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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkanlık Divanı (3 Başkanve'kili, 6 Divan 
Kâtibi ve 3 İdare Âmiri) seçiminde : 

İhsan Hami't Tigrel birinci turda salt çoğun-
lu'kla, 

Sırrı Atalay, üçüncü turda izafi ekseriyetle 
Başkanvekilliklerine seçildiler. 

Yapılan üçüncü turda Fikret TurhangiPin 
68 ve Turhan Kapanlı'nın 68 oy aldığı, Osman 
Kapanlı şeklinde bir oy daha mevcut ise de bu
nun Turhan Kapanlı'ya aidolacağı mütalâası ka
bul edilmedi. Bu durum karşısında eşit oy al
mış bulunan iki aday arasında kur'a çekildi ve 
Başkanlıkça Turhan Kapanlı'nın kur'ada kazan
dığı ve bu suretle kendisinin Başkanvekilliğine 
seçildiği bildirildi. 

Sözlü sorular 

1. -— Cumhuriyet Senatosu îamir' Üyesi 
Hilmi Onat'm, Türkiye'deki göçmenlere dair 
sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/116) 

2. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi 
Hilmi Onat'm, merkezi İzmir'de kurulacak olan 
«Ege Tütüncüler Bankası» na dair sözlü soru 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/117) 

Rapor 
Birinci beş yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 

plânının sunulduğuna dair BaşJbaJkanlıfe tezkere
si ve Kalkınma Plânı ile Plân Karma Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/382; C. Senatosu 3/140) 
(Gündeme) 

Başkanlık Divanı Kâtiplikleri ve İdareci 
Üyeler için yapılan birinci turda adaylardan 
hiçbirisi salt çoğunluk sağlıyamadığından seçim
lere gelecek birleşimde devam olunacağı Baş
kanlıkça tefhim olundu. 

6 . 11 . 1962 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Suad Hayri Ürgüplü Kırklareli 

Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Zonguldak 

Tarık Remzi Baltan 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kagıp 

Üner'in, Nevşehir vilâyetindeki tohumluk, ye
meklik ve hayvan yemi ihtiyacına dair yazılı 
sora önergesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiş
tir. (7/61) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Eagıp 
Üner'in, Nevşehir ilinde inşası yarım kalmış 
olan Sümerfoank Pamuk Sanayii Tekstil Fabri
kasına dair yazılı soru önergesi, Sanayi Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/62) 

Tezkere 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Cahit Ortac'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/141) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarına) 

SORULAR 

2. — GELEN KAĞITLAR 

6 . 11 . 1962 Sah 



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

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci A n (Kırklareli) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun üçüncü Birlıeşimifni açıyorum. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN -
reye başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzake-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

±% — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakanı Necini ökten'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Ali Şakir Ağanoğlu'nun vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/142) 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı Nec-

mi ökten'in dönüşüne kadar kendisine, Devlet 
Bakanı Ali Şakir Ağanoğlu'nun vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, muvafık görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Ittılaınıza sunulmuştur. 
2. — Başkanlık Divanı seçimi (6 Divan Kâ

tibi ve 3 İdare Âmiri) 

BAŞKAN — Seçimle ilgili olmak üzere üç 
takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Bilindiği üzere, C. Senatosu Divan Başkan

lığı seçimi, Divan Başkanı hariç, Başkanve
kili eri ve Kâtipler ile İdare Âmirleri Dahilî 
Nizamnamenin 6 ncı maddesine dayanılarak 
yapılmaktadır. Sözü geçen madde Divan se
çiminin mutliâk ekseriyetle yapılmasını ve an
cak birinci ve ikinci yoklamada bu ekseriyet 
hâsıl olmadığı takdirde üçüncü bir oylama 
neticesinde izafi ekseriyetle iktifa edileceğini 
derpiş eylemektedir. Bu sarahate göre, Divan f 

seçimi mutlak ekseriyet kaidesine bağlanmış 
bulunmaktadır. Her şeyden evvel mutlak 'ekse
riyetin hangi mânaya gelmiş olduğu ve hu
kuki ananasının neden ibaret bulunduğu cihe
tinin tesbitinde zarureıt mevcuttur. Anayasa
mızda sallt çoğunluk ibaresiyle karşılığını bu
lan mutlak ekseriyet sırasiyle Anayasanın 84/2, 
86 bir ve iki 89, 92, 95 ve 104 ncü fıkra ve 
maddelerinde izah ve ifadesini bulmaktadır. 
Anayasamızın yukarda gösterilen maddeleri 
salt çoğunluğu kısmen üye tamsayısının ve 
kısmende katılan üyelerin miktarına bağlan
maktadır. Bundan da anlaşılıyor ki, salt ço
ğunluk üye sayısının yarısının bir fazlasının 
mutlak mânasını taşımaz. Böylece muıtlak ek
seriyet salt çoğunluk umumiyet itibariyle mü
zakere ve karara katıîJan üye sayısının yarı
sından bir fazlasını ifade ettiğine göre bu pren-
nlipten hareket etmek mecburiyetiyle karşı kar
şıya bulunmaktayız. Esasen salt çoğunluğun 
üye (tamsayısı veya mevcut üye adedinin nıs
fından bir fazlasiyle bağlanmış bulunması is
tisnai olup bu hukuki kaideyi bertaraf etmez. 
Binaenaleyh başkaca bir sarahat bulunmadık
ça salt çoğunîtuk tabiriyle müzakere ve ka
rara katılanların nısfından bir fazlasını anla
mak lâzımdır. Dahilî Nizamnamenin 6 ncı mad
desinde mutlak ekseriyet hakkında istisnai 
bir hüküm vazetmediğine göre bu ibareyi yu-
kardaki mâna ve ifadede anlamak ve kabul 
etmek hukuki bir zarurettir. Böyle olunca Da
hilî Nizamnamenin 6 ncı maddesinde zikrolu-
nan mutlak ekseriyeti, mürettep âza adedi üye 
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C. Senatosu B : 
tamsayısının bir fazlası olarak mânalandırmak 
ve dolayısiyle bu mâna altında tatbik etmek 
hatalıdır. Bu husustaki S nei dönemden beri 
devam edegelen tatbikat ile Millet Meclisi
nin her iki devresinde anlayış ve 'tatbikatı 
bu yoldadır. Divan seçiminin hukuki (mahi
yeti itibariyle bir Senato Meclisi kararından 
ibaret olduğunu daha kabul etmek zaruret ve 
vakası karşısında ayrıca Anayasanın 86 ncı 
maddesinin vaz'ettiği açık hüküm yapılan ve 
yapılmakta olan Divan seçiminin hatalı icra 
edildiğini göstermektedir. Bu maddede dahi 
karar dçin toplantıya 'katılanların salt çoğun-
hî^undan bahsetfmefctoedir. Cumhuriyet Sena
tosu tarafından tatbik edile gelmekte olan ve 
üye tamsayısına bağlanan salt çoğunluk gö
rüşünün Anayasa ve Dahilî Nizamnameye uy
madığı bir gerçektir. Bu itibarla 2 . 11 . 1962 
günü icra edilen Divan Başkanvekilliği (se
çiminde ilk oylamada katılan 137 üyenin salt 
çoğunluğu olan 69 oydan fazla oy alan Sena
to üyesi 'adayın seçilmiş olduğu bedahattir. 
Bu oylamadan sonra ikinci ve üçüncü oyla
maya gitmeye ve üye tamsayısının yarısından 
bir fazlasını temin etmeğe kanuni bir lüzum 
yoktur. Bu sebepledir ki, (Cumhuriyet 'Sena
tosu Umumi Heyetimin 2 . 11 . 1962 tarihli 
oturumunda başlamış olan ve henüz ikmali ödi-
lemiyen Başkanlık Divanı seçimi Anayasa, ile 
Dahilî Nizamname hükümlerine aykırı düşmek
tedir. 

