
£ Ö N £ M : I C İ L T : 8 TOPLANTI : 2 

CUMHURİYET SENATOSU 
U T A N A K D E R G I S I 

•tf«*» 

Otuzikindi Birleşim 

24 A . Î9S3 Perşembe 

İçindekiler 
Sayfa 

198 
198 
199 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Gelen kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının Genel Kuru

la sunuşları 199 
Başkanın 
A) 1963 malî yılı Bütçe kanunu tasa

rısının Karma Komisyondaki görüşmeleri-' 
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tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
.metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet • Komisyonu raporu (M. Meclisi 
3/21; C. Senatosu 1/144) (S. Sayısı : 52) 201: 

202 
3. — Hayvan hırsızlığının men'i hak

kındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı-. 
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nununun 69 ncu maddesinin (b) fıkrasının 
tadili hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul edilen metni (M. Meclisi 2/187, 
C. Senatosu 2/41) (Millî Savunma Komisyonu
na) 

Raporlar 
2. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
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Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuri
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poru (M. Meclisi 1/347, C. Senatosu 1/164) 
(S. Sayısı : 55) 230:246 
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3. -•- Asker ailelerinden muhtacolanlara yar
dım yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin son fıkrasının kaldırılmasına dair kanım 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/197, (O. Senatosu 1/146) 
(Gündeme) 

4. - Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Mecli
si 1/347, C. Senatosu 1/164) (Gündeme) 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi ve Cum
huriyet Senatosu İçtüzük tasarısının komisyon
dan gelen maddeleri üzerinde bir süre görüşül
dü. 

24 . 1 . 1963 Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
8uad Hayrı Ürgüplü Amasya 

Macit Zer en 
Kâtip 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



B t R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 
KÂTİPLER : Sakıp önal (Adana) Nizamettin Özgül (Gaziantep) 

(BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayımız vardır, müzake
reye (başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Başkanın 
A) 1963 malî yılı Bütçe 'kanunu tasarısının 

Karma Komisyondaki görüşmelerinin sona er
diğine, 28.1.1963 Pazartesi ıgünü üyelere tevzi 
olunacağına ve bütçe müzakerelerinin 30.1.1963 
Çarşamba günü başlıyacağma, 

B) Arka arkaya üç oturumda bulunmı-
yan üyelerin izinsiz sayılmalarına dair karar 
tatbikatının devam ettiğine, bundan sonra 
oturum aralarında da yoklama yapılacağına, 

O) Üyelerin haftalık izinler için Başkan
lığa, haftayı aşan izinler için de Başkanlık 
Divanına müracaat etmeleri gerektiğine dair 
sözleri. 

BAŞKAN — Evvelâ 'Başkanlık Divanının 
bir iki maruzatı vardır, onu Genel Kurula say
gı ile arz etmek isterim : 

Karma Bütçe 'Komisyonu bütçe tetkikatım 
bitirmiş bulunmaktadır. Tasarı Yüce Senatoya, 
tevzi edilmek üzere, Pazartesi günü tevdi edi
lecektir. Pazartesi 28, Salı 29 günlerini Sayın 
üyelerin ve parti gruplarının te'tkikatı için 
bırakıyoruz. Çarşamba günü saat 15 te bütçe
nin tümü üzerinde müzakereye başlıyacağız. 
Anayasamızın bize tanıdığı süre içinde bitir
meye gayret edeceğiz. Program ayrıca tabedi
lecek, müzakerelere başlamadan önce sayın 
üyelere tevzi edilecektir. Binaenaleyh, arka
daşlarımızdan ve gruplardan sözcülerini biran 
evvel tesbit edip Başkanlık Divanına bildir
melerini rica edeceğiz. Bu arada bütçe bastı
rılıp Pazartesi akşamı çekmecelerinize konu

lacaktır. Fakat süre Pazartesiden itibaren baş-
lıyacaktır. 

Geçen sene Şubatın 2 sinde bütçe müzake
relerine büşhımıştık. Bu sene Şubatın 23 ü 24 ü 
bayrama tesadüf ettiği için Bütçe Karma Ko
misyonu 1963 bütçesini daha evvel vermek im
kânını bulmuş oluyor. Biz de Anayasanın tanı
dığı müddet içinde daha evvel tetkik edip Kar
ma Komisyona iade edersek, orada tekrar tet
kiki ve sonra Millet Meclisine intikali bir ni
zam içine konmuş olacaktır. Bu hususu sayın 
arkadaşlarımıza arz ederiz. 

2 nci mâruzâtımız: Aldığımız karara göre, 
3 oturuma arka arkaya iştirak etmiyen arka
daşlarımız hakkında Başkanlık Divanı izinsiz
lik kararı almış, bu durumda olan arkadaşla
rımıza kararını tebliğ etmiştir. Arkadaşları
mız mazeretlerini bildirmişler. Divan toplan
mış, ve bugün tamamlanan mazeret talepleri 
üzerine durumu tek tek tetkik edip sayın ar
kadaşlarımızın mazeretlerini kabul etmiştir. 

Yalnız, bu arada, bâzı arkadaşlarımızın Ge
nel Sekreterliğe, özel Kaleme müracaatla haf
talık izin istedikleri görülmektedir. Bu, Tüzü
ğe aykırı olduğu için, arkadaşların müracaat
larını doğrudan doğruya, bir haftalık izin için 
Başkanlığa; bir haftayı tecavüz eden izinler 
için ele 'Başkanlık Divanına yapmalarını rica 
ediyoruz. Ayrıca Başkanlık Divanı, bu kesif 
mesai sebebiyle, yoklamaların bazan celse ara
sında da yapılmasına karar vermiş bulunmak
tadır. Başka türlü ekseriyet teminine imkân 
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yoktur. Bâzı memleketlerde, gerçi, nisabı mü- ' zakere esnasında aranmaz. Yalnız ayrıca oy-
zakere aranmamaktadır. Fakat bugünkü lıalde 
bizim Tüzüğümüz nisabı müzakereyi şart ''koş
muştur. Diğer birçok memleketlerde nisabı 
müzakere, müzakereye başlanırken aranır, mü-

lam a günü ve saati tesbit edilir. Bizde İni usul 
olmadığı için, Başkanlık Divanı, müzakere es
nasında da, yoklama yapmak mecburiyetini 
hissettiğini Genel Kurula saygı ile arz eder. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Şimdi, gündeme geçmeden ev
vel Bütçe Komisyonu Sözcüsü 'Sayın Ağırnaslı 
arkadaşımızın, kanunların İçtüzükten evvel ve 
ivedilikle 'görüşülmesini teklif eden önergesini 
okutup -oyunuza arz edeceğim. 

Yüksele Başkan 1 ığa 
Bütçe müzakereleri yaklaşmakta olduğun

dan, gündemdeki kanuni arın İçtüzükten evvel 
•ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Bütçe Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

\Tivazı Ağırnaslı 

BAŞKAN -•- Sayın Ağırnaslı arkadaşımızın 
önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen işaret versinler... Kabul etmi-
yenler... Kanunların ivedilikle ve içtüzükten 
önce görüşülmesi kabul edilmiştir. 

İki önerge, daha var. tki komisyon adına, 
Sözcü ve Komisyon Başkanı Âli A'ksoy ve Selâ-
lıat'tin özgür arkadaşlarımızın 'önergeleri- var, 
'bunları okutup oylarınıza arz edeceğim. 

0. Senatosu Yüksek Başkanlığına. 
55 S. Sayılı kamın tasansı basılarak üyele

re dağıtılmış bulunmaktadır, delen kağıtlar
dan gündeme alınarak, ivedilikle, öncelikle gö
rüşülmesine müsaadelerinizi saygılarımla arz 
ederim. 

Bu kanunda Sözcü 
Çanakkale 
Âli A'ksoy 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
5Î Sıra Sayılı kanun tasarısı 'basılarak üye

lere dağıtılmış bulunmaktadır, delen kağıtlar
dan gündeme alınarak ivedilik ve öncelikli' 
görüşülmesine müsaadelerini saygılarım la arz 
ederim. 

Komisyon Sözcüsü. 
Tabiî Üye 

Selûhnttm Özgür 

BAŞKAN — Evvela Sayın Âli Aksoy arka
daşımızın önergelerini oyunuza arz edeceğim. 
Bu teklifte 55 S. 'Sayılı tasarının ivedilikle mü
zakeresi teklif edilmektedir. (Neye dair sesleri) 

•Gelen evrak arasındadır, gündemde değildir. 
Arzu ediyorsanız, önerge sahibi izah etsinler. 

Buyurun. 
ÂLÎ A-KSOY (Çanakkale) — Silâhlı Kuv

vetlerde bulunan bütün sınıflarnı askerlik müd
detlerinin iki seneye indirilmesi baklandaki bir 
kanun tasarısıdır. Bu mevzudadır. 

BAŞKAN — Tatmin etti mi arkadaşlar 1. 
(Evet sesleri) 

O halde bu önergeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul eimiyenler... Gündeme 
alınarak ivedilikle müzakeresi kabul edilmiştir. 

İkinci takrir Selâhal/tin Özîgür arkadaşımı
zın, Selâbaltin Bey acaba arkadaşlarımızı ten
vir etmezler mi? 

SELÂLİATTİN ÖZGÜR (Tabii Üye) - -
Efendim, veteriner okullarının tüzüğünün bu
günkü A nayasamız bükümlerine uydurulması 
hakkında birkaç maddeden ibaret bir tasarıdır. 

BAŞKAN —• Arkadaşımızı 'dinlediniz, ka
bul 'buyurursanız reylerinize arz ederim, nasıl 
tensilbeder.se isiz öyle yaparız. 

Kabul edenler... Etmiyenlor... Gündeme ak-
naraik ivedilikle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Şimdi biı'jnei görüşülmesi yapılacak işler
den gündemimize başlıyoruz. 

/. -— Mustafa Karasu hakkındaki ölüm ceza-
sının yerine getirilmesine dair hamın tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 'Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/16, C. Senatosu 1/143) 
(S. Sayısı : 51) (1) 

BAŞKAN — Evvela ranorıı okutuyorum, 

(1) ol S. Sayılı basma yazı tutanağın sonun* 
dadır. 
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Yüksek Başkanlığa I 

Mil]et Meclisi Genel Kurulunun 7 Ocak 
1063 tarihli 26 neı Dirlteşiniinde 'görüşülerek 
kabul edilen; İzmir ilinin Torbalı ilçesine bağlı 
Kara'kızlar köyü ITane 23, Cilt 16, Sayfa 171 
de nüfusa kayıtlı İsmail ve 'Gülsüm'den 1936 
yılında doğma Mustafa Karasu'nun ölüm ceza
sı ile ma'İDİıûmiyethıe dair kanun tasarısı Mil
let Meclisi Başkanlığının 9 Ocak 1963 tarihli 
ve 61 -171 sayılı yazıları ile O. 'Senatosu Baş
kanlığına havale olunmakla; komisyonumuzca 
tetkülk ve müzakere olundu, 

Mahkeme kararında tafsileıı yazılı olduğu 
üzere, maznun Mustafa Karasu'nun Hanife Ka-
sapoğlu'nu zorla kaçınmak istediği ve hu suçun 
icrasına mâni olmak istiyen annesi Hayriye 
Kasapoğiıvnu kasden öldürdüğü anlaşılmış bu
lunduğundan, komisyonumuzca, suçlu hakkın- I 
daki ölüm eczasının yerine getirilmesine müte
dair ilişik kanun tasarısının Millet Meclisince 
aynen kabul edilen metnine iltihak olunmuş
tur. 

'Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 'olunur. 

Başkan Tabiî Üye 
Bursa S. Karaman 

Ş. Kayalar 
(iBo kanunda sözcü) Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. A. Ünlü 
Â. Artus Aydın 
Adana O. Saim Sarıgöllü 

M. Ünaklı İmzada hıüunamadı 
(Bu kanunda Kâitip) 

İzmir 
ö. L. Bozcalı | 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
istiyen varını'?.. Yok. Maddelere geçilmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etımyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Mustafa Karasu hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesinin 2 . 10 . 1961 tarih ve esas 556, 
karar 2645 sayılı ilâuıiyle kesinleşen İzmir Bi
rinci Ağır Ceza Mahkemesinin 28 . 11 . 1960 
tarihli ve esas 1960/140, karar 1960/191 sayılı 
hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/7 ma d- j 
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desi gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan İzmir ilinin Torbalı ilçesine 'bağlı 
Karakızlar köyü Hane 23, Cilt 16, Sayfa 
171 de mukayyet İsmail ve Gülsüm'den 1936 
yılında doğma Mustafa Karasu hakkındaki iş
bu hükmün yerine (getirilmesine karar veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Eıtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza <ıwz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil-
m iştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
ve tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — Şükrü Uzunca hakkındaki ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 'Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi 3/21; C. [Senatosu 1/144) 
(S. Sayısı : 52) (1) 

BAŞKAN — Komisyonun raporunu okutu
yorum. 

Yükselt Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 Ocak, 

1963 tarihli 26 neı Birleşiminde görüşülerek 
kabul e'dilen; Çorum ilinin Orta'k'öy İlçesine 
bağlı Aşdağul köyünün Hane No. 70, Cilt No. 
2 - 5, Sayfa No. 125/72 de nüfusa kayıtlı Meh
met ve Fatma'dan 1927 yılında doğma Şükrü 
Uzunca'nm T. O. K. 450/5 ne'i maddesi gere
ğince ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair ka
nun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 9 
Ocak 1963 tarih ve 4070 sayılı yazıları ile Cum
huriyet Senatosu Başkanlığına havale olun
makla komisyonumuzca tetkik ve müzakere 
olundu. 

(1) 52. Ek Sıra Saydı basmayam tutanağın 
sonundadır. 
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Mahkeme kararında tafsilen yazılı olduğu 

üzere, maznun Şükrü Uzunca'nm aynı sebep 
ve saik altında 4 kişiyi öldürdüğü anlaşılmış 
bulunduğundan komisyonuımuzca, suçlu hak
kındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine 
mütedair ilişik kanun teklifinin Millet Mecli
since aynen kabul edilmiş olan metnine iltihak 
olunmuştur. 

'Genel Kurulun tasviplerime sunulmak üz:ere 
Yüksek (Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Tabiî Üye 
Bursa S. Karaman 

Ş. Kayalar 
('Bu kanunda sözcü) Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. A. Ünlü 
Â. Artus Ay'dın 

Adana O. Sainı Sarıgöllü 
M. Ünaldı imzada bulunamadı 

('Bu kanunda Kâltip) 
İzmir 

ö. L. Bozcalı 

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 
ist iyenl. Yo'k. Maddelere geçi'lme's'inii oylarını
za .arz ed'iyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şükrü Uzunca hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Birinci 
Öeza Dairesinin 2 Mayıs 196.1 tarihli ve esas 
1980, karar 1502 sayılı .Hamiyle kesinleşen Ço
rum Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Nisan 1960 
tarihli ve esas 958/40, karar 960/116 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/5 nci mad
desi gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan Çorum ilinin Ortaköy ilçesine bağlı 
Aşdağul köyünün 70 hane, cilt 2 - 5, sayfa 
125/72 de mukayyet Mehmet ve Fatma'dan 
19'27 yılında doğma Şükrü Uzunca hakkında
ki işbu hükmün yerine getirilmesinle karar ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum; kabul 
edenler... Etmiyenl'er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu. kanun (yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum ; kaimi edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo

rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arz ediyorum-, 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
tasarı kanunlaşmıştır. 

«9. — Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 
5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/181; C. Senatosu 1/150) (S. Sayısı: 
53) (1) 

BAŞKAN — Kısa olduğu için evvelâ Ko
misyonun raporunu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 Ocak 

1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde .görüşülerek 
kaıbul edilen; Hayvan hırsızlığının men'i hak
kındaki '5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi
nin kaldırılmasına dair kanun tasarısı Millet 
Meclisi Başkanlığının 9 Ocak 1963 tarih ve 
1784 - 8085 saıyılı yazıları ile C. Senatosu Baş
kanlığına .havale olunmakla Komisyonumuzca 
tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz Anayasanın 30 ncu maddesi
nin âmir hükmü karşısında 5617 sayılı Kanu
nun 14 ncü maddesinin kaldırılmasının zaruri 
olduğu kanısına vardığından Millet Meclisince 
kabul edilen metni aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmalk üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile ara olunur. 

Başkan (Bu Kanunda Sözcü) 
Bursa Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ş. Kayalar Â. Artus 
Adana Tabiî Üye 

M. Ünaldı S. Karaman 
CumlhurbaşkanıncaS. Ü. Aydın 

A. Ünlü O. Sainı Sarıgöllü 
İmzada bulunamadı 

(Bu Kanunda Kâtip) 
izmir 

ö. L. Bozcalı 

(t) 53 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 
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BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz 

istiyen?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza ! 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 

kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Hayvan hırsızlığının men'i 
hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
.yürütür. 

Tasannın tümünü oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tasarının 
tümü kaibul edilmiş ve tasarı kanunlaşmıştır. 

4. — Asker ailelerinden muhtaç olanlara yar
dım yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Mület Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/197; C. Senatosu 1/146) (S. 
Sayısı: 58) (1) 

BAŞKAN — Raporu 'Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Asfeer ailelerinden muntacolanlara yardım 

yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci maddesi
nin son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının, Millet Meclisinin 7.1.1963 tarihli 
26 nci Birleşiminde kabul edilen .metni; ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonu
muzda (görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde de izah edildiği üze
re, 4109 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin som 
fıkrasındaki, «Bu kararlar aleyhine her hangi 
'bir 'kanun yoliyle itiraz edilemez.» hükmü, Ana
yasanın 114 ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki, 
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«İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde, 
verigi mercilerinin denetimi dışında bırakıla
maz.» hükmiyle tearuz teşkil ettiğinden, mezkûr 
fıkranın yürürlükten kaldırılmasına mütedair 
tasarıyı, komisyonumuz uygun bularak Millet 
Meclisinin tasvibinden geçen metnin aynen ka
bulüne karar vermiştir. 

Genel Kurula arz olunmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bu Raporda Başkan 
Sözcü 

Eşrelf Ayiban 
Tabiî Üye 

Osman Koksal 
Konıyıa 

Sedat Çumralı 

Bu Raporda 
Sözcü 

Cavit Okyayuz 
İzmir 

Ömer Lûtfi Bozealı 
Maraş 

Nedim Evliya 
İmzada bulunamadı 

(1) 58 S. 
nundadır. 

Sayılı basmayazı tutanağın so-

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen var mı? Buyurun Sayın Gerger. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanunun heyeti umumiyesi iti
bariyle komisyonla mutabıkım. Hakikaten eski 
7 nci maddenin son fıkrası Anayasaya muha
lif olduğu için kaldırılması lâzım. Buna bir 
itirazım yok. Yalnız, bu fıkra hükmü kaldırıl
dıktan sonra, «nasıl olacak» diye bir sarahat 
yok. Yani, itiraz mercii neresidir?.. Eğer 4109 
sayılı Kanunda itiraz mercileri kademe ile gös
terilmişse, Danıştay kanunu ve hususi kanunlat-
tlra itiraz mercii gösterilmiyen hükümler, doğ
rudan doğruya, re'sen Devlet Şûrasına dâva 
İkamesi suretiyle halledilebileceğine göre, bu 
takdirde 10 lira 15 lira, 50 lira gibi bir as
ker ailesine yardım meselesi, bundan sonra 
yüzlerce, binlerce dâva halinde Devlet Şûra
sına aksedecek; böyle olunca da Devlet Şûrası 
bunun altından kalkamaz arkadaşlar. Bu gibi 
küçük dâvaları kazalarda, vilâyetlerde hallet
mek mümkün olabilir. Oradaki adlî merciler 
bunları halledebilirler. 

Şimdi merci tâyin etmeden, hükmü kaldıra
lım, kaza merciinin denetimine tabi tutmıya-
lım, bütün işleri Devlet Şûrasının üzerine 
yükliyelim : Bu olmaz, Devlet Şûrasının altın
dan kalkamıyacağı şekilde külfeti kendisine 
yüklemek mümkün değildir. Komisyon bizi 
lütfen tenvir buyursunlar. İcabederse bir tak
rir de vereceğim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Başka söz istiyen? Sayın ko

misyon. 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ EŞREF AYHAN (Ordu) — Muh
terem arkadaşlarım, 4109 sayılı Kanunun 7 
nci maddesinin son fıkrası «Bu kararlar aley
hine her hangi bir kanun yoliyle itiraz edile
mez» hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm ise 
Anayasanın 114 ncü maddesine aykırıdır. Bu 
bakımdan Hükümet bu tasarıyı getirmiştir ve 
Anayasaya aykırı olduğu için. kaldırılması 
istenmiştir. 

