maları hakkındaki izahatı, bâzı noktalarda be
nimle beraber, bâzı noktalarda ayrılıyor. Buna 
rağmen bu mevzuu uzatmak istemiyorum. 

Diğer taraftan bankanın memurları hakkın
daki izahatlarına temas edeceğim. Banka iktisadi 
bir Devi et teşekkülüdür. Memur tâyininde ha
kikaten bir şirketten fazlaca bir farkı yoktur. 
Dilediği gibi tâyin yapar, dilediği gibi nakil ya
par. Ben buna da bir şey demiyorum ve bunu 
bilenlerdeniz. Ancak, benim buraya getirdiğim 
mevzuu falanın, filânın şahsı için değil, prensip 
meselelerinin halledilmesi, keyfî muamelelerin ve 
kanun dışı tasarrufların yapılmaması içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, umum müdür mua
vinliği makamı ihdas ediliyor, kanun buna mâ
nidir. Önce mâni değildir buyurdular; sonra da, 
kanunda 1 tane umum müdür ve 2 tane de umum 
müdür muavinliği kadrosu vardır, diyerekten, 
benim noktai nazarımı lütfen kabul buyurdular, 
Sayın Vekil Bey. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Vekil Bey 
mütaakıben izahlarına devam ettiler ve dediler 

I ki, «Umum Müdür bunalmış, işler çok fazla, iki 
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tane umum müdür muavinliği daha ihdas edil
miş» işte bu, mümkün değildir. Bir kadro ile bir 
kanunla tesbit edilmiş şeklin dışında bir makam 
ihdasına kimsenin yetkisi yoktur. Bu kanunsuz 
bir iştir, hatadır. Bu hatayı göstermek bizim va
zifemizdir. Kaldı ki, işlerin çokluğundan dolayı 
buraya tâyin edilen arkadaşlar, hemen, önce Al
manya'ya sonra da Amerika'ya gönderiliyor. 
Halen de mevcut değiller. Eğer işlerin çoklu
ğundan dolayı tâyin edildilerse vazife başında 
olmaları lâzımdı. Bunlar niçin dışarıya gönde-
riliyorlar? Bu da mühim. Zirai krediler mev
zuunda ihtisası olmadığı halde zirai kredi mev
zuunu tetkik için... Sanki bir şahıs için bu kür
süye gelmiş durumuna düşer gibi olduğum için 
arz edebilir, hattâ isim dahi verebilirim, ama 
şahıs değil, bir prensip meselesi. İzmir Şubesi 
Müdürü Sayın Umum Müdürün yanında sene
lerce çalışan Kambiyo Şefi Apzeki Efendi de 
iki umum müdür muavini ile beraber Amerika'
ya zirai kredi mevzuunu tetkike gitmiştir. Ma
demki bir ihtiyaç karşısında yapıldı, kanunsuz 
da olsa, ilerde kanunun getirileceğini beyan 
buyurdular, böyle dahi olmuş olsa işlerinin ba
şında bulunmaları lâzımgelmez miydi? işlerinin 
başında bulunmadıklarına göre, demek oluyor 
ki, bu âcil bir ihtiyaç değildir. Bu konu ile ilgili 
olaraktan kanunun şevkini ve kabulünü pekâlâ 
bekliyebilirlerdi. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın üyeler; Yüksek Hâkimler Kurulu ye

dek üye seçimine ait oylamanın tasnifi yapıl
mıştır. Neticeyi okutuyorum : 

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

nci maddesi gereğince Yüksek Hâkimler Kuru
luna yedek üyelik için yapılan seçime (120) üye 
iştirak etmiş ve neticede (108) oyla ve 3 ncü 
turda salt çoğunlukla (Ahmet Hamdi Karababa) 
seçilmiştir. 

Tabiî Üye Trabzon 
Suphi Gürsoytrak Şevket Buladoğhı 

Maraş 
Cenap Aksu 

BAŞKAN — Bu duruma göre Ahmet Hamdi 
Karababa, salt çoğunlukla ,seçilmiş bulunmak
tadır. 