Başkanlık Divanı yukarda arz ettiğimiz 
hususlar hakkında katı bir neticeye varmak 
üzere gerekli tetkikatı yapması ve icabettiği 
takdirde Meclislerin Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mütalâa almak ve henüz neti
celenmemiş bulunan Başkanlık Divanı seçimi
nin hangi'esaslar 'dâhilinde- yapılabileceğimin 
tefekkür edilebilmesi bakımından bugünkü se
çimin gelecek oturuma talikini arz ve teklif 
©derim. 

istanbul 
Fethi Başak 

BAŞKAN — İkinci takriri okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Anayasanın 84 neü maddesinin tarzı tahriri 

ve mezkûr nîadde tedvin edilirken, Anayasada, 
• a> Tabiî üyelik müessesesi 
" b) Cumhurbaşkanlığı kontenjanı, 
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c) Müstakil milletvekili ve C. Senatosu 

üyeliği, müesseseleri tesis edilmiş olmasına rağ
men Anayasanın 84 neü maddesinde, meclisle
rin Başkanlık Divanlarının teşkilinde münhası
ran siyasi parti gruplarına yer verilmiş olması 
tesadüfi olmayıp vazıı kanunun maksadını açık
layan bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu sebeple, 
Anayasanın 84 neü maddesi hükmü gereğince 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı teşki
linde yalnız siyasi parti gruplarının kuvvetleri 
oranında Divana iştirak etmeleri kanuni bir za
rurettir. 

Nitekim, bu hukuki görüşle Cumhuriyet Se
natosunda 64 üye ile temsil edilmekte bulunan 
A. P. Senato Grupu, Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığının 30 . 10 . 1962 tarihli talebi üzerine 
Başkanlık DivanmdaM orantıyı nazarı itibara 
alarak : 

1. Bir Başkanvekili, 
2. Bir İdareci Üye, ve 
3. Üç Kâtipten ibaret aday listesini Cum

huriyet Senatosu Başkanlığına takdim etmiş
tir. 

Hal böyle iken, maalesef, 2 . 11 . 1962 tarihli 
Birleşimde Başkanlık Divanı seçimlerinin Baş
kanvekilliği seçiminde Senatoda 28 üyesi bulu
nan Y. T. P. ile 36 üyesi bulunan C. H. P. Se
nato Başkanlık Divanının Başkanvekilliklerine 
seçilmişlerse de; 

Adalet Partisinin Cumhuriyet Senatosu 
Meclisinde bu iki partinin toplamına muadil 64 
üyesi bulunduğu halele, Anayasanın 84 neü 
maddesi âmir hükmü hilâfına Partimiz adayı 
seçilmemiş, onun yerine, Senato Başkanvekilli-
ğine siyasi bir parti grupuna mensubolmıyan ve 
Anayasanın 84, 85 rıci .maddelerine uygun bir 
siyasi parti grupuna dâhil bulunmıyan bir 
Cumlhuriyet Senatosu Üyesi seçilmiştir. 

Orupumuz balâdaki esbabı mucibe muvace
hesine işbu seçimi Anayasayı ihlâl telâkki et
mektedir. 

Şu hale göre: 
Yüksek Cumhuriyet Senatosu Heyeti Umu

mi yesinin Anayasayı ihlâl gibi bir olaya -mü
samaha etmiyeceği düşünülerek: 

2 . 11 . 1962 tarihinde yapılan Cumhuriyet 
Senatosu Başkanvekilliği seçiminin Anayasanın 
84 ve 85 nci maddelerine uygun olup olmadı
ğı cihetinin Anayasa ve Adalet komisyonları-
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C. Senatosu B : 
nm mütalâalarının alınarak: tekrar müzakere 
edilmesine karar ısdarını hürmetlerimizle talep 
ederiz. 

A. P. Senato Grup Kocaeli 
Başkanı Lûtfi Tokoğlu 

îzmîr 
Cahit Oküffer 

m* 
BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum. 

Cumîlrariyet Senatosu! Başkanlığına 
Anayasanın 84 ncü maddesinin birinci fıkra

sı, Başkanlık Divanının, siyasi parti grupları
nın kuvvetleri ölçüsünde Divana katılmalarını 
sağlıyacak şekilde kurulmasını âmir 'bulunmak
tadır. 

Partimiz, meseleyi derinliğine bir tetkik-
den geçirmiş ve grupları bulunmayan siyasi 
partilerle, menşeleri ne olursa olsun bağımsız
ların, Anayasanın bu kesdn hükmü muvacehesin
de Başkanlık Divanına katılmamaları netice
sine varmıştır. 

Kanun vazıı, bağımsızların Başkanlık Diva
nına katılmalannı istemiş olsaydı buna ait bir 
lıükmü metne kordu. 

Bütçe Karma Komisyonuna bağımsızların da 
katılmasını uygun gören kanun vazıınm, bu hu
susu tasrih eden bir hükmü 94 ncü maddeye 
koymuş bulunması da bu görüşümüzü teyide t-
mektedir. 

Bundan evvelki oturumda Başkanvekilliğine 
bir bağımsız seçilmiş olması Anayasaya tama-' 
miyle aykırıdır. 