Arkadaşımızın ifadesine gelince : Aslında 
bu kanunda hiçbir itiraz mercii olmadığına 
göre, bu kalkınca demek ki, umumi hükümler 
dâhilinde muamele görecektir. Bu bakımdan 
elbette vatandaş idare heyetine itiraz edebile
cek; onun kararlarına karşı da Devlet Şûrası 
yolu açık olacaktır. Bunun için yeniden bir 
hüküm vaz'ma lüzum yoktur. Komisyonun fikir
leri bu merkezdedir. Mâruzâtım bu kadardır, 
hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Komisyonun 

izahatı bendenizi teyidediyor. Yalnız bir nok
tada kendileriyle beraber değilim. Deniyor 
ki, umumi hükümlere göre, evvelâ idare mec
lislerine v. s., ondan sonra Devlet Şûrasına 
gidecek. Bu doğru değildir. Devlet Şûrasının 
salâhiyetleri vardır. Belki hususi kanunda merci 
gösterilmemişse dâva doğrudan doğruya Dev
let Şûrasında açılır. Bu itibarla Muhterem He
yetimizden istirham ediyorum. Bir önerge ve
receğim, komisyon bunu geri alsın, kademe-
lendirsin, kademeli mercii kabul etsin, hür
metlerimle. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Vasfi Gerger arka
daşımız haklı olarak bunun kadem elen diril
mesi lâzımgeldiği fikrini müdafaa etmiştir. 
Eğer şimdiki şekliyle bu maddeyi ortadan 
kaldırırsak bütün bu işlere ait dâvaların hep
si doğrudan doğruya Devlet Şûrasına inti
kal edecektir. Devlet Şûrasına intikal etmeden 
önce ilk kademe olarak ilçe, il idare heyetleri
nin yetkili kılınmasında isabet vardır. Bu 
bakımdan önergeye iltihak edilmesini bendeniz 
do istirham ederim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Buyurun Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhterem 

arkadaşlar, Sayın Vasfi Gerger'in, Devlet Şû
rasının başına yeni bir mesele açılmaması husu
sunda gösterdikleri endişe doğrudur, ama as
ker ailelerine yardım hakkında karar verme sa
lâhiyeti kanun gereğince belediye encümenleri 
ve belediye meclislerinindir. Belediye encümen
leri ve belediye meclislerinden sâdır olan ka
rarlar karşısında itiraz mercileri belediye mev
zuatında halledilmiştir. Ve bu, vilâyet idare 
heyetidir. Orada karar verilemediği zaman an
cak Şûrayı Devlete intikal eder. Karar verecek 
heyet belediye meclisleri olduğuna göre, ayni 
yoldan vilâyet idare heyetleri nezdinde itiraza 
tâbi tutulur ve bu suretle doğrudan doğruya 
Devlet Şûrasına gitmez. 

Bu itibarla endişeye mahal yoktur. Kanunu 
haliyle çıkarmak yerinde olur kanaatindeyim, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Komisyon bu sözlerden sonra 
izahat vermeye lüzum görüyor mu? 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ EŞREF AYHAN (Ordu) —Hayı r . 

BAŞKAN — O halde sayın arkadaşımızın 
önergesini okutup oyunuza arz edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 
Maddenin, kademeli itiraz mercileri tâyin 

ve tesbit edilmek üzere komisyona geriverilme-
sini arz ve teklif ederim. 

Urfa . 
Vasfi Gerger 

BAŞKAN -— önergeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Asker ailelerinden muhtacolanlara yardım ya
pılması hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin 
son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Asker ailelerinden muhtac
olanlara yardım yapılması hakkındaki 4109 
sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrası 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

r 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 
tasarı kanunlaşmıştır. 

5. — Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 saydı 
Kanunda, açılacak iki teknik okula ilâveten Zon
guldak'ta yeni bir teknik okulu açılması hakkın
daki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/26; C. Senatosu 1/74) (S. Sayısı : 56) (1) 

BAŞKAN— Sayın Millî Eğitim Bakanı, bu
rada. Komisyon burada. 

Tasarının tümü hakkında söz ist iyen yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sayılı Kanunla 
açılacak iki teknik okula ilâveten Zonguldak'ta 
yeni bir teknik okul açılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 7475 sayılı Kanunla, Millî 
Eğitim Bakanlığınca açılacak iki teknik okula 
ilâveten Zonguldak'ta, Elektrik, Makina, Ma-

_ den ve İnşaat Mühendisliği şubelerini ihtiva et
mek üzere bir Teknik Okul açılmasına Millî 
Eğitim Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok.. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu okula ait ilişik (1) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar 5 . 7 . 1962 tarihli 
ve 58 sayılı Kanuna ekli (2) saydı cetvelin 

(1) 56 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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«Teknik Okullar» kısmına; (2) saydı cetvelde 
gösterilen kadrolar aynı kanuna bağlı (4) sa
yılı cetvelin «Teknik Okulları» kısmına eklen
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok.. Maddeyi açık ojıınuza arz ediyorum. 

RİFAT ÖZTÜRKOlNE (İstanbul) - - Mad
de hakkında söz istiyorum. (Oylama sırasında 
söz verilmez, sesleri) 

BAŞKAN —• Oylama sırasında söz veremem. 
Arkadaşlarımın söz istemede geç kalmamalarını 
rica ederim. 

Millet Meclisinin kabul ettiği maddede de
ğişiklik olduğu için maddeyi acık oylarınıza arz 
ediyorum. 

MADDE 3. — Bu Teknik' Okulun öğretim 
'binası, atelye, lâboratuvar, yurt binası, öğret
men lojmanları gibi her türlü inşaatı ve arsa
ların istimlâkini, lüzumlu her çeşit alât, teçhi
zat ve tesisatını temin etmek üzere yıllık tediye 
miktarı 6 000 000 lirayı geçmen tek şartiyle 
16 000 000 liraya kadar gelecek yıllara sâri 
taahhütlere girişmeye Millî Eğitim Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen L 
Yok. Bu maddede değişiklik olduğu için mad
deyi açık oylarınıza sunuyorum. 

MADDE 4. — Üçüncü madde gereğince 
girişilecek taahhütlerin karşılığı Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinde açılan özel bir bölüme 
konur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Üçüncü madde gereğince ya
pılacak bilûmum inşaat ve tesisat hakkında 
4304 sayılı Kanunun 3 neü maddesi ile 4470 sa
yılı Kanunun hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul' 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

.MADDE 6. — Teknik okullarda görev ala
cak profesörlere 800, doçent, öğretim görevlisi 
ve öğretmenlere 500, asistanlara 300 lira tazmi
nat verilir. 

Yukarı fıkraya göre verilecek tazminatlar, 
ilgililerin öğretim görevi dışında ve devamlı'bir 

; vazife almaları halinde kesilir. 
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! BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
İ AĞIRNASLI (Ankara), — Efendim, cetvel ih

tiyaca uygun şekilde eksiltilerek sevk edilmiş
tir. Bu husus Maliye Vekâletiyle Maarif Ve
kâletinin teması neticesinde olmuştur. 8 nci 
maddenin ikinci fıkrasındaki cetvel sehven gir
miştir, ihtiyaç yoktur. Yani, Millet Meclisin
ce kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edil
miştir. Ondan sonraki kısım fazladır. 

BAŞKAN — O halde vaziyet tavazzuh et
miştir. DaJha önce tetkik edilip, reylerinizle 
tecelli eden duruma göre, cetvellerde madde
lerle beraber kabul edilmiş oluyor. 

8 nci maddeyi oylarıni'za arz ediyorum. Ka
'bul edenler... Etmiyenler... Kabul: edilmiştir. 

Tasarının tümü, açık oya konan maddele
rin oylama neticesi alındıktan sonra oylarınıza 
sunulacaktır. 

Ö. Senatosu B : 3! 
Bu kanuna bağlı (1) sayılı kadro cetvelinde 

yer alan profesör ve doçent kadrolarına, sözü 
geçen kariyerde eleman bulunmadığı takdirde, 
öğretim görevlisi ve öğretmen tâyini yapıla
bilir. 

Ek madde — Üniversiteler Öğretim üyeleri
ne, teknik okullarında alacakları görevler do-
layısiyle ödenecek maaş ve ücretler, Üniversite
ler Kanununa göre verilen tazminata halel ge
tirmez. 

BAŞKAN — Aynı şekilde bu maddeyi, Büt
çe Komisyonumuz, Millî Eğitim Komisyonunun 
maddesi olarak kabul etmiştir. 6 nci maddeyi 
de ek madde ile beraber açık oylarınıza sunuyo
rum. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Komisyondan maddeyi vusüh-
landırmasını rica ediyorum. 8 nci madde ka
nunun yürürlük maddesidir. Halbuki Bütçe 
Komisyonunun maddesinde bir ilâve vardır. 
Cetveller hakkındaki malûmat 8 nci maddeye 
konmuştur. 8 nci maddede Millet Meclisinin 
maddesini aynen kabul ettiğine göre, alttaki 
izahatın komisyon tarafından vuzıthlandırıl
ın asım rica ederim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NİYAZİ 
AĞIRNASLI (Ankara) — Efendim, ikinci ve 
üçüncü fıkra sehven bir taibı hatası olarak kon
muştur. Yürürlük maddesi Millet Meclisinin 
yürürlük maddesi olarak aynen kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı, 8 nci madde, 
«Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yü
rütür.» diyor. Halbuki Bütçe Komisyonunun 
metninde, Millet Meclisinin 8 nci maddesi ay
nen kabul edildikten sonra, «Tasarıya bağlı ve 
Millet Meclisince kabul edilen (1) sayılı cet
vel aynen kabul edilmiştir.» 

«Tasarıya bağlı (2). sayılı cetvel Senato 
Millî Eğitim Komisyonunda kabul edilen de
ğişiklik aynen kabul edilmiştir.» diyor. 

Bu meriyet maddesinin ilâvesine dair iza- { 
hat vermenizi rica ediyorum. 

6". — X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Vekâletine olan borçla
rının 10 yü faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmi§ faizlerinin kaldirtlmasına ait ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/251, C. Senatosu 2/37) (8. Saym : 
54) (1) 

BAŞKAN —- Arkadaşlar, komisyon raporu 
ve muhalefet şerhlerinin okunmasına lüzum 
görüp görmediğinizi oyunuza arz ediyorum. 
Okunmasına lüzum görenler... Okunmasına lü
zum görmiyenler... Raporun okunmasına lüzum 
görülmemiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyip yazıl
mış olan arkadaşlarımız sırasiyle; Vehbi Ersü, 
Niyazi Ağırnaslı, Sadık Artukmaç, 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Evvelâ 
ben söz istemiştim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, söz istiyenler bana 
geldiği zaman, şu kâğıt üzerinde, 1 numara, 
2 numara diye işaret ediyorum, özür dilerim 
yalnız bana intikal etmiş olanları okuyorum. 

Sayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın arka

daşlarım, görüşmeye başladığımız kanun tasan-

(1) 54 S. S a/yılı basma/yazı tutanağın sonun-
dadır. 
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si, oiı ve onbirinci Devre milletvekillerinin Zi
raat Bankasına ve Maliye Vekâletine ödenekle
rinden doğan borçlarının, faizsiz olarak on yıl
lık taksite bağlanması ve bugüne kadar öden
memiş olmasından dolayı tahakkuk etmiş faiz
lerinin de kaldırılmasını gerektiren bir tasarı
dır. 

Kanunun başlığı dahi, kurmaya çalıştığımız 
Hukuk Devleti ilkeleri ile asla kabili telif de
ğildir. Bu hususu biraz sonra arza çalışacağım. 

Evvelâ bu borçlar nedir ve nasıl doğmuş
tur. Bilindiği üzere, yalnız milletvekillerine 
mahsus kamu oyundan gizli ve Meclis muraka
besi dışında tutulan özel bir kredi müessesesin
den doğmuştur. Yine yüksek malûmlarıdır ki, 
1954 - 1958 seçim devresinin hitamından bir yıl 
önce o zamanki siyasi iktidar, bâzı hesaplarla 
1957 sonlarına doğru seçime gitmiştir. ]957 yı
lında, seçimin yenilenmesine karar verildiği ta
rihte milletvekillerinin henüz hak etmedikleri 
1958 yılı ödenekleri için çekleri verilmiş ve bu 
çekler Ziraat Bankası tarafından da iskonto 
edilerek karşılıkları ödenmiştir. 

Böylece 1957 seçimlerinden sonra seçilen ve 
seçilnıiyen milletvekilleri hak etmedikleri bir yıl
lık ödeneklerini almış oluyorlar, işte önümüze 
getirilen bu kanunun gerekçesinde bir teamül 
haline gelmiş diye ifade edilen husus, hak edil
meden ve çalışmadan alınan, bu yıllık ödenek
lerdir. Hem bu öyle bir teamül ki, tamamiyle 
miletvekillerine mahsus, kamu oyundan gizli ve 
Meclis murakabesi dışında tutulmuş bir teamül
dür. Bu teamülün bir adı da, hak edilmemiş bir 
yıllık ödeneği, seçimlerden evvel çekmek sure
tiyle, icadedilmiş, para ile seçim kazanma usu
lüdür. 

Yine gerekçede tahsisat artıklarından mey
dana getirilen, bir avans müessesesinden bahse
dilmektedir. 

Bu müessesenin tahsisat artıklarından mey
dana getirildiği iddiası da asla doğru değildir. 
Her şeyden evvel kanunu hazırlıyanlar belki 
yanılabilir, ama komisyonlar hakikate uymıyan 
bu gerekçeleri aynen kabule her halde mecbur 
değillerdir. Bunu, bu münasebetle belirtmeyi 
bir vazife bilirim. Çünkü; bütçe ile verilen tah
sisat bakiyesi bütçe yılı sonunda iptal edilir. 
Halbuki, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün 
tahsisatlara tatbik edilen bu kanun hükmünü, 
kendi tahsisatlarına tatbik etmemiş ve her yıl 
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kabul ettiği kesinhesap kanunları ile, harcan
mamış tahsisatları katı sarf gibi göstermiştir, 
ayrıca Ziraat Bankasının Merkez Müdürlüğün
deki Meclis hesabı gayet seyyal ve devamlı bir 
durum da göstermemektedir. Bu sebeple bir fon 
teşkil edemez. Misal olarak Mayıs sonu dokuz 
küsur milyon lira iken Aralık 1962 bakiyesi 
bir küsur milyondur. Karşılığı bloke edilmeden 
bir banka bunları ödemekle mükellef değildir. 

Avans olduğu iddiasına gelince, bu iddia da 
varit değildir. Çünkü; Ziraat Bankasının mev
zuatı, Meclis üyelerine avans vermeyi imkânsız 
kıldığı gibi, bütçe sarfiyatına mahsuben, bir 
tediyede bulunmasına da cevap vermez. 

Ayrıca avansın bir vâdesi olur ve avanstan 
her hangi bir iskonto yapılamaz. Halbuki bu 
borçlar, tahsisatların kırılarak alınması suretiy
le tekevvün ettiğine göre, avans vasfını daha 
bidayetten itibaren kaybetmiş, müteselsil ke
falet esasına dayanan bir şahsi borçlanma ta
ahhüdü mahiyetini almıştır. Kaldı ki, avans 
bir ânme hizmetinin ifası için verilir. Muhase-
bei Umumiye Kanununa göre de bütçenin maaş 
ve ücret tertiplerinden, avans verilmesi asla ca
iz değildir. 

Faizsiz olarak borçların tecil ve taksitlendi-
rilmesine gelince; Cumhuriyet kurulalı beri, ge
rek Hazinenin, gerekse İktisadi Devlet Teşek
küllerinin, hiçbir alacağı faizsiz olarak tecil ve 
taksittendir! Imemiştir. Son olarak Devlet pa
rasından alçağı avansı, zamanında mahsubetmi-
yen memurların borçları da, Muhasebei Umumi
ye Kanununa göre faize tabidir. O halde, hiç
bir vatandaşa tanınmamış bir hakkın, millet 
paralarının harcanmasını kontrol için seçilen, 
milletvekillerine verilmesi, Parlâmentonun pres
tiji ile asla kabili izah değildir. Parlâmentodan, 
milletvekilleri borçlarının faizsiz ödenmesi hak
kında bir kanunun çıkması, en azından Meclis
lere karşı beslenen itimat ve saygıyı sarsıcı yo
rumlara sebep olabilir. 

Faizsiz olarak tecili talebedilen veya taksit-
lendirilmesi talebedilen ve bugün için sabık 
milletvekillerinin zimmetinde bulunan paraların 
mahiyetine de temas etmek isterim. Bu husu
sun izahı için Ziraat Bankasının kaynaklarını 
beraberce gözden geçirelim : 

Bunlar : 
1. Devlet yardımı veya Devlet hissesi, 
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2. Mevduat, yani vatandaşlar tarafından 

bankaya yatırılan paralar, 
->. Merkez Bankası reeskontlarıdır. 
Bunlardan Devlet hissesi senelerden beri 

devlet tarafından bankaya ödenmemiştir. Bunun 
miktarı takriba 800 milyon kadardır. Banka
nın 4 milyarlık aktifi nazarı itibara alınırsa, 
bu miktar ancak yüzde yirmi civarında kalır. 
(»eri kalan meblâğ hemen tamamen vatandaş
larımız tarafından ödenen mevduattan doğmuş
tur. 

Şimdi dikkatlerinizi ciddî bir noktaya çek
mek isterim. Tecil edilmek istenen, paralar, 
affedilmek istenen faiz tutarları kimin para
sıdır? Vatandaşın, parasını, onun seçtiği ve
killerine bol keseden ihsana hakkımız yoktur. 
(Millî irade de bu demek değildir.) 

Bu kanun kabul edildiği takdirde -doğacak 
mahzurları da arz etmeden geçemiyeceğim. 

Arkadaşlar, 
Yukarıdan beri, izaha çalıştığım gibi, bir 

özel hukuk müessesesinden, şahısların müte
selsil kefalet yolu ile aldıkları krediye, yani 
genel hukuk prensiplerine göre yapılmış bir 
borçlanmanın tcvlidettiği mukaveleye, ka
nun yoluyla müdahale edilmek istenmektedir. 
Sorarım sizlere, bir ikraz mukavelesinin tek 
taraflı ihlâli, yani taraflardan birinim rızası 
olmadan, kanunla Özel hukuk hükümleri ih
lâl edilirse, İra memlektete hukuki emniyet
ten bahsedilebilir mi? Bu, memlekette kur
mak istediğimiz hukuk nizamında açılan bir 
gedik ve hattâ hukuk nizamına vurulan bir 
darbe değil midir? 

Ayrıca, Türk maliyesinde, ilk defa faiz
siz borç. tecilini yeni Anayasamızda, adı ko
nulmuş bulunan, bir hukuk devletinde, mil
letvekillerine tanırsak, diğer taraftan Hazi
neye ve bankalara borçlu ve cidden ödeye-
nıiyeeek durumda olan veya ödemekte büyük 
müşkülât çekecek vatandaşlarımızı, aynı yol
da talepte bulunmaktan men edecek kudre
ti, parlâmento nereden alacaktır? Yarın bi
zim de borçlarımızı faizsiz olarak taksitlendirin, 
bunun karşısına kim çıkacaktır? Bu kanunu 
vatandaşın karşısına çıkıp müdafaa edecek, 
âdil, mantıkî ve hukuki gerekçeyi kimler ve 
nasıl ima! -edecektir? Kanunların vasıflarına 
gelince : İMİ indiği üzere kanunlar umumilik 
ve zarurilik vasıflarını taşırlar. Umumilik 

yüzünden izaha lüzum yok sanırım. Zarurilik 
yönünden ise, kanun himayesi altına almak 
istediğimiz zevatın çoğu, defalarca milletve
killiği yapmış ve yıllık tahsisatlarını defa
larca toptan, almış, içlerinde milyonerler bu
lunan, milletinin hak ve hukukunu koru
mak için, kendilerine en büyük şeref -merte
besi verilmiş olan zevat. Kaldı ki, bu zevatın, 
borçlarını ödemelerinde birçok kolaylıklar da 
gösterilmiştir. Hiçbirisine henüz bir haciz iş
lemi yapılmamıştır. Evvelâ Millî Birlik Ko
mitesi tarafından çıkarılan 172 sayılı Ka
nunla, müteselsil kefalet çözülmüş, ve halen 
de, banka kendi mevzuatı içinde, 5 yıl vâde, 
yüzde yedi faiz ile ödeme kolaylıklarını ta
nıdığına göre, bunun zarariüği -neresindedir? 

Bugüne kadar borçlarını lamameu veya kıs
men ödemiş olanlarla ödemiydiler aırasında-
ki bu farklılığın kimin lehine tecelli etmesi 
icabeder? Bunun adaletle bağda famıyaeağı 
hakkındaki görüşümün sizler tarafından da 
paylaşılacağına eminim. Ayrıca 1957 de me
çimi kazanannyan bu zevatın hemen hepsi veya 
birçoğu, birçok banka ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde idare .meclisi âzası veya, sair 
kajnrılmış -makamlarda değil midirler. 

İşte bu deliller karşısında, laltmdan yor
ganını veya çekilen çift öküzünden birini çek
mek suretiyle kendisini koşan insanların, köy
lünün borçlarım bu şekilde bir işleme tâbi tu
tarak' yüksek huzurunuza getirenler olsa itli, 
şükranla karşılardım, (-{örüyorum ki, burada 
bu kanunun çıkarılmasında bir lüzum ve za
ruret yoktur. 

Mcr'i Anayasamız açısından da bu kanunun 
incelenmesi yerinde olur. Anayasanın .2 nci 
maddesi, özetle : 

«Türkiye Cumhuriyeti... Bir hukuk Devleti
dir.» demektedir. 

