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üyesi İhsan Sabr i Ç&ğlayangil ' in, mahall î 
se l imler in ne zaman yapı lacağ ına d a i r Baş
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gıp Uner i ' n . Nevşehir ilinin inşan yarını 
kalmış olan Sümerbank Pamuk Sanayii 
Tekstil Fabr ikas ına da i r ya/alı soru öner
ir e.s i ve Sanayi Bakanı Fethi OeUkbaş'ın 
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si Iınsisı f lancıoğlu 'nun, 27 Mayıs tan ev-
vvl hastalık ve sair sebeplerle yur t dışın
da, bulunup bugüne kada r y u r d a dönme
miş; olan düşük i) . P. milletvekillerine dair , 
ya/,:!i sorti önergesi v<> Adalet Bakanı Ab-
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si Faruk İşık' ın, Başkale l l i d ro - elektrik 
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ve iskân Bakanı Fahre t t in Kerim Oökay' ın 
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1. _ GSCEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Olurum 
Başkan l ık makamına , Ba§kan vekil i Türkan. 

K a p a n h ' n m gelmesi üzerine Adalet Par t i l i ler sa
lonu t e r k ett i ler . T a p ı l a n yok l amada yetersayı 
buluııruadığı an laş ı ld ığ ından bir saa t sonra top
lan ı lmak üzere o tu ruma son 'verildi. 

B a ş k a n 
Başkan vekili 

Turhan Kapank 

K â t i p 
Yozgat 

tiadık Artukmac 
Kâtip 
Sivas 

Ahmet Çokemoğiu 

ikinci Olurum, 
Adalet, Par t i l i ler saloıı'a. giirmedih'r. Yoklama 

yapı ld ı ve 95" üyenin ha/ar buılundıığu tesbit 
edildi. 

Tabiî Üye Ahmet Yıdız; Ada le t Par t i l i ler in 
toplat ıya. katıl.manmıla.nnın doğru olmadığını 
ve bunun t eke r rü r etmemesi lüzumunu .belirt
t i . 

Devlet Bakanı ve Ba„şb!akam Yardımcısı Tur
han Peyzioğl ı ı ; T ü r k i y e ' y e yapı lacak ya rd ımla 
ilgili o larak Avrupa. 'da top lanan Konsorsiyum 
£Ör üşme teri no katı ldığı ve Konsors iyum'mı ka-
rtırları hakkında, açıkkvmada bulundu. 

Dışişleri Bakanı Fer idun Cemal E r k i n ; Av
r u p a Müş te rek P a z a r ı n a T ü r k i y e ' n i n katı lması 
konusu n da aç ı k lamada- bul undu. 

Ahva l i şahsiye ile ilgili belge örnekler inin 
paras ız verilmesi ve t a sd ik ten muaf tutulması 
hakk ındak i 20 Eylül 1957' tarihli Sözleşmenin 

•onaylanmasını uygun bul ununa sın a. da i r kanım 
•tasarısı görüşü ldü -ve taısa'n açık oya sunuldu. 

Ouımhurbaşkanımca, seçilen üyelerden Sadi 
Koçaş ' ın , tedavi için y u r t dış ına gönderi len has
t a l a r ın mân ız ka ld ık l a r ı müşki lât ve bu busuy
la, al ınan tedbir lere dair sözlü sorusuna Sağl ık 
ve 'Sosyal Yardımı Bakan ı Yusuf Azizoğlu; 

Tabiî Üye Mucip Atak l ı ' n ın , müebbet 'hapse 
mallı kûm bu lunan düşük Bolu Milletvekili Reşat 
Akşemıset t inoğlu 'na da i r sözlü sorusun'a İçişleri 
B a k a n ı Hıfzı Oğuz Bekata , Ada le t B'akanı Ab-
d o l b a k Kemal Yörük ve Sağlık ve Sosyal Yar
d ım B a k a n ı Yusuf Azizoğlu ; 

Cumhurbaşkan ınca seçilen Üyelerden Sadi 
Koçaş' ın, büyük şehirlerin, en kalabal ık semtle

r i n d e yüksek sesle bağ ı ra rak gazete «atıl lirası
nın önlenmesi hususunda, ne gibi t edb i r l e r dü-" 
şünü ldüğüne da i r sözlü sorusuna, İçişleri B a k a - » 
riT Hıfzı Oğuz Bekata. cevap verdiler. 

Ağr ı Üyesi Veysi Yardınıc ı 'n ın 99 «ayılı söz-' 
lü sorusu, soru Rahibi bu birleşimde kazır 'bulun
mad ığ ından , bir defaya mahsus ollmrak üzere, 
gelecek bini eş im e bırakı ldı . 

12 . 12 . 1962 Salı günü sa-at 15 te toplanıl-

nıaık u/ere Birleşime «on verildi. 

'Başkan 
Başkan vekil i 

Turhan Kapank 

Kât ip 
Yozgaıt 

Hatlık Artukmac, 

K a l ı p 

Kırklareli 
Ahmet Naci An 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Cumhuriyet; Senatosu (Erzurum Üyesi 

Nihat Basinli'nin, maJh'ailî seçimlerin ne 'zaman 
yapılacağıma dair sözlü soru önergesi, 'Başba
kanlığa gönderilmiştir. (6/129) 

2. •— Cumhuriyet ıSenatosu Erzurum Üyesi 
Ni'biat Basinli'nin, trafik teşkilâtına ve trafik 

kazalarına dair sözlü soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (6/130) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Nihat Pasinli'nin, Jandarm'a teşkilâtına dair 
sözlü soru önergesi, İçişleri Ba'kanhğına gönde
rilmiştir. ('6/131) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

, 1. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3056 sayılı Kanunun bâ
zı 'Maddelerinin değiştirilırnesi ve bu 'kanuna. 
bâzı ımaddeler eklenmeni hakkımla 4'598 sayılı 
Kanunun 4 neü maddesinin tadili 'hakkındaki 
kanun telci i finin Millet Meclisince jıeddokmaıı 
metni <M. Meclisi 2/201, 2/223; C. Senatosu 
2/#6) ((Bütçe Komisyonuna) 

2. — X. veXl nci dönem Türkiye Büyük 
•Millet' Meclisi Üyelerinin 'ödeneklerinden müte
vellit T. O. Ziraat Bankasu ve Maliye Vekâleti
ne olan borçlarının 10 yıl faizsiz takside bağ-
lammasına ve tahakkuk etmiş faizlerinin kal
dırılmasına «ait 'kanun teklif inin Millet Mecli
since (kabul edilen ımetni (M. 'Meclisi 2/251, V. 
Senatosu 2/37) (Malî ve İktisadi İşler ve Büt
çe komisyonlarına) 

Tezkereler 
o. — 'Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil-

ım'i Onat'in, yasamla dokunulmazlığı hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (13/154) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonuma) 

4. — Cumruriyet 'Senatosu Nevşehir Üyesi 
İlminim. Şevki Atasağun'un, yasama dolkunul-
mazhğı Hakkında Başbakanlık teakerasi (3/165) 
(Anayasa ve Ad'alıet Komisyonuna) 

5. — Cumhuriyet 'Senatosu Manisa 'üyesi 
Orhan iSüensan'm, yasama dökunu'lmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi (Ö/136) (Aroayaaa 
ve Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
(ı. — Millî Güvenlik Kurulu ıkanunu tasarı

sının Millet Meclisince Ikabul •edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Anayasa 
ve Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi '1/179, C. Senatosu 1/106) (Gündeme) 

B Î R Î N C l OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanv ekili Turhan Kapanlı. 

KÂTİPLER —- Sadık Artukmaç (Yozgfat), Ahmet Naci A n (Kırklareli) 

BAŞKAN Birleşimi açıyorum. 

BALKAN — Yoklama yapacağız. 
(Ydklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Sayın senatörler, üzülerek arz 

ve ifade ediyorum; yapılan yoklama netice
sinde 87 sayın senatörün hazır uulunduğu. tos-
'bit olunmuştur. Her halde ça.hşma'k ve 'bu ^ii-

3. — YOKLAMA 

nü de istifadeli 'hale getirmiş olmak için muh
terem senatörlerin' nisanı temin etmeleri ihti
mâline binaen oturumu bir saat sonraya, saat 
16.15 e talik ediyorum. 

Kapanma saati : 15.15 



Î K İ N C I OTUftÜM 
Açılma saati •: 16.15 

BAŞKAN — Başkanvekili Turhan Kapanlı. 

KÂTİPLER — Sadık Artukmaç (Yozgat), Ahmet Naci A n (KırMareU) 

(BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

YOKLAMA 

BAŞKAN -i- Yoklama yapacağız, 
(Yaklamar yapıldı.) 

BAŞKAN — Müzakere nisabı hâsıl olmuş
tu r Müzakerelere bağlıyoruz. 

4. — SÖYLEVLER 

1. — Ankara Üyesi Niyazi Ağırnaslı'nm, son 
siyasi olaylar-ve memleketin içinde bulunduğu 
durum've 
açiltşinûa 
demeci.' 

lsçi: Partisinin bir üçe 
vukua gelen hâdiseler 

teşkilâtının 
halikında 

NİYAZİ AĞIRNASLI 
d em dışı söz rica ediy onum. 

(BAŞKAN — Ne ımevzutu 
Ağırnash? 

(•Anka'm) — Gün-

IhakJkmda sayın, 

• NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen
dim," son siyasi olaylar ve memleketin içinde 
bulunduğu •durum hakkında,. 

BAŞKAN — Buyurun. 
NİYAZİ AĞIBNAISLI (Ankara.) — Muh

terem Reis, Cuımhuriyöt Senatosunun rmı'hte-
rem azalan; son siyasi durum, üzerinde bir 
aydınlanma yapmak zaruretiyle, ihtiyaciylo 
ıhuzurunuza çıkmış ve söz taîmış butfunuyorum. 

Demokrasiye geçerken birtakım içtimiai dol
gum sancılannın mevcudolması tabiî görülebi-
lar.- (Bu doğum sancılan içinde ihtilâlden çık
mış bir memleket olarak belki biraz hırçmca, 
sertçe istikâmet alan veya <bu istikâmette isti-
idatl'at gösteren eğilimlerde bulunabilinir. Bu
nu, 'Parlâmentonun, Cumhuriyet Sen'at/osunun 
olgunlukla "karşılıyacağı ve herhalde demok
rasiyi1 tesis etmek hususunda bizlere düşen fe
dakârlığı, azamî şekilde - zaten demokrasi 
tolerans nizamı olduğuna göre - göstereceği 
şüphesizdir. Ancak, sadece havayı bulandır-

VE DEMEÇLER 

maktan netice ummak, ısadeoe tmeanleketi fa
yına oturtma istikâmetini veya •temayülümü 
güden demokrasi tekerleğinin (altınla bir ta§ 
koymiak suretiyle yeniden düzenden çıkarmak 
istiyen birtakım eğilimlerin mevcudolduğunu 
belirtmek zonmdayrz. 

Muhterem arkadlaşlanm, demokrasi ser
bestçe düşünmek, serbestçe teşkillâtlanmak ve * 
serbestçe düşüncelerini savunmak (hakları ol-' 
duğuına göre; denebilir'ki, bu (arada her eği
lim de, her tefekkür tarzı da rahatça bu' zemin 
üzerinde mücadelesini yapsın, yapar. Kanun
lar ayakta ve uyanık olduğuna göre ve^bir 
icra kuvveti, Hükümet te iş başında bulun
duğuna göre, endişesizce, "bütün bu istikâmet-"J 

teki istidatları, muayyen ölçüleri aşmamak" 
şartiyle, hoşgörürlülükle karşılıyabiliriz. Bü^ 
nun lüzumuna da kaaniiz. öyleki ; muayyen-
membklardan şevki idare edildiği mühakkakr' 
olan, hepinizce malûm bulunan ve" memleke-' * 
ti bölücü, parçalayıcı, şurası Kürt, * burasi"' 
Arnavut, Lâz, Gürcü v. s. diye altı - yedi mil
yonluk bir Türk azınlığının yaratılma gay
retleri karşısında olmamıza ve bunun-memleke-.1 

te zarar getireceğine inanmamıza rağmen, vbun*v. 
lara bile alabildiğine müsamaha. gösterildiği 
hepimizin gözleri önündedir. 

Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisin
de temsilcisi dahi bulunmıyan bir İşçi' Parti
sinin sadece teşkilâtlanma başlangıcında/ bir 
kaza teşkilâtını açarken taş ve ; toprakla ' hu-
cuıma uğramasını * burada esefle' tesbit - "etmek* 

— 289 



C. Senatosu B : 15 
, korundayız Her teşkilâtın içine komünist ve
ya anın sağcı, ırkçı, turaneı, yani faşist ka
tılmış olabilir. Her koyun kendi bacağından 
•asılır. Bu teşkilât bunun icabına bakmazsa; 
kanuni kovuşturma açılır ve cezaya çarptırı
lır. Ama, bir teşkilât kanun himayesi altın
da ve Anayasaya uygun olarak kurulmuş 
olan, Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş 
olan bir teşkilât, toptan bir siyasi teşekküle, 
kabil i 'at ıf bir hususun, bir suç atfetmenin 
mümkün olmadığı bir devirde, bu şekilde vııku-
bulau hücumları burada takbih etmek vazife
mizdir. Nitekim, bundan evvel bir başka si
yasi partiye yapılan böyle bir saldırı hareke
tini takbih .etmekten geri kalmadık. 

Muhterem arkadaşlarım, bu saldırı hare
ketini üniversite gençlerine ve birtakım halka. 

.malcdenler var. Bunun tertipli olarak yapılmış 
olduğu açıkça anlaşılan bir harekettir. Üni
versite) gençliği f iki re fikirle mukabele eden 
bir topluluktur. Fikire kuvvetle mukabele et-
miyen, asil Türk gençliğinin, Türk üniver
site talebelerinin bu hâdisede bulunacağı ka
naatinde değilim. Onları tenzih ederim. 

Ancak kanunların himayesindeki bir teşek
küle kendiliğinden bir ihkakı hak şeklinde çı
kıp bu şekilde saldırmalar bizim memleketi
mize, asil Türk Milletinin himaye şartlarına 
yakışmıyacak şeylerdir. Bu olsa olsa öğreti
lerek yapılmış veya para ile getirilmiş birta
kım. insanların hareketi olarak vasıflandırıla-
bilinir. Parlâmentoda bütün bu nevi hareket
lerin hiçbir siyasi teşekküle karşı mubah te
lâkki edilmediğinin ilânını bir vazife telâkki 
ettiğim için huzurunuzda, asil Türk gençli-
ğiyle hiçbir alâkası bulunmıyau ve yanlış is
tikâmetlerde memleketi bölmek istiyenlerin 
hareketi olarak vasıflandıracağımız bu cüret
kârlığı takbih etmenizi diler, teşekkürlerimi 
sunarım. (Olmaz böyle şey, sesleri) 

•• 2. — İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nın, 
İşçi Partisinin bir ilçe açılış töreninde cereyan 
eden hâdisenin henüz tahkikat saf itasında bu
lunduğu, burada peşin hükümlerle konuşman DI-
doğru olamıyacağt hakkında- dcnıeei 

BAŞKAN — Sayın İçişleri 'Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANİ IIİFZl OĞUZ BEKÂTA 

(Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; Niyazi 
Ağırnaslı arkaıdaşıımızım burada dile getirdiği 
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konu henüz bir gün önce olmuş bir 'hâdise ile 
alâkalıdır. Bu. hâdisenin hangi tahriklerden ile
ri geldiğini, içendeki vatandaşların dışardaki-
leri mıi, dısardaki vat;.udaşlarm içerdeki!eri mi 
'tahrik ettiği şu anda bu- tahkik konusudur. (Al
kışlar) Böyle mahiyeti hakkında idarenin da
hi, hüküm, vermesi için kâfi zaman geçmemiş 
bulunan Ibir hâdiseyi bütün tafsilâtiyle, 'önce
den bilen bir arkadaşınız gibi Ağırnaslı'nın bu
ranla, yetki ile konuşmasını yerinde mülâhaza 
etmiyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

IVIemlvkethu'izde cereyan eden ve edecek olan 
bu gibi hâdiseleri il ülküme!, serin kanlılıkla ve 
t a. rai' uıümadan, kendi iktidarı dâhilinde bu
lunan tetkik mercilerine tetkik ettirmeden, bu
raya getirmek keyfiyeti, tarafları iltizam et
mek gibi iıHiiakım neticeler verebilir. 