Bu itibarla yapılan seçim hükümsüzdür. Ha
talı kararın tashihini ve Anayasaya uygun ola
rak yeniden bir Başkanvekili seçilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Niğde Ankara 
izzet Gener Rifat Etker 

Ankara Kırşehir 
Mansur Ulusoy A. Rıza Ulusman 

Kütahya Afyon 
Bahattin Özbek M, Yılmaz Inceoğlu 

Yozîgat 
Neşet Çetintaş 

BAŞKAN — Bir önerge daha var; okuyo
ruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasanın 84 ncü maddesindeki sarahat mu

vacehesinde, grupu teşekkül etmemiş olan bir 
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partinin mensubu ile Bağımsızların Başkanlık 
Divanına katılmaları mümkün değildir. 

Bu sebeple Kâtiplik için konulmuş olan aday
lığımı kabul edemiyeeeğimi saygı ile arz ederim. 

Yozgat 
Neşet Çetintaş 

Yükselk Başkanlığa 
İdare Amirliği adaylığından çekildiğimi arz 

ederim. 
Mardin 

Kemal Oral 

BAŞKAN — Takrirler dikkatle dinlenilmiş-
tir. Sayın Fethi Başak arkadaşımızın takriri ta
mamen akademik mahiyettedir. Mutlak ekseri
yetin, salt çoğunluğun sureti telâkkisine aittir. 
Bu meselenin, salt çoğunluktan maksat ne oldu
ğunun Anayasa ve Adalet Komisyonlarında tet
kiki istenmektedir. Riyaset bu talebi yerinde 
görmektedir. Ancak; seçimin tehiri noktasına 
da iştirak etmemektedir. Bu husustaki mütalâa
mızı bilâhara arz etmek üzere sözü Sayın Sırrı 
Atalay'a veriyorum. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Birinci önergeyi 
dikkatle dinledim. İki hususu derpiş etmekte
dir. Bunlardan birincisi, 2 . 11 . 1962 tarihinde 
yapılmış bulunan Başkanlık Divanı seçimlerin
de, mutlak ekseriyetin salt çoğunluğun, müret-
tep üyenin ne olduğu hususunda bir münakaşa
ya giderek, seçimlerden 1 nci turun hukuki 
bir mâna ifade ettiğini ve muteber sayılmasını, 
bilâhara 3 ncü turda seçilen arkadaşın seçiminin 
nazarı itibara alınmamasını derpiş etmektedir. 
Bu husus, içtüzüğün 89 ncu maddesine göre mü
zakeresine mahal olmıyan hususlardandır. Yani 
burada itirazı yapılmıyan, muteber oluşu veya 
muteher olmayışı yolunda muamelenin seyri 
içinde vâki idare tarzının işlemesiyle karşı kar-
şıyayız. Şimdi esasa ait olmak üzere mutlak ek
seriyet nedir, nispî ekseriyet nedir? Bütün bu 
hususları Tüzüğümüzün 6 nci, 149 ncu maddele
ri ve Anayasamızın 86 nci ve mütaakip madde
leri, hukuk lügatları bunlann mânalarını izah 
etmiştir. Nispî ekseriyetin, mutlak ekseriyetin 
mânası 1946 - 1950 Riyaset Divanı seçimlerinde 
şimdiye kadar bizim anladığımız mânada salt 
çoğunlukla olmamıştır. Esas meseleye ait fikir
lerimi burada kesiyorum. Şimdi usule ait nok-
tai nazarımı ifade edeceğim, önergenin birinci 
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C. Senatosu B : 3 
kısmına ait husus tekrar müzakere edilemez. 
Ancak bugün yapılacak olan Kiyaset Divanının 
diğer üyelerinin seçimi hakkındaki seçimden 
sonra İçtüzüğün 6 ncı maddesinin ne şekilde uy
gulanacağı hususunda bir müzakere mi açılacak, 
yoksa bu Adalet ve Anayasa Komisyonlarında 
tetkik mi edilecek? Böyle bir teklifte bulunu
labilir. Bu da geçen celsede, Sayın Başkanın 
ifade ettiği gibi, seçim sırasında söz verilemez, 
bu seçimler bittikten sonra birinci kısma ait 
olan hususta, Anayasa Mahkemesine, Anayasaya 
mugayeretten dolayı 'başvurulabilir. (Sağdan: 
Seçimden evvel bunun halli lâzım: Bravo sesle
ri) Usul mümkünse Anayasa Mahkemesine baş
vurulabilir. (Sağdan, fikrini değiştirme, sesle
ri) Yeri gelince bu meselenin esası hakkında 
uzunboylu tartışabiliriz. 

BAKÎ GÜZEL (Bursa) — Konuşmanız usul 
hakkında değil, esasa geçtiniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — İkincisi, bu
günkü seçimlerin her hangi bir şekilde tehirine 
imkân yoktur. Ancak, ilerisi için ne yolda ha
reket edileceği hususunda iki noktai nazar ileri 
sürülebilir. Birincisi, İçtüzüğümüz henüz bitme
miştir. Mutlak ekseriyetten, mukayyet ekseri
yetten ne anladığımız hususunda tasrih edilme
si icap eden bir şey varsa bunu, İçtüzüğümüze 
koruz. Bu bakımdan seçimin tekrarlanması yo
lunda hiçbir işlemin yapılmasına imkân olmadı
ğı kanaatindeyim. Ve bu önergeler bu bakım
lardan müzakere edilemez . İçtüzüğümüzün 89 
ncu maddesi de bu mevzuun müzakereye mahal 
olmadığı yolundadır. Bu sebeple seçimin deva
mında zaruret vardır, arz ederim. 

BAŞKAN — Bu mevzu geçen celselerde de
rinliğine ve genişliğine müzakere ve mütalâa 
edildi. Neticede şimdi itirazî tezini yapmış olan 
arkadaşlar seçime katıldılar. Eğer Anayasaya 
mugayir bir seçim idiyse bu seçime katılmama
ları icabederdi. Onun için, seçime katılmış ol
duklarına göre ve o günkü seçimin de sadece ve 
sadece ekseriyet kalmamasından bugüne tehirin
den ileri geldiğine göre bu hususta bugün yeni 
bir müzakerenin açılmasına imkân yoktur. Bu
nunla beraber, bu takrirleri Anayasa Komisyo
nuna havale ederiz. Anayasa Komisyonunun 
vereceği karar, heyeti celilenizde yeniden müza
kere ve münakaşa edilir. Yapılan seçimlerin 
Anayasaya uygun olmadığı takarrür ettiği tak-
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dirde tabiatiyle seçimler iptal edilir ve yeniden 
seçime gidilir. Fakat bugün için yapılacak iş, 
seçime devamdan ibarettir. Müzakereye ma
hal görmüyoruz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOGLU (Kayseri) — 
Reis bey usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 134 ncü madde muci
bince seçim sırasında söz verilmez, amma Sırrı 
Atalay arkadaşımız konuştukları için, size de 
usul hakkında söz veriyorum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) - -
Elendim, ben bir .girizgâh yapacağım, Girizgâ-1 