Hukuk Devletinde özel hukuk müesseseleri
ne kanun voliyle müdahale etmenin kapısını bir 
defa açarsak, bunun arkası gelmez mi? Elbette 
gelecektir. Ve bu müesseselerde ve vatandaş şuu
runda kanun yapıcısına karşı itimat -kalır mı? 
Yine Anayasamızın S nci maddesi : 

«Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve 
yargı organlarını idare makamlarım ve kişileri 
bağlıyan temel hukuk kurallarıdır.» Bizler 
böylece îâyüsel olmadığımızı Anayasanın bu 
maddesiyle anlamış -bulunuyoruz. Her kamımı 
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çıkartanlayız. Anayasaya uygunluğu olan, idari 
olan, vatandaş hak ve hukukunu koruyan ka
nunları çıkarabiliriz. 

12 nci maddede, «Hiejbir kişiye, aileye, züm
reye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.» demektedir. 
Biz bu kanunla imtiyaz tanıyoruz arkadaşlarım. 

Bu üç. maddenin metni ve ruhu böyle bir ka
nunun çıkmasına cevaz vermez arkadaşlarım. 

Hele 132 nci madde son fıkrasına göre, 
«Yasama ve yürütme organları ile, idare, 

mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu 
organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir 
suretle değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez.» Bu açık hüküm karşısın
da tatbikata da bir göz atalım. 

Maliyeye intikal eden 'borçlardan bir kısmı, 
mahkemeye verilerek ilâm alınmış ve icraya 
tevessül edilmiştir. Yani ortada kesin bir mah
keme hükmü var. Yukarda belirttiğim 132 nci 
maddenin açık hükmü karşısında mahkeme ka
rarını kanun voliyle kaldırmak hakkını nereden 
alıyoruz? 

Açıkça ifade ediyorum ki, ytıkardaki beda
het karşısında bu kanun Anayasaya da aykırı
dır. 

Aziz arkadaşlarını; 
Netice olarak arz etmek isterim ki, özel hu

kuk müesseselerini, kanun yoliyle zorlıyarak, 
Türk mali sisteminde, milletvekilleri hesabına 
ilk defa istisnai 'bir gedik açmanın örneğini, dün
yada yalnız ve yalnız Türk Parlâmentosu ver
mesin. 

Milletin vekilleri, milletine tanımadığı bir 
haktan yalnız ve sadece kendileri faydalanma
sın. Millet gözünde Parlâmento üyelerini yalnız 
kendi menfaatlerini düşünen insanlar toplulu
ğu olarak göstermeye hakkımız yoktur. Bu ka
nun tasarısı kabul edilecek olursa yaftamız bu 
olacak ve hu Parlâmentonun haysiyetine indiril
miş bir darbe olacaktır. 

Eski devrin kangren olmuş dertlerinden bi
rini bu kanunla yeniden hortlatmak istemiyor
sak, 

Vatandaş karşısında açık alınla ve müsterih 
bir vicdanla hesap vermek istiyorsak, 

Âmme vicdanında mahkûm olacak bu kanu
nun reddedilmesini rica ediyorum. 

Hürmetlerimle. (Şiddetli alkışlar) 
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BAŞKAN — Oyunu kııllanımyan arkadaş 

var mı efendim? Yok. Oy toplama •muamelesi bit
miştir. Buyurun Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem Reis, Yüce Senatonun muhterem azaları, 
cidden bu parlâmento çatısı altına geldikten son
ra bana, vicdanıma ağır bir kâbus gibi çöken 
ve bir baskı halinde tazyik eden kanunlar veya 
teklifler vâki oldu. Ve bunların aleyhinde bu
lundum, ama hiçbirisi bu kanun kadar olmadı. 
(Ortadan bravo sesleri ve alkışlar) Bize âdeta 
bâzı eşimiz, dostumuz, arkadaşımız; böyle bor
cumuz var, bunu faizsiz olarak 10 sene erteliye -
e ek misiniz dedikleri ve böyle sızıldadıkları için 
bunun vicdanımda yaptığı tazyikle şunu ifade 
edeyim ki, sanki biz hususi bir şefkat ve atıfet 
mülâhazasının perdesi altında, daha birçokları
nın himayesi mazhariyetine nail kılınmak ve böy
lece faizsiz, masrafsız demin Vehbi Ersü arka
daşımın da ifade ettiği gibi banka kesesinden, 
banka kesesinden değil, mevduat sahiplerinin, 
vatandaşın kesesinden atıfette bulunmak yoluna 
gidiyoruz, arkadaşlar. Bunu yapmaya hakkımız 
olamaz. 

Kıymetli arkadaşlarım, Bütçe Komisyonun
da bu cihetler uzun uzadıya konuşuldu. Maalesef 
o gün kesif bir topluluk da meydana getirememiş 
idik. Komisyon Başkanı Muhittin Kılıç ve söz
cü olarak ben ve bir arkadaşımız daha muhalefet
lerimizi bildirdik-. Ye hiç olmazsa bir tecil mü
essesesine gidildiği takdirde umumiyet kaidesini 
bozmıyarak, masrafları ve faizleri kabul edelim 
dedik ve ısrarda bulunduk. Bu dahi kabul edil
medi. 

Ben, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri huzurunda üste okuyacak değilim. Liste
yi okumadan temennim odur ki, bu oylamaya, 
bu kanunun oylamasına on ve on birinci devre
den borçlu kalmış ve halen aramızda bulunan 
arkadaşlarımız ki, her partiden arkadaşlarımız 
vardır ve hattâ Heyeti Vekilede de kıymetli ar
kadaşlarımız vardır, isimlerini aldım, bu isim
lerin âmme vicdanında ilân edilmesi gibi bir yol 
olmasın, istirhamım bu yola gidilmesin, onun 
için reye katılmasın bu kıymetli arkadaşlarımız. 
Ye onlar bunun müdafaasına, bu batılın müda
faası yoluna gitmesinler. Kendi hakkımızda hü
küm vermek gibi bir mevkie girmi.ye.lim. (Bravo 
sesleri) 
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Kıymetli arkadaşlarım; muhtelif partilerden, 

hani her partiden diyorum, istisnasız olarak bu 
şekilde borcu bulunanlar olabilir. Borç, insan 
için ayıp bir şey değildir. Ben de borçluyum, 
ama Ziraat Bankasından faizle alıp öbür tarafa 
ödüyorum, öbür taraftan faizle alıp Ziraat Ban
kacına ödüyorum. Maaşlarımdan tenkis ederek, 
kısarak bu borçlarımı ödemeye çalışıyorum. Muh
terem arkadaşlarımdan bir tanesi (tabiî isim
leri bizim vicdanlarımızda mahfuzdur) «biz çok 
ağır bir yük altına girdik, seçim masrafı olarak 
birçok paralar ödedik, harcadık, bugün bunları 
ödeyemiyecek durumdayız» dediler. Doğru, bun
dan dolayı ben de üzüntü içindeyim. 10 yıllık 
mücadele bana 100 bin liraya mal olmuştur. Bu
raya yüz bin değil 3 - 4 bin lira harcamadan gel
miş arkadaşlarımız vardır. Ben harcadığım 97 
bin lirayı bana Devlet ödesin diyor muyum"? Böy
le bir şey olur mu? iHerkes, seçimlere kendi hüs
nü rızası ile katılıyor, neticede kazanıyor veya 
kazanamıyor. Ben üç devre seçimlere girdim, 
kazanamadım. Bu devre de ucu ucuna zorla ka
zanabildim. Hepiniz biliyorsunuz. 

Kıymetli arkadaşlarım hatırlatmak fazla olu
yor. Bu yoksul millete hizmet şeref ve liyakatini 
kesbetmek için hiçbir şekilde kendimize şaibe 
sıçratmaktan çekinmeliyiz. 

Arkadaşlar, birkaç bakımdan bu kanunun bu 
hali ile şayanı kabul olmadığını ifade etmek is
terim. Onuncu devre, müddet dolmadan evvel 
Parlâmento kendi kendine fesih kararı verip 
devreyi yenilemiştir. 1958 yılma ait tahsisatın 
da, o zamana kadar devanı edegelen ihtiyat veç
hile çekleri bankadan kırdırılıp alındığı için 
1958 ödenekleri istihkak kesbedilmeden, yani 
çalışılmadan alınmıştır. Bir kısım arkadaşları
mız yeni seçimler üzerine tek rai' Parlâmentoya 
girmişlerdir. 1958 ödeneklerini, tahsisatlarını 
tekrar almışlardır. Şu halde bu tahsisatlardan 
biri fazla alınmıştır. Girmeyenler, seçimin yeni
lenmesi kararını; millî iradenin kâbesi olan (mâ
nevi şekilde Kâbesi olan) Parlâmento aldığına 
göre bu iradeye râm olmuşlar ve seçimin yeni
lenmesi kararını vermişlerdir. Yeni Meclisin 
kurulduğu andan itibaren bugüne kadar istih
kakları ne ise ancak buna müstahaktırlar. On
dan fazlası, (kasten demiyorum) yanlışlıkla, 
hakları olmadan alınmış bir paradır. Bunun ia
de edilmesi lâzımgelir. Nitekim o devreden bir
çokları hüsnü kabul göstererek müracaatlarla 
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borçlarını ödemek yoluna gitmişlerdir. Ya defa
ten, ya taksitle, faizleriyle, masraflariyle bir
likte ödemek yolunu tutmuşlardır. Parlâmento
ya yeniden seçilip milletvekili olarak gelen ar
kadaşlarımızın 1958 den itibaren burada aldık
ları tahsisatları kestirmeleri kadar lüzumlu hiç
bir şey olmazdı. Kestirmemişler. Çünkü, ne Zi
raat Bankası, ne de muhasebe pek tabiî Parlâ
mento üzerinde bir zorlama yoluna gidemediği 
içindir ki, kesilmemiştir. Şu halde onların kes
tirmemesi keyfiyetini de ahvale uygun bir hal 
olarak, her ne ise kabul edelim; fakat herhalde 
masraf ve faizleriyle ödenmeleri zarureti doğu
yor. Bâzı arkadaşlarımız XI nci Devre için der
ler ki, 27 Mayıs İhtilâli olmasa idi, bunlar nor
mal olarak devrelerini dolduracaklar ve müsta
hak olacaklar idi. Bu bir bakıma XI nci Devre 
için düşünülebilir. Ama, herhalde faiz ve mas
raflarının ödenmesi kayıt ve şartı ile. 

Muhterem arkadaşlar, Ziraat Bankasının ve 
Hazinenin aldığı bir kısım hükümlerin, ilâmla
rında masraflarını, vekâlet ücretlerini, mahke
me hare ve masraflarını dahi, bu kanunla, ka
bul ederseniz bu kanunla, almamış oluyoruz. Ki
min kesesinden kime atıfette bulunuyoruz? Kıy
metli arkadaşlarım. Ziraat Bankasının veya Ha
zinenin bile değil, oradaki mevduat sahiplerinin 
vatandaşların, bir dulun maaşından, bir emek
linin maaşından ayırdığı 100 lirasını banka di
ye güvendiği için oraya götürüp yatırmış olan 
dulun veya emeklinin aylığından,... (Öyle değil, 
sesleri) Öyle, öyle!... Hakkından alman para
dır, onların parasından hediye etmek yoluna gi
diyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarını, bu meselede ben ol
saydım borçlu olarak konuşmazdım. Veyahut 
aleyhime konuşurdum gibi geliyor. Borçlu olmı-
yarak borçlu arkadaşımı dostumu korumak tek
lif edilseydi ki, edildi, ben özür dilerdim, hattâ 
borçlu babam bile olsa korumazdım, kıymetli 
arkadaşlarım. (Bravo sesleri) 

Bir şeyi daha ifade edeyim ; Ziraat Bankası
na borçlu olan vatandaşlardan hangi farkımız 
var, onlar da borçlu, biz de borçluyuz. Bankaya 
olan 200 lira borcunu ödiyemiyen ve tek ökü
zünün yanma zaman zaman karısını koşan, va
kit vakit kendisi koşulan ve yavrularının ekme
ğini çıkarmak, için çalışan, çabalıyan çiftçiden 
faiz alacağız, masraf alacağız ve biz faiz ödemi-
yeceğiz masraf ödemiyeeeğiz ve ondan sonra da 
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alnımız ak diye seçmenin huzuruna çıkacağız, 
öyle mi arkadaşlar? Bu yapılamaz arkadaşla
rım. Sizden istirham ediyorum böyle bir kanun \ 
teklifini uzun boylu konuşmadan, bizi listeler 
okumaya mecbur etmeden reddedelim. Veya-
hutta, sadece XI nci Devreye münhasır olmak ; 
üzere ve herkesin ödemeye mecbur olduğu faiz- ! 
leri ödiyerek, erteleme taksitlerle ödeme imkânı 
verelim. Hürmetlerimle hepinizi selâmlarını. 
(Alkışlar) j 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. ! 

C. K. M. P. ORUPU ADINA SADIK AE-
TUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, Cumhu- -
riyet Senatosunun muhterem üyeleri. Bugün 
müzakeresini yapmakta olduğumuz, eski me
busların borçlarını taksitlendirmeye taallûk 
eden kanun teklifi hakkında Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisinin görüşünü belirtmek , 
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. | 

Yaptığımız incelemeye ve elde ettiğimiz bil- ; 
giye göre Onuncu ve Onbirinci Devre millet
vekillerine, Ziraat Bankasınca tanzim olunan 
bonolar mukabilinde borç para verilmiştir. ' 
Şöyle ki : i 

10 ncu Devre mebuslarından 485 kişiye, 1958 
malî yılı yolluk ve tahsisatlarına mahsuben, ' 
1 M"art 1957 tarihinden itibaren, en son vâde ! 
tarihi 31 Aralık 1958 olmak kayıt ve şartiyle 
10 milyon 184 000 lira borç para verilmiştir1. 

11 nci Devre mebuslarından 97 kişiye de 
1560 malî yılı yolluk ve tahsisatlarına mah
suben, yine Ziraat Bankasınca 767 000 linet ik
raz olunmuştur. 

Borç miktarı her bir mebus için faiz ha- j 
riç ortalama 8 000 liradan 32 000 liraya kadar 
değişmektedir. 

Matlubatını vâdesinde tahsil edememiş olun 
banka, zamanaşımını da önlemek maksadiyle, 
1960 yılı sonlarında takibata tevessül etmiş
tir. Bununla beraber banka borçluların lehi
ne olmak üzere evvelemirde borçları 5 yıllık 
taksite bağlıyacağını borçlulara bildirmiştir. 
177 milletvekili, bankanın bu teklifini kabul 
etmiştir. Geriye kalan 405 borçlu hakkında, za
manaşımını önlemek maksadiyle, 1960 yılı son
larında icra* takibatına tevessül etmiştir. 

Bunlardan 204 milletvekili, borçlarını tak
sitle ödiyeceklerini kabul etmiştir. Bunun üze
rine bunlar hakkındaki icra takibatı durdu-

24 .1.1963 O : 1 
î'Uİmuş ve borçlar taksite bağlanmıştır. îşbu 
taksitlendirmenin esası şudur : 

Borcun yüzde onbeşi peşin ödenecektir. Ba
kiyesi, 5 yıl içinde 500 - 600 lira aylık müsavi 
taksitlerle ödenecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Müzakere etmekte olduğumuz kanun teklifi

nin Millet Meclisinde görüşülmeye başlandığı 
tarihe kadar borçluların çoğu taksitlerini 
vâdelerinde ödemişlerdir. Vâdesinde ödemi
ydiler icraya verilmiştir. Ancak banka hiç
biri hakkında malının, mülkünün satılması 
gibi bir muameleye başvurmamıştır. Üstelik 
borçluların çeşitli taleplerini en geniş bir 
müsamaha ile karşılamıştır. Meselâ birkaç tak
sitin tehiri veya mahsul zamanına bırakılması 
gibi âzami kolaylık ve müzahereti de göstermiş
tir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Banka, taksitlendirmeyi kabul eden millet

vekillerinden birbuçuk milyon lira tahsil et
miştir. Bankanın halen 307 kişi üzerinde 5 
milyon lira alacağı vardır. îcraya verilmiş 
olanların bir kısmı ile de anlaşmaya varılmış 
ve bu taksitlendirme neticesinde ceman üç mil
yon sekizyüz bin lira tahsil edilmiştir. Bakiye 
223 kişide dört milyon altıyüz bin lira kalmıştır-
Şu duruma göre bankanın halen alacaklı olduğu 
miktar, faiz hariç, dokuz milyon altıyüz bin lira 
civarındadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şu ciheti de belirtmek yerinde olacaktır. 

Borçluların, umumiyetle borçlarını Ödiyecek 
durumda oldukları anlaşılmaktadır. Bankaca 
konulan esaslar dâhilinde yıllık taksitlerin 
muntazaman tediye edilmesi ve bir kısmının 
da borçlarını defaten ve tamamiyle ödemiş 
olmaları bunun karinesi sayılabilir. 

Diğer taraifitan, banka salâhiyetini kullana
rak kendiliğinden takslitlendirme yoluna git
mekte olduğuna göre bu Ciheti kanun mevzuu 
yapmaya lüzum ve mahal yoktur. Elbette ki 
banka, vâdeyi uzatmak ve taksitleri çoğaltmak 
imkânına da sahiptir. Şu halde, teklifte der
piş edilen hususlar esasen yerine getirilmek
tedir. 

Sayın senatörler. 
Ziraat Bankasının bu alacakları, milletve

killerine bono (emre muharrer senet) karşı-
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lığında 've jiorin.nl bankacılık usullerine göre 
ve diğer müşiteıilere yapılan normal bir mu-
ameleden mütevellitt'i]*. Kısaca, milletvekilleri 
de, diğer 'borçlulardan farksız durulardadırlar. 
Her hangi bir imtiyazlı ımuameleye tabi değil-
dirlei'. Bu paraların, mebusların Meclisin 7Â-
Taat. Bankasındaki tevdiatının karşılık tutula
rak taihvsisfjt arlıklarından verildiği yolundaki 
iddialar itanvaıniyle hakikate aykırıdır. Yük
sek malûmları olduğa üzere Devlet parasının 
;şafııs borçlarına karşılık tutulması mümkün 
değildir ve böyle bir 'vaziyet yoktur. Vâdesi 
geçtiği halde, alacağın harikaca bugüne kadar 
t adı si 1 edilememesi de bunu teyideder. 

Diğer taraftan, hu paraların 'mebusların ta
hakkuk edecek yolluk ve tahsisatla rina mah
suben istihkak avansı mahiyetinde 'verildiği 
iddiası da varit değildir. Günkü, Ziraat l'aıı-
ka'sının Meclis üyelerine avans vermiye yetki-
«l yoktur. Ayrıca, bütçe sarfiyatına mahsuben 
!İ)ir tediyede bulunması da mümkün değildir. 

Avans mahiyetindeki paraların ise. ıbilindiği 
üzere, muayyen hir müddet so'nra mahsubu ve
ya iadesi ve zamanında ödenmemesi halinde 
de faize tabi tutulması lâzımdır. Kaldı ki, 
Onuncu Devre mebuslarından bu kabil borç-
la.'M olduğu halde ödememiş, bulunanlar ve ila
veten iOnbirlnel Devrede yeniden yolluk ve 
tahsisat alanlar da mevcuttur. Eğer avans olsa 
idi, vazife yapılmaması İtibariyle bu paraların 
iadesi ieabederdi. 

Sayın sen adi) iler, 
Ortada normal hukuk esaslarına ve -banka

cılık tekniğine göre tekevvün etaıiş ve ayrıca. 
mukavele ile de teyit ve taka'bbül 'edilmiş bir 
borç vardır, bu, ret ve inkâr edilemez bir ha
kikattir. Bu duruma 'güre, komisyondan şu 
ıcihcfieri sormak isteniz: 

1. Bu paralar mebusların borcu mudur, 
değil inidir1? 

2. Diğer fertlerin banka ile olan borç mü
nasebetlerinden faildi olarak, mebusların borç
larını taksite bağlamak ve üsitelik faiz ve 'mas
raflardan da sarfınazar etmek 'gibi, hususi 
bir muamele tatbik etmek aııüıriküıı ütüdür? Y'o 
bu hâl, adalet ve nasafet kaideleriyle kabili te
lif: midir? 

•Bu sorulara ters cevap vermek, kana.atimiz-
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• ce mümkün ulmı'yaeaktır. Dünkü bu paralar, 

mebusların borcudur ve mebusların, bu sekli
deki bir borç münasebetinde, diğer şalhıslardau 
hiçlbir suretle farklı ve imtiyazlı bir tarafı yok
tur. Ve binaenaleyh diğer ş'ahi'sl ardan farklı. 
olarak, 'bunların horçîarını kanunla •ta'ksiti'cıı.-
dirmek ve üstelik faiz ve masrafları da bağış
lam a'k gibi hususi bir m u a m e l e tâbi tutmak 
mümkün değildir. Hukuk mefhumuna ve ada
lete aykırıdır, imtiyazlı .yeni bir zümre ya
ratmak ve vatandaş 'vicdanını rencide etmek 
demektir. Türk 'köylü 've çiftçisinden, tücca
rından, sanat erbabından, ve bilcümle vatan
daştan borçlarımı! ve bunların faiz ve masraf
larının tahsiline çalışılırken bu zümreden hiç
bir şey talehedibiK m'ed. İmli âıiııme vicdanını 
yaralar, -adaletsizliğin timsali olur. Diğer faraf-
fan kanun teklifi, Anayasamıza da aykırı düş
mektedir. Dünkü Anayasalınızın oulkinei mad
desinin ikinci fıkrasında: (Hiçbir kişiye, aile
ye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz) 
hükmü, bul unnuiik iladır. 