Sorulara devam ediyoruz. 
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6. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 

Ali Aksoy'un, Çanakkale mevkiindeki askerî mın-
takalara dair Millî Savunma ve Maliye Bakanla
rından sözlü sorusu (6/95) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı eten
dim? Yok. Bir defaya mahsus olmak üzere gele
cek birleşime bırakılmıştır. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Tardımcı'nın, Kültür Ataşelerinin Avrupa'-
daki ödevlerinin neler olduğuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/98) 

BAŞKAN — Veysi Yardımcı burada mı? 
Burada. Millî Eğitim Bakam yok. Gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey
si Yardımcının, Doğu ve diğer illerde jandarma 
ve zabıta kuvvetlerinin aldıkları tedbirlere dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/99) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada, İçişleri 
Bakanı?.... Yok. Adalet Bakanı?... Yok. 

Bakanlar bulunmadığı için gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey
si Yardımcı'nın, bu sene Doğu illerinde kıtlık 
yüzünden mahsul alamıyan vatandaşlar için ne 
gibi tedbirler alındığına dair sözlü sorusuna Ti
caret Bakanı Muhlis Ete ve Bayındırlık Bakanı 
îlyas Seçkin'in cevabı (6/100) 

BAŞKAN —• Soru sahibi?.. Burada, Ticaret 
Bakanı?.. Burada. Bayındırlık Bakanı?.. Burada 
Tarım Bakanı?... Yok. 

Hepsinin beraber bulunmasını, cevap verme
sini ister misiniz?.. 

VEYSt YARDIMCT (Ağrı) — Mevcut ba
kanların cevap vermesini rica ederim. 

BAŞKAN — Peki. Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki konuların Ticaret, Ziraat ve Ba

yındırlık Bakanlığı tarafından cevaplandırılma
sını saygı ile rica ederim. 

19 . 9 . 1962 
C. Senatosu 
Ağrı Üyesi 

Veysi Yardımcı 
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1. Bu sene Doğu illerinde kıtlık yüzünden 

mahsul alamıyan vatandaşlar için ne gibi ted
birler alındığı ve bankalara olan borçlarının te
cil edilip edilmediğini. 

2. Doğu bölgesinde susuzluk yüzünden in
san ve hayvan bakımından, içinde bulundukları 
üzüntülerinin telâfisi hususunda ne gibi tedbir
lerin alındığının açıklanması. (Sözlü olarak) 

TİCABET BAKANI MUHLÎS ETE (Anka
ra Milletvekili) — Muhterem arkadaşlar; doğ
rudan doğruya cevaplara, 'geçiyorum. 

1. — Doğu dilerinde taihaddüs eden kurak-
lik sebebiyle, Şubat 1'962 tarihinden bu yana, 
Erzurum iline 20 milyon i$47 (bin kilo hibe, 7 
milyon 507 bin 990 'kilo kredili, Kars iline 20 
milyon 300 bin kilo hibe ve 7 milyon '365 Ibin 
440 kilo kredili, Ağrı vilâyetine 8 milyon T50 
bin kilo hibe ve 3 milyon 400 'bin 'kilo da kre
dili 'olarak yiyecek ve tohumluk buğday tahsis 
ve tevzii edilmiştir. 

2. Kuraklığa mâruz kalıp, nıuztar duruma 
düşen vatandaşlar için, Ziraat Bankası Genel 
Müdürlüğünce, teşkilâttan gelen bilgilere göre, 
Bankalar Kanununun 47 nci maddesine istina
den, m ustalısı] a yeniden verilen zirai kredi ih
tiyaçlarının da mevcut mevzuat esasları 'dâhi
linde karşılanmakta olduğunu arz ederim, lTür-
metlerimle. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanı. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS .SEÇKİN 

(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; Cumhuriyet Senatosu Ağrı 
Üyesi Sayın Veysi Yardımcı Beyefendinin söz
lü sorularının ikinci maddesine cevaplarımı arz 
ediyorum: 

Doğu illerinde DSİ Umum Müdürlüğü tara
fından yapılmış ve yapılmakta 'olan sulama fa
aliyetleri hakkında mâruzâtını şudur: 

Doğu illerinde su işleri ile ilgili 'olarak gös
terilen faaliyet: 

A) Eütüt ve plân faaliyetleri: 
a); Bu bölgede Fırat ve Araş ııeniri erinin 

bölge çapındaki ehemmiyeti göz önünde bulun
durularak etütlerine faiz verilmiştir. 

Bu maksatla Diyarbakır'da Fırat Plânlama 
Bürosu 'kurulmuştur. Programa göre 19'63 yılı 
donuna kadar Fırat nehri 'sularından faydalan
mak imkânları araştırılacak ve 'bununla ilgili 
ovaların sulanmasının hidr'o - elsktrik ensrii 
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istihsali ve suyun diğer kullanış şekillerine te
kabül eden ihtiyaçları da göz önünde bulundu
ran bir inkişaf plânı istikşafı hazırlanmış ola
caktır. 