lıım şu: Fethi' Başak arkadaşımız, Anayasanın 
86 ncı ve İçtüzüğün G ncı maddelerini esas it-1 

tihaz ederek seçimin nasıl yapılacağını, nisbî 
ekseriyetin, salt çoğunluğun ne demek olduğu
nu bizim parti .görüşümüze uygun olarak izah 
ettiler. Fakat sayın Cumhuriyet Halk Partili 
üye Sırrı Atalay arkadaşımız bu görüşe tama
men başka yönden cevap verdiler. Yüksek Riya -
setin bunu bir yanlış anlamaya getirmemesi 
için, bu işin Anayasa Komisyonuna havalesin
de ve durumun her türlü şek ve şüpheden âri 
olarak karara bağlanmasında fayda mülâhaza 
ettiğimizi beyan ettik. Buraya karlar iş normal 
seyrinde cereyan etti. Fakat reis ondan sonra 
müzakere açmamayı ileri sürdüğünden ve se
çime devam edileceğindim bahsedince • ben de: 

bu şekilde söz almak mecburiyetinde1 kaldım. 
Şimdi, bir taraf başka türlü konuşur, diğer ta
raf başka türlü konuşurken ve bunların han
gisinin doğru olduğu anlaşılmamışken, çünkü 
iki fikirde mümkün, - Riyaset tutuyor; «bu tet
kik mevzuu olabilir, amma seçimi de önliye-
mez» diyor. Riyaset tenakuza düşüyor. İki ta
rafın da. görüşü var. Bu görüşlerden hangisi
ni hâkim kılarak secime ne şekilde devam ede
ceğiz? Esas mesele halledilmemişken, hangi gö
rüşe göre seçim yapılacağı tekerür etmemişken 
seçime gitmek doğru değildir. İleri sürülen fi
kirlerden birine göre seçim yapıldıktan sonra, 
diğer görüş kabul edilirse seçime yeniden gi
dileceğine göre, şimdi seçimlere geçilmesi abes
le iştigal etmek değil midir? 

Riyasetten istirhamımız şu: Bu meselenin 
kati olarak halli için- meseleyi,- bir komisyona ha
vale etsin. Eğer Riyaset bu yola gider, şek ve 
şüpheden âri olarak seçim yapmak istiyorsak 
önergeler komisyona havale ve komisyondan alı-
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nacak karar Yüksek Heyetinizde mütalâa edi
lir. "Kaldıki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
başka bir kanadını teşkil eden 'Millet Meclisi se
çimlerinde bizim bu görüşümüz kabul edilmiş 
ve seçimler ona'.göre yapılmıştır, sonra; gene 
arkadaşımızın âtiye bıraktıkları itirazlarında 
1946 senesinde yapılmış olan seçimlerde, arka
daşımızın söylediği gibi, ileri sürdükleri tatbi
kat kanuna uygun olarak'yapılmıştır. Şimdi tek
rar arz ediyorum, bu mesele kati olarak İmi ve 
fasledilmeden seçimlere devam edilemez. (.Tru
pumuzun görüşü yeni bir tatbikat mevzuu ola
caktır. Verdiğimiz önergede sahili olarak yapıla
cak seçimin hangi kanuna uygun olarak yapılaca
ğı tasrih edilmeden yanlış bir yola gidildiği tak
dirde, iptal mevzuu ortaya çıkabilir. 'Bu sebeple 
boş yere Senatonun vaktini almak doğru olmaz. 
Aksi takdirde Senato fuzuli bir muamele ile işti-
igal etmiş olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Bu bakımdan 
Riyaset usulsüzlük yapmaktadır. Hürmetlerimle. 

CAHÎT OKURBR fîzmir) — Grup adına söz 
istiyorum: 

BAŞKAN — Okurer, grup adına dahi rey is
tihsal olunurken söz verilemez, 134 ncii madde 
sarihtir. Buna rağmen ayrı iki noktai nazar serd 
eden arkadaşlarımızdan ikisine söz vermiş bulun
dum. Yeniden müzakere açılmasına müsamaha 
etmek İçtüzüğe riayet etmemek olur. 

Yalnız bir noktaya Riyaset olarak cevap ver
mek mecburiyetindeyim : 

Sayın Kalpaklıoğhı Riyasetin tenakuza düş
tüğünü ifade buyurdular. Riyaset tenakuza düş
müş değildir. Sırrı Atalay'ııı fikrine iştirak et
miş ve seçime katılmışlardır. Bu bakımdan Riya
setin tenakuza düştüğü iddiası varit değildir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim, Grup Başkanımız, yanlış olduğunu 
ifade etti. Zabıtlara da geçti. 

BAŞKAN — Benim şimdi yapacağım şey, 
seçimlere devam etmekten ibarettir. Aksi hal
de Nizamnameye riayet etmemiş olurum. 

CAHÎT OKURER (îzmir) — Bir sual so
racağım, Riyasetten. 

Geçen sefer burada bulunmamızı «kabul» 
şeklinde izah buyurdunuz. Halbuki biz, Anaya
sanın gerektirdiği namzetlere oy vermek için 
burada hazır bulunduk. Bu, Anayasanın gerek
tirmediği namzetin seçimini kabul mânasına 
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I gelmez. Biz Anayasanın gerektirdiği namzede 

oy vermek gerektirmediğine oy vermemek du
rumundayız. Riyasetin bu mütalâası karşısında 
bugün bizlerin burada kalması mümkün değil
dir. Daha doğrusu usule aykırı düşer. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz ben de size 
bir sual sorayım. (Riyaset mebusa sual soramaz 
sesleri) Öyle ise, ikinci rey vermeye niçin işti
rak ettiniz? 

Bunu ezberlemişsiniz ama, iyi öğrenememiş
siniz. 

(Adalet Partili üyeler toplu bir halde salo
nu terk ettiler) 

BAŞKAN — Divan Kâtiplikleri için nam
zetleri okuyorum : 

Sakıp önal 
Macit Zeren 
Ahmet Naci An 
Nizamettin özgül 
Ahmet Çekemoğlu 
Sadık Artukmaç (müstakil telâkki ediliyor) 
Bir de Tank Remzi Baltan (bağımsız olarak 

namzettir) ' 

Neşet Çetiritaş adaylıktan çekilmiştir. Fakat 
dağıtılan namzet listesinde onun da ismi vardır. 

BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Beş arkadaş, ola
rak beyan ediyoruz, ekseriyet kalmamıştır. Yok
lama teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz, oturunuz yoklama 
I yapalım. 

NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Sayın 
I Başkan, müsaade ederseniz bu seçimle alâkalı 
I maruzatta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
NÎYAZt AĞIRNASLI (Ankara) — Cum

huriyet Senatosunun muhterem üyeleri, 3 otu
rumdan beri bir seçim mevzuu üzerindeyiz. 
Ben bunun başlangıcında bir maruzatta bu-

I lunurken, oranları meselesinde dar bir anla
yış göstermek suretiyle Riyaset Divanın da 

I tarafsız temsilin tahakkukunu engelleyici bir 
I durumdan kaçınılmasını ve her halde bu mev

zuda kısır çekişmelere meydan verilmeme
sini istirham etmiştim. Muhterem Senatör 

I arkadaşların, yoksul bir milletin temsilcileri 
I olarak, evvelemirde bu aldığımız ödenek ve 
I maaşları hak etmeyi vicdanlarında duyacakları-
I na inanıyorum. Bu itibarla, efkârı umumiyede. 
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bütün arkadaşların temsil ehliyetini burada 
mevcudolmak suretiyle ispat etmekle mükel
lef oldukları kanısındayım. (Bravo sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktainazar 
farkından dolayı salonu terk hususunda, parti
lerin genel idare kurullarını ve genel başkan
larını ikaz etmek istiyorum, burada parti 
görüşlerinin dar çerçevesi içinde hareket edil
mesin. Memleketin işleri kalıyor. Sıkı çalış
manın lüzumuna kaaniim. Burada, bu memleke
tin temsilcileri olarak, parti mensupları yan 
yana, siyasi teşekküller olarak rejimin yerleş
mesini, memleketin istikrarlı bir hale gelmesini 
•istiyorlarsa, buna kararlı iseler, ikide bir Mec
lisi terk etme yoluna gitmemelidirler. Bu ha
reket çıkar yol değildir. Farz edelim ki, Yük
sek Senatoda 100 kişi partilerinden çıktılar, 
müstakil kaldılar. 100 kişi Riyaset Divanında 
temsil edilemiyecek 25 şer mevcudu olan iki 
parti farz edelim, onların tahakkümü altına 
mı düşeceğiz? Böyle bir zihniyete karşıyız. 
Anayasanın 84 ncü maddesi böyle dememekte
dir. Paylaşma değil, temsil demektedir. Oran
ları nibetinde temsil edilme hususu daha çok 
siyasi teşekküllere, elbetteki tanınmalıdır. Biz 
de onlarla beraberiz. Oranları nisbetinde daha 
fazla temsilci bulundurmalıdırlar. Ama millî 
irade olan Yüce Senato iradesi bir şahıs üze
ninde teessüs ettikten sonra bunun birtakım 
yollarla bozdurulmaya ve hele birtakım obsa-
rüksiyonlarla Senato üzerinde tahakküme kal-
kışılmasmı takbih etmekten kendimi menede-
miyeceğim. Bu itibarlardır ki, parti grupları-
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nın bu mevzuda bir disiplin 'kararı almasını 
ve arkadaşların her halde Cumhuriyet senato
suna iştiraklerinin temini hususunda Grup 
başkanlarınca karar alınmasını istirham ediyo
rum. Hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

TURHAN KAPANLİ (Sakarya) — Sayın 
Başkanım, izin verirseniz bu konu üzerinde ko
nuşmak istiyorum. (Ekseriyet yok sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurun. 

TURHAN KAPANLİ (Devamla) — Yüksek 
Heyetin vâki iltifatına gönülden teşekkür ede
rek sözlerime başlıyayım. Biliyorsunuz ihtilâl
den sonradır ki, Parlâmentoyu şerefi nisbe
tinde korumaya mecburuz. Şahsım etrafında 
vâki münakaşadan dolayı Adalet Partili arka
daşlarımın aldıkları karar beni ziyadesiyle ren
cide etmiştir. Reylerinizin haysiyetini hayatı
mın sonuna kadar müdafaa ve muhafaza etmek 
arzu ve kararı içindeyim. Bununla beraber, 
Yüksek Heyetinize arz ediyorum, feragat edip 
gönül rahatlığı içinde Başkanvekilliğinden ay
rılabilirim. (Olmaz, olmaz sesleri.) 

BAŞKAN — Şimdi yapılan yoklama netice
sinde, ekseriyetin bulunmadığı anlaşılmıştır. 
öğleden sonra Beş yıllık Kalkınma Planının 
müzakeresine başlanacaktır. Plân görüşmelerin
den önce seçimi yapmak mümkün olabilir. Bu 
itibarla, saat 14 te toplanmak üzere... (Saat 
15 olsun, sesleri.) Peki, saat 15 te toplanmak 
üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 10,50 



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

BAŞKAN — thsan Hamit Tigrel 

KATİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Şevket Koksal (Ordu) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Yoklama 
yapılacaktır. 

(Neşet Çetintaş'a kadar yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

2. — Başkanlık Divanı seçimi. (6 Divan Kâ
tibi ve 3 İdare Âmiri.) 

.BAŞKAN — Seçim yapılacaktır. Adayların 
isimlerini ihtiva eden puslalar Genel Sekreterlik
çe. bastırılmıştır, Heyeti Celilenize dağıtıla
caktır. Bu listede mevcudolan iki üye Kemal 
Ora!'la Neşet Çetintaş adaylıktan çekilmiş
lerdir. Bunun haricinde olan idareci üye 
olarak Lütfü Tokoğlu (A. P.), ihsan Akpolat 
(Y. T. P.), Kâmil Karavelioğlu (Tabiî Üye) 
Müstakil olarak bunlardan birisi hariç 'kala
caktır. 

MANSUli ULU SOY (Ankara) — Feragat 
ediyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşımız feragatlerini bil
dirmişledir. Takdir Heyetinizindir. 

Kâtiplikler için; A. P. nazmetleri şunlar
dır : Sakip Önal, Macit Zeren. 

Cumhuriyet Halk Partisi namzetleri; Ahmet 
Naci Arı, Nizamettin özgül'dür. Yeni Türkiye 
Partisi namzedi Ahmet Çekeınoğlu'dur. 