Bu fikrimize ıborçlu olup da halen aramız
da bulunan muhteremi senatör arkadaşlarımı
zın tamamen iştirak edeceklerine ve reylerini 
hu istikamette (kul lana saklarına da kesin ola
rak inanmaktayız. -

Pek muhterem arkadaşlarım, 

Banka bu ikrazatı umumiyetle, mevduat 
parasından ve reeskont muamelesinden (yani 
Merkez Bankasından faizle borç aldığı para
dan) karşılamıştır. Bu kaynakların bankaca 
ilgililere ödenmesi gereken faiz ve masrafları 
tutarı ise, % G - 10 arasındadır. Şu duruma 
göre meselâ, 20 000 lira borç, alan bir ..mebusun 
asgari yüzde 7 üzerinden, faiz ödemesi lâzım
dır ki, banka zarara girmemiş olsun. Şu halde, 
faiz almamak ve borcu 10 yıl takside bağlamak 
sebebiyle .banka, 20 000 lira bir. borçtan dolayı, 
9 000 lira civarında bir zarara uğramış olacak
tır. Bunun da, tecviz edilmesi mümkün değil
dir. 

Fek muhterem arkadaşlarını; 

lCanuirtekli.fi kabul edildiği takdirde, Zi
raat Bankası çok büyük zararlara uğrıyacak-
tır. Müsamahanızı istirham ederek bâzı rakam
lar vermek, istiyorum. Banka : 
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lira 

7 . 9 . 1960 tarihinde tahakkuk 
ettirilen faizden 2 250 000 

O tarihten bugüne kadar he
saplanacak faizden 2 400 000 

On yıl müddet dolayısiyle câri 
faiz nispetlerine göre majhnim ka
lınacak faizden 5 500 000 

Yapılan icra takibi dolayısiıyle 
fiilen ödenen ve ödenecek olan 
masraflar için. I 000 000 

Ki, Ceman 11 150 000 

Civarında maddi zarara, uğrıyacaktır. Bu
nun yanında, eğer teklif kanunlaşırsa, memle
ket sathında çok geniş bir aksülamel uyandı
racak ve binnetiee maddi ve mânevi bir tahrip 
vasıtası olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Yüksek malûmları olduğu veçhile. Ziraat 

Bankasına, çeşitli yönlerden külfetler tahmil 
edilmiş<tir ve edilmektedir. Bunlardaın bir kaçı
nı zikretmeme müsaadenizi rica ederim: 

1. Zirai Donatım Kurumunun bankaya vâ
desi geçmiş bir hayli borcu mevcudolduğu hal
de, ayrıca, bu kuruma yüz elli milyon lira kre
di açması hakkında emir ve talimat verilmiş
tir. 

2. Portesi yüz milyonları bulan Zirai Kre
di borçlarının taksitlendirilmesi kanun teklifi, 
halen Millet Meclisinin gündeminde bulunmak
tadır. 

3. Haainenin bankaya yüz milyon lirayı 
geçen borcu vardır ve bu borç henüz tasfiye 
edilmemiştir. Oysa ki. bankanın yüz milyonları 
aşan donmuş matlnbâtı da vardır. 

Bunlara ilâveten bir de eski mebusların 
borçlarının yeniden uzun vâdeye bağlanmasına 
ve faiz masraflarının da alınmamasına taallûk 
eden bir mevzuun tetkike ve iltifata şayan gö
rülüp görülmemesini yüksek takdirlerinize arz 
•ederim. Daima istek, daima külfet tahmili yo
luna gitmek suretiyle bankanın işini zorlaş
tırdığımıza ve hattâ bankanın hayatiyetini teh
likeye düşürdüğümüze kaniiz. Biraz da bu mü
esseseye yardımcı olmamız lâzımdır. Diğer ban
kalar hakkında böyle kanunlar çıkarabiliyor 
muyuz? 

24 . 1 . 1963 O : 1 
Bir tevdiat bankası olan ve hususi hukuk 

hükümlerine tâbi bulunan yüz yıllık Ziraat 
Bankasını mütemadi müdahalelerle işlemez ha
le getirmek, imkânlarını 'bağlıyacak ağır kül
fetleri' mâruz bırakmak, hiçbir veçhile tecviz 
edilmemelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Netice olarak şunu arz. etmek istiyorum. Ka

nun teklifi Anayasaya ve hukuk prensiplerine 
aykırıdır. Çünkü Ziraat Bankası hususi hukuk 
hükümlerine göre idare edilen muhtar bir te
şekküldür. Müşterileriyle olan münasebetlerin
de hususi hukuk hükümleri ve mukavele ser
bestisi caridir. Bütün bu muamelelerinde İş 
Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank gibi 
diğer bankalardan farklı bir tarafı yoktur. 
Bankanın umumi aktifi içerisinde Devlet ser
mayesinin sadece % 20 den ibaret kaldığını. 
üst tarafının yani yüzde sekseninin ise halkın 
bankaya, yatırdığı mevduat parası olduğunu da 
gözden ırak tutmamak lâzımdır. 

Devletin hissesine tekabül eden mebaliğ 
muhtelif sebeplerle esasen donmuş bulunduğu
na göre müzakere etmekte olduğumuz kanun 
teklifiyle, bankanın, diğer bankalar gibi nor
mal ve umumi bankacılık tekniği esasları dâ
hilinde temin ettiği paralar üzerinde bir tasar
ruf tesisi etmek istiyoruz, tşte bu, kanuna ve 
hukuk anlayışına aykırıdır. Çünkü membaına 
hâkim olamadığımız ve buna yetkimizde bu-
lunmıyan bir paraya yani vatandaşların mev
duatına. bizim kanun yolu ile tasarruf etme
ye hakkımız yoktur. Bu, meselâ, îş Bankasının 
20 borçlusundaki 300 000 lira alacağını kanun 
yolu ile taksitlendirmeyc veya affetmeye ben
zer, bittabi İrana, imkân yoktur. Aksi halde, ik
tisat. hukuk ve sosyal adalet prensiplerinin alt
üst olacağına şüphe yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yukardan beri arz, ve izah ettiğimiz sebep

ler dolayısiyle, kanun teklifinin reddi gerekti
ğine inanmaktayız. Yüksek Heyetinizin de bu 
düşüncemize iştirak edeceğine kaani bulundu
ğumuzu arz eder. hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığınca, 
7475 sayılı Kanunla açılacak iki teknik okula 
ilâveten Zonguldak'ta yeni bir teknik okul açıl
ması hakkındaki kanun tasarısının maddeleri 
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üzerinde1 acık oylamanın neticesini arz ediyo
rum. 

2 ne i maddenin acık oylamasında .1.19 arka
daş oy kullanmış, 118 kabul. 1 çekinser oyla 
madde kabul edilmiştir. 

3 neü maddenin açık oylamasında 116 arka
daş oy kullanmış, 115 kabul, I ç.ekinser oyla 
madde kabul edilmiştir. 

6 ncı madde ve ek maddesinin açık oylama
sında 113 arkadaş oy kullanmış 113 kabul oyla 
(i ncı made ve ek madesi kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... KtmiycııJerler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, söz sırası Sayın ftii'at Ülker'indir. 
RİFAT BTKKR (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, müzakeresi yapılmakta olan kanun 
hakkında benden evvel konuşan kıymetli arka
daşlarımın mütalâalarına aynen iştirak ediyo
rum. Bu bakımdan vaktinizi fazla almamak 
için birkaç noktaya temas edeceğim. 

Evvelâ, kanun teklifinin istihdaf ettiği, 10 
ucu ve 11 nci Devre miletvekillerinin Ziraat 
Bankasına ve Hazineye olan borçları, borç ola
rak kabul edilmiştir. Bu para iktisabedilmiş 
midir, edilmemiş midir, hakkı mıdır, değil mi
dir, diye münakaşa etmeye lüzum yoktur. Ma
dem ki, bu şahsın borcu haline gelmiştir, şahsi 
borçlar umumi kaide ve prensiplere uyularak 
tediye edilir ve ödenir. 

Kanunun Maliye Komisyonunda müzakeresi 
sırasında Zirat Bankası lTmıım Müdür Muavi
nine. bunların bir borç olup olmadığını ispat et
mesini kendisinden istedim. Getirdiği senette 
şöyle yazılı idi; şu kadar bin lira parayı aldım. 
şu kadar vâde sonunda ödemediğim takdirde 
yüzde 10,5 faiz ve yüzde 10 icra hare masraf
larını ödemeyi taahhüdederim, diyor. İki mil
letvekili de bunu tekeffül ediyor. 

Arkadaşlar; böyle bir taahhütle bir para 
alındıktan sonra bu taahhüt yerine getirilmezse 
xv biz bunu senatörler olarak affetme 
yoluna gidersek vazifemizi lâyıkı ile yap
mamış oluruz. Türk Milleti muvacehesinde bu 
kanun çıktığı takdirde ne diyecekler? Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri eski arkadaşları
nın borçlarının faizlerini affediyorlar, diyecek
lerdir. Yani ileride kendimize de taallûk eden 
bir borç ve faizi olursa biz de afedilmesi yolu

na gideceğiz. Böyle münasebetsiz bir hah; düş
memelerini bütün arkadaşlarımdan rica eder. 
bu hususta nazarı dikkatlerini çekmek isterim. 
(Ortadan, alkışlar) 

İkinci bir hususu da arz etmeden geçemiyo-
ceğim. Bu durum Türk Milleti önünde bizleri 
çok mahcup duruma düşürür. Binaenaleyh böy
le bir kanunun çıkarılması doğru değildir ka
naatindeyim. Geçenlerde, tahmin ediyorum ; 
9 Ocak 1963 tarihinde yani bundan 13 - 14 gün 
evvel Ankara'da çıkan günlük bir gazetede bü
yük yazılarla yazılmış bir yazı okudum, o da şu 
idi; «130 bin Türk çiftçisinin Zirat Bankasına 
olan borçları icra vasıtasiyle takibedilmekte, 
onbinlerce vatandaş bu borçları için ınallan 
bankaca haczedilerek müşkül duruma sokulmak
tadır.» diye yazyıor. Sonra biz geliyoruz bu 
vatandaşların borçlariyle bunlara yardım husu
su ile alâkadar olmayıp birkaç yüz milletveki
linin eski borçlarından doğan faizlerinin affı
na gidiyoruz. Muhterem arkadaşlar, ben vicda
nen böyle bir kanunun kabulüne taraftar deği
lim. 

Hepinizi hürmetle selâmları. (Orta, sıralar
dan, alkışla r.) 

BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FİKRET TUKHANGlL (Aydın) — Sayın 

Başkan, Muhterem Cumhuriyet Senatosu üye
leri, bendeniz, benden evvel konuşan arkadaşla 
rın fikirlerine iltihak etmediğimi beyan edece
ğim. Hislere ve hisse yakın temayüllere hita-
betmek çok kolaydır. Ancak, bunların dışında 
meselelerin içine doğru giderek meseleyi deşele
mek ve neticeye varmak zordur. 

Bvvelâ; bir Banka Kanunu vardır. Derler 
ki, Özel kredi müessesesi; bunu ortaya koyarı 
arkadaşım bir hâtıramı tazelediği cihetle ken
dilerine teşekkür ederim; bu müesseselerin 
bâzı zamanlarda ihtilâl sonrasında da muhak
kak ki bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktığım 
ve özel kredi verildiğini biz gazetelerden öğ
renmiştik. Banka Kanununa göre Ziraat Ban
kasının ancak zirai gayriınenkuller karşılığı 
veya emtia karşılığı kredi vermesi veya Tica
ret Kanunu gereğince muamele ifası zaruridir. 
Bankalar Kanunu bunu âmirdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Meclisimi
zin çıkardığı bir kanuna intikali düşünülüyor. 
Biz Maaş Kanununun tetkikinde, tedvininde 
bir madde korduk, dedik ki; Anayasa hükmü-
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ne göre üç aylık maaş tediyatı yapılır. 3 neü 
ayın birinci günü bir emrihak vâki olduğun
da bakiye üç aylığın istirdat edilemiyeceğine 
mütedair bir kanun kabul etmiştik. Bugün ak
si fikirde konuşan arkadaşlarımın fikirlerini 
bir nebze eerheden ve hizmet edilmediği hal
de bir istihkakın alınmasına hak doğuran bir 
maddeyi bizler koyduk ve geçirdik. 

Şimdi hâdis'atı normal mütalâa edip çiftçi
den, tüccardan, fa'kir köylüden bahsetmek ha
kikaten bence Senato kürsüsünün sözleri ola
maz. 1924 sayılı Anayasanın 18 nci maddesi 
ki, bizim Anayasamız bir yıllık tahsisatı 3 
aylığa indirmek suretiyle bunu kısıtlama yo
luna gitmek zaruretini hissetmiştir. Her iki 
olayda da, yani 10 ve 11 nci devre olaylarında 
da 'bir mücbir sebebi birinin iradî, birinin gay-
riiradî ve alâkalıları iktisadi sıkıntıya sevk 
eden faktörlerin mevcudiyetini de benden ev
vel konuşan arkadaşlar bir nebze ifade etmiş 
olsalardı, iben, böyle konuşmıyacaktuıı. 

Muhterem arkadaşlarım. 11 nci Devre mil
letvekillerinden hiç'bir kimse Adalet Partisi 
safında yoktur. Bu (bakımdan ben ve benim 
safımda oturan arkadaşlarımın ne 10 nen ne 
de 11 nci Devreyle alâkamız yoktur. Ama bir 
hakikati ifade etmek lâzımdır. Evvelemirde, is
tihkakların bir yıllık ödenmesi eski Anayasa 
ile beyan olunmuştur. Ziraat Bankası acaba 
bunları neye göre veriyordu? Arkadaşlar şim
di müdafaa ediyorlar; «faizi, borcu, borçlusu. 
hususi hukuk...» Hayır. Hususi hukuk prensip
leri Ticaret Kanunu hükümleri, ticari mevzuat 
bahis kousu değildir. Burada, Ziraat Banka
sının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tahsi
satların, ödeneklerin vaziülyed bulunması ve 
bunun karşılığında faiz ödememesi. Ziraat 
Bankasının birçok dokümanları var, acaba 
1960 27 Mayıs İhtilâlinin vukuu ânında bir yıl
lık. o zamanki milletvekilleri tahsisatı olarak 
ayrılmış miktarı Ziraat Bankası niçin broşü
ründe bakiyeler mevzuunda -göstermiyor da. 
arkadaşların da o fikri müdafaa ederken 1962 
sonu 10 milyon hakiye. \Tisan sonu 12 milyon 
bakiye, Mayıs 1962 sonu 9 milyon bakiye, Ha
ziran 1962 sonu 3 milyon 'bakiye. Hâdisenin 
Tl noi Devrenin Mayıs sonuna kadar almış 
oldukları tahsisatların dışındaki tahsisatın hi
besi değildir, görüştüğümüz kanun, on taksite 
bağlanması meselesidir. 

24 . 1 . 1963 O : 1 
Biraz evvel çok yetkili olarak konuşan Sa

dık Ai'tukmaç arkadaşımızın beyanını dinledik. 
Aleyhte konuşan arkadaşlar, tahmin ederim ki 
biraz üzüldüler. Oünkü Ziraat Bankası dahi 
beş yıllık taksiti kendi Müdürler Kurulunca 
muvafık görmüştür ve yine beyanlardan anlı
yoruz ki ödenmektedir ve ödeniyor ve belki 
de bu şekilde takside m az har olan arkadaşla
rın, ilerdeki para durumuna ve kendi malî 
vaziyetlerinin imkânı dâhilinde belki hu tak
sitlerden evlâdı iyâJine bir borç bırakmamak 
yönünden borçlarını da ödiyeeeklerdir. Konu 
faiz mevzuuna geliyor. Bunu ödiyemiyen ar
kadaşlar kendi ihtiyarlariyle mı yaptılar. Bu
gün tahmin ediyorum birçok arkadaşlarımız 
borç alıp vermekte, faizlerini ödemektedirler. 
Biz bunu kendler.im.iz için değil, hâdisatın do
ğurduğu. beklenmiyen vakıaların neticesinde 
Ibir zaruretin icabı olduğuna ve iktisadi sıkıntı 
karşısında Ziraat Bankasının dahi beş yıllık de
ğil, 10 yıllık, 8 yıllık hattâ faizlerini bonofiye 
etmek suretiyle dahi birçok, muameleler yap
tığı bir vakıadır. Mesele ana paranın ödenme
sidir. Şu halde ana parayı Yüksek Millet Mec
lisi ortadan kaldırmamış ki, bir faiz üzerinde 
;bu kadar hassasiyetle durmak ve Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin paralarının da Ziraat 
Bankasında daima faizsiz olarak bulunduğunu 
mütalâa etmeden hâdiseyi tek taraflı olarak 
başka zemine götürüp münakaşaya yol açmak 
doğru olmasa gerektir. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN •-- Sayın Ferit Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDPIR (Manisa) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; ikinci 
meclislerin lüzum ve zaruretinden bahseden 
anayasalar Millet meclislerinin his ve heyecan 
dalgaları arasında verebilecekleri kararları, ol
gun bulunan senatörlerin his zaviyesinden uzak
laşarak ta ma miyle aklıselimin ışığında mütalâa 
etmeleri, diye izah ederler. 

Benden evvel konuşan kıymetli arkadaşları
mın hiçbirisine en ufak bir tarizde bulunmak 
istemiyorum, hepsinin kanaat ve fikirlerine 
hürmet ederim. Şüphesiz ki kendilerinin de ka
naat ve fikirleri muhteremdir. Yalnız bu arka
daşların işi :bir his zaviyesinden ele almış olduk
ları için yollarda bir ayrılış vardır. Yani cüm
lenin maksudu bir ama rivavet muhtelif, ölçü-
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yit bu his zaviyesinden almamış oldukları tak
dirde, yollar birdir. Bu kanunun gayesi nedir? 
Şerefli, namuslu insanlara borçlarını ödemek 
imkânını veriyor. En büyük gayesi de bu
dur. Bu hususta en asil jesti Millî Birlik Ko
mitesi zamanında yapmış ve 172 sayılı Kanunu 
çıkarmak suretiyle hususi hukuk, şahsi hukuk 
islerine resmen müdahale etmiş, müteselsil ke
faletleri çözmüştür. Şimdi burada bir hukuk 
problemi karşısındayız. Hususi ve şahsi hu
kukla ilgili uıesail ne zaman umumi hukuk 
kaideleri yolu ile halledilir ? Mesele buraya ge
liyor. 

Banka, 1957 .senesinde, Onuncu Devre 
mebuslarına 1958 ödeneğini vermiştir. Bu öde
neğin, esasen, ödenişi de garip bir ödeniştir. 
Yanı, ikraz ne ticari ne de ziraidir. Bankalar 
Kanununa uyan bir tarafı da yoktur. Eğer 
borç. sahipleri bunu haksız iktisap olarak iddia 
etseler, bu borcu hiç vermemek için Borçlar 
Kanununa göre taraamiyle hak kazanırlar. 
Ama, bu insanlar Parlâmentoda mevki işgal 
etmiş kimselerdi. Hiçbir tanesi de bu paranın 
Parlâmentodan affedilmesini istememişler, bilâ
kis biran (ince bize borçlarımızı (İdeme imkânı 
verin demişlerdir. 

Şimdi arkadaşlar, 1957 senesinde 25 bin 
lira ikraz edilmiştir. Tanıamiyle usule aykırı bir 
ikrazdır. Bankalar Kanunu sarihtir. Fakat 
bu, o günün realiteleri icabı ödenmişti. O gü
nün muhasebesini .yapacak değiliz. Fakat bu
gün istenen para miktarı, nedir, bilir misiniz? 
4\! bin lira. Bu bugün, eldeki mevcut kanun
lara. Murakabe Nizamnamesine ve insan hak
larına aykırıdır. Çünkü, yüzde yüzü aşan bir 
faiz ve masraf karşısında bulunuluyor. 

Sonra faiz kimden alınır, neden alınır? 
Kendisine ikra? olunan parayı bir kâr, bir te
mettü gayesi ile kullanmıyan insanların, bir 
nisbeti muayyene içinde ödedikleri bir aidattı. 
Bunların hangisi bu parayı ziraate, hangisi ti
carete vermişti? 

VEHBÎ ERSÜ (Tabii Üye) — Apartmanlar 
var beyefendi... 

PHRÎT ALPİSKENDER (Devamla) — Mü
saade buyurun, ben sizi dinledim beyefendi. 

Bu paraların birçoğu hayır müesseselerine, 
felâketzedelere verilmiştir; meselâ, başınızı ağ- j 
ntmamak için iki tanesini sayayım. Her mebus ] 

24 . 1. 1963 O : 1 
o devirde 500 lira. Gerze felâketzedelerine ver
miştir, 500 lira Kızılaya vermiştir. .250 lira 
Verem. Savaşa vermiştir, bu şekilde bu paralar 
zaten vatandaşa intikal (itmiş ve yerine har
canmıştır. Bunları kâr gayesi ile 'kullananların 
sayısının pek az olduğuna ve hatta hiç olmadı
ğına »bendimiz samimî olarak inanmaktayım. 