Bu faaliyetler yanında daha kısa zamanda 
netice istihsal etmek üzere aşağıda adı yazılı 
projeler münferidolara'k ele alınmıştır, etütleri 
ilerlemektedir. 

1. Ağrı - Eleşkirt, istikşafı. 
2. Muş projesi. 
3. Erzurum - Erzincan plânlaması. 
4. İğdır projesi istikşafı. 
Yukarıdaki faaliyet yanında kaynakların 

envanterini istihsal etmeye matuf done toplama 
içine de personel imkânları nisbetinde 'hızla 
devam edilmektedir. 

b) Küçük'su işleri: 
Yukarıki etütlere ilâveten Doğu vilâyetlerin

de takriben 350 aded küçük <su işimin istikşafı 
programa alınmıştır, etütleri devam etmektedir. 

Bundan II)aşka 35 aded ufak mevzuda plân
lama etütleri üzerinde çalışılmaktadır. 

Yeraltı suları : 
Bugüne kadar Erzurum, Pasinler, Erzincan 

Tercan, Ağrı Eleşkirt, Muş, Van, Kars ovala
rında hidrojeolojik etütler yapılmış ve araştır
ına nıaksadiyJe yekûn 82 aded 'olmak üzere 
20 610,54 m. sondaj yapılmıştır. 

Aynı şekilde içmesuyu maksadı ile de ye
kûn 84 aded kuyu olmak üzere mecmu 7 '105 m. 
Sondaj yapılmıştır. 

Bunlara ilâveten 1962 yılında; (lünıüşane -
Bayburt - Hart ve Sünür 'ovaları, Van - Erciş, 
Van - Ahlat ovası, Muş - Malazgirt [ovalarında 
hidrojeolojik etütler yapılarak ikmal edilecek
tir. 

Araştırma ınaksadiyle; Erzincan - Pasinler, 
Ağrı - Eleşkirt ve Kars ovalarında araştırma 
sondajları yapılacaktır. Halen bu faaliyete de
vam edilmektedir, içmesuyu ma'ksadiyle 53 ka
kar köyde sondaş yapılması progranılaşmış bu
lunmaktadır. Faaliyete devam edilmektedir. 

C) inşaat faaliyeti : 
Doğu illerinde ihale beledi mecmuu 58 978 000 

T. L. olan cari işe devam edilmektedir. 
1962 yılı içerisinde ihale bedeli mecmuu 

4 476 000 T. L. lık iş ihale edilmiştir. 
Mecmuu keşif bedeli 36 879 000 T. L. sı olan 

(8) aded mevzu 1962 yılı içeririnde ihale edile
cektir. 
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Emanet mevzuları bu rakamların haricinde 

kalmaktadır. 
Ayrıca, bu bölgede mecmuu ihale badeli 

62 609 154,55 T. L. olan (3) aded hidroelektrik 
santrali işi ihale edilmiştir. 

D) tçme suları : 
Vilâyetler tarafından ele alman işler hariç, 

bu bölgede DSÎ tarafından 318 aded köye su ge
tirme işi 1962 yılında ele alınmış bulunmakta
dır. 

Ayrıca içme suyu işine ait istikşaf faaliyetine 
de önemle devam edilmektedir. 

1962 yılında 781 mevzuun istikşafı ve proje
si ikmal edilmiş olacaktır. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
CEVDET GEBOLOĞLU (Bitlis) — Doğu il

leri hangileridir? 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKİN 

(Devamla) —• Erzurum, Erzincan, Van, Muş, 
Kars, M araş, Ağrı, Hakkâri... 

BAŞKAN — Sayın Veysi Yardımcı. 
VEYSÎ YARDIMCI: (Ağrı) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Sayın vekillerin izahlarına teşekkür ederim. 

Yalnız şunu bilelim ki ; bir tarafta muazzam halk 
kütlesi vardır, bir tarafta da idare mekanizması 
vardır. Halkın içinde bulunduğu ıstıraptan ida
rece alacağımız tedbirleri toplamak gerektir. Bu 
tablo karşısında Büyük Meclisinizi hakem kılı
yorum. Halk fakirdir, tohum istiyor, kıtlık yü
zünden. borçlarının tecilini istiyor, Hükümet de 
ısrarda. Bugün aldığım mektupta da zamanında 
içinde bulundukları durumu vilâyet kanalı ile 
bildirmişlerse de, vilâyet zamanında gönderme
miş, banka da müracaatınız geç kalmıştır, diyor. 
Böyle olsa bile halkın derdine çare bıılnnnnya-
cak mı ? 