Bunlar haricinde Sadık Artugmaç ve Tarık 
Remzi Baltan vardır. Bunların biı*i hariç 
kalacaktır. Reylerinize arz edeceğim. 

Her iki secimi beraber yapacağız. Biri ida
re âmirleri, diğeri kâtipler için olanak üzere 
iki sepet konulacaktır. 

Buyurun thsan Sabrı Çağlayangil. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 
— Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Başkanlık Divanı seçimi etrafındaki parti 
grupumuzun görüşleri yüksek huzurunuza inti
kal etmiş bulunuyor. 

Dâva şu veya bu makamın paylaşılması 
değil, bir Anayasa nizamının, Yüce Senato

nun köklü bir trandisyonunun kurulması da
vasıdır. Bu itibarla bu mevzu üzerindeki hassa
siyetimizi takdir buyuracağınızdan eminiz. 
Grup olarak prensip meselesi üzerindeki gö
rüş farklarımız bir neticeye bağlanmadan se
çimlere iştirak etmemek kararındayız. Onun 
için Heyeti Celilenizin, evvelâ bu meseleyi ih
tiva eden zıt ve farklı görüşleri ayıklıyarak 
meseleye bir vuzuh vermesini istirham ediyo
rum. Bu halledilmeden evvel gişirişilecek se
çim teşebbüsleri hiç arzu edilmiyen ayrılıklara 
ve işin uzamasına müncer olacaktır. Bu itibarla. 
meselenin halli için seçimin talikini, esasen 
gündemimizin mihverini teşkil eden plân ko
nuşmalarının derhal başlamasını ve görüşme
lerin gündem mucibince devamını rica «diyo
ruz. Hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil zannederim 
sabahki oturumda bulunmamışlardır. Kendi 
noktai nazarları burada ifade edilmiş ve fakat 
seçim devam etmekte olduğu için bu mevzuda 
müzakereye mahal görülmemişti. Şimdi aynı 
teklifi tekrarlıyorlar. Seçime iştirak edip et
memekte tamamen serbestirler. Yalnız tehiri 
imkânı yoktur. Eğer bu seçim Anayasa Ko
misyonundan gelen karara muhalif ise, bu ka
rar Heyeti Celilenizin tasdikine iktiran ettiği 
takdirde, yeni bir seçime gitmek nıümükündür. 
Şimdiki seçimin tehirine imkân yoktur. Seçime 
devam edeceğim. 

Cumhuriyet Halk Partisi idareci üye adayı 
feragat etmiştir. 

SELÂMI ÜREN (Tekirdağ) — Efendim, 
oylama hakkında, oy tasnifi meselesinde usuî 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oylama esnasında söz veremem. 

İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Seçimin talik edilerek plânın konuşulmasına 
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mütedair istirhamı ihtiva eden takriri oya koy
mak lûtfunda bulunacak mısınız? 

BAŞKAN -• Hayır efendim, müsaadenizle 
koyamıyacağım. 

(Adalet Partisi salonu terk etti.) 

BAŞKAN --- Efendim, şimdi tasnif heyetini 
seçiyoruz, isimlerini okuduklarım, burada olup 
olmadıklarım beyan buyursunlar. 

Şeref Kayalar (Bursa). Yok. 
Sahir Kurutluoğhı. Yok, 
Mehmet Naci Arı (Kırklareli). Buradalar 

alna, aday olduğu için tasnif heyetine seçilemez. 
Neşet Çetin tuş (Yozgat). Buradalar. 
Lûti'i Tokoğlu (Kocaeli). Hem adaydır, hem 

de burada yok. 
Sabahattin Tanınan (İstanbul). Yok. 
Yusuf Denıirdağ (Trabzon). (Yok seslenil 
-Rifat Öçten (»Sivas), fUlaştırma Bakanı, ses

leri). 
Niizam ettin özgü! (Gaziantep).- CAday, ses

leri). 
Sabit Kocabeyoğht (Ankara). Burada ses

leri). 
Zeki İslâm (Gaziantep). (Burada sesleri). 

BAŞKAN •— Kâtiplerin seçiminde oyların 
tasnif edilmesi için tasnif heyeti seçilmiştir. 

Şimdi, İdareci üyeler için tasnif heyetini 
.seçiyoruz. 

FTüseyiıı Otan (Burdur).. (Yok sesleri). 
Hüseyin Kalpaklıoğlu (Kayseri). (Yok ses

leri). 
.Sabahattin Adalı (Hatay). (Burada sesleri). 

Enis Kaosu, (izmir). (Yok sesleri). 
...'.Mehmet Zeki Tolunay (Malatya). (Burada 
sesleri). 

İhsan Sabi/i Oağlayan^il (Bursa). (Yok ses
leri). 

Ömer Lûtfi Bozcalı (İzmir). (Yok sesleri). 
Kadri Öztaş (Balıkesir). (Yok sesleri). 
Ekrem Acuner (Tabiî Üye).' (Yok şeşleri). 

•İbrahim Şevki-Atasağun (Nevşehir). (Bura-
•da sesleri). • 

••BAŞKAN —~ İdareci Üyelerin seçimi için tas
nif heyeti de belli oldu. 

Şimdi, hangi seçim çevresinden itibaren se
çime geçileceği hususunda kur'a çekiyoruz. 
Sırrı Atalay (Kam) tan itibaren başlanacaktır, 

Efendim, iki sepet konulmuştur. Birisi tda-
reci üyeler için, diğeri de kâtiplikler içindir. 
Sepetlerin üstünde yazılıdır. 

Adları okuyoruz. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN Oylarını kullunmıyau üye var
sa, lûtf e n ku 11 ansınlar. 

Oy toplama •-.muamelesi bitmiştir. 

MEHMET ZEKİ TOLUNAY (Malatya) -
lleis Bey, rey adedi 8r> tür. Nisap, yok, tasnif ya
palım mı? 

BAŞKAN — Key alanların belli olması lâ
zımdır. Tasnif yapılsın. 

BAŞKAM — İdareci Üyeler ve ikâtiplıkler 
için yapılan oylama neticesi almmışltır. Şimdi 
İdareci Üyelerin seçimine dair oian oylama so
nucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu idare Amirlikleri için 

yapılan seçime (8l'î) üye iştirak etmiş ve neti
cede aşağıda adları yazılı üyeler (2) ned turtia 
hizalarından gösterilen oyları almışlardır.. 

Arz olunur. 