MeuiTİckei içinde tarafsız'bir idareyi, partiler 
olarak ve halkla karşı, .karşıya olarak gerçek
leştirmek amacını güden Hükümetin, bu gibi 
hâdiseler karşısında söz .süyliyebiimesi, hâdise
lerin .iaJdükutınnıbiıtkiJip bir teşhis hükmüne 
vanlmasiyle mümkün olabilir. Ondan evvel, 
buraya gelecek olan 'hâdiselerde Milletvekili 
veya Senatör arkadaşlarımızın yanlış Ibir hük
me varmaları daima. mümkün ve muhtemeldir. 
Bu itibarla İlükümclı'm cil koyduğu meselelerde 
arkadaşlarımızın tehalük göstermemeleri, hem 
tatbikatın selâmeti, hem de bugünkü hâdiseler
de tarafsız kaima.sı lâzımgelen teşriî organın, 
gündelik 'meselelerdeki karışık zihniyetten kur
tarılması bakımından isabetli olur, hürmeJtle-
tîimle. (Alkışlar) 

NİYAZİ A(llliıNASU (Ankara; • Söz isti
yorum. 

BAŞKAN - Sayın İçişleri Bakanının verdi
ği izah;,! kaildir, bu balkımdan Ağırnaslı arka
daşımıza söz vermiyorum. 

NİYAZİ AOİBNASEl (Ankara) — Zaten 
Hükümetin titizliğine Ifeşekkür için konuşacak
tım . 

BAŞKAN Bir evvelki Birleşimde oya su
nulan, ahvali şahsiye ile ilgili belge örnekleri
nin parasız verilmesi ve, tasdikten muaf tutul
mam hakkındaki 2(î Eylül 1957 tarihli Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunmasına dair 
kamın tasarısına 71 sayın üyenin reylerini kul
landığı .anlaşılmıştır. Nisabın hâsıl olmadığını 
arz ederim. 
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10fendim; Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünü 
•tetkik için 12 . 12 . 1962/saat 15 te toplanması 
hususu Kiyaset Diva-nmoa kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyeti yüce tasviplerimize arz ediyorum, t*. 
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Senatosu İçtüzüğünü görüşmek üzere 12 . 1 2 . 
:;K'-2 Çarşamba günü sıaat 15 te toplariılîıııasmı 
muvafık bulanlar (lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul ettin i yenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKANLİK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

İzin tez/keresini okutturuyorum. 

Genel Kurula 

/. •- \"azife ile yurt dışına gidecek olan; 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'e Dev

let İt akanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Fey-
zioğlu'nun, 

Millî Savufima Bakanı İlhamı Sancar\ı İçiş
leri Bakam Hıfzı Of/uz Bekala'nvn ve 

Sanayi Bakanı Fethi Çelikbaş'a Maliye Ba
kanı Ferid Helen'in vekillik, edeceklerine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/'1X8) 

BA.ŞKAN - - Şimdi, (hTmhuııbaşkaLdığmdiau 
g^leu Ibir tezkere var, okutturuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife-'i'] e yurt 'dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin, Millî Savumu;., 
Bakam İlli an ut Öancar ve Sanayi Bakam Fethi 
Çel'ikbaş'm dönüşlerine kadar, 'Dışişleri Balka
nına Devlet, Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
Turlum Feyzioğhınun, Millî Savmam Balkanı
na içişleri Bakanı ITTf;;ı Oğuz Bek at/a'n m ve 
Sanayi Bakanına Maliye Bakara Ferid Melen.'-
in vcldlllk etmelerinin, Başbakanın teklifi üze
rine, .muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 
(3/1-r>*0 Cumhurbaşkanı 

Cemal Clünsel 

BAŞKAN — Ittılalarmıza arz edilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi th-
san Sabrı ÇaglayanyU'e izin verilmesi- hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/157) 

6. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İhsan 
Sabri Çağlayangii'm mazeretine binıaen .12.12. 
19G2 tarihinden itibaren J ay ımüddetjle izinli 
sa.yilima.si Başkanlık Divanının 7 . J2 . -19fi2 ta
lihli topla/nitısıaıda kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasvipilerine . arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Balkanı 

Su ad Ilayri Ürgüplü 

BAS/KAN - Bir ay 'müddetle izinli S'ayılnı'a-
sıuı ka'bul. buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. , 

o. — Ahvali şalısiye Ue ilgili belge örnek
lerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tu
tulması hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Şöz-l 
leşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
İrişleri ve Bütçe komisyonları raporları. (M. 
Meclisi 1/128, C. Senatosu .1/78) (S. Sayısı .- 14) 
(1) 

BAS; İv AN -— l*'1* evvelki birleşimde tetkiki 
ileni fil 'O'lıın'an bu kamun tasarısının 'açık oylanra-
snıda nisap irem'in edilemediğinden, bu birle
şim 'açık oylarınıza yeniden arz edilecektir. Ku-
tul'ar dolaştırılmak suretiyle oylar topta.naoak-
tır. İzin verirseniz oylama yapılırken Gün
demdeki işlerin görüşülmesine devamı edelim. 

j ı 

1. Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe komisyonları raporla
rı (M. Meclisi 1/179, C. Senatosu 1/106) (S. 
Sayısı ; 15) (1) 

(1.) 15 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

BAŞKAN — 
bir önerge var, 
ğiım. 

Bütçe 'Komisyonundan, gelen 
okutup reylerinize arz ed.ece-

(1.) 14 S. Sayılı basmayazı 6 . 12 .1962 
günlü 14 nail Birleşim tutanağının sonundadır. 
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Gündemin 'birinci görüşmesi yapılacak işler 
.bölümünde bulunan Millî Güvenlik Kurulu ka

nunu Üasarısmın, 'raporunda yazıldığı şekilde 
öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve tek
lif öderiz. 

Bütçe Komisyonu 'adına 
iSuphi Gürsoytrak 

BAŞKAN — Tasarının Gündemde bulunan 
; .şariır işlere taikdimen 'görüşülmesini kabul buyu

ranlar... ; Kabul •etmiyenıler... öncelikle görü-
; : gülmesi kabul edilmiştir. 

\ Tasarının esbabı mucibe raporlarının ve mad
delerinin heyeti umum'iyesinin okunup okun-

* maması hususunu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul "edenler... Etaıiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Talbiî Üye) — 
Reis Beyefendi, ivedilikle 'görüşülmesi Ihakkın-
da bir teklif de vardı. 

IBAŞKAN — Doğru. 
Bütçe Komisyonunun aynı tezkeresi içeri

sinde 'kanunun ivedilikle »görüşülmesi de talep 
edilmektedir. Kanun tasarısının ivedilikle gö
rüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul 'etmiyenler.. Kanun tasarısının ive
dilikle 'görüşülmesi kabul edilmiştir. 

'Şimdi, (kanun tasarısının heyeti uımuımiyesl 
'hakkındaki konuşmalara geçiyoruz: Kanun 
tasarının 'heyeti uımumiyesi hakkında söz is-

; tiyen arkadaş var mı? (Yok sesleri) heyeti 
uımumıiyesi hakkında söz istiyen olımıadığına 

.: göre, maddelere geçilmesini oylarınıza arz geli
yorum : Kabul edenler.. Kabul etım'iyenler.. 
i (Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Kurulu Kanunu 

Kuruluş ve görevler 
MADDE 1. — Anayasanın 111 nci maddesi 

gereğince «Millî Güevenlik [Kurulu* kurul
muştur. 

MillîGüvenlik Kurulu Cumhurbaşkanının, 
hazır bulunmadığı zaman Başbakanın Başkan
lığında Başbakan, Devlet Bakanı ve Başba
kan yardımcıları, Millî Savunma, İçişleri, 
Dıişleri, Maliye, Ulaştırma ve Çalışıma Balkan
ları ile gündemle ilgili olarak Başbakanın d'a-
vıet *ed€«eği diğer Bakanlardan ve; 
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Genelkurmay Başkanı ti'te Kara, (Deniz ve 

Hava Kuvvetleri Kamutanlarandan Ikurulur. 
BAŞKAN — Madd'e 'hakkında söz istiyen 

var ımı ? Yok. |M?ai'ldev,i oylarınıza arz "ediyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmiy enler.. Ka
bul ledilmiştıir. 

MADDE 2. — Milli Güvenlik Kurulu : 
Milî Güvenlikle ilgili kararların, ahnım'asın-

da ve koordinasyonun sağlanmasında Bakan
lar Kurunluna yardımcılık etmek iiziere : 

a) 'Millî 'Güvenlik politikasının esaslarının 
hazırlanmadı ve bu politikanın tadil ve tas
hihi, 

b) Bu esasların uyg ulanan asiyi e ilgili ola
rak Millî Güvenlik konularının her biri için 
millî plân ve programların 'hazırlanması, nıın-
hırııı tahakkuku. için nihai ve ara (hedeflerin' 
teshili ve ibu konudaki faaliyetlerin ahenkleş. 
tinimi esi, 

e) Bütün Devlet teşkilâtıma her türlü 
özel müessese ve tjeşekküllere ve vatandaşlara 
düşecek topyekûn. savunma ve millî seferber
lik hizmetleninin ve spnııınlululklanrun tesbiti 
ve bu konıuda lâzımgelen kanuni ve , idari 
tedbirlerin 'alınması, 

ç) Bakanlıklar tarafından hazırlanacak 
Millî 'Seferberlik plânlarına (Sivil Fevkalâ
de Hal plânlarına) 'temel olacak 'esasların tes-
bit'i, bu plânların ahenkleştirilmesi, izl'enıme-
>;i ve değerlıeıiıdirilmesi, 

Gibi Millî Güvenlikle ilgili temel görüşleri 
Bakan 1 a r Ku ru 1 un a. bildi rir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mıı? Yok. Maddeyi loylarınıza arz 'ediyo
rum : Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Ka
bul ledilmiştir. 

MADDR '3. — Başbakanlığa 'bağlı «Millî 
Güvenlik Kurulu G'enel Sekreterliği» (kurul
muştur. Görevleri: : 

a) "Millî Güvenlik Kurulunun 2 nci mad
dede 'gösterilen .görevleriyle ilgili çalışmaları 
ve incelemeleri yapmak, teklifleri hazırlamak, 

b) Millî Güvenlik Kurulunca teklif ve 
Bakanlar Kurulunda t)asvil>ed'ilmiş olan bilcüm
le karar, prensip ve plânlar ile bu konudaki 
'mevzuatın sorumlu organlarda tatbikatını ta-
kibetmek ve bu maksatla belirli .zamanlarda 
raporlar hazırl'ı yarak Millî Güvenlik Kuruluna 
sunmak. 

- 2 9 2 — 
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e.) Millî Güvenlik Kurulu ile ilgili toplan

tıların 'hazırlıklarını yapmaktan İbarettir. 
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 

çal ışm al arında. 'Bakanlıklar, ilgili daire ve te
şekküllerle is birliği yapar. 

BAŞKAN — Madde hakkında, süz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
•edenler.. E'tmiyenler.. Kabul 'edilmiştir. 

MADDE 4. — mm Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreteri, Genelkurmay Balkanının İnhası 
ve Başbakanın teklifi üzerine Balkanlar Kuru
lunca atanır. 

'BAŞKAN — Madde kakla uda söz istiyen?.. 
Yok. 'Maddeyi 'oylarınıza (sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyeıi'le'i'., Ka'bul edilmişi!r. 

'Toplantı' ve kararlar 
MADDE 5. — 'Millî Güvenlik Korulu ayda. 

bir dafe toplanır. Ayrıca Başkanın gösterece
ği lüzuını üzerine de toplanabilir. 

Kurul kararlarım 'çoğunlukla 'alır. Eşitlik 
İra İlinde Başkanın 'bulunduğu tarafın oyuna. 
itibar olunur, 

Millî Güvenlik Kumlu. Genel Sekreteri 
Kurul toplantılarına 'katılır, oya katdmaz. 

Başbakanlık 'Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı 
'Genel 'Sel're teri 'Başbakanın daveti ile 'Kurul 
toplantılarına katılabilirler fakat oya katılmaz
lar. 

Kurul, 'gerektiğinde lüzum gördüğü vazife
lileri ve r. z manla ı 

Kurul, a,kliği 
bildirir. 

da istişare için çağırabilir. 
Ku ru İtina ram mır aiaKanı 

BAŞKAN — Madde fevkkmda sos istiyen?.. 
Yok. Maddeyi 'oylarınızla sunuyorum. Kabul 
•edenler.. Etmiyenler.. Kabul 'edilmiştir. 

•MADDE 6. -— 2 nei ni'added'e yazılı görev
lerle 'ilgili etüd, plân ve teklifleri Millî Güven
lik Kurulu Genel •Sekreterliği ile iş İmliği 'ha
linde ikazırlama.k ve gerektiğinde danışma va
zifesini görni'-dc üzere «İhtisas Komiteler;'» 
kurulabilir. 

Bu Komitelere; görüşül ecele 'konuya göre 
hangi vazifelelerin katılacağını Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterinin teklifi üzerine Baş-
'bakam kararlaştırır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmivenler.. Ka'bul 'edilmiştir. 

MADDE 7. — 'Milî Güvenlik Kumlu Genel 
Sekreterliğinin ilranıkaş, görev, yetki ve ça
lışma usulleri, Millî Güvendik Kurulunca ha
zırlanıp Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 'bir 
yönetmelikle belirtilir. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınız'a sunııyorum. 'Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Ka'bul 'edilmiştir. 

Diğer hükümler 
MADDE S. — Millî Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterliğinin kadrosu, bu kanuna bağlı cet
velde gösterilen aylıklı (kadrolarla, Millî Gü
venlik Kurulnnun teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca tesbit edilen ve Başbakan tarafın
dan Bakanlıklar, katma bütçeli daireler, ka
mu İktisadi teşebbüsleri, ve kanunla kurulu 
banka ve kurumlardan geçici ve belli bir süre 
için veya mesailerinin bir kısmını hasretmek 
üzere 'alınacak memur ve hizmetlilerden iba
rettir. 

Başbakan tarafından 'alınacak. ımemur ve 
hizmetlilerin daireleriyle bağlılıkları saklı ka
lır. Bunların aylık, ücret ve diğer bütün öz
lük hakları bağlı bulundukları yerlerce sağ
lanıl'. 

Bu kadrolarda çalıştırılan subaylar hakkın
da 1281 sayılı Kanun ve bu kanunu tadil eden 
6577 sayılı Kanunun hükümleri uygulanır. Su
baylar burada çalıştıkları müddetçe kendi ba
kanlıkları kadrosunda çalışmış sayılırlar 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen-
ler?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — İlişik cetvelde yazılı aylık
lı 'kadrolar 365'6 sayılı Kanuna bağlı bir sayılı 
cetvelin Başbakanlık kısmına eklenmiştir. 

D. 