Şimdi, mesele bu şekildedir. Diyorlar ki, 
bu bir hususi hukuk meselesidir, bir şahsi ala
caktır. Evvelâ bunda Bankalar Kanununa gö
re bit' ikraz mahiyeti yoktur. Mebusların tazmi
nat ve yolluklarının kendilerine vaktinden evvel 
"»denmesidir. Bu, o günün zaruretlerine uyu
yordu. Enflâsyonun en aşırı devreleri idi. Bir 
mebusun eline i 450 lira geçerdi. Zannedersem 
6 bin lira da yolluk allılardı. Asıl mühim hata 
bu paranın, verilmesinden sonra derhal seçime 
gidilmiş olmasıdır. Yoksa zaten 1950 de 1951. 
!953 t e 1954, 1955 t o .1056 tahsisatları bu min
val üzere- veril misti. Ondan evvelki devrelerde 
de bu minval üzere gidilmişti. Yalnız burada bil* 
hata, var, 1957 de seçime gidilmiş olmasıdır. Ama 
bu, mebusların münferit hataları olarak kabul 
edilebilir mi, edilemez mi?. Bu ayrı bir mesele. 
Geçenlerde Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımız çok 
kıymetli bir konuşma yaj.itı. Sabık iktidarı bahis 
mevzuu ederken, «Sabık iktidarın suçluları bir
kaç kişidir.» dediler ve kütlelerin fecrimi ne gi-
duemiyeeeğini söylemek suretiyle modern hu
kuk tezine temas ettiler. 

Simdi, bunlar ödenmiş. Bu hususi hukuk, 
şahsi alacak meselelerine ne zaman umumi hu
kuk müdahale eder? Ne zaman ki memlekette 
umumi bir mesele -mahiyetini alır, intizamı 
âmmeye dokunur, o zaman umumi hukuk bu
raya müdahale eder. Ve her devirde etmiştir. 
Rahmetli Atatürk devrinde, Ziraat Bankasın
dan istikrar edilmiş bulunan çiftçilerin •borçla
rı, kuraklık, çekirge, süne dolayısi.yle, uzun za-
nıan tahsil edilememiş ve haraç mezat emvali 
satılmış, çiftçi perişan olmuştur. Hele Çukur
ova'da bir felâket halini almıştır. O zaman Ata
türk'e karşı, efendim, bu hususi hukuktur, şah
si hukuktur diye kalâsik hukuk ölçülerine da
yanarak bankalar ve alacaklılar tesir etmek iş
lemişlerdir. Fakat, Büyük Ata, bunun niha
yet bir intizamı âmme meselesi olduğunu, mem
leketin istihsali meselesi olduğunu, memleketin 
çiftçilerinin derdi meselesi olduğunu nazarı iti
bara, alarak, 1.5 vıl müddetle bu çiftçi alacak-
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lan % 3 gibi cüzi bir faizle taksitlendirilmişti. 
Bunun adına da Ziraat Bankasında tarımsal 
borçlar denir. Daha uzağa gitmiyeyim, ikinci 
misali, Millî Birlik Komitesi Hükümeti zama
nında olmuştur. Çiftçi borçları tahsil edilemez 
bir durumda idi. Millî Birlik Komitesi bu ıs
tırapla karşı yarsıya kalınca bu 'borçlar cüzi 
faizle on sene müddetle taksitleııdiımıişlerdir. 
Demek ki, hususi hukuk meseleleri, şahsi ala
caklar cemiyet içinde genişleyip de bir dert, 
"bir kangren halini aldığı zaman derhal oraya 
umumi hukuk müdahale eder. 

Sayın arkadaşım Vehbi Ersü'nüıı hataya 
düştüğü bir cihet de şu olsa gerek; mebusların 
tazminat, ve yolluklarını Muhasebei Umumiye 
Kanunu zaviyesinden mütalâa buyuruyorlar. 
Halbuki mebusların yollukları ve tazminatları, 
Muhasebei Umumiye Kanununa tabi değildir. 
Eğer tamamiyle tabi olsaydı, ben de kendileri 
ile birlikte olurdum. Bir defa mebus maaşlı de
ğildir. Ücretli değildir. Mebus tazminat alır. 
Hukuk dili ile bunun tarifi hepinizin malûmu
dur. Mebus, Parlâmentoya iltihak etmekle mâ
ruz kaldığı zarar ve ziyanı karşılamak üzere 
Devi ot in kendisine ödiyeceği bir meblâğdır, ne 
maaştır, ne de ücrettir. Ve bunun içindir ki, 
mebuslar, yolluk ve tazminatlarını ne maaş, ne 
de Muhasebei Umumiye Kanununa göre değil, 
3050 sayılı Kanuna göre alırlar. Bu 3050 sa
yılı Kanunun eski şekline göre mebuslara 4 se
nelik tahsisat tanınıyordu, sonraları bir sene
liği peşin olarak, çek olarak verilmeye başlan
mıştır. Fakat, senei maliye girdikten sonra, 
yani 1 Marttan sonra o seneninki de peşin ola
rak verilmeye başlandı. 

3050 sayılı Kanun der ki : «Bir senei mali
ye içerisinde, mebuslara ödenmiş olan yolluk 
ve tazminatlar ölüm, Meclisin feshi veya seçim
lerin yenilenmesi halinde geri alınmaz.» Bu, 
bir Parlâmento usulü ve teamülü olarak teessüs 
etmiş bulunmaktadır. 

Sonra, bu para verildiği zaman, alınmaya
cağı tasrih edilmişti, fakat tekrar mebus seçilen
lerden alınmış, mebus olmıyanlar ne aranmış, 
ne taranmış, kendi haline,bırakılmış, üç sene ta
kipsiz kalmıştır. Bu parayı alan mebuslar bunun 
üç. sene müddetle aranmaması sebebiyle artık 
i stirdnd edilecek bir şey olmadığı kanaatiyle bu
güne kadar beklememişler- ve bu suretle faizler 
resülmalİ de asmıştır. 

24 .1.1983 O : 1 
Anayasaya aykırılığı meselesine gelince : Bu

rada Anyasaya aykırı bir şey yoktur. Çünkü 
bir mahkeme kararını iskat etmiyor, bir mahke
me kararını iptal etmiyor, verilmiş hükümler 
resülmalin hudutları içinde infaz edilecektir. 
Zaten infaza mahal kalmıyor. Çünkü, banka ile 
yapılan anlaşmaya göre 10 senelik takside bağ
lanacak. Taksitini ödiyecek. Onun için Anayasa
ya bir aykırı şey bulunmamakta, bilhassa eski 
Anayasanın ta amallerine göre de bunun alınma
ması gerekir. Çünkü, bunu demin arz ettiğim 
gibi ne Murabaha Nizamnamesine, İnsan Hak
ları Beyannamesi tecviz ediyor. Nitekim Millî 
Birlik Hükümeti de bunu şahsi haklarla ilgi
li olarak, yani 172 sayılı Kanunla şahsi kefaleti 
çözmekle, bu dâvayı kabul etmiş, bu suretle bizimle 
beraber bugün birleşmiş bir durumda olduk
larını ifade etmişlerdir. Ve burada asıl mese
le şudur : Yüksek Meclisinizin bu kanunun ka
bulü halinde, bilâkis alacakları teyidediyor, ban
kalara bir an evvel tahsil etmek, borçlulara borç
larını bir an evvel ödemek hakkını veriyor. Ve
rilmiş olup da icra imkânı olnııyan mahkeme ka
rarlarının da bir an evvel meriyete girerek tah
siline yol açıyor. Onun için Anayasaya en ufak 
bir aykırılık yoktur; arkadaşımız bu cihetten 
katiyen müsterih olabilirler. 

Şimdi Sayın arkadaşımız Niyazi Ağırnaslı, 
bu kanunun bir dost, bir ahbaplık kanuna hü
viyetinde olduğunu ileri sürdüler; hayır arka
daşlar; bu dostluk, ne de ahbaplık işi değildir ve 
Parlâmento hiçbir zaman, şunun bunun şahsi 
menfaatine alet olamaz. Şahsi menfaatle bura
ya, bu kürsüye çıkılmaz. Hepinizde de bu kana
at hâkimdir. Hiçbir arkadaşımızın, böyle bir 
dostluk, ahbaplık ile böyle bir kanunun peşinde 
olmadığına eminim. Bilâkis Parlâmentonun şe
refini koruyacaktır. Çünkü eski pariömanterlerin 
birçoğu ölmüş, yetim bırakmış, dul bırakmış, 
bir kısmı bugün ayda 500 - 600 lira emekli maa
şı ile geçiniyor. Bir kısmı ise kıt maaşlı memur
lardır. Bunlar inkisara, etmiş ve bugün cemiyetin 
bünyesinde bir dert halini almıştır. Onun için bu 
pariömanterlerin şeref ve haysiyetini korumak 
bugünkü Parlâmentoya düşen bir vazifedir, Bu 
suretle onların da şerefini korumuş olacağız. 

Hakikaten, birçok eski arkadaşlar telefonla, 
mektupla aman bize bu imkânı verin, bir an ev
vel borçlarımızı ödiyelim diyorlar. Hesabettim, 
aylık taksit olarak 250 lira düşüyor. Bunu da 
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c/r (SO ni İH\VV. Ye hu paralar Ziraat Bankasında
ki hesaplarına kavuştuğu /aman, Ziraat Banka
sı, bilâkis bu yeni paralardan, gerçi Ziraat Ban
kasından Hazineye intikal edecektir ama, gene 
de faydalanmış olacaktır. 

Bu itibarla burada Parlâmentonun şen-i' ve 
haysiyetini kırıcı bir mesele de yoktur. 

Sonra yine Sayın Ağırnaslı arkadaşımızın 
izah ettiği gibi ,1e değüdir. Çünkü bu para mev
duattır, dedi. Bu mevduat değildir. Hazinenin 
11 milyon lirası mebuslara verilecek tazminatla
rın, yollukların karşılığı olarak Ziraat Banka
sında mevcuttur. Bundan ödenmiştir. Bu para 
buradan ödenmiştir. Yoksa vatandaşın verdiği 
mevduattan ödenmiş değildir. Bununla hiçbir 
ilgisi de yoktur. Nitekim İdare Amirliğinde 
buna dair kayıtlar- da vardır. Ben muhasebeciyi 
aradım, bunları çıkartıp Yüksek Heyetinize arz, 
ibraz edecektim, fakat teessürle öğrendim ki, 
Muhasebe Müdürümüz de Hakkın rahmetine ka
vuşmuş. Bu imkânı elde edemedim. 

Şimdi bir Muhterem arkadaşımız Rıfat Ut-
ker, aftan bahsettiler; böyle bir şey yoktur, bu 
paraların affı değildir. Yalnız hak edilmemiş bir 
faiz ortada nıevcudolduğu için, bunun alınma
ması derpiş ediliyor. 

Sonra, Sadık Artukmaç arkadaşımız, ada
let ve nesafet kaidelerinden bahsetti. Değerli 
arkadaşıma, soruyorum; % 100 faiz dünyanın 
neresinde, hangi ülkede görülmüştür? Bu nasıl 
alınır? Ve bu alındığı vakit, buna hangi parlâ
mento seyirci kalabiliri' Bu hangi adalet, hangi 
nasafet kaideleri ile kabili teliftir? 

Sonra atıkadaşlar, tarihimizde affedilmiş 
vergi cezaliarı vardır. Tarifli t e affedilmiş vergi
ler vardır. Dünyanın 'her tarafından yapıl -
ilıiş moratoryumlar varılır, alaealdarın affı. 
Roosevelt iktidara geldiği zaman biliyorsu
nuz Amerika'da bir New - Deal uazariyesiyle 
paranın kıymetini yüzde elliye düşürdü borç
ların biran evvel, ödenmesi ve faizlerin affı 
yolluna ıgittıi. Bu bütün nıeiderıi devletlerde bir 
kaidedir. Bilhassa muhterem arkadaşlarım, 
bu teze -muarız olanlar, işi .hükulk cephesinden 
ele aldıkları ta'kdirde elbette kendileri ile hiç
bir ayrılık noskıtamız olmıyaıca'ktı. 

Sonra arkadaşlar; yine hukuk noktasından 
bu işi «le alacak olursak; ıba'kınız Borçlar Ka
nununun ilgili fi'3 ncü ve 64 neü maddeleri ne 

diyor. «Alırken iade edileceği taraflarca bilin
in iyen tediyelerin îadeye ta'bi mevattan olma
dığı»' hükmünü ifade ediyor. Zaten, arkadaş
lar bunun ;> sene müddetle istenm'emesi ve ve
rilirken de alınmıyacağınm söylenmesi aşağı -
yukarı borçlularda. İm paranın alınmıyaciağı 
•kanaatini yaratmış bu 1unmaktadır. 

Şimdi gelelim XJ nci Devreye: Demin arz 
ettiğim 3050 sayılı Kanım, seçimlerin yenilen
mesi veya Meclisin feshi halinde aynı senei ma
liye içerisinde alınmış olan yolluk ve ödenekler 
geri alınmaz, diyor. 27 Mayıs ihtilâli olduğu 
günlerde radyo barbar bağırıyordu: Yeni bîr 
seçim yapılacak, meşru 'bir seçim yapılacak ve 
millî iradenin kendisi üzerinde tecelli ettiği 
partiye iktidar devredilecek. Zaten 27 Mayısın 
kutsiyeti buradadır. F,ğer 27 Mayıs yapılır-
k'en, yeni bir seçime gidil miyeceği nazariyesi 
ile yapıldığı iddia edilirse, ben bunun karşısı
na efkarım. 27 Mayıs, seçimlere girmek müiâ-
haza'siyle yapılmış, ve bunu yapanllar Türk Mil
letine resmen söz vermişler. Bu arkadaşlar, 
verdikleri bu şeref sözünü tutmuşlardır. Bu 
şeref sözünü tuttukları içindir ki ara'mı^da bir 
ibürmet mevkiinde jbulunmalktadııiar. Onun için 
nasıl olur, hangi kanuna göre 11 nci Devr(; 
milletvekillerinden bunu alabiliriz. Görüyoruz 
ki işin ne tarafından tutarsak tutalım 'bu ka
nunla 'şerefli ve haysiyetli insanlara bir an ev
vel borçlarını ödeme imikânını veriyor ve mağ
dur insanlara yüklenmek istenen bu yük. Mu-
rabaiha Nizamnamesine, insan 'haklarına, hu-
ıku'k prensiplerine aykırı olan fa'hiş faizleri bir 
hamlede siliyor; bu kanun bir t'asfiye kanunu
dur. Bu tasfiye kanunları cemiyetin bize çık
masını emrettiği ıkanuulardır, nizamlardır. 
Onun için muarız olan arkadaşlarıma, onların. 
'kanaatlerine hürmet ederim. Fakat -kendile-
riyl'e beraber değilim. Ümi'dederim İd; bu mâ
ruzâtımdan sonra onlar da bendenize iltihak 
edeceklerdir. Ben bu kanunu tasdik ve kabul 
etmekle Parlâmentonun .şerefini ilân edeceğini
ze inanmaktayım. (Sağdan al'kı'şlar) 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytraık 'buyurun. 
SUPHİ OÜRiSÜYTRAK (Tabiî Üye) - • Sa

yın Başkan, Sayın senatörler, mevzuuıbahsedi-
len konu, benden evvel konuşan muhtelif ha
tipler ita rafından bültün 'veçheleriyle, çeşitli an-
lavış zaviyelerinden olmak üzere, huzurunuzda 
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dile getirildi. Ben vaktinizi tkzla almamak 
'üzere, beraber olduğum hatip 'arkadaşlarımın 
isimlerini isayacağım ; 'Mut eriz 'bulunduğum bir
kaç, noktayı ilâve ettikten sonra 'huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Sayın Erslü, Ağırn'aıslı, Etker, Artukmaç 
arkadaşlarımın burada dile getirdiği 'hususlar
la yüzde yüz mutabık vaziyetteyim. Bu 'kanu
nun doğuşunda yani ilk teklif edilişinde, 1957 
senesinde yeni seçimlere gidilmesi arifesinde 
1958 yılına ait m'üstaihiak hakları olmadığı hal
de ödeneklerini almış, 1957 - 1960 yılına kadar 
da almış oldukları bu ödenekleri üdemiyenle-
ı<in borçlarının on yıllık bir takside bağlanma
sı ve faizden de affedilmesine mütedairdir. 
İtfamın, im haliyle, biraız evvel Sayın Alpisken-
der Beyin-de ifade ettikleri gibi, zamanında 
kendilerine, bu paralar sizden geri almımya-
ea'k diye söylendiği için biz bu paraları aldık 
ve şimdiye kadar da ödemedikdediklerini 'hak
lı olarak huzurunuzda, ifade eittiler. Bu husus
ta kendilerine süyliyeeek bir sözümüz yok. 
Çünkü zamanın mesul kimseleri (böyle söyle
mişler. Ve onlar- da ;bu şekilde hareket -etmiş
lerdir. 

Yalnız ortada bir nokta var: Demokrasi, 
halka doğru, faizletle halkın idaresinin götü
rülmesi olduğuna göre, hakları olmadan kendi
lerine verilmiş olan bu ödeneklerin fazilete ger
çekten inanmış olan arkadaşlar tarafından 
ödenmesi lâzımgelirdi. Kendilerine aksi söylen
miş olmasına rağmen, nitekim, birçok arkadaş
lar bunu yapmışlardır. Bunları da huzurunuz
da takdirle yâdetmek isterim. 

Kanun, Millet Meclisinin çeşitli komisyon
larından, çok çeşitli istikametlerde müzakere 
ve tedvin edilmesi yoluna girmiştir. Meselâ; 
Maliye Komisyonuna kadar yalnız teklif edildi
ği şekilde gelmiş olduğu halde Maliye Komis
yonu, 1960 İhtilâlinden sonra, o yıla ait almış 
oldukları ödenekleri ödiyememe durumunda bu
lunan II nei Devre milletvekillerini de dâhil 
etmiştir. Yalnız burada çok önemli bir deği
şikliğin olduğunu daha iyi görüyoruz. Bu deği
şiklik şudur: Maliye Komisyonu faizlerin ve 
vergilerin de ödenmesini şart koşmuştur. Mil
let Meclisi Bütçe Komisyonuna geldiği zaman 
Bütçe Komisyonunun da anlayışla hareket etti
ğini, evet on yıllık taksite bağlanması esasının 
yanında sakat faiz ve masraflarının da ödenme

sini şart koşmuş olduğunu görüyoruz. I^akat 
huzurunuza gelen kanun teklifi her nedense 
komisyonların bu öngördüğü hususları genel 
kurul lüzumlu addetmiş ve bildiğiniz şekilde 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadr. Yani kanun 
on ve onbirinei Devre milletvekillerini ihtiva 
edecek şekilde iki grup halindedir. Biz diyo
ruz ki; bu bir hususi hukuk durumudur. Ka
nun bu vaziyette çıkarsa hususi hukuk usulleri
ni rencide etmiş olacağız, çünkü sayın bir mil
letvekili veya Senatörle vatandaş arasında zer
re kadar fark yoktur. Eğer 180 bin çiftçi aile
sine bir avantaj sağlıyacaksak, bu meyaııda sa
yın arkadaşlarımıza da bu avantajı sağlıyalım. 
Eğer bu ovantajı sağlıyanııyorsak. diğerlerine 
de böyle bir avantajı sağlıyamayız. Sağlıyama-
dığımız istikamette olduğumuz için de bizi ma
zur görsünler. Bu kanun kanunlaştığı takdir
de, Sayın Artukmaç'ın da ortaya koyduğu gibi 
Zirat Bankası 11 milyon lira gibi bir malî za
rara uğrıyaeaktır. Biz bugün büyük bir kal
kınma devresi; plânlı kalkınma devresine gir
diğimiz bir sırada çiftçi vatandaşlarımızın bü
yük bir ihtiyaç içinde bulundukları, tohumluk 
ihtiyaçlarını karşılıyamamak, maalesef bunun 
için bütçeye 40 milyon lira gibi çok cüzi bir 
paranın konabilmesi hepinizce malûmdur. Yine 
hepinizce malûm olduğu veçhile Plân Karma 
Komisyonunda plân müzakere edilirken her yıl 
bütçeye yüzde biri nisbetin.de bir meblâğın Zi
rat Bankasına, maddi kaynaklarını artırmak is
tikametinde olmak üzere yardım olarak konma
sını derpiş etmiş bulunuyordu. Bunu her halde 
biraz sonra Sayın Maliye Bakanımız huzurunuz
da açıklıya e aklardır. Büyük bir müşkülâtla 
ancak 26 milyon lira tutarında bir parayla Zi
raat Bankasına yardım imkânını bulmuş bulu
nuyoruz. Şimdi kendisini, kendi takatinin dı
şındaki bâzı fedakârlıklara zorlamak üzere ol
duğumuz Ziraat Bankasının halihazır durumu 
budur. Birçok kaynakları yüz milyonun üzerin
de olmak üzere donmuş olduğu, ayrıca Doğar
daki yoksul vatandaşlarımıza yardım etmek 
üzere on milyon liralık bir meblâğın ayrıldığı
nı, Zirai Donatım Kurumu ihtiyaçları için 150 
milyon liralık bir kredi verildiği, fakat Zirai 
Donatım Kurumunun bunu ödiyememek duru
munda olduğu, dolayısiyie; bitmelice Ziraat 
Bankası bizatihi kendisine mevdu vazifelerini 
çok büyük müşkülâtla görürken, şimdi ilâve ve 
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bâzı fedakârlıklara, doğru zorlamamız ne dere
cede hakkaniyete uygun olur bilmiyorum. Mec
lis olarak, mil etin temsilcileri olarak vatandaş
tan hürmet ve itibar beklediğimiz, onları feda
kârlıklara davet ettiğimiz bir sırada şahsi men
faat ve çıkarlarımızı koruyornıuş intibaını ne
ticesini doğuracak böyle bir kanunu elbette çı
kartanlayız arkadaşlar. Vatandaştan farklı hiç
bir şeyimiz yoktur ve zaten de olamaz. 