Oyı Üy< Ü ye 

İ. 
2. 
.'i. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

İdare Amirliğine seçilen 
üyeler 

ihsan Akpolat 
Kâmil Karavelioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 
Mansur Ulusoy 
Kemal Oral 
özel Şahinglray 
Muallâ Akarca 
Nusret Tuna 
Boş 

Aldığı oy 
adedi 

72 
65 
59 
8 
5 
2 
1 
1 
4 

BAŞKAN —.- Kâtiplikler için yapılan oyla
ma sonucunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Divan Kâtiplikleri için 

yapılan seçime (84) üye iştirak etmiş ve neti
cede aşağıda adları yazılı .üyeler (2) nci turda 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

c. 
Kâtipliğe seçilen 

üyeler 

A. Naci A n 
Ahmet Çekeımoğlu 
Nizamettin özgül 
Sadık Artukmaç 
Mecid Zererı 
Sakıp önal 
Remzi Baltan 

BAŞKAN — Ekseriyet 

Senatosu B 

— „ — 

temin 

Aldığı oy 
adedi 

79 
74 
73 
61 
59 
50 
46 

edilemediği 
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tur. Bu komisyonların derhal vazifeye çağrıl
ması ve saat 17,000 ye Ikadar bir mütalâa alın
ması mümkündür. O Zamana kadar '«biz de top
lanmış olacağız. Bu şerait altında yoklama ya 
pılmasmı rica ediyoruz. 

için üçüncü tura geçilecektir. 
(Cenap A'ksu. ve dört arkadaşı ayağa kalka

rak ekseriyet olmadığını ve yoklama yapılma
sını istediler.) 

CENAP AKSU (Maraş) — Önergemizin 
Anayasa ve Adalet komisyonlarına verileceği 
Duyurulmuştu. Görülüyor ki. ekseriyet de yok-

BAŞKAN 
çaktır. 

Peki efendim, yoklama yapıla-

(Yıdklamıa yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğun olmadığı anlaşıl
mıştır. İçtüzüğün 81 nci maddesi mucibince; 
nisap yo'k ise, Reis, müzakereye başlanamiyaca-
ğını söyliyerek veya bilâhara nisap hâısıl olaca
ğı muhtemel ise, inikadı bir saat sonraya ta
lik ederek Meclisi kapar. Çoğunluğumuz olma
dığına göre saat 17,00 de (toplanmak üzere otu 
ruimu kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 16,10) 

KATİPLER 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,07 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Maalesef nisap hâsıl olmamış
tır. Bu itibarla müzakereye devam edemiye-
ceğiz. Parti gruplarının, kendi mensupları
nı, yarın saat 10 da yapılacak ollan toplantıya 
muhakkak surette çağırmalarım rica edece
ğim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Reis Bey, Mec
lis tarihinde, 'bir heyetin âzası olup da onun 

toplantısına iştirak etmeyip, locadan seyret
mek görülmüş şey değildir. Bunu Yüksek Se
natoda tescil etmek istiyorum, isterseniz kür
süden arz edeyim. 

BAŞKAN — Hacet yok, hakikaten iyi bir 
şey değil, böyle olmasını arzu etmezdik. 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere Oturu
ma son veriyorum. Bütün heyetlerin hazır bu
lunmasını bilhassa rica ederim. 

Kapanma saati : 17,25 
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5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

0 : 3 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1, •— Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, askerî doktorlara başka ver 
haletlere geçmeleri için muvafakat verilip veril
mediğine dair yazılı soru önergesi ve Millî Sa
vunma Bakanı tlhami Sancar'm cevabı (7/58) 

8 . 10 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 

Ankara 

Siyasi rica ve tavassutları önlemek makısa-
diyle aşağıdaki soruların Sayın Millî Savunma 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutlarınızı rica ve arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dilekçigil 

1. Millî Savunma Bakanlığı askerî doktor
lara ibaşka vekâletlere geçmeleri için muvafa
kat vermeme prensibinde midir? 

2. Muvafakat vermeme prensibimle ise 
Kayseri'deki Yarbay Dr. Operatör- Emin Hiısaı-
cıklı'ya İşçi Sigortalan kurumuna geçmesi için 
muvafakat yerilmiş veya verilmek istenmekte 
iîiidir? 

3. Adı geçen Operatöre muvafakat veril
mek istençte veya verilişte Başbakan Yardım
cılarından birisi tarafından siyasi tesir veya ri
cada bulunulmuş mudurİ Bulunulmuş ise ıbu 
keyfiyet bugünkü D evi öt anlayışı ve tutuşu il o 
kalbilitelif görülmekte midir? 

Kayseri Senatörü Hüsnü Dikeçligil'in yazılı 
soru önergesine cevap 

1. 3656 «ayılı Kanunun l(j ncı maddesinde 
derpiş olunan «memur nakli» 'hususu 1453 ve 
3661 sayılı kanunlara tâbi Silâhlı Kuvvetler 
mensuplarına kabili tatbik değildir. Zira 1076 
sayılı Kanuna göre Silâhlı Kuvvetlerden -ayrı
lanların bir daha oraya dönmeleri imkânsızdır. 

2. Hv. Tbb. Yb. Elinin Hisarcıklı, Kayseri 
Hava İkmal Merkezi emrinde görevli iken 
31 . 8 . 1962 tarihli dilekçesi ile emeklilik tale-
'binde bulunmuş olup; bu tarihte emelklili'k için 
muktazi süreyi de doldurmuş bulunduğundan 
M. S. B. mn 24 . 9 . 1962 tarihli onayı ile 42 

sayılı Kanunun (birinci maddesine göre emekli
lik işlemi tekemmül etmiştir. 

Emekliye ayrılmış olan adı geçenin o tarih
ten sonra her hangi bir yerde alacağı görev için 
esasen M. S. B. nın muvafakatine lüzum ve im
kân yoktur. 

3. Yukarda verilen izahattan anlaşılacağı 
üzere her hangi bir muvafakat vermek veya is
temek bahis konusu olmadığına göre bir 'siyasa 
tesirin mevcudiyeti de bittabii söz konusu ola
maz. 

Milli Savununa Bakanlığı 
Müsteşarlığı 

Ankara 
Kanun: 751-62 

2 . 10 . 1962 
Konu : Dikeçligil'in yazılı so
ru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
İlgi : 9 . 10 . 1962 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 1273 - 1710 - 7/58 sayılı yazınız. 