CETVEL 

Memuriyetin nev'i 

Başmüşavir (İhtisas yeri) 
Müşavir (İhtisas yeri) 
Müşavir (İhtisas yeri) 
Uzman (İhtisas yeri) 
Uzman (İhtisas yeri) 
Hukuk Müşaviri 

Adcd 
Maaş 

tu tan 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
1 500 
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C. Senatosu 

Memuriyetin nev'i 

B:15 
Maaş 

Aded tutarı 

3 Mütercim 
7 Personel işleri Şefi 
7 Evrak Şefi 

4 1 500 
1 800 
1 800 

18 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen-
ler?... Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 5399 sayılı Milli Savunma 
Yüksek Kurulu Kanunu ve Millî Güvenlik Ku
rulu Kanununa aykırı olan hükümler yürürlük
ten kaldırılmıştır. 

Yürürlükte bulunan mevzuatla Millî Sa
vunma Yüksek Kuruluna ve Genel Sekreterli
ğine verilmiş olan görevler Millî Güvenlik (Ku
rulu ve Genel Sekreterliğince yürütülür. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen-
ler?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul 'edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanuna göre Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilecek kadrolara lü
zumlu elemanlar alınıncaya kadar Millî Sa
vunma Yüksek Kurulu Genel Sekreterliğinde 
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çalışmakta olan subay, uzman, memur ve hiz
metliler hu görevlerine devanı ederler. 

'BAŞKAN — Madde hakkında «öz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

ıMADDE 11. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyent.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Maddeler üzerinde müzakere bitmiştir. He
yeti umumiyesi hakkında lehte ve aleyhte söz 
söylemek istiyen birer zata «öz vereceğim. Bu 
sebeple söz almak istiyen 1.. Yok Millî Güven
lik kanunu tasarısının müzakeresi bitmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kanun kabul edilmiştir. 

Kanunun, Devlet ve milletimiz için hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

SORULAR VE CEVAPLARI 

A SÖZLÜ SORULAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 
Yardımcı'nm, Doğu ve diğer illerde jandarma ve 
zabıta kuvvetlerinin zaman zaman vâki şikâyet
lere karşı aldıkları tedbirlere dair İçişleri ve 
Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/99) 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı burada mı? 
Yok. Sayın Yardımcı 16 . 12 . 1962 tarihli otu
rumda da bulunmadığı için, sözlü sorusu düşmüş
tür. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, 1 Ağustos 1962 tarihinden beri 
İstanbul - Ankara yolunda kaç trafik kazası oldu
ğuna dair Bayındırlık ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/105) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Baysoy burada mı? 

Burada... İçişleri Bakanı? Burada. Bayındırlık 
Bakanı? Burada, Soru önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İçişleri 

Bakanları tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına tavassutunuzu saygılarımla arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy 

1. 1 Ağustos 1962 tarihinden bugüne kadar 
istanbul - Ankara yolunda kaç trafik kazası ol
muş, bu kazalar neticesi kaç kişi ölmüş, kaç kişi 
sakatlanmış ve kaç vasıta harabolmuştur? 

2. Karayolları Umum Müdürlüğünce trafik 
kontrolü için bu yıl içinde sarf edilen para mik-
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t an ile, istihdam edilen eleman ve vasıta miktarı 
ne kadardır? 

3. Bu kazaların önlenmesi için ne düşünül
mektedir? 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Bakanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

TA (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım; 
1 Ağustos 1962 tarihinden bugüne kadar An

kara - İstanbul karayolunda meydana gelen tra
fik kazaları neticesi, ölü ve yaralı adedi ile kaç 
vasıtanın harabolduğu, Karayolları Genel Mü
dürlüğünce trafik kontrolü için bu yıl içinde har
canan para miktarı ve istihdam edilen eleman, 
vasıta miktarının ne kadar olduğuna ve bu kaza
ların önlenebilmesi için neler düşünüldüğüne 
dair, Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sayın 
Fehmi Baysoy tarafından verilen sözlü soru 
önergesinin Bakanlığımı ilgilendiren kısmını ce
vaplandırıyorum : 

I. 1 Ağustos 1962 ve 1 Ekim 1962 tarihleri 
arasında İstanbul - Ankara karayolu üzerinde 
191 trafik kazası olmuş ve bu kazalar neticesi 61 
kişi ölmüş, 273 kişi yaralanmış veya sakat kalmış, 
225 vasıta hasara uğramış ve yekûn olarak 
542 375 liralık maddi hasar meydana gelmiştir. 

2. Karayollarımızda trafik emniyetinin ve 
nizamının turizmde ileri gitmiş memleketlerdeki 
standartlara uygun olarak sağlanması zaruri gö
rülmektedir. Bu da her şeyden önce iyi bir kont- I 
rol ve çalışmayı bünyesinde toplıyan rasyonel ça- I 
lışma sisteminin tatbiki ile gerçekleşebilir. 

Henüz böyle bir sistem kurulamamış olmakla 
beraber, bu mevzudaki faaliyetlerimize eldeki im
kânlardan âzami istifade suretiyle devam edil
mektedir. Ancak muvaffakiyetimizin trafik tesis, I 
teçhizat ve personel imkânları ile orantılı olduğu 
kabul edilmelidir. 

Devlet yollarımızın uzunluğu 27 000 Km. nin 
üstündedir. Bu yollar üzerinde trafik, toplam ola
rak, 4,5 milyon taşıt kilometredir. Karayolları-
mız üzerinde trafik orantılı bir şekilde dağılmış 
olmayıp mevsim ve mahal itibariyle değişmekte ve 
ithalât - ihracat merkezleri ile turistik yerlere 
doğru dağılmaktadır. Bu sebeple trafik kontrol-
1 arının öncelikle trafiği daha kesif olan yerlerde 
yapılması en iyi olarak düşünülmüştür. Trafiği 
daha kesif olan ve Devlet yollarının % 15 ni teş
kil eden ve bu kadar az yüzdeye rağmen, yekûn 
trafiğin yaklaşık olarak % 40 mı bulan 4 028 Km. 
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lik karayolunun üzerinde Avrupa standartlarına 
yaklaşık bir kontrol şebekesi kurulması zaruridir. 
Bu kontrol ağının ihdası, düzenli ve faydalı ola
rak işlemesi için 25 350 000 T. L. tutarında tesis, 
malzeme ve vasıtaya ihtiyaç göstermektedir. 

Bu mevzuda Maliye Bakanlığı ile yapılan te
mas ve yazışmalar neticesinde proje, program ve 
haritalar hazırlanarak Maliye Bakanlığına tevdi 
edilmiş olup halen çalışmalar devam etmektedir. 

İhtiyaçlarımızın karşılanabilmesi için diğer, 
taraftan da Maliye Bakanlığımızla müştereken A. 
I. D. makamları ile temas halindeyiz. 

Yukarda izah ettiğimiz gibi 1963 yılı için kay
naklardan gerekli miktarlar alınabildiği takdir
de trafik emniyet ve nizamının ehemmiyetli bir 
şekilde sağlanabilmesi mümkün olacaktır. 

Bununla beraber Ankara - İstanbul yolu üze
rinde son bir ay içinde ciddî tedbirler alınmıştır. 
Bu sayede kazaların azaldığını ve emniyetin te
min edildiğini memnuniyetle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakanı, bu
yurun. 

BAYINDIELIK BAKANI İL YAS SEÇKİN 
(Ankara Milletvekili) — Pek muhterem arkadaş
larım. Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Sa
yın Fehmi Baysoy'un sorularının bir kısmına 
Muhterem arkadaşım İçişleri Bakanı cevaplarını 
arz etti. 

Suallerinin Devlet Karayolları Umum Mü
dürlüğüne müteveccih ve trafik kontrolü için kaç 
lira sarf edildiği yolundaki kısmına cevaplarımı 
arz edeceğim. 

1. 1 Ağustos 1962 tarihinden itibaren An
kara - İstanbul yolunda vuku bulan trafik kaza
larına ait istatistikî bilgi içişleri Bakanlığı Em
niyet Genel Müdürlüğünce toplanmaktadır. 

2. Karayolları Genel Müdürlüğünce 1962 ma
lî yılı içinde trafik kontrolü için merkez ve böl
ge teşkilâtında, şoförler dâhil, 27 personel kul
lanılmaktadır. Bu personele sarf edilen para; 

Geçici 
İstihkaklar görev Toplam 

T. L. T. L. T. L. 

Meslek sınıfı 11 619,61 1 992,50 13 612,11 
Sanat S. (İşçi) 77 587,75 22 344,60 99 932,35 
Toplam 89 207,36 24 337,10 113 544,46 

Personel masrafları dışında; işletme masraf
ları olarak 196 155,50, yatırım olarak 124 526,72 
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lira olmak üzere ceman 320 682,22 lira. harcan
mıştır. 

Kontrol ekiplerinde 4 aded Sedan tipi Dod-
ge marka, 4 aded Panel tipi Chevrolet marka, 4 
aded Pick - up tipi Chevrolet marka araç kulla
nılmaktadır. 

Ekiplerde, ayrıca fren ölçme aleti, radar, tel
siz telefon gibi aletler mevcudolup, 1962 yılı 
içinde bunlara ödenen para yukarda yatırımlar 
kısmında gösterilmiştir. 

Yapılan bütün harcamaların genel toplamı 
434 226,68 liradır. 

3. Medeni memleketlerin ölçülerine göre, 
memleketimizde maalesef fazla trafik kazası ol
maktadır. Ayrı bir bilim yolu olan trafik konu
sunun tesadüfi ve köklü olmıyan tedbirlerle hal
line imkân olmadığı tabiîdir. 

Trafik kazalarının ve kaza sonucu kayıpla
rın mâkûl bir hadde indirilmesi hususu Kara
yolları Genel Müdürlüğünce incelenmekte olup, 
bu konuda bir kanun tasarısı hazırlanmaktadır. 
Tasarı, trafik işlerini tamamiyle kapsayan yeni 
bir teşkilâtın kurulmasını ve bu teşkilâtın 
çalışma şekil ve usullerini düzenliyecektir. 
Bu tasarı Hükümetçe kabul buyuralduğu 
takdirde Yüce Parlâmentoya arz edilecek 
ve kanuniyet kesbedeceğini hürmetlerimle arz 
ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Fehmi Baysoy. 
FEHMt BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 

Senato üyeleri, Ağustos ve Eylül ayları içinde, 
istanbul'da karayolu ile yaptığım iki seyahatte 
gerek gidiş ve gerekse dönüşte yol boyunca bir
birine çarpmış veyahutta bir hendeğe yuvarlan
mış, yaralanmış, tahribolmuş bir suni vasıtaya 
rasladım. 

Bu feci manzara beni trafik mevzuunu tetkik 
etmeye ve dolayısiyle do mevzuu huzurunuza ge
tirmeye mecbur etti. 

Gördüğüm kazalarda birinciliği akar yakıt 
taşıyan tankerler, ikinciliği de yolcu taşıyan oto
büs ve kamyonlar alıyor. O günkü duruma göre 
kazalann sebeplerini tetkik ettim. Vardığım ne
tice : Her hangi bir şehirden çıkan vasıtaya is
tanbul'u tutmak için veya istanbul'dan çıkan 
vasıta gideceği yeri tutmak için devamlı yol alı
yor ve bu suretle mütemadi bir mesaî sarf eden 
şoför bir- zanıan sonra direksiyona hâkim olamı-
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yor; ya devriliyor veyahut önünde giden vası
taya bindiriyor. 

Nitekim Ağustos ayı sonlarında idi. Tarihi
ni iyice hatırlamıyorum. Belki sizler de gazete
lerde görmüşsünüzdür; direksiyon başında uyuk-
lıyan bir kamyon şoförü Bolu Dağını inerken 
evvelâ önüne çıkan bir yolcu otobüsüne, sonra 
bir kamyona ve bir tankere çarpmıştı. Çarpışma 
sonucunda üç şoförle 7 - 8 yolcu ölmüştü. Adeta 
harabolmuş vasıtaları bizzat gözümle gördüm. 

Elimizdeki Trafik Nizamnamesinde; bir şo
för 24 saat içinde ancak 9 saat vazife görebilir 
diye bir kayıt vardır. Halbuki tatbikatta bunun 
tamamen aksi oluyor. Bugünlerde yaptığım tet-
kikatta, hiçbir şoförün elinde seyir karnesi yok
tu. Çünkü durumu, elde bulunan seyir karnesi 
tesbit edecektir. Fakat memnuniyetle haber al
dığıma göre, - şimdi Sayın Bakan da ifade etti
ler - şu son aylarda yapılan sıkı trafik kontrol
leri nisbeten bun!an müspet bir yola götürmek
tedir. inşallah, böyle devanı eder. 

Kaza sebeplerinin ikincisi de, istanbul ile An
kara arasında çalışan yolcu otobüslerinin git
mek istedikleri yere bir an evvel gidebilmek için 
rekabet etmeleri ve süratli gitmeleridir. Bunun çok 
feci neticesi olduğunu, yeni şahit olduğum bir 
hâdise ile kısaca arz edeceğim. 

istanbul dönüşümde, Çayırova civarında be
ni, 80 Km. ile seyreden bir yolcu otobüsü geldi, 
geçti. Bir, bir buçuk saat moladan sonra, yoluma 
devam ettim. Geredeye geldiğim zaman o sürat
le geçen vasıtanın ikinci bir otobüse çarpmış ol
duğunu gördüm ; ayrıca bir tankerin de yine baş
ka bir otobüsle çarpıştığını gördüm, bir ölü bir 
de yaralı varmış. Bu otobüsler piyasanın tanın
mış firmalarına ait otobüslerdir. Kazaların biz
de bu kadar yüksek oluşunun sebeplerini tetkik 
ettim. 1960 yılı Karayolları Umum Müdürlüğü
nün çıkardığı «Trafik Kazaları» isimli kitabın 
baş tarafında; trafik kazalannm memleketimize 
cidden çok ağıra mal olduğu görülmektedir. 
Buradan bir iki satır okuyayım. 

«Trafik kazalarından doğan kayıpların he
saplanması neticesinde son iki yılda bulunan 
sonuçlar 600 milyon lira civarında iken, bu yıl 
bu toplam S00 milyon liranın üzerine yükselmiş
tir.» Yine aynı bültende : «Diğer memleketlerle 
mukayese ettiğimiz zaman, meselâ; nüfusu Tür. 
İriye'nin 26 misli ve motorlu taşıtı da 50 katı 
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olan İngiltere'de trafik kazaları, Türkiye'deki 
trafik kazalarının onda biri nisbetindeymiş.» 

Kazaların sebeplerini, faydalı olur ümidiyle, 
şöyle tesbit ettiğim 3 - 4 madde halinde müsaa
denizle arz edeceğim. 

Birincisi; bâzı noksanları bulunmasına rağ
men, m'evcut Trafik Tüzüğünün iyi tatbik edil
meyişi. (Yukarda misalle arz edildi.) 

ikincisi; trafik hizmetlerinin çeşitli ellerde 
olması, görev ve sorumlulukların kesin olarak 
ayırdedilmemiş olması ve koordinasyon nok
sanlığı. öbür taraftan Karayolları ve bazan da 
Emniyet Genel Müdürlüğünce kontrol edilir ve 
bu işin kesin hudutları yoktur. 

Üçüncüsü; kontrol işinin kaliteli personelle 
ve yeteri derecesinde ciddî şekilde ele alınma
mış olması, 

Dördüncüsü; şoför, halk ve çocuklarımızın 
yeteri kadar trafik eğitimine tâbi tutulmayışı, 

Beşincisi; şoför ehliyetinin tesbitinde, ki bn 
çok mühimdir, tatbik edilen usullerin modern 
usullerden uzak oluşu, iptidai şekilde ehliyetin 
tesbit edilişi. 