Bu ve bundan evvel arz ettiğim sebeplere bi
naen Yüksek Heyetinizce kanunun rededileeeği-
ne inanarak huzurunuzdan hürmetle ayrılıyo
rum. (Soldan ve ortadan alkışlar.) 

BAŞKAN - Muhterem arkadaşlarım, şimdi
ye kadar 7 arkadaşımız konuşmuştur. Bundan 
sonra da Alpaslan, Atalay, Orhon, Ersü, Yıl
dız ve Sarıgöllü söz almışlardır. Bu arada Sa
yın Basim Giray arkadaşımızın bir kifayet tak
riri vardır. Kifayet aleyhinde söz istiyen var
sa, ona söz vereceğim ve ondan sonra da oyunu
za arz edeceğim. Kifayeti okutuyorum. 

(Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Durum tavazzuh etmiştir. Kifayeti müzake

renin oya konulmasını arz ve teklif ederim. 
Elâzığ 

Basim Giray 

BAŞKAN -— Buyurun Sayın Alpaslan. 
FBHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhte

rem arkadaşlar, üzerinde görüştüğümüz kanun, 
hem hukuki bakımdan ve hem de Parlâmento
nun, asıl mesnedimi teşkil eden halk nazarında 
bırakacağı tesir bakımından önemle üzeninde 
durulmaya değer bir mahiyet arz etmektedir. 
Arkadaşlarımız meseleler üzerinde fikirlerini 
beyan ettiler. Bundan sonra konuşacak arka
daşlarımızın, kanunun leihinde veya aleyhinde 
görüşlerini ileri sürmelerime lütfen müsaade 
ediılsin ve mesele ele alınmışken vicdan huzu
ru içinde bir neticeye varılabilirisin. Aksi hal
de, kanun çıkarılsa da, çıkarılmasa da. kalk ef
kârında, Cumhuriyet Senatosunun bırakacağı 
tesir normal olmıyacak zan ve kanaatindeyim. 
Bu takririn kabul edilmemesini arz ve istirham 
ederim. 

BAŞKAN ----- Takriri tekrar okutup oyunu
za arz edeceğim. 

(C. Senatosu Elâzığ Oy esi lîasıiuı Giray'in 
takriri tekrar okundu.) 
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BAŞKAN -- Muza kerelerin yeterliğini ka

imi edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
elıııiyettiıer... Kifayet takriri reddedilmiştir. 

Sayın Fehmi Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh

terem arkadaşlarını, hu kanun teklifi evvelâ 
matlap itibariyle hakikaten üzeninde durulma
ya değer ve üzerinde durulduğu zaman da da
ha başlangıçta bu kanunun asgariden komis
yona iade edilmek suretiyle bir ayıklamaya ta
bi tutulması lâzım gel diğıiniın kabulü gerekir. 

Bir defa, «X ve X! nei Dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit 
T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Vekâletine olan 
borçları», denmektedir. 

Onuncu Devre milletvekilleııinin borçları
nın, ödeneklerinden meydana geldiği hakkın
da. öyle zannediyorum ki, 'kanun teklifini geti
ren dahi bir iddiada bulunacak, halde değildıir. 
Her uekadar daıha evvel konuşan Muhterem 
Alpiskendcr arkadaşımız, bu borçların banka
nın kendi sermayesinden verilmiş para olma
yıp, Hazinenin bankada bulundurduğu paralar
dan verildiğini beyan buyurınuşlarsa da vazıi-
lyet böyle değildir. Burada Yüksek Huzurunuz
da. bilihassa, isti ilham, ediyorum, her halde bu
rada Ziraat Bankasını temsilen bir zat bulun
maktadır. Gelsin, yüksek huzurlarınızda ifade 
ve izah etsin, bu para nereden verilmiştir? Bi
zim şimdiye kadar yaptığımız tetkikler göster
miştir ki, bu paralar Ziraat Bankasından ban
kacılık usullerine gbro bonolar karşılığı olarak 
verilmiş bir paradır. 

Gönül çok isterdi ki, bu kürsüye sıiz banka 
mevzuatına göre 3 500 liradan fazla para ver
me yetkisine saıhibolmadiğiniz halde miktarı 
40 - 50 bin lirayı bulan parayı nasıl verdiniz 
diye, bunun hesabını soralım. Bunun .aksini ya
pıyoruz. O gün kanun ve mevzuata aykırı ola
rak, kanunsuzluk yapmış bulunan insanları di
ğer vatandaş kütlesinden gerek ihtiyaç bakı
mından, gerek istihkak bakımından olsun daha 
fazla, muhtaç ve müstahak olan vatandaşa ter
cih etmek suretiyle burada bu borçları faizsiz 
10 sene müddetle bir takside bağlamanın yolu
nu arıyoruz ve müzakere ediyoruz. Şahsan çok 
üzülüyorum. 

Sayın Alpiskender arkadaşımız, Atatürk 
devrinde dahi bir taksitlendirnıeınm vükubub 
duğunu söylediler. Fakat yine kendi ifadeleri-
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iıe göre yüzde üç gibi bir faizle bu yapılmış 
ama kimin?... Evindeki tenceresini satma paha
sına dahi olsa, verem iyen, bu memleketin yüz
de seksenini teşkil eden zavallı perişan köylü 
vatandaşı. O zamandaki yüzde üe gıibi böyle 
bir faize tabi tutuyoruz; bugün kanunsuz ve 
haksız olarak, dmha 1957 den 1958 yılının pa
rasını almış bıı zevatın aldığı par atları hem 10 
yıllık takside bağlıyacağız, hem de faizsiz ola
rak, bağlijyacağız. Bana esasen hukukan hak
kımız yoktuı*. Ziraat Bankasının hu gibi tasar
rufları üzerinde işlemeye biz, Parlâmento ola
rak, kendimizi salahiyetli görecek olursak, bu 
işlenin altından çıkmaya imkân olmaz. 

Âmme intizamı: Arkadaşlar, âmme intiza
mı 300 sabık mebusun şahsında toplanmaz. Ha
kikaten eğer Türk Milleti bir taksitlendirme 
d'htiıyaeı duyarca Parlâmento bunun üzerinde 
bir karar verir. Nitekim de vermektedir. Bü
tün buna rağmen, bu mülâhazalarla verilen 
paralarda dahi faiz işletilmektedir. Banka ken
diliğinden âzami derecede kolaylık göstermiş
tir. Ama mutlaka faaz alması lâzımdır. Banka
nın işine düştüğü durumu kolay kolay görmek 
mümkün olmuyor. Banka bu paralar için taki
bat yapmıştır. Avukatına ücret vermiş, icra 
dairelerine hare ve masraf yatırmıştır. Buna 
rağmen bugün kabul edeceğimiz kanunla, far
zımuhal banka bu mevzuda eğer 10 milyon pa
ra vermiş ve üçyüz bin lira da masraf yapmış
sa, bankaya. vergi faıizinden ve kendi kesesin
den yaptığı masraflardan dahi mahrum ediyo
ruz; niçin? Haksız olarak kanunsuz olarak mev
zuat hilâfına para almış insanların keyfi için. 
Ben Sayın Alpiskender arkadaşımızın görüşü
ne iştirak etmiyorum. Kendileri diyorlar ki, 
«şerefli ve namuslu insanlar, borçlarını öde
me fırsatını verelim.» Arkadaşlar, bu memle
kette borcunu ödemek istiyen nice şerefli ve 
namuslu insanlar vardır ki, eğer bu insanları, 
evıinip çevirip de, her nasılsa milleti temsil et
miş olan 300 - 500 kişinin içine sıkıştırmaya 
kalkarsak o zaman Türk Milleti bu görüş kar
şısında şahlanır, ayağa kalkar. 

Ben köydeki perişan, ziraat ile uğraşan va
tandaşlarıma para alnrak için her türlü ezi
yeti, her türlü takibi reva göreceğim, ondan 
sonra bunları 'bir tarafa bırakıp dün nüfus 
suiistimali yapmak «iletiyle para almış ol
duğuna. vicdanen kaani bulunduğum insanlar-
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dan, faiz almıyaeağım. Buna şahsan vicda
nım sureti katiyede .razı olmuyor. 

Aziz arkadaşlarım, bu mevzuda konuşan ar
kadaşlar işin hukuki cephesine uzun uzun te
mas ettiler. Tekrar ediyorum bir defa, bu pa
paralar konusunda borçluları iki grup etra
fında, toplamak lâzımdır. 1957 de milletvekil
liği yapmış olan insanların, 1958 senesine 
ait paraları alması ödenekle asla alâkası olııu-
yan bir vaziyettir. Ziraat. Bankası bu paralar] 
kendisinin asıl iştigal mevzuu olan zirai kre
dilerin işletilmesi mevzuunuu dışında ticari 
krediden ödemiştir. Bono mukabili ödemiş. Bu 
hususta arkadaşların halâ bir tereddüdü var
sa, Yüksek B'aşkanlık Divanından ve komis
yondan rica ediyorum, gelsinler mevzuu burada 
izah etsinler. Ayrıca Ziraat Bankasını temsil 
eden zat da gelsin ve parayı h'aııgi esaslar dai
resinde ödemiş olduğunu izah etsin ve böylece 
de şüpheler zail. olsun. Bu şekilde faizle alın
mış olan bir paranın da ödenmesi ve hattâ. 
bunlara zaten tanınmış olan imtiyazın üzerine 
bir perde germek suretiyle, hu mevzuu üze
rinde .işlenmemesi lüzumuna kaaniim. Bu iti
barla, kanunun reddinin, Türk milletinin is
teği ve menfaatlerine uygun olaeağı kanaatiyle 
hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu mevzuda konuşmak niyetinde 
değildim. Yalnız çok kıymetli bir arkadaşım 
konuşurken dediler ki; «ilgisi olan, yani 10 v< 
11 Devre ile ilgisi olan arkadaşlar; bir, söz 
almamaları ve konuşmamaları; iki, dediler, rey 
vermemeleri lâzım ve ilâve ettiler, listeleri 
cebimdedir okurum.» Ben 9 ncu Devreden bu 
ya mı milletvekiliyim, demek ki, bu kanunla il
gili bir şahısım ve bahis konusu edilen listede 
varım. Bundan ne utanç duyuyorum, ne de 
en ufak şekilde bir vicdan azabı çekiyorum. 
(Bravo sesleri ve alkışlar.) E»er bunun imtilıa 
nı ııın verilmesi lâzım gel en yer varsa, elbette 
vereceğim ve verdim de. Vatandaş ıztırabından 
b'ahseden arkadaşıma söyliv^yım ki, bu iddiada. 
olan kendisinin bu. .dan 'sonraki seçimde bir 
daha gelip gelmemesi meşkûktür; ama ben ce
saretle söyliyeyim ki, yine geleceğim. (Sağdan 
alkışlar.) 

Şimdi bu sıkıntılı hava içinde bir fıkra 
anlatacağım : Adamın birisi dâva vekiline git-
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miş demiş iki, beni falanca köyde dövdüler, 
mahkemeye vereceğim. Cumhuriyet -müddeiumu
miliğine bir istida yaz. Dâvave'kili döşenmiş 
yazmış ve yazdığını okumaya başlamış, «evimi 
yaktı, anamı karımı öldürlü, babamı kesti.» Bu
nun üzerine adamcağız vah vah başıma neler 
gelmişte -benim haberini yok, demiş. 

Mimdi, arkadaşlarımız, söylediler. «Alanlar 
nüfuz suiistimali yapmışlar da bu para alınmış, 
vatandaş ıstırap içerisinde, Türk Milleti karşı
sına nasıl çıkacağız ve bu kabul edildiği za
man, Türk MiUeıti .şahlanıp karşımıza çıkacak» 
dediler. Ben bunlara cevap verecek değilim. 
Ancak Sayın Ağırnash arkadaşımızın ifade et
tiği şekilde ismi olanlardan birisiyim. Ne ol
muştur, şimdi ben 'bunu sizlere soracağım. 
Anayasanın bize tanıdığı bir imkân vardır. .':> 
aylık maaş ve tazminatlarımızı peşinen alabili
yoruz. Böyle bir durum : karşısın d a. böyle 'bir 
talepte bulunmıyan arkadaşlar lütfen ayağa 
kalksınlar. Şu sene ben bu üç aylık maaşları
mı almadım, 'desinler. (Muhasebe vermiyor ses
leri) 

CELİL CEVHBKİOCLV (İstan'bu!) - Hat
tâ altı aylık versinler. 

USA T ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Hattâ (günlük versinler. (/Cürüffüler) 

SIRRI ATABAY (Devamla) Bâzı mev
zular vardır ki, onu müdafaa etmek gayet ko
laydır. Ama bâzı mevzular vardır' ki, b'irço'k 
meseleleri ''halledilmemiş Türkiye gibi bir yer
de, Vatandaş ihtiyarlarını ele alrp .geniş tatmin 
edilmemiş mevzuları olan bir memlekette 
bâzı mevzuları rahatlıkla müdafaa etmek ve 
etrafında fikirleri toplamak mümkündür. 
Asıl olan bu .güç ifade edilen mevzular) müda-
faia etmek ve fikir beyan etmektir. Biraz ev
vel Sayın Başkan gerekçenin okunup okunma
masını reye vazVttiği zaman müstenkif 'kal
dım. Sonuna kadar da müstenkif kalacaktım ; 
atım madem ki liste okunacaktır, sanki aralı
lar suç. işlemişlerdir, sanki alanlar nadim ola
cak ve sanki alanlar içinde... 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) - Yanlış 
anlaşılmış. 

BAŞKAN —. Müdahale etmeyin, 
SİRRİ AT ALAY (Kars) — Sanki alanlar 

içinde nüfus suiistimali ıkullaııaıı. insanlar var
mış gibi, bir itham altında bulunan bir insan 

elbette buraya gelecek ve 'alanların içinde ben 
de varını diyecektir. (Bravo sesleri) Çünkü 
utanmıyorum, utanacak ıbir şey yok, verilmiş 
bir şey. bağışlanan bir şey yo'k. Bağışlanması
nı istiyen de yok. Belki bu mevzuda söz de 
i'stemiyeeek'tiıu ve ben de bu teklifi reddedecek
tim .; ama lütfedin, buraya çıkıp da konuşan 
arkadaş binbir devdi dile getirip konuşursa, el
bette söz almak hakkımdır. Borçlar ödenecek, 
faizleriyle birlikte, ben belki çıkıp bir değiş
tirge önergesi verecektim. Arkadaşlar masraf
lar, dediler. Yapılan masrafların da bu borç 
içine 'katılmasın) ist/ıyece'k'tim, O ürik ü hukuki 
bir mesnedi bulunamaz. Hakikaten bankanın 
İra mevzuda yapmış olduğu .masrafları vermek 
lâzımdır. Ama buraya çıkıp da sanki umumi bir 
af isteniyormuş gibi, sanki bir bağışlama ya
pılıyormuş gibi, saçı bitmemiş yetimlerin hak
larını bir kısım insanlar alıyormuş gibi bir 
hava yaratılmak isteniyor. Asıl, Parlâmerito-
nun itibarını sarsan, bu şekilde olan kolay ya-
liTMiılarm yapılmasıdır. ('Bravo sesleri ve al
kışlar) Bana. ankadaşlar söylediler, «aman çık
ma» dediler. Hem de Reisvekilleri. Ben 'dedim, 
kolay hususlarda her'kesin kolayca yatırım ya
pacağı hususlarda değil, asıl zor olan mesele
ler karşısına çıkmasını bilen bir insanım, de
dim ve çıkacağım da. Kolay yatırım yapmak 
igayet kolaydır. Aitıııa, bir birimizi kırma'ksı-
zın. 

NİYAZİ. YĞIRNASU (Ankara) "Bey
efendi sözlerim her halde yanlış anlaşıldı. 

BAŞKAN > Niyazi Bey, rica ederim, sizi 
sükûnete 'davet ediyorum, böyle karşılıklı ko
nuşmayın. Zaıten, bütün arkadaşlar im a, aynı 
sükûnetle (hatibi dinlemenizin bir vazife oldu
ğunu bildiriri'm. 

'SIRRI. ATALAY (Devamla) ~- Oeniş halk 
İdille sinin hakikaten ıstıra'bı vardır. Ama, bir
birimizi üzmeden bu meselenin hukuki olarak 
tâyinini yapabiliriz. Niçin arkadaşımız tulu-
yar da, liste vardır, bu listeleri okuyacağım. 
diy'or. Bu insanı üzer, arkadaşlar. Sanki 1957 
de veya 1!M) da verilen tahsisat ve yollukları 
almakla bir suç işlenmiş bir günah işlenmiş 
gibi ibu listeleri okuyacağım diyor. Bunu yap-
iTiıyalun. Niçin bil'birimizi tahrik edelim. İllâ 
liste vardır okuyacağım diye. Bu doğru bir 
şey değil, muhterem arkadaşlar. Böyle bir şey 
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olmasa idi, kornişin aytaca ktı.tn. Ama şimdi rey 
de vereceğim, konuşmak istemiyordu m. ama, rey 
de vereceğim. Sebebi şu: İnsanlar fikirlerine 
evlâtları .gibi salyibolmadıdır. Madem ki bir 
fikri ileri sürüyorum, elbette sahip çıkacağım. 
Niçin 'birbirimizi talhrilk edelim. Niçin hukuki 
yollara, gidilmiyor'. Niçin çıkıp da 'bu arkadaş
lar rey vermesinler deniyor. Beni vicdanımla 
haşhaşa 'bırak ba'kalım heri rey verecek mi 
idim. Niçin çıkıp da teşhir ediyorlar. Rey ver
mesinler demek suretiyle ibenim vicdanımda 
bir baskı yapmak istiyorsunuz.'Benim vicdanım
da bir baskı yapınca, bunun bir aksu lameli ola
cağı gayet tabiîdir. Eğer bir yatırım mevzuu-
halhisse yarın dersin ki, «'Sırrı Malay 1950 den 
filan tarihe kadar mebus idi, ıııehus maaşları
nın alınması hususunda beyaz vey verdi» diye
bilirsiniz lama, şimdi hayır. Zinhar rey verme
sin. Niçin? üBu bir muhakeme midir ki, (benim 
orada ismim geçiyor diye rey vermiyeyim ? Bu
rada 'benimle ilgili olan [hususlar hakkında rey 
vermesin, veyahut duruşmaya, iştirak etmesin 
gibi bir şey olamaz. Mebus seçimleri ve tazmi
natları 'mevzuübafı'solduğu zaman, !biz, bizleri 
ilgilendiren bu hususlar hakkında rey verrni-
yeceJk miyiz? Kendimizi ilgilendiren hususlar
da rey vermiyeeek miyiz? ReisvekiMiği seçim
lerinde de keza veriliyor. 

Şimdi niçin hu nazariyeler ortaya atıldı.; 

Eğer. arkaxiaşım bizi üzmek istemiyorlarsa 
bunları ortaya atmıyacaktı. Meselenin esasına 
girecek değilim, Masraflı bir şekilde veya 
faizle olur mu olmaz mı?... Hayır. Bu mevzu 
hukuk ve kanun mevzuudur. Ekseriyetin vere
ceği karar elbette muhterem ve herkesin itaat 
edeceği bir şekilde olacaktır. Ama biz niçin 
icbar ediyoruz, bunu anlıyamadıııı. Eğer Sayın 
Ağırnaslı'nm isminden bahsettimse, kendisinin 
listelerinde ismim, bulunduğundan bahsetmesi 
dolayısiyle bahsetmişimdir, Özür dilerim, hür
metlerimle, 

BAŞKAN' -— Sayın Orhon. 
SABAHATTİN ORHON ((iire.si.ui) Muh

terem arkadaşlarım, bendeniz de demin konu 
şan sayın Sırrı Atalay gibi bu mevzuda konuş
mak kararında değildim. Fakat aynı anda bir 
heyecanı duymuş olmalıyız ki, sayın Niyazi 
Ağırnasiı konuşurken aynı anda söz istemiş bu
lunuyoruz. 
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Arkadaşlar, bu mevzuda epeyce sözler konu

şuldu, bunlar üzerinde durmuyorum. Yalnız iki 
noktaya dikkatinizi teksif etmenizi rica ediyo
rum. Birisi, liste açıklanacak, hatta bizi liste
nin açıklanmasına mecbur etmesinler, dendi. 
Daha evvel Vehbi Ersü bu paraların seçimler-
de kullanıldığını söyledi. Şahsan özür dilerim. 
Arkadaşlar; açıklanacak listede benim de kar
deşim vardır. Dediler ki, seçimde kullanmışlar
dır, hatta 1957 seçimlerini kaybettikten son
ra idare meclislerine aza olarak şuraya, buraya 
alınmışlardır. Yok böyle bir şey, yok bakın. (Or
ta, sıralardan var, var sesleri) siz seçimde kula
nı! ip kullanılmadığını seçimlere giriniz de gö
rürsünüz. (Adalet Partisi sıralarından bravo 
sesleri ve alkışlar) (Şiddetli gürültüler.) 