Muhterem arkadaşlarım; orta zaman içinde 
Roma İmparatorluğu gücünü halk üzerine tat-
bika kalkışır, fakat son maddi kuvvetini tüke
ten halk bu klefa ailellerini ve nıâsum çocuklarını 
isteni'lmiyen işe, yani, gayrimejşru kazanca sevk 
etmiş, yine Hükümet yüklendi ve nihayet hâdi
se patlak verdi. Şimdi, tarihe dönüp bakmak 
lâzımdır. Köylü borcunu veremiyor. Bugün Sa
yın Gülek Ziraat Bankasının borcundan jandar
manın dipçiği altındadır, 325 bin çiftçi borçlu
dur. Bu dipçiğin neticesi ne olur i . . Ne olursa 
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olsun, Sayın Vekillerden soruyorum. Bunu da 
yaparız, yapılacaık demesinler. Büyük Meclisiniz 
vekillierin yapacağı müspet bir şey varsa, söy
lesinler, sözlerini senet telâkki ederim. Takibede-
eeğiz, yapılmazsa tekrar huzurunuza getirece
ğim. 

Bir daha hâdisenin tekrarlanmaması için ve 
Doğu'yu kıtlıktan kurtarmak için, Dünyanın ka
rasının 3/4 ü sudur. Yeraltı sularını yerüstüne 
çıkarmak için, ciddî su tesisi ve baraj düşünül
mediği müddetçe Doğu kıtlığa mahkûmdur. Elâ
zığ, Urfa, Ağrı, Hakkâri dörtgeni içine giren il
çelerinde Ziraat Bankası şubelerinin açılması, 
Ziraat Bankasının bu bölgelerde Şeker Şirketi 
gibi, ekimden istihsale; hayvanların doğumun
dan mezbahaya kadar kovalıyacak pilot bölge 
haline getirilmesi, ürünler için ofislerin tesisi, 
Ziraat Bankası yoliyle finanse edilmesi ve kurs 
görmüş mühendis, veteriner ve teknisiyen gön
derilmesiyle Doğu kalkınır. Buradaki vatandaş
lar teknik vasıtaları ve gübre kullanmasını bil
miyor. Avrupa senede gübre yüzünden birkaç 
mahsul alır. 

İşsizlere iş müesseseleri açmak. Meselâ; bir 
deri fabrikası, yün fabrikası, süt fabrikası ve 
hayvan neslini düzeltmek için müsait bölgeler
de hara tesisatı ki, bu bakımdan imar ve İskân 
Bakanlığı ile de uzun uzun görüştüm. Bunun ya-
nıbaşında ve önemli olarak, kültür müessesesi is
tiyoruz. Dağdan şehire kadar. Koçero'yıı takip 
için jandarmayı değil, dağa kadar mektebi, ya
ni, kültürü götürmek lâzım. Tabiî Senatörlerin 
de işaret ettiği gibi, Hükümet, kuvvetini bura-

I da teksif etmelidir. Bununla istismarcı bütün 
I müessese yıkılmış olacaktır. Nüfuz sahibi insan-
• 1 ardan, komünizmden, ırkçılıktan memleket kur-
j tul muş olacaktır. Büyük Meclisinizden ve Hükü-
i metten sızlanarak rica ediyorum, hiç olmazsa bir 
j sene için, bütün imkânlarını Doğu'ya çevirsin. 
; % 90 halk dilinden başlamak suretiyle, suyuna 

varıncaya kadar düzeltilmiş olsun. Hükümet mev
cut imkânlarını kullanmalıdır. Hürmetlerimle. 

i BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
! Gündemde müzakere edilecek madde kalma

dığı için, 11 Ekim 1962 Perşembe günü saat 15 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,45 
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Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına iştirak eden 
Nebioğlu Âli Sami Eryılmaz'a vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsisine dair 7 . 9 . 1961 tarihli 368 sayılı Ka
nunun nci maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 

komisyonları raporları (M. Meclisi 1/183, 
C. Senatosu 1/63) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı 230) 

.Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 17 . 9 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 1883 - 8615 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 14 . 9 . 1962 tarihli 116 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına iştirak eden Nebioğ-lu Ali Sami Eryümaz'a 
vatani hizmet tertibinden maaş tahsisine dair 7 . 9 . 1961 tarihli ve 368 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

R. Aksoy 

Not : Bu tasarı 20 . 1 . 1962 tarihinde Başkan lıkça ilk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 14 . 9 . 1962 tarihli 116 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 20 . 9 . 1962 

Komisyonu 
Esas No. : 1/63 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tarafından komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Birinci 
Dünya ve İstiklâl Savaşlarına iştirak eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a vatani hizmet tertibin
den maaş tahsisine dair 7 . 9 . 1961 tarihli ve 368 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde değişiklik 
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yapılması hakkında kanun tasarısı» komisyonumuzun 20 . 9 . 1962 tarihli toplantısında tetkik ve 
müzakere edildi. 

Gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde mütalâa edilerek kanun tasarısı ay
nen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkan ı 

.Bursa 
C. Ortaç 

Tabiî Üye 
8. Özkaya 

İzmir 
H. Onat 

Mardin 
K. Oral 

H. 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm. 

Ankara 
R. Etker 

Kayseri 
Kalpaklıoğlu 

Siirt 
L. Aykut 

O. 

//. 

Kâtip 
Manisa 

R. Jllusoy 

Artvin 
E. Alpaslan 

Kütahya 
Cevdet Er kut 

Sivas 
, tföylemezoğlu 

Tabiî Üye 
>Sf. Karaman 

Balıkesir 
II. Ali Türker 

Manisa 
0. Siler sayı 

Van 
E. Işık 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/63 
Karar No. : 34 

1962 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 14 . 9 . 1962 tarihli 116 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
kabul edilerek, Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi îşler Komisyonunca da aynen kabul edilen, 
Birinci Dünya ve İstiklâl Savaşlarına iştirak eden Nebioğlu Ali Sami Eryılmaz'a vatani hizmet 
tertibinden maaş tahsisine dair 7 . 9 . 1961 tarihli ve 368 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı, komisyonumuza havale edilmekle incelenip görüşüldü: 

9 Eylül 1961 tarih ve 368 sayılı Kanunla vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmıştır. Fakat 
bir yanlışlık olarak soyadı Eryıldız yerine (Eryılmaz) olarak kanuna geçmiş ve bu yüzden istih
kakını alamamakta, daha ziyade zarurete düştüğü anlaşılmış olduğundan, kanun tasarısı bu yan
lışlığın tashihini derpiş etmektedir. 

Millet Meclisince kabul edilen kanun tasarısı komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek ay
nen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Giresun 
S. Orhon 

Başkan V. 
Konya 

M. Obuz 

Sözcü 
Ankara 

N. Ağırnaslı 

Kâtip 
Amasya 
M. Zeren 

Balıkesir 
K. öztaş 

Sakarya 
K. Yurdakul 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 88 ) 
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MÎLLET MECLİSİNİN KA

BUL ETTİĞİ METİN 

Birinci Dünya ve İstiklâl Savak
larına iştirak eden Nebioğhı 
Ali Sami Eryılmaz'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine 
dair 7.9. 1961 tarihli ve 368 sa
yılı Kananım 1 nci maddesinde 

değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Birinci Dünya 
ve İstiklâl Savaşlarına iştirak 
eden Nebioğlu Ali Sami Eryıl
maz'a vatani hizmet tertibinden 
maaş tahsisine dair 7 . 9 . 1961 
tarih ve 368 sayılı Kanunun 1 
nci maddesindeki «Eryılmaz» 
kelimesi «Eryıldız» olarak de
ğiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 9 Ey
lül 1961 tarihini takibeden ay
başından itibaren yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

MALÎ VW İKTİSADİ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 

Birinci Dünya ve İstiklâl Savaş
larına iştirak eden Nebioğlu 
Ali Sami Eryılmaz'a vatani hiz
met tertibinden maaş tahsisine 
dair 7.9. 1961 tarihli ve 368 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisin
ce kabul edilen 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

KÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Birinci Dünya ve IstiMM Savaş
larına iştirak eden Nebioğlu 
AH Sami Eryılmaz'a vatani hiz
met t e ruhinden maaş tahsisine 
dair 7.9. 1961 tarihli ve 368 sa
ydı Kanunun 1 nci maddesinde 
değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği birinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği ikinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği üçüncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 88 ) 