Altıncısı; tarfik kazalarında, bilirkişilerin 
yeterli anlayıştan mahrum olması. Trafik 
mahkemeleri kurularak trafik suçlarının neti 
eeye bağlanmayışı. Yine sayın vekillerin ver 
dikleri izahattan memnuniyetle öğreniyoruz ki 
bu hususta yeni bir kanun tasarısı vardır. Bu 
tasarıda trafik bahsi her halde daha geniş 
mikyasta ele alınmıştır. Ayrıca trafik kont
rollerinin sıklaştırıldıgmı ve yollara radarlı 
vasıtalar konulduğunu matbuattan öğrenmekle 
memnuniyet duymaktayız. Yine matbuattan 
öğreniyoruz ki ; trafik kontrol memurları, va
sıta kullananlara iyi muamele etmiyorlarmış. 
Bendenize öyle geliyor ki, şayet bunlar disiplin 
altına alınmazlarsa, o takdirde kontrol memu
runun hitap şeklini tesbit edebilmek için vası
tada bir teyp bulundurmak mecburiyetinde ka
lacaklar. Bu bakımdan İçişleri Bakanının dik
katini çekmek isterim. Hürmetlerimle (Alkış
lar.) 

BAŞKAN —• Soru cevaplandırılmıştır. Üçün
cü soruya geçiyoruz. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, ilk ve orta dereceli okul
lara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/104) 
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BAŞKAN — Soru suhibi buradalar. Millî 

Eğitim Bakanı yoklar. Gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 

•i. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri'nin Talaş nahiye
sinde Kayadibinde tehlikeye mâruz kalan 54 
evin kalkması için ne zaman ve hangi raporlara 
müsteniden karar verildiğine dair, İmar ve Is-
':ân Bakanından sözlü sorusu (6/107) 

BAŞKAN — Soru sahibi izinli olduğundan 
gelecek birleşime bırakılmıştır. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Er tuğ'un, Almanya'ya giden Türk işçilerine 
lair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/108) 

BAŞKAN — Soru sahibi bura da mı efen-
lim? Yok. Bakan.. Bakan da yok, gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Istanbıd Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İmar plânında sanayi böl
gesi olarak kabul edilen mini akalara su ve elek
trik verilemediğine dair İçişleri, Sanayi ve İmar 
ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/109) 

BAŞKAN — Soru sahibi Rifat öztürkçine 
jurada mı?. (Yok sesleri) Soru sahibi yoktur, 
\ . 12 . 1962 tarihinde de bulunmadığı için sözlü 
sorusu düşmüştür. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'm, son üç yıla ait okul inşaat ve 
'ahsisatlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
;özlü sorusu (6/111) 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Rasim Gi
ray?. (Yok sesleri) Soru sahibi yoktur, Millî 
Eğitim Bakanı da yoktur. Gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

S. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Tevfik Inci'nin, su ürünlerinin istihsali ve ihra
catımızın geliştirilmesine dair Ticaret Bakanın» 
dan sözlü sorusu (6/112) 

BAŞKAN — Soru sahibi Tevfik înci?. (Yok 
sesleri) Tevfik înci yoktur, soru gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah-
•7ii Ar ikan'in, bir kararname ile yerleri değiş-
tirilen43 valiye dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/113) 
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BAŞKAN — Soru sahibi Rahmi Arıkan?.. 

(Burada sesleri) Soru sahibi burada, İçişleri 
Bakanı bumda. Sözlü soru önergesini okutuyo
rum. 

C. Senatosu Muhterem Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumun İçişleri Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Cumhuriyet Senatosu 

Bolu Üyesi j 
Dr. Ibnaibim Arıkan 

1. Son defa, bir (kararname ile yerleri de
ğiştirilen 43 valinin, hangi durumları nazara 
alınarak, ne gibi zaruretlerle hu nakilleri ya
pılmıştır. 

2. Geniş çapta bir değiştirme yapıldığına J 
göre, bunun dışında kalan valilerin de du
rumları ve meslekî ehliyetleri tetkik olun- S 
muş mudur? Bunlardan, idari kifayetsizliği ve 
daha başka mâni halleri bulunup da nakli ica-
bedenler, hattâ meslekten alınacak, olanlar yok 
mudur % 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEK-

ATA (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, Cum
huriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Rahmi Arı
kan'm son kararname ile yerleri değiştirilen 43 
valiye dair sözlü sorusuna cevaplarımı arz edi
yorum : 

8 . 10 . 1962 tarihli Kararname ile 25 vali 
vilâyet değiştirmiş, 15 vilâyete yeniden vali tâ
yini yapılmış, 27 vilâyet valisi de yerinde kal
mıştır. 

8 . 10 . 1962 tarihli müşterek karar ile de 
3 vali ve 8 valilikte istihdam edilen eleman 
merkez teşkilâtına nakledilmişlerdir. 

5442 ve 5439 sayılı kanunların Bakanlar Ku
ruluna ve bakanlığıma vermiş olduğu yetkiye 
istinaden bu tasarruflar hizmet esas ve zaru
retlerine göre yapılmıştır. 

İnkılâp hareketini mütaakıp yapılmış bulu
nan vali değişikliklerinden bu yana bu karar
name ile yapılan nakiller geniş bir mahiyet arz 
etmektedir. Hizmet icaplarına göre ilerde lü
zum ve zaruret halinde valiler arasında gere
ken nakil ve tahvillerin yapılması da tabiîdir. 
arz ederim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Arıkan. 
RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, Şa
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ym Dahiliye Vekili Hıfzı Oğuz Bekata'nın söz
lü soruma verdikleri cevaba teşekkür ederim. 
Üzüntü ile karşıladığım bâzı hususları huzuru
nuzda kısaca izah edeceğim. 

Sözlü sorular bir hâdisenin aydınlanması ve
yahut da ikazlara rağmen nazara almmıyan bâzı 
mevzuların bu kürsüden dile getirilmesi için 
verilir. Halbuki bu kürsüden dile getirilen bâzı 
hakikatler, sözler tetkik edilmemekte ve icap
ları yerine getirilmemektedir. Bu suretle de 
sözlü soruların ehemmiyeti ortadan kalkmakta
dır. Partizan idare hakkında evvelce bir sözlü 
soru vermiştim. Bu sözlü soruda bölgemde par
tizan idareye ve zihniyete dayanan misalleri 
vererek bahsetmiştim. Ne tetkik edildi ve ne de 
icaplarından her hangi biri yerine getirildi. 
Sözlü soru cevaplandırıldı. Bu cevaplandırma 
ile bütün mesele halledildi. Şikâyetler ortadan 
kalktı. 

Çok sayın senatörler, sözlü sorularda belir
tilen bâzı hakikatlerin tetkik mevzuu olması ve 
icaplarının mutlaka yerine getirilmesi bir par
lâmento prensibi ve kaidesi olmalıdır. Olmuyor.. 
Üzüntüm burada derinleşiyor. 

Esas mevzua giriyorum : Bir kararname ile 
43 vali değiştirilmiştir. Bunlardan bir kısmı 
merkeze alınarak yerlerine yenileri tâyin edil
miştir. «Bu bir idari tasarruftur, hizmetlere 
göre yapılmıştır» şeklinde izah edildi. Şimdi 
ben diyeceğim ki, 27 Mayıs İhtilâlinden sonra, 
İhtilâl Hükümeti iş başında bulunan Demokrat 
Parti devrine ait muvafık veya muhalif valile
rin nasıl hepsini toptan değiştirmiş ise, bugün 
de kurmaya çalıştığımız demokrasiyi yaşatmak 
ve büyük vatandaş kütlelerine itimat ve huzur 
vermek için İhtilâlin bâzı tasarruflarına bilfiil 
iştirak etmiş, ihtilâl kaidelerini yerine getirmek 
maksadı ile haklı veya haksız ihbarlarla mmta-
kalarmda tevkifler yaparak birçok masum va
tandaşlara günlerce, aylarca ıstırap çektiren, 
taraf tutarak bâzı tasarruflar yapan valilerin, 
bugün ne kadar bitaraf davranırlarsa davran
sınlar, yine tekrar ediyorum, bu memlekette ha
kiki demokrasiyi kurmak ve halkı buna inan
dırmak istiyorsak, değiştirilmeleri iktiza eder
di. Bunda mutlak bir zaruret olduğuna inan
maktayım. Aksini ispata kalkışmak veya 43 
validen geri kalanların mutlak yerinde kalma 
zaruretlerinin haklı esaslara dayandığını iddia 
etmek, bu tasarrufu mâkul ve haklı göstermek, 
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demokrasiye inanmamak veya adam kayırmak 
veya partizan zihniyetle hareket etmek demek
tir. Şu hale göre ikinci bir kararname ile hata
ların tashih edilmesi veya noksanların telâfi 
edilmesi lüzumuna inanıyorum. Bu noksanın 
telâfisine inandığım için üzülerek bölgemden 
misaller vereceğim. 

Bir vilâyetin emniyeti ile o vilâyette vatan
daşların huzur içinde işlerini görmeleri, o vilâ
yet idare âmirinin hüsnüniyetine dürüstlüğüne 
ve halka vereceği itimata bağlıdır. Eğer idare 
âmiri itimat hissini halka veremezse o vilâyette 
asayiş olmadığı gibi, muhtelif dairelerde de hu
zur olmaz. 

Meselâ : Bolu'nun Düzce kazasında Aynalı 
köyde bir vatandaşın 70 bin lira parası ile 45 
bin lira değerinde altınları, dövülerek gasbedil-
di, soyuldu. Failler 6 ay olmasına rağmen or
tada yok. 

Düzee'de otobüste Orhan Saraç isminde bir 
vatandaş vurularak öldürüldü. Failler ortada 
yok. 

Yine Düzee'de Pazar yerinde bekçi failleri 
yakalamak isterken ateş edilerek yaralandı Fa
iller ortada yok. 

Jandarma Onbaşısı Pazar yerinde yaralandı. 
Failler ortada yok. 

Düzce Ceza Hâkiminin gece evi taşlanarak 
camları kırıldı. Failler ortada yok. 

Düzce adliye emanet dairesi soyuldu, 30 ta
banca çalındı. Failler ortada yok. 

Yine Düzee'de Hazine avukatı Iköyde dövü
lüyor. 

Gerede'de, Panayır yerinde oyun çadırından 
tabanca ile ateş edilerek yaralananlar oluyor. 
Tabanca ve faili yok. 

Yine G-erede'de savcı mektepte öğretmenler 
ve talebeler önünde 'bık öğretmeni tokatlıyor. 
Kaymakam şikâyet vâki olmıasm diye dayak 
yiyen öğretmeni ve diğer öğretmenleri tehdiid-
ediyor. Vilâyetten ses yok. 

Daha fazlasını saymak istemiyorum, birçok 
vakalar mevcut. Şank'taki kadar değil, fakat 
Merkezi Hükümet olan Ankara'nın 190 'kilomet
re yakınında hudut komşusu bulunan bir vilâ
yette emniyetsizlik havası hüküm sürmekte, 
sebepleri neler olabilir diye araştırılmamakta-
dır. Bunlar bir idare âmirini alâkadar eden hu-
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«uslardır. Bu emniyetsizildklerm yanı ibaşında 
•başka idari hatalar da mevcuttur : 

Bolu Belediyesi halk nazarında biır dedikodu 
mevzuu olur. İdaresizlik ve yapılan tasarruflar
dan vatandaş şikâyetçidir. Bâzı şikâyetler Da
hiliye Vekâletine ve Reisicumhura kadar intikal 
ettirilmiş durumdadır. Evet, bunları kısa da 
olsa huzurunuzda gözleriniz önüne sererken hü
zün ve acı duymaktayım. Bunlar neden oluyor? 
tzaiha devam edelim : 

Bir idare âmiri emrinde bulunan jandarma 
kumandanı, emniyet müdürü ile sokakta kol-
kola gezer, lokalde kâğıt oynar, lokantada 
içerse madunluk, mafevktik durumunu çok ille-
ri götürürse, o vilâyette emniyet işlerinin yo
lunda gittiğine hükmetmek yerinde olamaz. 

Biir idare âmiri akşamcı olur ve sokak mey
hanesinde demlenirse, o vilâyette idare âmirin
den disiplin beklemek ve kendisine saygı duy
mak hayal olur. 

Yine idare âmiri eli cebinde akşamları mek
tep 'tatilinde kırtasiye dükkânı önünde kız tale
be ve kadın seyrederse, o vilâyette idare âmiri 
sevgisi, saygısı aramak mümkün olamaz. 

O idare âmiri ki, kazalara içki ve kadın için. 
gittiği şayi olur ve bu sözler ortalığa yayılırsa, 
o vilâyette huzur ve rahatlıktan bahsedilemez. 
Daha hakkında çıkanları saymıyacağım. Son 
olarak Akçakoca kazasında 1961 yazında bir 
kadın meselesinden gazinoda meşhur bir vatan
daştan tokat yediği şüyu bulursa, o idare âmi
rine olan emniyet, sevgi, saygı hisleri yok olur. 
Huzur ve bitaraf hareket, demokrasiye inanç 
sarsılır. 

Sayın Senatörler, bunların hepsini bir tara
fa bırakıyorum, sözlerimin başındaki noktaya 
dönüyorum : 

27 Mayıs İhtilâlinden sonra, İhtilâl Hükü
metinin getirmiş olduğu ve halen aynı vilâyet
te kalan, tasarruflar yapan bu valilerin tasar
rufları göz önünde tutularak demokrasiyi kur
mak ve bitaraf idare âmiri lüzumuna inanmak 
istediğimiz bu devrede değişiklikleri yapmak 
zaruretiindeyiz. Bu hakkı 'bugünkü Hükümetten 
istemek (bizler için yerinde bir hak olduğu ka
naatindeyim. 

Sözlü sorumun mahiyetini hüsnüniyetle ka
bul etmesini ve tetkiklerini yaparak lütfen biz-
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leri huzura kavuşturmasını Dahiliye Vekilin
den istirham ediyorum. Hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Sayın İçişleri Babanı. 
İÇİŞLERİ BAKANI HIFZI OĞUZ BEKA-

TA (Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım.; 
ıSayın arkadaşımız Bolu Üyesi Rahmi Arıkan'-
m 'konuşmasını dinlediniz. Herşeyden önce bir 
zihniyeti düzeltmeye mecburum. O zihniyet şu
dur: Benden evvelki Dahiliye Vekili arkadaşı
mın, valiler arasında nakil, terfi ve tâyinler 
yapmasına hâkim olan 'zihniyet, 27 Mayıs İn
kılâbı tasarruflarının ortadan kaldırılması zih
niyeti değildir. Sadece, o günün icaplarına göre 
lüzum ve zaruret görülmüş bulunan ve idari ta
sarruf yetkisinde olan Ibir işlemin yapılmasın
dan ibarettir. O halde arkadaşımın buraya ge
tirmiş olduğu, inkılâbın yapmış olduğu tasar
rufları yeni 'bir kararname ile 'bertaraf etmek 
cinsinden bir ızihniyet içişleri Bakanlığında yok
tur. 

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Öyle bir şey
den bahsetmiyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

İÇIŞLER! BAKANI HIFZI OĞUZ BEK-
ATA (Devamla) — İkincisi; bu tâyin, nakil, 
terfi ve diğer işlemler; bir vekâletin kendi yet
kilerimi, kendi takdir ölçülerini, kendi tasar
rufları içinde dile getirmesi, tatbikata koyma
sıdır. 'Bunu yaparken hâkim olan prensip şu
dur: Bir vekâlet teşkilâtının düzenli gitmesi 
için, "kendisine muhtelif kanallardan intikal et
miş ve değerlendirilmiş bulunan hükümlere gö
re hareket edilir... 