KÂMİL KARAVELİOĞLI' (Tabiî Üye) 
Millî menfaatler neyi icabettiriyorsa. bizler onu 
yaptık. (Gürültüler) 

SABAHATTİN ORHON (Devamla; — in
şallah girerseniz, görürsünüz (Gürültüler.) 

BAŞKAN -— Müdahale etmeyin, efendim. 
KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî tiye) -

İhtilâle giren her yorc girer. İhtilâle gir de gö
rürsün. 

SABAHATTİN ORHON (Devamla) — İh
tilâl devrinden hep beraber geldik, efendim. 

BAŞKAN --- Sayın Orhon lütfen mevzuu 
içinde kalmanızı rica ederim, müdahalelere de 
vesile olmazsınız. 

SABAHATTİN ORHON (Devamla) —Beni 
mevzuun şalisi lige dökülmesine bu konuşma 
mecbur etti. Diğeri de çok mühim bir nokta 
burada Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası
nın itibarı bahis mevzuudur. Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankası, bugün Türkiye'de en yük
sek mevduata sahiboJan. bir bankadır. Sanki bu 
kanım teklifiyle, parlâmento, Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasının mevduatına el at
maktadır. Yok böyle bir şey. Bu bir bankanın 
itibarını kökünden sarsar. Çok dikkatli olalım. 
Amma bâzı. edebiyat uğruna, çok kolay söylene 
eek sözler uğruna çiftçi bir öküzünün yanına 
karısını koşarken, onu takibat altına, alıyormu-
şuz da, Ziraat Bankasına bu şekilde borcu olan
ları almıyormuşuz. Yok böyle bir şey, arkadaş
la]'. Ziraat. .Bankasının çeşitli kaynakları içeri
sinde, şüphesiz mevduatları da vardır. Nitekim 
bu mevduatın arasında hattâ bu paraların veri 
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lis sebebini teşkil, eden T. B. M. M. nin yolluk 
ve ödenekleri de var. Üzülüyorum, hakikaten 
Ziraat Bankasının itibariyle alâkalıdır; bunun 
üzerinde çok konuşmamamız lâzuugelir; bunlar 
komisyonlarda konuşulacak şeyler. Ziraat Ban
kası uda, Zirai Donalım Kurumunun da hesabı 
vardır, ona da faiz verir, fakat T. B. M. M. nin 
lüovdualma Zira a l Bankası ı'alz ödememektedir. 
Bankanın, bundan tahassûl etlen bâzı kazançları 
olduğu gibi zararları da, olabilir. Bunu burada 
söylemek, bankacılık tekniği bakımından bilgi 
sahibi olmadan bu gibi mevzu, ve münakaşalara 
germek yoluna gidilmemek lazımdı. 

Sırl' bu mevzuda söz alınıştım, İdirnıetlerimle. 
(Sağdan alkışlar) 

BAŞKAN --•-- Sayın Ersü. 
VEHBİ E.RÖÜ (Tabii Üye) Sayın arka

daşlarım; evvelce yaptığım konuşmamda elimden 
geldiği kadar bitaraf Kalmaya, hiçbir şahıs ve 
kişiden bahse Inıemeye, gayret ettim. Böyle bir-
şey yapmadığımı da zannediyorum. Kişilere ve, 
zümrelere sataşmadım. Gerçekleri ifade eder
ken, gerçekler karşısında goeunanlar, burada 
ismimi açıklıyarak, bâzı il Lamlarda bulundu
lar. \re üzüErek şunu söyliyeyim ki, Türki
ye'nin ve milyonlarca Türkün hiçbir derdi, me
selesi olmadığını açıkça, burada söylemek ce
saretini arkadaşlarımız gösterdiler. Hiçbir 
problemimiz yokmuş, bütün söylediklerimiz 
hissi imiş ve ancak bunlarla kürsü deıuogoiisi 
yapılabil irmiş, mânasında ifadede bulunuyor, 
arkadaşlarımız. Burada bu tasarı lehinde ko
nuşan hatiplerin de ramamiyle hissi konuştuk-
hırını lıiz de esefle müşahede ettik. Ayrıca kı
zaracak ve üzülerek söyliyeyim ki, bu -kür
süden. yalan söylenmiştir. Bir kanun istediğim 
şekilde çıksın diye bu kürsüden yalan söyle
nemez. Komisyon burada, bir sürü sualler 
tevcih ettim. Suallerimin yanlış olduğunu, ka
nunlara uygun olmadığım lütfen açıklasınlar. 
O zaman buradaki konuşmaların kimiııki doğ
ru, kimin yanlış olduğunu hep beraber dinliye-
lim, denıogoji asıl böyle yapılır. 

Ne dedim ben' Seçimlerde kullanmışlardır. 
Mesele yapmamıştım, yapayım, o halde arka
daşlar. (Trupta bir Başbakan der k i ; secim ka
ran alamayınca, «siz merak buyurmayın, ben 
sizin, paralarınızı vereceğim, siz yalnız razı 
<ilum> [iıı sakıt Başbakan, çekleri verdi ellerine 
ondan sonra grup da seçim kararı almıştır. Bun

ları mı konuşturmak istiyorsunuz't Böyle şey
leri konuşmak istemiyordum, arkadaşlar. Bun
lar birer vakıadır. 

MEHMET ÜN Aid) I (Adana) - - öyle ol
madı, seçimden evvel alınmıştır. 

; VEHBÎ ERSİ) (Devamla) •--- Evet, böyle oL 
; muştur, Ünab.lı. 
i MEHMET ÜN ALDI (Adana) - . Seçimden 

evvel al ııı in ışı ir. böyle olmamıştır, siz yalan 
ı söylüyorsunuz, kayıtlar meydandadır... ((lürül-
; i: üler)) 
: MUCİP ATAK El (Tabii Üye) - . Otur ye-
• rine be !.. 
! MEHMET NEBİ ÂDEMOıTKÜ (Adana) - -
; Niye müdahale ediyorlar, Başkanım. 
| MUOÎP AT AKLI! (Tabiî Üye) - - Konuşmak 
J isi'iyıu'.sa.n süz al da kürsüde konuş, oturduğun 
; yerden ne konuşuyorsun!. 

i BAŞKAN • - Arkadaşlar, lütfen... (Şiddetli 
j gürültüler) 
I MMOJp ATA Kİ il ('Tnibİİ Üye) .... Sen niye 

müdahale ediyorsun'? 
MEHMET NEBİ ADEMOĞLU (Adana) -•-

Siz de müdahale ediyorsunuz. Ben size «siz>> 
diye Li1 abediyorıuu, siz bana «sen» diyorsu
nuz. 

MECİB ATAKH! (Tabiî Üye) - Siz, «sîz» 
diye "hiiabedilmeye layık insanlar değilsiniz. 

MEHMET NEBİ ÂDEMO(lKU (Devamla) 
Siz değilsiniz. Ne İnliyorsunuz lâyık olmadı

ğımı. susun, dinleyin. 
MECdP ATAK İd (Tabiî Üye) Seri «ünle. 

«en!.. (Şiddetli gürültüler) 
(Soldan, burası grup değildir, Senatodur, 

ne bağırıyorsun sesleri) (Sağdan: Siz ne bağırı
yorsunuz sesleri) (dürültüler, soldan: Ayıptır, 
avıptir sesleri) (Sağdan: Kürsüden yalan söy
leniyor sesleri) (Gürültüler) 

BAŞKAN •— Sayın arkadaşlar, Senatonun 
nezaket ve nezahatıni lütfen mu ha Faza edin. 

VEHBİ EBSÜ (Tabiî Üye) - Devanı ede
yim mi. Sayın Başkanım ? 

(Sağdan, kürsüden yalan söyleniyor... (lü-
i'iill iller) 

BAŞKAN -•- Arkadaşlar, her arkadaş sırası 
geldiğinde söz alır mukabele eder. Bunun dı
şında. Seiiatnun nezaketini muhafaza etmeni
zi rica «-derim. Eğer bir kelime ile müdahale 
ederseniz, İçtüzük hükümlerini tatbik ederek, 
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ayağa kalkmak suretiyle ihtarda bıüunaca- j 
ğmı. Ondan sonra yine sükûnet bulmazsanız ! 
oturumu tatil edeceğim. j 

Buyurun Sayın Ersü. Sükûnetle konuşmanı
zı ve bu (bir ilmî mevzudur. Ona göre devam et
menizi rica ederim. 

VEHBÎ ERSÜ (Devamla) — Silâha silâhla 
mukabele etmek zorunda kaldım Sayın Başka
nım, özür dilerim. Efendim. Yoksa, bundan ev
velki konuşmalarım böyle değildi. Fakat mec
bur kaldım. 

BAŞKAN —' Neyse heyecanlarımızı da mu
hafaza edebiliriz. 

VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Sayın bir ha
tip buradan dedi ki, böyle bir şey bahis mev
zuu değil, seçimlerden evvel böyle bir karar 
alınmıştır. Ben de tersini söylemedim ki, seçim
lerden evvel böyle bir karar alınmıştır, ondan 
sonra seçime girilmiş. Beni hem teyideder, hem 
yalan söylüyorsun, der anlıyamadım ki, bu 
i ş i l . Bu bir. İkincisi yine bir hatip arkadaşı
mız ifade etti, «gerçi benim partimde bunu il
zam eden kimse .yoktur» dediler. Yine ben isim 
söylemiyeeeğim ama vardır ve yine bu Senato
nun çatısı altındadır, işte hilafı hakikat be
yan dediklerim bunlardır. 

Pek muhterem arkadaşlarım; esbabı muci
be olarak, komisyona sitemde bulundum, dedim 
ki, esbabı mııcibede birçok hakikate uymıyan 
ifade var. Meselâ «şu avanslar» deniyor, «bu şe
kilde alınmış, böyle bir fon teşkil edilmiştir» 
ve saire. Bütün bunların hakikatle alâkası ol
madığını ve bâzı kanunlar karşısında bunun 
yersiz ve yanlış olduğunu ifade ettim. Tekrar 
ediyorum, kanunlara yine aykırıdır. Ve bütün 
komisyonlardan istirham ederiz ki, yalnız bu
gün, bu mesele konuşulurken, huzurunuzda 
bulunan komisyonu tek başına itham etmiyo
rum, elbette. Mecbur değiliz, -kanun teklifi ya
panların esbabı mucibe olarak gösterdikleri me
selelere iltihak etmeye... Hiç değilse, en azın
dan, buradaki üyelerin tam. bir fikir sahibi 
olabilmeleri için, evvelâ gerekçedeki husus
ların çürütülmesi ve ondan sonra icabedi-
yorsa yeni gerekçeleri ortaya koymaları ve ge
rekiyorsa yeniden huzurunuza gelmeleri lâ
zımdır. Bununla tekrar demek istiyorum ki, 
hilafı hakikat bir tek beyanda bulunmadım. 

Yine burada, «Amerika'da şu şekilde, Tür
kiye'de bu şekilde olmuştur» dediler, bâzı za-

! manlarda... Bunların cevaplarını da Alpisken-
1 der Beye, Sayın Alpaslan Bey verdiği için tek-
j rar d.okunmuyorUii!... Yalnız, bir kanuna gerek

çi} olarak, «biz onları zaten Kızılaya yardım, sel 
felâketleri için yardım, seçimlerde masraf et
tik, zaten harcadık, onun için lüzum yoktur» 
demenin, hafif bir gerekçe olduğunu arz etmek 
isterim. Her halde böyle bir gerekçe olmaz. 
Yine ıbâzı arkadaşlar dediler ki, «172 sayılı Ka
nunla, özel hukuk müessesesine, Millî Birlik 
İdaresinde zaten tecavüz edilmiştir.» Konuşan 
arkadaşlarım üstelik, benden çok Parlâmento 
tecrübesi olan insanlar ve hukuk tahsili gör
müş insanlardır. Arkadaşlar, ben dedim ki. 
«Kanunun vasıflarından birisi de zarurettir. Bu 
kanunda ise ben bir zarurilik görmüyorum. Se
bebini de beraber izah ediyorum. O kanunun 
çıkarılması zarureti var idi. Çünkü o zamanki 
Meclise devam eden sayısı az insanlar, devam 
etmiyenlerin hepsine kefil olmuştur; bir kişi 
birkaç, kişinin kefaleti altına girmişti. Bu, in
sanlara, yaptırılacak bir şey yoktur, nasıl on
lardan alınabilir1? Elbette kefalet çözdürülür: 
Arz etmek istediğim zaruret vardı da o kanun 
onun için çıkarılmıştır, yoksa keyfî bir müda
hale yapılm azmıştır. 

Son söz olarak şunu arz etmek isterim ki, 
Millî Birlik iktidarı; 27 Mayıstan evvelki devir
den, bir hukuk, devleti hüviyetinde olan devre
den, bir ihtilâl devri olarak daha eok hukuk 
kaidelerine riayet etmiştir. 

Hürmetlerimle hepinizi selâmlarım. (.Soldan 
ve ortadan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) . . Sayın se

natörler; ben, bu konu üzerinde konuşmak için 
söz almak niyetinde değildim. Burada söylenen
leri burada iş olsun diye ben de tekrar etmiyo
rum, samimi kanaatim bu idi. Esasen, benim 
samimi kanaatlerimi reneido eden bir espriyi 
temsil ettiği için, konuşma gücünü bulamadığım 
için, hiç, konuşmayacaktım. Ama bir iki arkada
şımın burada, gerekçesini bilmediğim şekildeki 
konuşmadan karşısında, beni de konuşmaya mec
bur etti. Bunlardan bir tanesi sayın Alpisken-
der iki üç gün evvelki beyanatımı ifade ederken 
belki yanlış kanaat- getirir diye onları da, tavzih 
etmek için söz aldım. 

Evvelâ, deniliyor ki «banka bunları evvelce 
göstermedi, şimdi gösteriyor.. » îşte görüyorsu-
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mız. demek banka. <> /aman göstermedi. Her hal
de bunun bir gerekçesi olmak gerekir. .Şimdi, 
bankaya kimse emir veri imdi ki, bu. paraları gös-
Ur diye. Böyle bir zihniyetle verilmişti, ama, 
bunu alan herkesin bu zihniyetin savunucusu ol
duğunu iddia etmiyoruz. Fakat, topyekûn ola
rak herkesi alâkadar eder şekilde gelince, böyle 
bir I ut um gelince. T. B. M. Meclisinin üyeleri
nin her birisi bu haktan normal bir sistem ola
rak faydalanmıştır. Banka Yönetim Kurulu, 
beş yılı kabul ediyor. Biz diyoruz. «Hayır 10 
yıl olsun.» Bize ne arkadaşlar. Bir kimse bir ye
re borçlanmış, bu müessese; her vatandaş gibi, 
ona da işlem yapmak isliyor. Ye üstelik beş yıl
lık bir zaman da koyuyor. Normal olarak vatan
daşlardan aldığı faizi almak üzere bunu yapıyor. 
Biz araya giriyoruz. «Hayır, siz bütün vatandaş 
kıra yaptığınız muameleden bir istisna yapın, 
şu vatandaşlara! 1957 de evet, tekrar seçilenler, 
yine bir sene daha fazla maaş almış oldu; zaten 
1960 la tamamlanmıştı. 1960 ta dört senelik 
maaş almış, iki defa aldığı irin. Seçim için ben 
(iokunmıyacağım daha evvel söylendi, onu geçiyo
rum. Yalnız bununla ilgili bir ifadede bulunul
du. Bankaya koydukları paraların faizleri alın
mış. faizi banka kazanmış, ondan bunu nemle 
ise istirdat ediyoruz gibi bir gerekçe savunuldu. 
Arkadaşlarım, bütçeye konulınıyan bu tahsisat, 
bankaya hangi yolla gitmiş bilmem ki.' 1057 de 
seçime girmiş, eğer daha evvel bütçeye- koymuş
sa, bunu, demek ki secimi, bütçeyi kabul ettiği 
zaman düşünmüştür. Nasıl konduğunu bütçe 
kayıtlarında, raslamadım. O halde böyle -ayrıl
mış olan bir para. onlar namına bankaya konul
muş. sonra faizi işlemiş bir para ortada olamaz. 
Bütçe yılının ortasına doğru seçimin yenilenme
sine karar verildiğine göre, zaten yoktu ya, fa
kat nasıl savunulacağını bir türlü anlıyamadım, 

Arkadaşlarım, burada dendi ki, hissi konuşu
yoruz. Doğrudur. Hepimiz hissi konuşuyoruz 
ama müsaade ederseniz bu bizlerimizi bir men
faatin savunması için kullannnyalım. Yoksa... 
Hissi olabilir, ama arada fark vardır. Bir arka
daş şiddetle bana hücum ettiği için mecburen 
söylüyorum; bu kelleyi verecek kadar da hissi 
davrandığımız anlar olmuştur. İşte Sayın Aipis-
kender cidden samimi bir ifade ile burada, ben 
de anlıyamadım, bu prosedürü ben de kabul ede
medim, ama işte bu şekilde bu para veriliyordu. 
Yani İçendi vicdanı da, kanaatini de rahatsız 

eden bir sistem içinde para verildiğini kemlisi
ne has samimî ifadeleriyle burada- buyurdular. 
Demek ki, o da beğenmedi. Ama bir defa oldu, 
Fakat bu hesaba geçmiş, o zaman bu parayı alan 
bir arkadaşımızı dahi rahatsız eden bir metodu 
bugün burada savunmak ve onun tahmil ettiği 
yüklemleri bugün kaldırmayı talebetmek zanne
dersem Sayın Apiskemler'i bugün de rahatsız 
edecek. 

Sonra bugün böyle yüksek kavramları bu hu
susta, kullanırken, gerekçesini de ifade etmek 
lâzım. Affedersiniz ben gerekçelerini bulama
dım. insan haklarına aykırıdır, deniyor. Nerele
ri insan haklarına aykırıdır?. .Bütün vatandaş
lara reva görülen muameleden çok istisnai bir 
muameleyi çok daha iyi imkânlar içinde bulunan 
kimselere uygulamak insan haklarına aykırı de
ğil de, normal olarak her vatandaşın gördüğü 
muameleyi görmeleri insan Imklarına aykırıdır 
deniyor. 

.Benim tavzih etmek istediğini nokta. Sayın 
Alpiskender elediler ki: «İşte Demokrat Partiyi 
birkaç kişi götürdü, bu memleketi de beraber 
felâkete götürdü,» demediler ama, böyle bir ka
naat verir endişesiyle arz ediyorum, nerede ise 
diğerleri suçsuzdu gibi bir ifade bunun arkasın
dan kullanılabilir. Ben gerçekten şöyle dedim : 

«Bugün partiler içinde hiç. de (-öğünlüğün ar
zu etmediği akımlara gerekçe olan, tahriklere 
sebebolan, memleketi., rejimi felâkete sürükle
mek istiyeu insanlar yuvalanmıştır, bulunmak
tadır. Bunların miktarları az olabilir ve azdır. 
Fakat I). P. misalini d.e uuutmıyalıuı. Onu da 
az miktarda; insan, aynen kullanıyorum ifade
mi «felâkete götürdü.» Ama gidenlerde de her
halde onlara uymamak gibi bir insiyatil:' kullan
mak borcu vardı. Onun için Yüksek Adalet Di
vanı kararının, nerede ise aleyhinde bulunmak 
durumuna düşmek istemem ; çünkü gerekçesi de 
bu. Suçu mahdut grup yapmıştır, esas suçlu o 
idi. Fakat, öbürleri de ona uymak durumundan 
dolayı suça bir miktar iştirak ettiğini kabul et
mek en azından yasama organında, çalışan her
kesin kabul edeceği bir ilke olmuştur. Bunu bir 
defa açıklamak isterim. Beyanatımda yanlışlık 
var demiyorum. Fakat buradaki ifade belki yan
lış anlaşılır diye üç gün evvelki konuşmamı tav
zih ediyorum. 

Sonra, cidden üzerinde ısrarla durduğumuz 
fakat, nedense avın mevzuu müdafaa ederken 
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kavramlar aynı okluğu halde, belki ilkelerimiz 
de aynı olduğu halde, l'arklı açılardan bunları 
savunabiliyoruz. Lvet pa rlamentonuu prestiji 
nin ve itibarının aleyhinde yöneltilmekle bulu
nan bütün akımlara, heyecanla mukabele etmek, 
hazan hu hususta haklarımızın bir kısmından 
dahi feragat göstererek hu itibarı ve prestiji üs
tün tutmak uğrunda hepimizin mücadele ettiği
miz ve bir an evvel gerçekleşmesini, arzu ettiği
miz demokratik rejimin icabıdır.» diye söyledi
ğimiz ifadeleri burada da kullanmak isterim. 
Cidden bu bakımdan Parlâmentonun aleyhinde
ki akımlara kuvvet, verir. Burada bunu tekrar 
etmek istemezdim. Fakat birkaç defa tekrar 
edildiği için tekrar söylemek isterim. 

Bir teklifte bulunacağım. Bâzı arkadaşları
mı/, dediler ki, muhtaçtırlar. Eğer muhtaç ise
ler. muhtaçlar teshil edilsin, onlar için «ieğil. bir 
ikamın teklifi burada arz ediyorum, Büyük Mil
let Meclisinin üyeleri kendilerine düşün payı 
versinler, böylelikle biz yardım yapalım. Ben 
buna katılıyorum. Eğer muhtaçlar varsa, hu 
muhtaçlara kendi maaşımızdan yardım yapalım. 
Ve duygularımızı ceplerimizden fedakârlık ya 
parak, Ziraat Bankasından değil, ceplerimizden 
verelim. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Bütün yurttaşlara şâmil olunyacak, böyle bir 
kanunu burada savunmak cidden güçtür. Meselâ 
bundan evvel savunan arkadaşlardan bâzılarının 
burada duyduğu sıkıntıyı duyuyorum, ama affe
dersiniz, mecbur değillerse olmasınlar onlar da, 
bize katılsınlar, bu kanunu bu suretle reddede
lim. 