Cumilmriyet Senatosu Kayseri Üyeısi Hüsnü 
DJkeçJigirin Millî Savununa Bakanına tevcih 
ettiği yazılı sorunun cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Bilgileriniz»' arz ederim. 
Millî Savunma Bakanı 

I'lhami Sanıcar 

.2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, silâhlı kuvvet mensuplarının kıta görev
lerinin daha cazip bir hale getirilmesi için neler 
düşünüldüğüne dair, yazılı soru önergesi ve Mil
lî Savunma Bakanı tlhami Sancar'm cevabı 
(7/55) 

24 . 9 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Sayın Millî Savunma 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutlarım arz ederim. 

Saygılarımla. 

Cumlıuriyet Senatosu Üyesi 
M. Sadi Kocjaş 
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Silâhlı Kuşetlerimizin eğitim yolu ile gii- J 

venilir bir savaş gücü kazanmasında ve İm gü-
cün'devam, üzere muhafazası ile her an göreve 
hazır bulunmalarında en esaslı âmil olan kıt'a 
komutanlığı görevlerinin önemi 'kadar zahmet, 
meşakkat ve mahrumiyetlerle dolu bir hizmet 
sahası olduğu aşikârdır. I 

Her sınıf ve rütbeden /subaylarımızın her 
türlü hizmet sahası için feragat ve fedakârlık 
hisleri ile meşbu bulunduklarından emin olmak
la beraber, çok yorucu ve yıpratıcı olan kıt 'a 
görevlerine daha, hevesle ve iştij'-aJkla gitmeleri
ni, hattâ kıt 'a hizmetlerini daha rahat olan di
ğer hizmetlere tercih etmelerini sağlamak, ve 
subaylarımızın vazife ve vatanperverlik duygu
larını istismar etmeden silâhlı kuvvetlerin Iba- j 
rışta mevcudiyetlerinin gayesi ve savaşta zafe
re ulaşmak için tek yol olan eğitim ve disiplin I 
mevzuunda, âzami randıman almak zarureti asi- I 
kârdır. 

Ancak her türlü devlet hizmetlerinin ted
viri için, tesibit edilen normal mesai saatleri 
dışında çalışmak, geceleri veya tatil .günlerinde 
nöbet tutmak zorunda kalan personel için muh
telif imkân ve avantajlar mevcudolduğu halde. 
mesai saati mefhumunun mevcudolmadığı nöbet, 
gece eğitimi, tatbikat ve kıt 'a ile beraber yapı
lan muvakkat yer değiştirmeleri gibi, gece gün
düz demeden mesai istiyen, her fırsat ve vesile 
ile icabında günlerce evlerine dahi gitmek im
kânı (bulamadan kıt 'a görevlerinde çalışan per
sonelin sadece hamiyetlerine ve vazife duygula
rına hiitabetmenin doğru ve verimli bir yol ol
madığı bütün dünya ordularının kabul etmek 
zorunda kaldıkları bir prensip haline gelmiştir. 

Bu prensipleri Silâhlı Kuvvetlerimiz için 
de benimsemek ve Türk Silâhlı Kuvvetleri 
mensuplarının da aynı şekilde, gördükleri işin 
Önem ve güçlüğü derecesinde, faydalanmala
rım sağlamak suretiyle, çok güç ve yıpratı
cı bir hizmet, olan kıta görevlerinin daha ca
zip bir hale getirilmesinin bir zaruret oldu- I 
ğu 'kanaatindeyim. 

Bu durum muvacehesinde : 

a) M. S. B. lığınca bu hususun tahakku
ku için tedbir ve imkânlar düşünülmekte mi
dir.? 

b) Düşünülüyorsa, bu tedbir ve imkân
lar nelerdir? J 
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c) Bu tedbir ve imkânların tahakkuku 

için ne gibi hazırlık veya teşebbüsler yapıl
mıştır. 

T. C. -
Millî Savunma Bakanlığı 5 11 1962 

Müsteşarlızı 
Ankara 

Kanun - 715 - 62 
Konu : Sadi Koçaş'ın yazılı soru 
Önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
tlgi : 25 . 9 . 1962 tarih ve Kanunlar Md. 

1207 - 1637, 7/55 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'm, 

Millî Savunma Bakanına yönelttiği yazdı soru 
önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinizi 'arz ederim. 
tlhami Sancar 

Millî Savunma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi M. Sadi Koçaş'
ın yazılı sorusuna cevap. 

a) Türk Silâhlı Kuvvetleri subaylarının 
hizmet sahaları içerisinde daha iyi çalışabilme
leri ve görevlerinin daha cazip hale getirilmesi 
için çalışılmaktadır. Bu hususların tahakku
ku yolunda tedbir ve imkânlar düşünülmek
tedir. 

b) Bu tedbir ve imkânların başında, uzun 
çalışmalar neticesi hazırlanmış olan (Silâhlı 
Kuvvetler Tazminat Kanunu tasarısında der
piş olunan tazminatlar gelmektedir. Kıta taz-
minatıı komutanlık tazminatı ve ihtisas taz
minatı olarak 3 kısma ayrılan bu tazminat
lar subaylarımızın yıpratıcı çalışmaları göz 
önüne alınarak âdil esaslar dairesinde tesbit 
edilmiştir. Yalnız bu tasarının bütçeye bü
yük bir külfet yüklemesi, günümüz şartları 
içerisinde bunun karşılanmasını imkânsız kıl
maktadır. 

Ayrıca subaylarımızın mesken ihtiyaçlarına 
cevap vermek üzere, bütün çağdaş devlet or
dularında olduğu gibi, 189 sayılı Kanunun 
hükümleri dâhilinde lojman inşaatına hız ve
rilmiştir. 61 milyon liralık lojman linşaa etti
rilerek hizmete açılmıştır. Halen 3 556 loj
man mevcudolup 186 sayılı Kanunla senede 
54 milyon lira sarfı ile 10 senede 13 b'm. loj
manın inşaası tamamlanacaktır. 
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Bunlardan başka Silâhlı Kuvvetler perso

nelinin, muhtelif ihtiyaç maddelerinin ucuz 
olarak temini için çeşlitli yerlerde ordu pazar
ları kurulmasına; yine personelin çocukları
nın büyük merkezlerde tahsillerinin teinini 

için yurtlar tesisine başlanmış olup bu faaliyet 
daha da geliştirilecektir. 

c) Bütün bu tedbirlerin bir kısmı halen 
gerçekleştirilmiş, olııp diğerlerinin de gerçekleş
tirilmesine çalışılmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

6 . 11 . 1962 Salı 

Saat : 10,00 

Açılıştaki gündem : 
1. — Başkanlık Divanı içjin : 
(6 Divan Kâtibi ve 3 îdare Âmiri seçimi) 

Saat : 15,00 
2. — Kalkınma Plânının görüşülmesi 
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