Bunu arz ettikten sonra; arkadaşımızın sı
raladığı meselelerin hangi zamanlarda ve hangi 
tarihlerde 'olduğunu bilmiyorum. Ama Bolu vi
lâyetinin en >çiok asayişle ilgili vakalarının Düz-
ce'de çeşitli sosyal münasebetler yüzünden ol
duğunu arkadaşım da bilir. Bu gibi hâdiseler, 
zamanında adlî ve idari kanallara intikal eder, 
takifoedilir; Devletin gücü ve imkânlarının eriş
tiği noktaya kadar da müessir tedbirler alınır. 

Şimdi sıon noktaya gelelim; bu kürsüden za
man ızaman valilerin çeşitli şekillerde icraatları
nın veya. ef'alinin intikal ettirildiğim görüyo
ruz. Ben şahsan bunu yerinde bulmuyorum; 
Çünkü, bir valinin icraatının, tasarruflarının 
ve :ef'alinin değerlendiriiere<k hükme bağlanacak 
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olan yerin adı içişleri Bakanlığıdır. Kendisini 
müdafaa imkânına sahibolmıyan ve Devletin 
kaderi ile ilgili meseleleri eline tevdi ettiğimiz 
valileıri, bir Ibir bu kürsülere getirip, biraz ev
vel arkadaşTmm ifade ettiği gibi delik deşik 
edersek. Devlet idaresi, Devlet haysiyeti iki 
paralık olur. Eğer, arkadaşımın söylediği söz
lere, (elbette ki, bâzı mesnetleri ifade ediyor) 
inanıyorsak, bunun için yapılacak hareket bir 
valinin haysiyetinin bu kürsüden delik deşik 
edilmesi değil, İçişleri Bakanlığına müracaat 
edilmesidir. Eğer ben vazifemi, tahkik netice
sinde bir şekle bağlamazsam, Senato ve Mec
liste valiler hakkında tâyin, nakil kararı veril
mez; benim hakkımda takdir hakkı kullanılır. 
O halde, yanlış bir hususun düzeltilmesi için ar
kadaşımız fırsat verdiği için müteşekkilim. Kay
makamları, valileri ve idare âmirlerini bu kür
süye şahsi takdirlerimize göre getirir ve 'onları, 
'kendilerini müdafaa etmelerine imkân verme
den tek. taraflı, haklı haksız - hâdiseleri bir ya
na bırakıyorum; sadece bir zihniyeti arz edi
yorum. - buırada ortaya kor, vilâyette sokakta 
dolaşamıyacak derecede yüz kızartıcı hareket
ler yapan insan haline korsak, bizim Hükümet 
otoritemizin, Devlet anlayışımızın hali ne 
folur?... 

Bu hususta içişleri Bakanı olarak 'zihniyeti
min ne olduğunu arz edeyim: Valiler hakkın
da, hüküm yetkisi bana aittir. Benim hakkım
daki hüküm yetkisi ise, Millet Meclisine ve 
Cumhuriyet 'Senatosuna aittir. (Orta sıralar
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Son ,soz sora sahibinindir. Sa
yın Arıkan, bu hakkınızı istimal; buyuracak 
mısınız ? 

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Biır dakikanızı istirham edece

ğim Sayın Arıkan. Ahvali şahsiye ile ilgili ka
nun tasarısına oyunu kullanmıyan sayın senatör 
var mı?.. (Var sesleri) Oyunu kullanmıyan sena
törler lütfen kullansınlar... 

Oyunu kullanmıyan sayın senatör var mı?.. 
Yiok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

Buyurun, ıSayın Arıkan. 

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; ben huzurunuza Da
hiliye Vekilinin vermiş olduğu cevaplarda iki 
noktayı belirtmek için çıkmış bulunuyorum. 
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Ben, 27 Mayıs tasarruflarını ve zihniyetini or
tadan kaldırmak için, diye bir şey söylemedim. 
Dediğim aynen şöyledir: 27 Mayısta i§ başına 
getirilen valiler ihtilâlin ıbâzı tasarruflarını 
yapmışlardır. Binaenaleyh ıbunlar halk naza
rında bitaraf sayılmıyorlar. Benim dediğim bu. 
27 Mayıs tasarruflarının ve zihniyetinin orta
dan kaldırılması giıbi 'bir şey ne aklımdan ge
çer ne de böyle bir şey söyledim... 

İkinci olarak, ıbu icraatın 'bu kürsüden söy-
lonmemesi lâzımdır, dediler. Arkadaşlarla bir
likte, eski Daihiliye Vekiline giderek, mütaad-
dit defalar durumu anlattık. Maalesef bu hu
susta hiçbir netice alamadığımız için bu sözlü 
soruyu getirmeliye mecbur olduk. 

Hürmetlerimle arz ederim. 

BAŞKAN — Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi Cev
det Geboloğlu'nun, Bitlis Tütün Fabrikasının 
modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne düşü
nüldüğüne dair, Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü sorusu (6/114) 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu burada mı? 
Burada. Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı? Yok
lar. Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanları
na giren ve kazanan talebelere dair, Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/115) 
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14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Burhanet-

tin Uluç'un, M arsal Plânı gereğince kurulmuş 
bulunan Paris'teki Avrupa İktisadi îş Birliği 
Teşkilâtı nezdindeki Heyete dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu (6/118) 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Uluç? Bura
da. Sayın Ulaştırma Bakanı? Burada. Soruyu 
okutuyorum. 

23 . 10 .1962 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Marşal Plânı gereğince kurulmuş bulunan 
Paris'teki Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 
nezdindeki Heyete, 1949 başlarında, Ulaştırma 
Bakanlığı ve ona bağlı müstakil Umum Müdür
lükleri temsilen, o zaman bu işlerle meşgul olan, 
Ulaştırma Bakanlığı Tarife ve Ticaret Dairesi 
Başkanı Dr. Rüçhan N. Akıncı muvakkaten mü
şavir olarak gönderilmiştir. 

Bilâhara 5412 sayılı Kanunla Milletlerarası 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtının kurulması üzeri
ne Ulaştırma Bakanlığının tasvibi ile mezkûr 
Teşkilâtın Paris'teki Heyetinin İktisat Delege
liğine tâyin olunmuştur. Delege olarak kaldığı 
müddet zarfında Avrupa İktisadi İş Birliği Teş
kilâtı İktisat Komitesi, Ulaştırma Komiteleri ve 
diğer komitelerinde ve bir müddet Paris'teki 
NATO Teşkilâtının bâzı komitelerinde Türkiye'
yi temsil etmiş ve Avrupa Konseyinde de mem
leketimizi ilgilendiren muhtelif iktisadi konu
ların müzakeresinde bulunmuştur. 

1958 yılı Ağustos ayında Milletlerarası İkti
sadi İş Birliği Teşkilâtı merkez teşkilâtında açık 
bulunan ikinci derece kadrolu Daire Başkanlı
ğına tâyin olunmuş ve birinci dereceye de terfi 
etmiştir. 

Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtının 
6 . 7 . 1960 tarih ve 13 sayılı Kanunla Maliye 
Bakanlığına bağlanması üzerine, Maliye Ba
kanlığı, eski Bakanlığı olan Ulaştırma Bakan
lığına, 5412 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi ge
reğince bir göreve tâyini için yazmıştır. Ulaştır
ma Bakanlığınca Maliye Bakanlığına, o tarih
te, kadro ve maaş derecesine muadil bir vazife 
mevcudolmadığı bildirilmiştir. 

20 Kasım 1961 de ise kadro ve maaş derece-
sina muadil bir kadro boşalmasına rağmen bu
güne kadar tâyini yapılmamıştır. Halen Mali
ye Bakanlığından açık maaşı almaktadır. 

Milletlerarası iktisadi İş Birliği Teşkilâtı 

BAŞKAN — Sayın Geboloğlu burada. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı? Yoklar. Soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'ın, Türkiye'deki göçmenlere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/116) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat? Yoklar. So
ru sahibi bulunmadığından gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, merkezi İzmir'de kurulacak olan 
«Ege Tütüncüler Bankası» na dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/117) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat? Yoklar. So
ru sahibi bulunmadıklarından gelecek birleşime 
bırakılmıştır. 
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kurulduğu zaman bu teşkilât» tâyin edilecek 
memurların haklarını korumak için 5412 sayılı 
Kanuna bir 4 neü madde konulmuştur. Bu 
maddede aynen şöyle denilmektedir: «Madde 
4. — Devlet daireleri ile Devlet ekonomi ku
rumlarından bu kanuna bağlı aylıklı kadrolara 
nakil ve tâyin edilenlerden teşkilâtta kalmaları 
zarureti zail olanlar bu vazifelerde kazandıkları 
haklara göre eski daire ve teşekküllerdeki boş 
kadrolara tereihan tâyin olunurlar.» 

Maliye Bakanlığı da Ulaştırma Bakanlığına 
gönderdiği yazıda bu maddeyi zikretmektedir. 

Kanun tasarısı gerekçesinde bu madde için: 
«Devlet daireleriyle İktisadi Devlet Teşekkülle
rinden nakil veya istifa suretiyle Milletlerarası 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtının aylıklı kadrola
rına tâyin edilenlerden Teşkilâtta kalmaları-za
rureti zail olması dolayısiyle ayrılanların eski 
daire veya müeseselerdeki müktesep haklarına 
muadil boş kadrolara tereihan tâyin edilmeleri 
muadelete uygun görülmüştür.» olduğu belirtil
miş ve Bütçe Komisyonu raporunda da aynen: 
«İkinci ve üçüncü maddeler ayniyle kabul edil
miş ve dördüncü madde, bu Teşkilâta geçecek 
memurların memurluk haklarının devamı esası
na göre, tekrar eski dairelerine dönüşlerinde 
haklarında yapılacak işlemin daha vazıh suret
te ifadesi temin edilmiştir.» denilmektedir. 

Bu 4 ncü madde, gerekçesi ve Bütçe Komis
yonu raporundan da anlaşılacağı veçhile, Mil
letlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtından eski 
daire veya teşekküllerine dönen memurların 
kazandıkları haklara göre eski daire veya teşek-
küllerindeki boş kadrolara tereihan tâyini eri 
hiçbir kayıt ve şarta tabi olmadan yerine geti
rilmesi mecburiyeti olan katî ve sarih bir hü
kümdür. 

Ayrıca buna ilâveten, 6 . 7 . 1960 tarih ve 
lo sayılı Kanunun, yeniden tâyini yapılmayan 
ve eski dairelerine dönecek memurların hakla
rını bir kat daha korumak için geçici 2 nci mad
desine bir fıkra konmuştur. Bu fıkrada aynen 
şöyle denilmektedir: «Diğer Devlet daireleriyle 
kurumlardan naklen tâyin edilmiş bulunanlar
dan yeniden tâyini yapılmayanların eski daire 
ve müesseselerine intikali 5412 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesi dairesinde cereyan eder.» 

Yukarıda mâruz kanun hükümlerinin sara
hati karşısında diğer bakanlıklar ve müessese-
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ler eski daire; ve müeseselerine dönen memurla
rını tereddütsüz tâyin ettmişlerdir. 

Ulaştırma Bakanlığı da diğer bakanlıklar ve 
müesseseler gibi 5412 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesi ve l.'î sayılı Kanunun geçici 2 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasındaki katî ve sarih hü
kümlerini neden bugüne kadar yerine getirme
miş, Doktor Rüçhan N. Akıncı'nm tâyini yapıl
mamıştır? 

Sözlü olarak Ulaştırma Bakanı tarafından 
cevaplandırılmasına delâletlerinizi arz ederim. 

Senatör 
Burhanettin Uluç 

BAŞKAN -- Ulaştırma Balkanı Sayın Hifaü 
Öçten. 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Sivas) — Çok muhterem arkadaşlarım., Sayın 
C. Senatosu' Üyesi Burhanettin Uluç'un benden 
vâki soruşuma huzurlairınızda cevap verıiyoruın : 

Ulaştırana Bakanlığı Tarife ve Ticaret Da
iresi Başkanı 'ilken 1949 yılında Milletlerarası 
Avrupa İktisadi İş Birliği Teşkilâtına tayin 
olunan ve bu teşkilâtın Maliye Bakanlığına bağ
lanması üzerine 1960 yılı Haziran ayında kadro 
dışı kalan ve haleni Maliye Bakanlığından açık 
maaşı almakta bulunduğu anlaşılan Rüçhan 
Akıncı'mn 5412 sayılı Kanunun 4 ncü madde
si gereğince Bakanlığımız teşkilâtına bugüne 
kadar tâyin edilmemesi sdbefei sorulmaktadır. 

Rüçhan Akıncı, Ulaştırma- Bakanlığında Ta
ltife ve Ticaret Dairesi Reisi iken, 1949 yılında 
5412 sayılı Kanunla kurulan Milletlerarası İk
tisadi İş Birliği Teşkilâtında bir vazifeye tâyin 
'edilmiş ve 1958 yılma kadar Paris'te vasrife gör
müştür. 

1958 de bu teşkilâtın Türkiye'deki merkez 
dairesi olan Dışişleri Bakanlığı Milletlerarası 
İktisadi İş Birliği Umum Müdürlüğü emrine 
•atanmış ve burada çalışmakta iken, adı geçen 
teşkilâtın 13 «ayılı Kanunla Maliye Bakanlığı
na bağlanması üzenine de 1960 ta açıkta kalmış
tır. Ve halen de Maliye Vekâletinden açık maaşı 
almaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Muhterem Senatör 
arkadaşımızın iddia ettiği giibi, 5412 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesine göre biz bu memura 
münhal kadrolarımızda vazife vermek mecbu
riyetindeyiz. Bu tâyine halen amade bulunmak
tayız. Yalnız, adı geçen Rüçhan Akıncı, kadro 
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değil, muayyen unvan istemektedir. Halen mün
hal bulunan müsteşarlığa, olmadığı takdirde Ve
kilin başmüşavirini müsteşarlığa tâyin etmek 
suretiyle inhilâl edecek başmüşavirliğe tayinlini 
istemiştir. O zamanki Vekil arkadaş tarafından, 
bu talep Anayasanın 105 nci maddesine, kanun 
hükmüne ve idari tasarrufa mugayir olduğu 
için tâyin edilmemiş olan adı gecen Rüçhan 
Akıncı, Devlet Şûrasına dâva açmıştır. Dev
let Şûrasında dâva görülürken, bu zat bana baş
vurmuş ve banla da aynı iddia ile müsteşarlığa 
veya 'başmüşaviri müsteşarlığa tâyin etmek su
retiyle açılacak olan kadroya tayinlini istemiştir. 

Şurasını arz ederim ki, bu mesele, nihayet 
(bu arkadaşla Bakanlığım 'arasında kanuni bir 
tasarruf anlayışı meselesidir. Buna rağmen 
Devlet Şûrasına başvurmuştur. Devlet Şûrası 
hailen bu iddiasını reddetmiştir. 

Vekâlet kadrosunda ise halen, 125 lina ma
aşlı müsteşarlık makamından Ibaşka, bir açık 
kadro yoktur. Fakat Bakanlığa 'bağlı müessese
lerde nu arkadaşın 'maaşına muadil vazifeler 
'bu'lunalbilir. Kendisi normal talepte bulunsaydı 
bu talebi şimdiye kadar çoktan yerine getirile
cekti. Nitekim birbuçuk sene evvel Demizbank-
taiki müşavirliğe tâyin edildiği halde bu vazi
feye gitmemiş, bu iddiasından vazgeçmiş ve tâ
yinini de istememiştir. 

Yüksek Heyetiniz takdir ^buyurursunuz ki, 
müsteşarlık; vazifesi: Bakanlığın en mühim sevk 
ve idare mevkiıidir. Binaenaleyh, Vekil Anaya
sanın 105 nci 'maddesinin açık hükmüne göre, 
mesuliyetini paylaşacağı arkadaşı seçehilir. Seç
tiği, anlaştığı arkadaşı ile teşriki mesai edebilir. 
Bu mevki (boş ise, tâyini yapacak Vekil, onun 
üzerinde hassasiyetle durur ve onun mesuliyeti
ne ancak o şekilde iştitfaik edebilir. 

Devlet Şûrasına açtığı dâvadan da anlaşıldı
ğı üzere, bu arkadaş bir müsteşarlık vazifesini 
ifa edecek durumda, değildir. Müsteşar olacak 
zat münhasıran Ibenim namıma, adıma imza ata
caktır. Buna iştirak etmiş, onun mesuliyetini 
almış mevkide Ihir insan olarak bu mesuliyete 
iştirak edeceğim talbiîdir. Ehliyetlinle v.s. durum
larına inanmadığım bir insanı hem istediği va
zifeye alıamam. Beni 'buna hiçbir makam, kanun 
zorlıyamıaz. Nitekim, Devlet. Şûrası da bu fikre 
iştirak etmiş ve adı geçenin isteği reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşımızın sözlü sorusundan 
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anlaşıldığına göre mevzu kendisine yanlış ak
setmiştir. Biz kendisini tâyine hazırız; fa
kat istediği vazifeye tâyini için bir mecbuıryet 
yoktur. Bu bakımdan, müracaat ettiği takdir
de kadrosuna uygun bir vazifeyi kendisine vecr-
miye hazırız. 

BAŞKAN — Sayın Burhanettin Uluc. 
I5URHAMETTİN UUUÇ (Oumhurbakamn-

ca S. Ü.) —- Muhterem arkadaşlar, Ulaştırma 
Bakanı muhterem Rifat Beyefendiye soruma. 
cevap lüt funda. bulunduğundan dolayı, teşek
kür ederim. 

Rüçhan Akıncı hakkındaki düşüncelerine 
de ayrıca,teşekkür ederim. 

Rüçhan Akıncı, senelerce ımemieıkeitiimizi 
dışard'a, temsil etmiş, muvaffak olmuş, Ameri
ka 'da iktisat tahsil etmiş, zamanın (Başvekili 
tarafından ki, o Başvekil halen Başvekildir, 
takdir edilmiş, memleketimizin genç ımünevver 
bir 'evlâdıdır. Bugün iktisadi fcalıkımma mev
zuu ele alınmıştır. Her halde memleketin böy
le genç bir evlâdını 'bir tarafa atıp bırakma-
imalıyız. 

Ulaştırma Bakanının tayin 'mevzuundaki 
•düşünceleri de hakikaten isabetlidir. Kendi
lerine teşekkür ederim. Hepinizi de saygı ile 
selâmlarım, 'arkadaşlar. 

'BAŞKAM —-• Soru cevaplandırılmıştır. 
Ahvali şailısiye ile il'gili belge örneklerinin 

parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması 
hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bul ummasına dair 
kanun tas'arısının ikinci oylanması sonucunu 
arz ediyorum. |Oylamaya 90 üye katılmıştır. 
Ret ve çekimser yoktur. Tasarı İçtüzüğün 
144 n.cü (maddesi gereğince, kanunlaşmıştır, 
arz ederim. 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit T ev f ih Okyayuz'un, İşçi Sigortaları tara
fından Ankara'da Hazine, belediye ve özel ida
reden satınalınan Akköprü'deki arsalar üzerin
de inşa edilen Varlık Mahallesine dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/120) 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Okyayuz? Yok. 
Bir defaya mlahsus olmaık üzere, gelecek, bir
leşime bırakılmıştır. 
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16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat Öztürkçine'nin 10 Kasım 1938 saat 9 u 5 
geçe, ile 10 Kasım 1962 saat 9 u beş geçe ara
sındaki saat farkına dair, Tarım, İçişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/121) 

BAŞKAN —. Sayın Öztürkchıe? Yok. 
4 . 12 . 1962 tarihli ıbirleş'imcle de 'bulunmadık
larından sözlü sorulan düşmüştür 'efendim. 

17. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Tu
rizm Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir tu
ristik harita Hatay'ın kendi millî hudut
ları içinde gösterilmesine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/122) 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz? Yok; «ora
ları gedecek birleşime 'bırakılmıştır efendim. 
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18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin İstanbul'un nâzım plânına 
dair, Bayındırlık ve İmar ve İskân Bakanla
rından sözlü sorusu (6/123) 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine? Yok: som
ları gel'ecek birleşime bırakılmıştır efendim. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabrı Çağlayangîl'in, mahalli seçimlerin ne 
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/124) 

BAŞKAN — Soru sa'hibi 'izinlidir. Sorusu 
avdetine tehir edilmiştir. 

Yüksek Heyetinizin aldığı karar veçhile 
12 . T2 . 1962 Çarşamba günü saat 15 de top
lanılmak 'üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18.05 

•»*»» 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Nevşehir ilinin inşası yarım kalmış olan 
Sümerbank Pamuk Sanayii Tekstil Fabrikasına 
dair yazılı soru önergesi ve Sanayi Bakanı Fethi 
Çelikbaş'ın cevabı (7/62) 

25 . 10 . 1962 
O. Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ
letlerinizi saygılarımla arz ve rica ederim. 

Ragıp Üııer 
O. Senatosu Üyesi 

Nevşehir ilinde inşaası yarım kalmış olan Sü
merbank Pamuk Sanayii Tekstil Fabrikası yeri
ne bir envai fabrikası kurulması düşünülüp düşü
nülmediğinin bildirilmesini rica ederim. 

T. C. 
Sanayi Bakanlığı 4 . 1 . 1963 

Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 
Sayı : 1/4 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
3 1 . 10 .1962 tarih, 1973 - 1817/7162 sayılı ya

zılarına : 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp üner'in 
Nevşehir'deki natamam fabrikanın yerine bir en
vai fabrikası kurulmasının mümkün olup olmadı
ğına dair yazılı soru önergesi cevabı ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Fethi Çelikbaş 
Sanayi Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Dr. Ragıp Üner'
in 25 . 10 . 1962 tarihli yazılı soru önergesi hak
kında Sanayi Bakanlığı cevabı : 

Soru : 
Nevşehir ilinde inşaası yarım kalmış olan Sü

merbank Pamuklu Dokuma Fabrikası yerine bir 
çuval fabrikası kurulmasının düşünülüp düşü
nülmediğinin bildirilmesi. 

Cevabı : 
Kurulmasına teşebbüs edilerek bilâhara terk 

edilmiş bulunan Nevşehir Pamuklu Dokuma 
Fabrikasının geçirdiği safhalar ve sebepleri hak
kında sayın soru sahibinin bu husustaki diğer 
bir sorusu dolayısiylo evvelce Bakanlığımızca 
geniş bilgi verilmiş idi. 
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Halen bina inşaatı tamamlanmamış ve bilû

mum makine ve tesisatı, bâzı fabrikaların tevsiin-
dc değerlendirilmek üzere Sümerbank'a devredil
miş bulunan Nevşehir'deki tesisin Çuval Fabri
kası haline ifrağı da mümkün görülmemektedir. 
Zira; Sümerbank tarafından kanaviçe ve çuvallık 
bez imal edilmek üzere Taşköprü'de kurulmuş bu
lunan Kendir Fabrikasının, mahsul bölgesinde 
kuru!mas olmasına rağmen, kendir lifinden imal 
etmekte olduğu çuval ve kanaviçelerin maliyeti
nin piyasa fiyatlarına nazaran çok yüksek teza
hür etmesi dolayısiyle, ithal malı jüt elyafı kul
lanmak suretiyle faaliyetinin devam ettirilmesi 
yoluna tevessül edilmiş bulunulmaktadır. Bu du
rumda dahi mezkûr fabrika, kendire nazaran da
ha ucuz bir hammadde olan jütten imal ettiği çu
vallık bez ve kanaviçeleri satmakta müşkülât çek
mektedir. 

Bu bakımdan, Nevşehir'deki natamam tesis
lerin çuvallık bez imal edecek bir fabrika haline 
ifrağı, mezkûr tesisin Taşköprü'dekine nazaran 
kuruluş maliyetinin daha yüksek tecelli etmesi ve 
kendir bölgesinden uzak bulunması dolayısiyle 
daha zararlı neticeler verecek ve fabrikanın zarar 
nisbeti, terk edilmiş projeden de yüksek olacaktır. 

Nevşehir'deki tamamlanmamış fabrika binala
rının başka hizmetlerde değerlendirilmesi gaye
siyle Sümerbank tarafından mahallinde etütler 
yaptırılmış ise de, vilâyetin zirai mahsulleri ve 
ekonomik durumu da nazara alınarak bölgenin 
kalkındırılmasını sağlıyacak bir tesisin kurulması 
imkânı bulunamamış ve bunlardan ancak millî 
eğitim hizmetlerinde istifadenin mümkün olabile
ceği kanaatine varılmıştır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Afyon, üyesi Rei
sim Hancıoğlu'nun, 27 Mayıstan evvel hastalık 
iye sair sebeplerle yurt dışında bulunup bugüne 
kadar yurda dönmemiş olan düşük D. P. millet
vekillerine dair, yazılı soru önergesi ve Adalet 
Bakanı Abdülhak Kemal Yör'ûk'ün cevabı (7/63) 

31 . 10 . 1962 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanlığından 

yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini say
gı ile arz ederim. 

Afyon Senatörü 
Dr. Rasim Hancı oğlu 

1. Yassıada mahkûmlarının affına dair 
olan 78 sayılı Kanuna göre düşük T). P. millet
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vekili olup da 27 Mayıstan evvel hastalık ve 
sair sebeplerle yurt dışında bulunup bugüne ka
dar yurda dönmemiş olanlar için ne gibi bir 
işlem yapılacaktır'"! 

2. Bu şahıslardan adresleri malûm olanlara 
her hangi bir tebliğ yapılıp yapılmadığının ya
zılı olarak bildirilmesini saygı ile rica ederim. 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 

C. î. G. Müdürlüğü 
Rayı : 29305 

12. 1962 

Konu : Senatör Rasim Hancıoğlu'
nun soru önergesi hakkında : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdür

lüğü ifadesiyle alman 6 . 11 . 1962 gün, 1398/ 
1734-7/63 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi Rasim 
IFaucıoğlu imzalı, yazılı soru önergesinde; 

«l. Yassıada mahkûmlarının affına dair 
olan 78 sayılı Kanuna göre düşük D. P. millet
vekili olup da 27 Mayıstan evvel, hastalık ve 
sair sebeplerle yurt dışında bulunup bugüne 
kadar yurda dönmemiş olanlar için ne gibi bir 
işlem yapılacağı;» 

«2. Bu şahıslardan, adresleri malûm olanla
ra her hangi bir tebliğ yapılıp yapılmadığının 
yazılı olarak bildirilmesi;» 

Bakanlığımizdan istenmektedir. 
1. Anayasayı ihlâl suçundan Yüksek Ada

let Divanınca mahkûm edilenlerin, cezalarının 
kısmen affı hakkındaki 78 sayılı Kanunun bi
rinci maddesi hükmünce Türk Ceza Kanununun 
146 ncı maddesi uyarınca mahkûmiyetlerine ka
rar verilmiş olanların işbu mahkûm iyetleriyl e 
ilgili ilâmlarında yazılı muvakkat hürriyeti 
bağlayıcı cezalarından dörder senesi affedilmiş 
bulunmaktadır. 

Bahis konusu kanun yurt dışında bulunma
ları sebebiyle, Yüksek Adalet Divanınca duruş
maları yapılamıyanlar hakkında her hangi bir 
hükmü ihtiva etmemektedir. 

Bu itibarla, sorguları yapılamıyan bu gibi 
şahıslar hakkındaki duruşmaların usul hüküm
lerine tevfikan muvakkaten tatiline karar ve
rilmiş olmasına göre bunların kanuni müddet 
içerisinde mahkemeye şevklerine imkân hâsıl 
olduğu takdirde duruşmalara devam olunması 
kanun iktizasından bulunmaktadır. 
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2. Bu şahıslardan adresleri malûm olanlara 

tebligat yapılıp yapılmadığı hususunda Bakan
lığımızda her hangi bir malûmat mevcut değil
dir. 

Keyfiyetin önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulması arz olunur. 

Abdülhak Kemal Yörük 
Adalet Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk 
Işık'ın, Başkale Hidro - Elektrik tesisatına dair 
yazılı soru önergesi ve İmar ve, İskân Bakanı 
Fahrettin Kerim Gökay'ın cevabı (7/65) 

20 . 11 . 1962 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Özet : 
Başkale Hidro - Elektrik tesisatı 
hakkında yazılı soru önergesi 

Başkale Hidro - Elektrik tesisatı hakkında 
aşağıda yazılı soruların Sayın imar ve iskân 
Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 

Faruk Işık 
Van 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

1. iller Bankasınca yaptırılmakta olan Baş
kale Hidro - Elektrik inşaat ve tesisatı için : 

a) 26 . 12 . 1961 tarihli soruma verilen 
12 . 1 . 1962 tarihli cevapta yazılı miktara ilâ
ve olarak bu tarihten sonra mütaahhitlere para 
ödenmiş midir, ödenmiş ise miktarı nedir? 

b) Ayrıca aynen verilen malzeme var mı
dır, varsa bedeli ne kadardır? 

2. Bu iş için belediyenin bankaya borcu 
halen neye baliğ olmuştur? 

3. Bu tesisatın kabulü yapılmış mıdır? 
4. Heyelan dolayısiyle inkıtaa uğrıyan elek

trik cereyanı ne zaman tekrar verilecektir? 
5. Yeniden cereyan temin edilinceye kadar 

Umum Müdürlükçe vadedilmiş olan dizel mo
toru mahalline gönderilmiş midir, gönderilme
miş ise ne zaman gönderilecek ve faaliyete ge
çirilecektir ? 
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T. C. 

imar ve iskân Bakanlığı 7 . 12 . 1962 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : Ök. : 12913-1444 

Özü : Yazılı soru Hık. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 21 . 11 . 1962 tarih ve 1459 - 7/65 -

1900 sayılı yazıya k. 
Cumhuriyet Senatosu Van Üyesi Faruk Işık'

ın Başkale Hidro - Elektrik tesisatı hakkında
ki 'sorusunun cevaplandırılarak, ilişikte sunul
duğunu arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. F. K. Gökay 
imar ve iskân Bakanı 

Başkale Hidro - Elektrik tesisatı ile ilgili 
soruların cevapları. 

1. İller Bankasınca yaptırılmakta olan Baş
kale Hidro - Elektrik inşaat ve tesisatı için; 

Soru : a) 26 . 12 . 1961 tarihli soruma ve
rilen 12 . 1 . 1962 tarihli cevapta yazılı mik
tara ilâve olarak bu tarihten sonra mütaah
hitlere para ödenmiş midir, ödenmiş ise mik
tarı nedir? 

Cevap : 12 . 1 . 1962 tarihli cevapta yazılı 
miktarlara ilâve olarak bu tarihten «onra in
şaat mütaahhidi Mustafa Bayraktar'a 27 . 6 . 
1962 tarihinde 40 912,04 lira, isale kanalın
daki heyelanın ıslahı için inşaat ımütaahhidi-
niıı yapacağı işlere karşılık ödenmek üzere 
2 . 8 . 1962 tarihinde belediyeye 10 000 lira, 
elektrik kısmı mütaahhidi Turgut öztaşkm'a 
5 . 7 . 1962 tarihinde 4 474,80 lira ve işçileri
ne ödenmek üzere belediyeye 2 . 8 . 1962 ta
rihinde 7 500 lira olmak üzere ceman 62 886,84 
lira ödeme yapılmıştır. 

Soru : b) Ayrıca 'aynen verilen malzeme 
var mıdır, varsa bedeli ne 'kadardır? 

Cevap : Ayrıca aynen verilen 'malzeme yok
tur. 

Soru : 2. Bu iş için belediyenin bankaya 
borcu halen neye baliğ olmuştur? 

Cevap : Hidro - elektrik tesisinden dola
yı belediyesi İller Bankasına halen 644 137,36 
lira borçlu bulun maktadır? 
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Soru : 3. iBu. tesisatın'kabulü yapılmış mı

dır? 
Cevap : Tesisin inşaat kısmının geçici ka

bulü 30 . 9 . 1961 tarihinde yapılmış olup 
kesin kabulü henüz yapılmamıştır. Elektrik 
kısmının geçici kabulüne 12 . 9 . 1962 tari
hinde gidilmiş ise de, isale kanalındaki heye
lan sebebiyle türbin grupımu yüklemek imkâ
nı bulunmamış ve dolayısiyle kabul tecrübe
leri ve kabulün yapılması mümkün olamamış
tır. 

Soru : 4. Heyelan dolayısiyle inkıtaa uğrıyan 
elektrik ceryanı ne zaman tekrar verilecektir? 

Cevap : Isale kanalında vukubulan heye
lan sebebiyle yapılacak tadilâta ait lüzumlu 
bütün arazi çalışmaları tamamlanmış ve mer
kezde «İller Bankasınca» proje tanzimine 
başlanmıştır. Proje Ocak 1963 tarihine ka-

11.12 .1962 O : 2 
dar ikmal edilecek ve 1963 yılı inşaat mevsi
minde iş bankaca emaneten yaptırılacaktır. 
Tesis en geç Kasım 1963 sonunda tamamla
narak işletmeye açılacaktır. 

Soru : 5. Yeniden ceryan temin edilinceye 
kadar umum müdürlükçe vadedilmiş olan di
zel motoru mahalline gönderilmiş midir, gön
derilmemiş ise ne zaman gönderilecek ve faa
liyete geçecektir1? 

Cevap : Hidro - elektrik tesisinin ikmal ve 
işletmeye açılmasına kadar; şehre cereyan ve
rilmek üzere İller Bankasınca muvakkat bir 
dizel ıgrupunun (tesisi uygum görülmüştür. 
31 . 10 . 1962 tarihinde mahalline sevk edile
rek banka tarafından emaneten montajına 
başlanmış olan dizel yrupu ile Aralık ayı için
de beldeye ceryan vermek mümkün olacaktır. 
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Ahvali Şahsiye ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak
kındaki 26 Eylül 1957 tarihli Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanuna 

verilen oyların sonucu 

(Kanun (kabul ©dlillmişitir..) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : Q0 

Kabul edenler : Q0 
Reddedenler 0 
Çekinserîer 0 

Oya katılmıyanlar : 93 
Açık üyelikler ; ? 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuncr 
itefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Ka ravelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran fkkay. 
Haydar Tunç kan al; 
Muzaffer Yurda kııler 

GENEL OYLA SECİ I 
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Ilancıoğîu 
Mustafa Yılmaz ince 
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişirotrlu 
Hıfzı Oğuz Bekata j 
ltif.it Etker 
Sabit Kocabeyoğlu | 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabrı Topçııoğlu 

BÎTLlS 
Cevdet Gcboloğlu 

BOLU 
ilah m i A tıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 
Hali t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 
Ilışan Hâımiıt Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Kelimi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
lîahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

edenler] 
| GÜMÜŞANE 

ifa!it Zarbım 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
j Vehbi Altsoy 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Nurullah Esat Sümer 

KARS 
Sırrı Atalay 

[ Mehmet Jlazcr 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci A rı 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulaşman 

KONYA 
I Sedat Çumralı 

Mustafa Dineklî 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

I Ahmet Onar 
KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 
MARDİN 

Kemal Ora,l 
Abdiükerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Baüır 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezdğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâm i üren 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Ksat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlıı 

VAN 
Faruk Işık 
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C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkûh.'. 
Amil Artus 
Hidayet Aydmer 

[Oya katili 
Kadri öztaş 
Hasan Ala Türker 

C. Senatosu B : 15 11.12 .1962 O : 2 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkûh.'. 
Amil Artus 
Hidayet Aydmer 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbav 

Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulu§ 
Âdül Ünlü 

[Oya katılmıyarilar] 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

TABİÎ ÜYELER 
Fahri özdilek 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp ö-nal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Oelâl Teıvük Karasa-
p&n (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
Marnsın* Ulusoy (I.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
iskender Cenap Ego 
Osman Sainı Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
ihsan Sabr: Oağlayan-
gil '(t)1 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Calhit Ortaç 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 
Rasiım Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

Naci Toros 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Mehmet, lzrnen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
'Suat-Seren (iB.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Ba§ak 
Ethem Menemencioğiu 
Rifat öztürkçkıe 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tamman 
Berç Turan 

İZMİR 
izzet Bir ant 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis» Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçjligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğhı (I. Ü.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeıkd Tuluna.\ 

Nüvit Yetikin (I.) 

MANİSA 
Emim Açar 
Ferit Alpiskeaııder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Ata&uğun 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
(Bşk. V.) 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ahmet Çekenroğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 
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TRABZON 
Şevlkıöt Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

0. Senatosu 
Reşat Zaloğhı 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

B : 15 11.12.1962 O 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYEI.ER 

Esat Çağa 
Sahir Kurutluofflu 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 2 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ONBEŞİNCİ BİRLEŞİM 

11.12.1962 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh

san Sabri Çağlayangil'e izin verilmesi hakkın
da Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/157) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

1. — Ahvali şahsiye ile ilgili belge örnek
lerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tu
tulması hakkındaki 26 Eylül 1957 tarihli Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, 
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları. (M. 
Meclisi 1/128, C. Senatosu 1/78) (S. Sayısı: 14) 
[Dağıtma tarihi: 3 .12 .1962] 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Veysi 

Yardımcı'nm, Doğu ve diğer illerde jandarma 
ve zabıta kuvvetlerinin zaman zaman vâki şi
kâyetlere karşı aldıkları tedbirlere dair 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/99) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Fehmi Baysoy'un, 1 Ağustos 1962 tarihinden 
beri İstanbul - Ankara yolunda kaç trafik ka
zası olduğuna dair Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/105) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, ilk ve orta dereceli okul
lara dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/104) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri'nin Talaş nahiye
sinde Kayadibinde tehlikeye mâruz kalan 54 

evin kalkması için ne zaman ve hangi raporlara 
müsteniden karar verildiğine dair, İmar ve İs
kân Bakanından sözlü sorusu (6/107) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce 
lal Ertuğ'un, Almanya'ya giden Türk işçilerine 
dair Çalışma Bakanından sözlü sorusu (6/108) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, İmar plânında sanayi böl
gesi olarak kabul edilen mmtakalara su ve elek
trik verilemediğine dair İçişleri, Sanayi ve İmar 
ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu (6/109) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Rasim Giray'm, son üç yıla ait okul inşaat ve 
tahsisatlarına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/111) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tevfik İnci'nin, su ürünlerinin istihsali ve 
ihracatımızın geliştirilmesine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/112) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Arıkan'ın, bir kararname ile yerleri değiş
tirilen 43 valiye dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/113) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Gebeloğlu'nun, Bitlis Tütün Fabrikası
nın modernleştirilmesi ve tevsii hakkında ne 
düşünüldüğüne dair, Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü sorusu (6/114) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Bitlis Üyesi 
Cevdet Geboloğlu'nun, bu yıl Ankara ve Orta -
Doğu Teknik Üniversitesinin giriş imtihanları
na giren ve kazanan talebelere dair, Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

12. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'ın, Türkiye'deki göçmenlere dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/116) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Hilmi Onat'ın, merkezi İzmir'de kurulacak 

(Arkasında) 
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olan «Ege Tütüncüler Bankası» na dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/117) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Burfha-
nettin Uluç'un, Marşal Plânı gereğince kurul
muş bulunan Paris'teki Avrupa iktisadi İş 
Birliği Teşkilâtı nezdindeki Heyete dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/118) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un, İşçi Sigortalan tara
fından Ankara'da Hazine, belediye ve özel ida
reden satınalınan Akkoprü'deki arsalar üzerin
de inşa edilen Varlık Mahallesine dair Çalışma 
Bakanından sözlü sorusu (6/120) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin 10 Kasım 1938 saat 9 u 5 
geçe ile 10 Kasım 1962 saat 9 u beş geçe ara
sındaki saat farkına dair, Tarım, içişleri ve 
Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/121) 

17. — ^Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Ca-
vit Tevfik Okyayuz'un, Suriye'nin Şam Tu
rizm Dairesi Müdürlüğünce hazırlanan bir tu
ristik haritada Hatay'ın kendi millî hudut
ları içinde gösterilmesine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/122) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin istanbul'un nâzım plânına 
dair, Bayındırlık ve imar ve iskân Bakanla
rından sözlü sorusu (6/123) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi İh
san Sabri Çağlayangil'in, mahallî seçimlerin ne-
zaman yapılacağına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/124) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı 65 e ek) [Dağıtma ta
rihi : 18.10.1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLEK 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

1. — Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Anaya
sa ve Adalet ve Bütçe komisyonları raporla
rı (M. Meclisi 1/179, C. Senatosu 1/106) (S. 
Sayısı : 15) [Dağıtım tarihi : 6 . 12 . 1962] 
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Dönem : 1 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 15 
Millî Güvenlik Kurulu kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Anayasa 
ve Adalet ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 1/179, 

C. Senatosu 1/106) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 157) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 20 . 10 . 1962 
Sayı : 1071 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 10 . 1962 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Millî Güvenlik Kurulu hakkındaki kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

NOT ; Bu tasarı 6.4. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 14, 19 . 9 . 1962 ve 19 . 10 . 1962 tarihli 116, 118 ve 133 ncü birleşimlerinde öncelik ve ivedilik
le görüşülerek kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatonu, 
Millî Savunma Komisyonu. 

Esas No: 1/106 
Karar No: 9 

25 . 10 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 .10.1962 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edilen 
Millî Güvenlik Kurulu Kanunu tasarısı ilgili Bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakleri ile komis
yonumuzda görüşüldü, 

Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne ve havalesi gereğince Bütçe 
Komisyonuna tevdi bu vurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan Başkanvekili 
0 . Başkanlığınca Seç. Üye Tabiî Üye 

Kâzım Orbay Fahri Özdilek 

Tabiî üye C. Başkanlığınca Seç. Üye 
Mucip Ataklı Necati özdeniz 

ıSözcü 
Manisa 

Emin Açar 

Erzurum 
Rahmi Sanalan 

Kâtip 
Ankara 

Mansur JJlusoy 

Samsun 
Cahit Tokgöz 
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Bütçe Komisyonu raporu 

21 . 11 . 1962 

YÜKSKK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 . 10 . 1962 tarihli 133 ncü Birleşiminde kabul edilerek, Cumhuriyet 
Senatosu Millî Savunma Komisyonunca da aynen kabul edilen Millî Güvenlik Kurulu kanunu ta
sarısına dair kanun metni, Komisyonumuza havale edilmekle, ilgili Hükümet temsilcileri hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Anayasanın 111 nci maddesi Millî Güvenlik Kurulunu müstakil bir organ olarak ihda^ et
miştir. 

Anayasanın 110 ncu maddesinin 2 nci fıkrasında, Millî Güvenliğin sağlanmasından mütevellit 
T. B. Millet Meclisine karşı Bakanlar Kurulunun mesul sayılması (keyfiyeti, Millî Güvenlik Kuru
lunun kendi bünyesi içinde bağımsız olarak vazife ifasına halel getirecek bir düşüncenin ifadesi 
sayılmaz. Zira Anayasada sorumluluğu, yine, Bakanlar Kuruluna vermiş bulunan Silâhlı Kuvvet
lerin hazırlanması konusu ile jgörevli Genelkurmay Başkanlığı ve Başkomutanın, Bakanlar Kuru
lu ve Başbakan ile oılian münasebetleri tasrih edilmiş olmakla beraber, istisnai ahvalde, Başbaka
nın Riyasetinden başka Millî Güvenlik Kurulunun, Bakanlar Kurulu veya Başbakan ile bir hiz
met rabıtası bulunduğuna dair, her hangi bir kayda rastlanamamaktadır. 

Güvenlik Kurulunun tadat olunan görevlerinin kapsadığı, kararlar, kesin sonuçlar jifade et-
miyecek ve dolayısiyle istişari mahiyette (sayılacak kabul edilseler bile, bu hal, Güvenlik Kuru
lunun bağımsızlığına yol açabilecek bir delâlet olmamak lâzımdır. 

Bu itibarla, Komisyonumuz Millet Meclisince kabul edilen Millî Güvenlik Kurulu kanunu ta
sarısı metninin Anayasa muvacehesindeki durumunu tâyin maksadı ile, bir kere de C. Senatosu Ana
yasa ve Adalet Komisyonunda tetkikine karar vermiştir. 

Havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur. 

Başlka n ıBaşkanvekili Sözcü 
Konya, Sakarya Ankara iBalıikesir 

Muhittin, Küuj Kâzım Yurdakul Niyazi Ağırnadı Kadri Özta$ 

Halkkâri ıKJonya Konya, Siirl 
Adil Türkoğlu Mustafa Dinekli Muammer O buz Lâtif Ay kul; 

Tabiî Üye 
Ha/ydar Tunçkanat 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/106 
Karar No: 19 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 15 ) 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 23 . 11 . 1962 

Esas No. : 1/106 
Karar No. : 23 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

(Millî Güvenlik Kurulu kanunu) tasarısının Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 10 . 1962 tarih
li 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonunun 21 . 11 . 1962 tarih ve l/106esas, 49 karar sayılı yazısiyle birlikte komisyonu
muzun 23 . 11 . 1962 tarihli toplantısında görüşülmüştür. 

Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonu, bu yazısiyle, sözü edilen kanun tasarısının Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edilen metninin Anayasaya uygunluğu bakımından, komisyonumuzun 
görüşünü sorduğu için, komisyonumuz, görüşmelerini bu bakımdan yapmış ve aşağıdaki sonuçla
ra varmıştır : 

1. Anayasamızın bu konu ile ilgili hükümleri, 110 ve 111 nci maddelerinde yer almıştır. 
2. Bu hükümlere göre, Millî Güvenlik Kurulu, Millî Güvenlik ile ilgili kararların alınması ve 

koordinasyonun sağlanması için, gerekli temel görüşleri Bakanlar Kuruluna bildirmekle görevlidir 
ve görevleri bu konularla ilgili Bakanlar ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Temsilcilerinden ku
rulur, Kurula, Cumhurbaşkanı ve bulunmadığı zaman da Başbakan Başkanlık eder. 

Adı geçen Kurul, bir icra organı değildir, Bakanlar Kuruluna yardımcı olan bir organdır. Zira, 
Millî Güvenliğin sağlanmasından ve Silâhlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından, T. B. M. Mec
lisine karşı sorumlu olan organ, Bakanlar Kuruludur. İcraya taallûk eden karar ve tedbirleri Ba
kanlar Kurulu alacak ve Millî Güvenlik Kurulu, Bakanlar Kurulunun sözü edilen konularda ala
cağı karar ve tedbirlere ait temel görüşleri, bir yardımcı organ olarak, Bakanlar Kuruluna bildi
recektir. 

3. Millet Meclisi tarafından kabul edilen metin, yukarda 2 nci maddede zikredilen esaslara 
uygundur. 

Kuvvet temsilcilerinin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları olarak ifade edilmeleri, 
mevzuatımıza göre realitenin ifadesidir. 

Millî Güvenlik Kurulu üyesi olan Bakanlardan başka Bakanların da, görüşülen konuların ma
hiyetlerine göre ve Başbakanın daveti üzerine Kurul toplantılarına katılmalarını da tabiî ve fay
dalı saymak gerekir. 

Millî Güvenlik Kurulunun, sözü edilen konulara ait görüşlerini; Bakanlar Kuruluna ait ka
rar halinde bildirmesi de tabiîdir. Çünkü, müteaddit şahıslardan kuruludur, aralarında şu veya 
bu konuda görüş ayrılığı olabilir ve kararlarını, oy birliğiyle alabileceği gibi oy çokluğu ile de 
alabilir. Burada önem taşıyan nokta, Bakanlar Kurulunun, Millî Güvenlik Kurulu tarafından 
karar halinde bildirilen temel görüşleri aynen kabul ve icraya mecbur olup olmadığı noktası
dır. Anayasamız böyle bir mecburiyeti kabul etmemiş ve Millî Güvenlik Kuruluna, Bakanlar Ku
rulu için sadece bir yardımcı organ saymıştır. Millet Meclisi tarafından kabul edilen metin, bu 
esasa tamamen sadık bulunmaktadır. 

4. Başbakanlık Müsteşarı ile Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterinin, Başbakanın daveti üze
rine, oy kullanmamak şartiyle, Millî Güvenlik Kumlu toplantısına katılmalarında da Anayasamı
za aykırılık yoktur. Zira, kendileri, Millî Güvenlik Kurulunun üyesi değillerdir, görevlerinin 
mahiyeti itibariyle toplantıya katılmalarında, kendilerinin aydınlanmaları ve Millî Güvenlik Ku
ruluna bâzı konularda aydınlatıcı bilgiler vermeleri bakımından, ancak fayda düşünülebilir. 

5. Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kurulmasında ve Genel Sekreterin oy kullanma
mak şartiyle Millî Güvenlik Kurulu toplantılarına katılmasında Anayasaya aykırılık yoktur. Gö-
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revi olan bir Kurulun göreviyle ilgili büro işlerini yürütmek üzere bir büro teşkilâtına sahibol-
masmdaki lüzum ve zaruret aşikârdır. 

tşbu istişari rapor, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
(Bu kanunda) 

Başkan Sözcü Kâtip 
Bursa Tokat İstanbul C. Bşk. Kontj. 

Şeref Kayalar Zihni Betil Fethi Başak Âmil Artııs 

İzmir 
İzzet Birand 

Ordu 
Zeki Kumrulu 

Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/106 
Karar No. : 54 

29 . 11 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 19 . 10 . 1962 tarihli 133 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle kabul edi
len Millî Güvenlik Kurulu kanunu tasarısı ilgili Hükümet temsilcilerinin de iştirakiyle komisyo
numuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarıdaki kadrolar üzerinde yapılan müzakerelerde memleketin ciddî ve hayati konularına 
taallûk eden Millî Güvenlik işlerinin arzu edilen tarzda neticelendirilmesi ve randımanın daha 
verimli olması mülâhazasiyle Bakanlıklarca daimî kadronun ihdasının talebedildiği ve bu fikre 
Hükümet tarafından da iştirak edilerek 418 aded daimî kadronun kabul olunduğu neticesine va
rılmıştır. 

5399 sayılı Kanunun tatbikatı esnasında Bakanlıklardan alman 30 kadar muhtelif kademe
deki kadrolarla faaliyette bulunduğuna göre Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği için ta
sarıya konmuş bulunan 18 kadronun da âzami tasarrufa riayet edilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinde kurula verilen çok şümullü görevlerin; bu mahdut kadro ile gö
rülmesinde güçlük çekilebileceği beyan edilmiş tasarruf mülâhazasiyle asgari kadro ile çalışma 
cihetine gidilmiştir. 

Tasarının 8 nci maddesi 2 nci fıkrasındaki «geçici ve belli bir süre için alınacak olan memur
lar üzerinde durulmuş ve fakat verilen izahatla bunların tasarıda derpiş olunan ihtisas komite 
ve komisyonlarında muayyen bir işin muvakkat bir zamanda bitirilmesi maksadiyle geçici ola
rak alınacaklara inhisar ettiği anlaşılmıştır. Binaenaleyh bunların daimî kadroya ilâveten daimi-
yet arz edecek mahiyette olmadıkları görülmüştür. 

Tasarının 10 ncu maddesi 1 nci fıkrasında 5399 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıldığı söy
lenmekte olmasına rağmen 2 nci fıkrasında yürürlükte bulunan mevzuatla Millî Savunma Yük
sek Kuruluna ve Genel Sekreterliğine verilmiş olan görevler Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliğince yürütülür denilmesi müphem görülmüş ise de tasarının gerekçesinde bu maddeden ne 
kasdedildiği etraflıca izah edildiği görülmüş ve değişiklik için ciddî sebebolmadığı neticesine 
varılmıştır. 

Hükümet temsilcilerinin verdikleri izahat ve gerekçede tafsilen arz edilen hususlar komisyo
numuzca da uygun görülmüş ve Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin aynen kabul 
edilmiştir. 
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Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su

nulur. 
Komisyon Başkanı 

Konya 
M. Kılıç 

Başkan V. 
(Sakarya 

K. Yurdakul 
Muhalefet şerhim eklidir 

Bu T. Sözcüsü 
Tabiî Üye 

S. Gürsoytrak 

Balıkesir 
K. öztaş 

Muhalefet şerhim eklidir 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

Muhalefet şerhim eklidir 

Konya 
M. Dinekli 

İmzada bulunamadı 

MUHALEFET ŞERHİM 

Memleketimizde çalışan memurların 180 000 de bine yakını ancak ihtisas mevkilerinde çalışmak
tadırlar. îşbu kanuna ekli cetvelde ise 18 kadronun 15 i ihtisas mevkiidir. 

3656 sayılı Kanuna göre Devlet teşkilâtında aranılan vasıfta kimse bulunmadığı takdirde ihti
sas mevkileri ihdas edilebileceğini âmirdir. Halen bu vazifelerde çalıştırılan arkadaşlar ihtisas mev
kilerinde müstahdem bulunmadığına ve Devlet kadrolarının hudutsuz genişlediğine göre mezkûr 
cetveldeki memuriyetlerin ihtisas mevkii olarak muhafazasına muhalifim. 

Salkarya 
Kâzım Yurdakul 

Balıkesir 
Kadri öztaş 

Ayrıca bu kadroların fazla olduğu ve asgari hadde indirilmesi, Hükümet için de ayrı bir karar 
mercii şeklinde anlaşılmasına müsait hüküm bulunmaması lüzumuna kaaniim. 

Ankara Senatörü 
Niyazi Ağırnaslı 
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MİLLET MECLÎSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METtN 

Millî Güvenlik Kurulu kanunu 
tasarısı 

Kuruluş ve görevler 

MADDE 1. — Anayasanın 
111 nci maddesi gereğince 
«Millî Güvenlik Kurulu» ku
rulmuştur. 

Millî Güvenlik Kurulu Cum
hurbaşkanının, hazır bulun
madığı zaman Başbakanın Baş
kanlığında Başbakan, Devlet 
Bakanı ve Başbakan yardımcı
ları, Millî Savunma, İçişleri, 
Dışişleri, Maliye, Ulaştırma ve 
Çalışma Bakanları ile gündem
le ilgili olarak Başbakanın da
vet edeceği diğer Bakanlardan 
ve; 

Genelkurmay Başkanı ile 
Kara, Deniz ve Hava Kuvvet
leri Komutanlarından kurulur. 

MADDE 2. — Millî Güvenlik 
Kurulu : 

Millî Güvenlikle ilgili karar
ların alınmasında ve koordi
nasyonun sağlanmasında Ba
kanlar Kuruluna yardımcılık 
etmek üzere : 

a) Millî Güvenlik politika
sının esaslarının hazırlanması 
ve bu politikanın tadil ve tas
hihi, 

b) Bu esasların uygulan-
masiyle ilgili olarak Millî Gü
venlik konularının her biri 
için millî plân ve programla
rın hazırlanması, bunların ta
hakkuku için nihai ve ara he
deflerin tesbiti ve bu konudaki 
faaliyetlerin ahenkleştirilmesi, 

c) Bütün Devlet teşkilâtı
na her türlü özel müessese ve 
teşekküllere ve vatandaşlara 
düşecek topyekûn savunma ve 
millî seferberlik hizmetlerinin 

MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ 

METÎN 

Millî Güvenlik Kurulu kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞI METÎN 

Millî Güvenlik Kurulu kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -^ Millet Mecli
since kabul edilen metnin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi Metni 

ve sorumluluklarının tesbiti ve 
bu konuda lâzımgelen kanuni 
ve idari tedbirlerin alınması, 

ç) Bakanlıklar tarafından 
hazırlanacak Millî Seferberlik 
plânlarına (Sivil Fevkalâde 
Hal plânlarına) temel olacak 
esasların tesbiti, bu plânların 
ahenkleştirilmesi, izlenmesi ve 
değerlendirilmesi, 

Gibi Millî Güvenlikle ilgili 
temel görüşleri Bakanlar Ku
ruluna bildirir. 

MADDE 3. — Başbakanlığa 
bağlı «Millî Güvenlik Kurulu 
Genel Sekreterliği» kurulmuş
tur. Görevleri : 

a) Millî Güvenlik Kurulu
nun 2 nci maddede gösterilen 
görevleriyle ilgili çalışmaları 
ve incelemeleri yapmak, tek
lifleri hazırlamak, 

b) Millî Güvenlik Kuru
lunca teklif ve Bakanlar Kuru
lunca tasvibedilmiş olan bil
cümle karar, prensip ve plân
lar ile bu konudaki mevzuatın 
sorumlu organlarda tatbikatı
nı takibetmek ve bu maksatla 
belirli zamanlarda raporlar ha-
zırlıyarak Millî Güvenlik Ku
ruluna sunmak, 

c) Millî Güvenlik Kurulu 
ile ilgili toplantıların hazırlık
larını yapmaktan ibarettir. 

Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreterliği çalışmalarında 
Bakanlıklar, ilgili daire ve te
şekküllerle iş birliği yapar. 

MADDE 4. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreteri, Ge
nelkurmay Başkanının inhası 
ve Başbakanın teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca atanır. 

— 7 — 
Millî Sa. Ko. B. (Ko. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 3 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 4 ncü madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi Metni 

Toplantı ve kararlar 

MADDE 5. — Millî Güven-
lik Kurulu ayda bir defa top
lanır. Ayrıca Başkanın göste
receği lüzum üzerine de topla
nabilir. 

Kurul kararlarını çoğunluk
la alır. Eşitlik halinde Başka
nın bulunduğu tarafın oyuna 
itibar olunur. 

Millî Güvenlik Kurulu Ge
nel Sekreteri Kurul toplantı
larına katılır, oya katılmaz. 

Başbakanlık Müsteşarı, Dış
işleri Bakanlığı Genel Sekre
teri Başbakanın daveti ile Ku
rul toplantılarına katılabilirler 
fakat oya katılmazlar. 

Kurul gerektiğinde lüzum 
gördüğü vazifelileri ve uzman
ları da istişare için çağırabilir. 

Kurul, aldığı kararları Ba
kanlar Kuruluna bildirir. 

MADDE 6 . - 2 nci madde
de yazılı görevlerle ilgili etüd, 
plân ve teklifleri Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği 
ile iş birliği halinde hazırla
mak ve gerektiğinde danışma 
vazifesini görmek üzere «ihti
sas Komiteleri» kurulabilir. 

Bu Komitelere; görüşülecek 
konuya göre hangi vazifelile
rin katılacağını Millî Güvenlik 
Kurulu Genel Sekreterinin tek
lifi üzerine Başbakan kararlaş
tırır. 

MADDE 7. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği
nin kuruluş, görev, yetki ve 
çalışma usulleri, Millî Güven
lik Kurulunca hazırlanıp Ba
kanlar Kurulunca çıkarılacak 
bir yönetmelikle belirtilir. 

_ 8 — 
Millî Sa. Ko. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 6 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. Ko. 

MADDE 5. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 5 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 6 ncı madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 7 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi Metni 

Diğer hükümler 

MADDE 8. — Millî Güven
lik Kurulu Genel Sekreterliği
nin kadrosu, bu kanuna bağlı 
cetvelde gösterilen aylıklı kad
rolarla, Millî Güvenlik Kuru
lunun teklifi üzerine Bakan
lar Kurulunca tesbit edilen ve 
Başbakan tarafından Bakan
lıklar, katma bütçeli daireler, 
kamu iktisadi teşebbüsleri ve 
kanunla kurulu banka ve ku
rumlardan geçici ve belli bir 
süre için veya mesailerinin bir 
kısmını hasretmek üzere alına
cak memur ve hizmetlilerden 
ibarettir. 

Başbakan tarafından alına
cak memur ve hizmetlilerin da
ireleriyle bağlılıkları saklı ka
lır. Bunların aylık, ücret ve 
diğer bütün özlük hakları bağ
lı bulundukları yerlerce sağla-
mr.-

Bu kadrolarda çalıştırılan 
subaylar hakkında 1281 sayılı 
Kanun ve bu kanunu tadil 
eden 6577 sayılı Kanunun hü
kümleri uygulanır. Subaylar 
burada çalıştıkları müddetçe 
kendi bakanlıkları kadrosunda 
çalışmış sayılırlar. 

MADDE 9. — İlişik cetvelde 
yazılı aylıklı kadrolar 3656 sa
yılı Kanuna bağlı bir sayılı 
cetvelin Başbakanlık kısmına 
eklenmiştir. 

MADDE 10. — 5399 sayılı 
Millî Savunma Yüksek Kurulu 
Kanunu ve Millî Güvenlik Ku
rulu Kanununa aykırı olan hü
kümler yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

Yürürlükte bulunan mevzu
atla Millî Savunma Yüksek 
Kuruluna ve Genel Sekrterliği-

Millî Sa. Ko. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. Ko. 

MADDE 8. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 8 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 9 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 10 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 9 ncu madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 10 ncu mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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ne verilmiş olan görevler Millî 
Güvenlik Kurulu ve Genel Sek
reterliğince yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nuna göre Bakanlar Kurulun
ca tesbit edilecek kadrolara lü
zumlu elemanlar alınıncaya ka
dar Millî Savunma Yüksek Ku
rulu Genel Sekreterliğinde ça
lışmakta olan subay, uzman, 
memur ve hizmetliler bu gö
revlerine devam ederler. 

MADDE 11. — Bu kanun 
yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 12, — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

_ 10 — 

Millî Sa. Ko. B. Ko. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisince kabul edilen met
nin geçici madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 11 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Millet Mecli
since kabul edilen metnin 12 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Metne bağlı cetvel aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Millet 
Meclisinin kabul ettiği geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 11 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Mecli
sinin kabul ettiği 12 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Metne bağlı cetvel aynen 
kabul edilmiştir. 

]). Memuriyetin ııev'i 

2 Başnıüşavlr (İhtisas yeri) 
3 Müşavir (İhtisas yeri) 
4 Müşavir (İhtisas yeri) 
4 Uzman (İhtisas yeri) 
5 Uzman (İhtisas yeri) 
3 Hukuk Müşaviri 

Millet Meclisinin kabul ettiği 

CETVEL 

Aded 

1 
3 
2 
3 
2 
1 

Maaş 
tutarı 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 
1 500 

I). Memuriyetin nev'i 

3 Mütercim 
7 Personel İşleri Şefi 
7 Evrak Şefi 

Aded 
4-

1. 
1 

Maaş 
tutarı 

1 500 
800 
800 

18 

»>©-<£22E 