Bir nokta beni çok üzdüğü için ona dokun
mak. isterim. Seçime gidin de görün, dedi. Mec
burum. buna cevap vermeye. 

BİR ÜYE — üok doğru. 
AHMET YILDIZ (Devamla) - Evvelâ çok 

doğru diyen baya da sormak isterim. 

BAŞKAN --- Sayın Yıldız çok rica- edece
ğini, müzakerenin sükûnetini muhafaza edelim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) - • Sayın Baş
kanım, irşatlarınıza itaat ederim. 

Efendim, kabul edersiniz, evvelâ bunu soy-
lecek yetkisi hiç kimsede yoktur. Neden? Bir 
Anayasa müessesesidir. Sayın arkadaşım eğer 
.100 bin 150 bin, 200 bin oyla geldiyse, onun 
hita-bettiği insanlar (i,5 milyon oyla geldiler. 
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(Sen ne ile geldin, sesleri.) Ben de h,5 milyon 
oy 1 a geldim. 

«Bir bütün olarak Anayasayı beğenmiyo
rum, oradaki bu maddeyi istemiyorum.» diyen 
bir kimse zannedersem bu Büyük Millet Mecli
si içinde Anayasayı değiştirme metotlarına gi
der. Sonra müsaade buyurursanız o Anayasa 
bir halk oyu ile ondan sonraki düzenin temeli
ni hazırlıyan Anayasanın aleyhinde konuşmak, 
düpedüz dün arz ettiğim gibi, 27 Mayıs Devri
minin getirdiği düzenin içinde siyasi ve hukuki 
statülüsünü, hüviyetini iktisabetmiş kimselerin 
hakkı olmasa gerektir. 

Uvet, ben şunu da açıkça söylemek isterim. 
Bu statüyü biz kimseye zorlamadık, siz verin 
demedik. Kurucu Meclis üyeleri burada, ilim 
kurulları burada. Dediler ki, bu zaruridir. Tem
silciler .Meclisi ittifakla «Bu lâzımdır.» dedi. 
Biz de tereddüdettik. hattâ kabul etmemek is
tedik, günlerce konuştuk, ama sonunda kabul 
etmenin tek gerekçesini de arz etmek isterim. 

Bir devrimin meşruiyetini, siyasi ve hukuki 
mesuliyetini omuzlarında taşıyan kimseler, o 
devrime saldırması muhtemel olan ondan sonra
ki devrede, saldıracak herkesin haiz olduğu 
yetki ve hüviyete sahibolarak bu Meclis kürsü
sünden, benim geldiğim mütevazi köye kadar 
her yerde aynı yetkiyle savunabilsin, diye ka
bul ettik. Bunun başka hiçbir gerekçesi yok
tur. Binaenaleyh buna saldırmak, zannedersem 
biraz insaf meselesidir. Dünyanın hiçbir yerin
de ihtilâlden böyle bir döneme geçilmediği, 
geçmeyin diyenlere karşı da biz savunduk. Ha
yır geçeceğiz, bütün tehlikelere rağmen geçece
ğiz, ne ise bu tehlike, bir sene evvel daha bü
yüğü ile mücadele ettik, yine bu tehlikeyi göze ala
cağız, dedik. Oiinkii şimdiye kadar inandığımız, 
demokratik rejim idi, bunu gerçekleştirmek 
istedik. Ve bütün memleketin de arzuladığı bu 
idi. Şimdi bütün bu emeklerin sonunda bir 
arkadaşımın çıkıp da; Anayasa müessesesi ol
duğu halde, hissine kapılarak bunu bana söyle
mesi elbette burada beni. heyecanlı konuşmaya 
sevk etti. İstirham ediyorum; hisleri kullana
lım, kulanalım ama temel müesseselere ve sa-
vunulamıyaeak menfaatlere karşı hislerimizi 
kulanmıyftlım. Saygılarımla. (Ortadan ve sol
dan, alkışlar.) 

BAŞKAN - Daha: Sayın Sarıgöllü, Ger
ger, Kapardı, Alpiskender arkadaşlarımız söz 
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almışlardır . Bu, a rada Kayın Adana Senatörü ı BARKAN --- Evvelkini de okutacağım. 
Galij) Avşar 'm bir kifayet takr i r i vardır . Oku- j (Adana Üyesi Galip Avşar'ın önergesi iok-
yoruz. j ra r okundu. ) 

Sayın Başkanlığa, j .BAŞKAN İki önerge ele aynı mahiyet te 
Mevzu tamamen aydınlanmışın-. Kifayeti I dit:. KifayeAi müzakereyi oylarınıza arz ediyo-

müzakere teklifimin <>y;ı konmasını rica ederim. | i'iun. Müzakerenin kâfi olduğunu kabul eden-
Adana j 1er... Kabul etmi yenler... 

Galip Avsa,)' « K'ifaym öuoe'iT-siuin. kabul ve reddi için 40 a 
•'<;•' ve^'i'ıeN; ve 'e; du ruma £>'öre takr i r kabul 

dmişli i". 
N'İYA/A AtGHNASld (Ankara ) Efen

dim. şahsıma A - ş ı \ a n d a n salaşına üzerine1 

'•; isliyorum. 

.BASKA'N Suyu ı Ağırisasit Başkanlığın 

BAŞKAN Kifayet aleyhinde1 söz verme- | 
den öuee şu hususu peşinen belirteyim ki, saded 
h a n e m e hat ip çıktığı takdirde: hemen sözünü 
keseceğim. Şimdi, kifayol aleyhinde buyurun , 
Ağırnaslı, 

NİYAZİ AOrRNA.SIM (Anka ra ) Kıymet
li a rkadaş lar ım, la'fa yet in aleyhinde konuşmak j takdiri S;-;yuı. Sın1: Ata lay ' ıu ifadesinde size 
için huzurunuzu iş<>;al etmiş buhınuyorum. j bir e'ataşm'"1, olmadığı merkezindedir . Bununla 

Byvelemirde, Senatonun ananesine uygun j be:'ab'. ;\ o-Ver dA(-uiyor-;anız, îetiizük uyarınca. 
bir başlangıcı ; yine bu Muhterem Meclissin üs- j sataşma eiup edmadığı hususunu Gene] Kuru lun 
tün vasıflarına uy<vuu bir ka])anışla neticeden- \ oy una, arz edeceğim. 
d i rmek için kemuşmalan eok daha ya t ık hale i NİYAZI AAIBNASLI ('AnkafH' -- Klfeıı-
5.,'etirmek ve birtakım sataşmalara rağmen şah- | , i ] ; ; l ı ! , j ; v . diıvımu! du rumu bile yakışmaz. 
sıma. karşı da «yatırım» vesaire <1iyc v u k o b u b j BAŞKAN İzahat yok efendim, direniyor 
muştur . Sataşmalara rağmen çok daha munis j v 

ifadelerle1 bu müessesenin üstün kalite ve vasuf-
•', dii'e-ni'!)ivormi' elersiniz. 

| NİYAZ? A N I B N A S h l (Anka ra ) - - Başkan 
larma yakışır bir neticeye bağlamak ve efkarı j h ^ , n M k ( i i , i u o ]Mrakıyorum. Direnmek zaten 
umu.mi.yede> de cok mühim olan, hak ika ten Grim ;..;y;ı y . , ] < i S m ; r / 

huriyot Senatosunun presti j inin, i t ibarının ba j 
his mevzuu olduğu bu' konuda daha salim bir j BALKAN O halde mesele yoktur . 
netie'cy, varabi lmek M u kifayetin aleyhinde ^ y " Aküskeuder arkadaşımızın kendisine-

cv.vof. }-.>•„ i snfaşihi'ğı hakku'- la bir kanaat i v a r ı n ı ? (Yok rev kul lanmanız 1 istirham "doeağh 
Ben böyle bir şey »'örmedim. 

FBIGT ABBİSKBNBKB, (Manisa) Tav-

Tavzib vok efendim. (Di ren mi

nim rmktrn nazarım rağbet bulmaz ve kifaveh'n ! 
lehime: karar ' verilirse. Yüksek Riyaset ten, sa- j 
taşmalara cevap verme hakkının tanınmasını j •'••1ii ! 'deyım. 
ayrıca rica edeceğim. Ben, ya t ı r ımla veya gele- | ' i > \ o ı r A \ 
eek devrede gelmekle meşgul edsavdım, par t im- ! ,,,,,. c<0dej.j ) 
den istifa edip de, ist iklâli seçip hiçbir par t iye ^., n .p ({n ura d d ede re {.memeden evvel veril-
en'ı-moden tek başıma kalmazdım. Kifayet in ,.,-,. ;;,,.,,.,,.,.1,.,. rmHııs onları arz edeceğim. Bıın-
aleyhinde rey kullanmanızı ist irham etmekte1- i | . ı r /p ,, ,.,, - v k ı n s ı A sayın arkadaşımız tara-
A 1 T n i fmdan verilmiş olan ve tasar ının reddini ta-

BAŞKAN Bir kifavet takrir i daha var- j / / M 1 , u n ! n r!\on önoremdir. Bvvelâ onu. okutaea-
dır, onu da okutacağım i -.,,, 

Sayın Senato Başkanlığına. 
X ve X I nei Dönem T. B. M. M. üyelerinin 

ödeneklerine ait kanun teklifi hakkında kâfi 
i zahat verilinişti r. 

Kifayeti müzakere takrir imizin kabulünü is- t 
t i rham ederiz. I 

İzmir Balıkesir j 
M. Hilmi Onat, Bnver Aka ! 

ikinci önerce tasarının komisyona genve-
i-dmesi bask ındak i önerdedir . 

Ondan son rai-::i önerce de birineı maddede 
tadi lât iv-itiyem bir önerdedir'. Son Önerge de, 
oylamanu) "!ik ııyhıtna yolivle vapdması hak-
! : M I < 1 ; I nlir. Bina; di... 

KÂMİli KAiAvVKi 'JoOLG (Tamı Üyc'ı • 
mdim. iümüniin reddinin acık oylamasını 
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Taibiî Üye 
Mucip Ataklı 

Tabiî Üye 
Refet A'ksoyoğlu 

(Cumhurbaşkanınea S. Ü. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ömer Ergün 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

Taibiî Üye 
Şükran öz'kaya 

Tabiî Üye 
Sezai O'Kan 

Burhan ettin. Ul uç 
Taibiî Üye 

Muzaffer Yurdakııler 
Taibiî Üye 

Haydar Tunekanat 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Nevzartj Sengel 
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istirham ediyoruz. Maddelere geçerken tümü
nün reddinin acık oya konulmasını istirham 
ediyoruz. 

BAŞKAN —• Kanun teklifinin tümünün 
tabiî... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Şimdi yapılacak oylamanın açık olarak ya
pılmasını. (15 imzalı takrir lâzımdır sesleri.) 

BAŞKAN — Tabiî bunun için 1.5 imza lâzım
dı 1'. 

KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Tabiî Üye) — 
15 imzalı takrir var efendim. 

BAŞKAN — Şimdi takrirleri aykırılık sıra
sın';1. göro okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
«X ve XI nci Devre T. B. M. Meclisi üyele

rinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Ziraat 
Bankası ve Maliye Vekâletine olan borçları
nın. 10 yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş, faizlerinin kaldırılmasına ait 

kanun teklifinin» tümünün reddini talebederiz. 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Sami Küçük Suphi Karaman 
Tabiî Üye Tabiî Üye 

Kâmil Karşavelioğlu Muzaffer Yurdukuler 

BAŞKAN — Bir de 15 imzalı bir takrir 
vardır. Onu da okutacağım. Çünkü bu takrir 
de tümünün reddinin açık oyu mevzuubahistir. 

Senato 'Başkanlığına 
X ve XI ııei Dönem T. B. M. Meclisi Üye- j 

terinin ödeneklerinden mütevellit T. O. Ziraat 
Bankası ve Maliye Bakanlığına O'lan borçla
rının, 1.0 yıl, faizsiz taksite bağlanmasına ve 
tahakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına, ait 
kanun tasarısının tümünün reddinin açıik oya 
sunulnıa'sım arz Ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye 
Mehmet Ozgüneş 

Tabiî Üye 
Emanullah Celebi 
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Tabiî Üye Tabiî Üye 

Suphi Karaman Sami Küçük 
Taîbiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ahmet Yıldız Âmil Artus 
Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. ü . 

Fahri özdilek Esat Çağa 
Ankara 

Niyazi Ağırnasiı 

BAŞKAN — Açık oylama yapılacak; ret, 
tamamen tasarının tümünün reddedildiğini ifa
de edecektir. Kaıbul, tasarının müzakeresinin 
'kabulünü ifade edecektir. Fakat ondan evvel 
Sayın Esat Çağa'nm itaikriri var, onu takdimen 
reyinize arz edeceğim. 

Sayın arkadaşlar reyler atılırken sol taraf
tan gelinip, sağdan çıkılacaktır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Asıl 
mesele anlaşılmadı. Söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Tümünün konuşulması ta
mamlandı. Şimdi tümünün reddi hakkında bir 
teklif var, ayrıca 'bu oylamanın açık oyla ya
pılması hakkında da 15 imzalı bir takrir var
dır. Bu durum karşısında oylamanın, ne el 
'kaldırmakla yapılmasına imkân vardır, ne de 
gelip burada konuşmıya, 

KÂMİL OOŞKUNOĞLU (Uşak) — Takrir 
mi oya ıkonuyor, tasarı mı? 

BAŞKAN — Takrir oya konuyor. (Gürül
tüler) 

İCÂMİL COŞKUNOĞLU (Uşak) — (Kür-
«iiye doğru ilerliyerek) Takrir oya konuyorsa... 

İHSAN HÂMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Müs'aade buyurun efendim, 
çağırırım, Telâş içerisinde müzakereye git mi
ydim. Başkanlık yanlış yola giderse, Yüksek 
Heyetinizin irşatları ile bunu halledeceğiz. Sa
yın Tigrel buyurun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Tigrel Beyefen
di, konuşma hakkını ibana veriyor, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, usul 

hakkında mâruzâtım şu olacaktır. Oya konan 
kanun teklifinin tümünün kabulü veya reddi-
dir. Yani önerge değildir. Oya 'konan kanun 
teklifinin tümünün red mi yoksa maddelerine 
mi geçileceği meselesi var. Beyaz oy, verildiği 
zaman maddelere geçileceği, yani tümünün ka-
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bulu demektir. (Gürültüler) Kırmızı oy, tekli
fin reddi demektir, Beyaz oy, kullanılırsa bu 
m add elere geçüm esi, maddelerin müz'ake re 
e'dilmesi demektir. Arz ederim. 

BAŞKAN" — Acık oylamaya başlıyoruz. 
(Ekrem Acun er'den i'tiibaren oylar toplandı..) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş

lar lütfen oylarını kullansınlar... Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

7. —• Askerlik Kannv.unun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu 
MUM Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/347, C. Senatosu 1/164) (S. Sayısı: 55) (1) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, tasnif devam 
ederken, demin, müzakere edilmesini kabul bu
yurduğunuz Askerlik Kanununun 5673 sayılı 
Kanunla değişik 5 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısının müzakeresine ge
çiyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerlik Kanununun 5873 sayılı Kanunla de
ğişik 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 

kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21. Haziran 1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nei maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 5. —- Muvazzaflık hizmeti kara, de
niz, hava ve jandarma sınıflarında iki yıldır. 
Bu hizmet askerlik şubesinden sevk tarihin
den haşlar. îki yıldan ziyade askerlik yapan
ların fazla hizmetleri askerlik çağının sonun
dan iki kat olarak düşülür. Muvazzaflık hiz
metini yapmadıkça hiçbir fert askerlik çağın
dan çıkarılma.z. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen?.. 
Yok. Maddevi ovlarınıza arz ediyorum. Kabul 

(1) 55 S. Sayılı basmayan tutanağın so-
nundadır. 
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edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

GEÇİCİ MADDE — .Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce silâh altına alman deniz 
ve jandarma er ve erbaşları iki buçuk senelik 
muvazzaflık hizm e İlerini ikmal ettikçe terhis 
edilirler. 

BAŞKAN -— Madde halkkmda söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. - - Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

•'MADDE 3. ----- Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN --- Maddeyi, oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır. 

Saıyın arkadaşlar, oylama neticesini arz 
ediyorum; X ve XI nei Dönem T. B. M. Mec
lisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan 
borçlarının 10 yıl faizsiz takside bağlanmasına 
ve tahakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına 
ait kanun tasarısı hakkında olan ve oylarınım 
arz edilmıiş bulunan önergeye 124 arkadaş oy 
vermiş, 57 üye ret kullanarak, tasarıyı reddet
miştir, 65 üye kabul oyu kullanarak maddelere 
geçil meşini kabul etmiştir. 2 çekinser, 1 boş oy 
çıkmıştır, iki de muteber olmıyan oy çıkmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi ve müzakere
si 6a oyla kabul edilmiştir. 

ESAT CAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
•— Takririm hakkında ufak bir izahat vermek 
istiyorum. 

BAŞKAN -—• Hay hay efendim, bir dakika 
ı nü s aa d e bu y uru uıı z. 

Arkadaşlar, Sayın Artukmaç arkadaşımızın 
bir takriri vardır. Ziraat Bankası veya Hükü
met tarafından izahat verilmesi teklifini tazam-
üiuii eder. Banka tarafından izahat verilmesini 
Başkanlık Divanı kabul edemez. Günkü banka 
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doğrudan doğruya Ticaret Bakanlığına bağlı
dır. Teklif Hükümet tarafından da gelmemiş
tir. Fakat Sayın Maliye Bakanı buradadırlar, 
arzu ederlerse müdahale edip, söz alıp Hükü
met adına izalhat verebilirler. Fakat Hükümet 
tasarısı olmadığı için kendisini icbar edemem ve 
takriri de bu sebeble reye koyamam. 

Arzu buyururlarsa izahat verebilirler. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Muhterem Başkan ve muhterem senatörler, tek
lif Büyük Millet Meclisi üyelerine kısmen taal
lûk ettiği için Hükümet olarak meseleyi tetkik 
etmiş ve bu mesele üzerinde bir görüş tesbit 
etmiş bulunmuyoruz. Bu itibarla, saıyın üyeler
den birisinin arzusuna uyarak Maliye Bakanı 
olarak teknik maruzatta bulunmakla iktifa 
edeceğim. 

Borçları, konuşan hatiplerin de izah ettiği 
gibi, iki kısımda mütalâa etmek lâzımdır. Bi
risi Onuncu Devre milletvekillerinin Ziraat 
Bankasına olan borçları, diğeri de Onbirinci 
devre millet/vekiıllerinin kısmen Ziraat Bankası
na, kısmen de Hazineye 'Oİan borçlarıdır. Onun
cu Devre milletvekillerinin bu borçları, şöyle te
kevvün etmiştir: 1957 yılı içinde, 1958 tahsisat
larına karşılık gösterilmek suretiyle, tabiî sa
dece vait olarak karşılık gösterilmek suretiyle, 
Ziraat Bankasından, bâzı milletvekilleri, kefa
letle, birkaç kefilin imzası ile, Senet karşılığı 
borçlanmışlardır. Senetleri, normal borç senet
leridir. Bu borç senetleri, borçlunun ve müte
selsil kefillerin imzalarını taşımaktadır. 

1957 de T. B. M. M., kendisini feshedince, 
1958 yılına girilmemiş ve tabi 1958 yılında her
hangi bir istihkak da tahakkuk etmediği için, 
bunlar bankanın bir alacağı olarak kalmıştır. 

1957 yılı ile 1960 yılı arasında bu borçların 
taksitlendirilmesi veyahut mahsubu için hatır
ladığıma göre, bâzı teşebbüsler olmuştu. Fakat 
o tarihte Meclise böyle bir teklif resmen yapıl
mamıştı. Sadece kürsüde bâzı hatipler, «Bunu 
taksitlendirsek veyahut affetsek, mahsubetsek 
iyi olur.» şeklinde konuşmalar yapmışlardır, bu
nun dışında bir teşebbüs olmamıştır. Şu halde 
bu borçlar, tamamen Zirat Bankasına milletve
killerinin şahsi ve senet mukabilinde yaptıkları 
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bir borçtur. Ziraat Bankası ile kendi arasında 
bir borç ve alacak münasebeti vardır. 

İkincisi, Onbirinci Devre milletvekillerine aid-
olandır. Yüksek malûmunuz olduğu üzere, mil
letvekillerinin senelik istihkaklarına ait. O va
kit çekler toptan hazırlanır ve kendilerine veri
lirdi. Bunlardan 3 aylığı, Ziraat Bankasınca 
hiçbir faize tabi tutulmadan ödenirdi. Müte
bakisini, Ziraat Bankası, bu istihkakları karşı
lık tutmak suretiyle Iskonto yaparak öderdi. 
öteden beri cereyan eden usul bu idi. O vakit 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığı veya idareci 
Üyeleriyle Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü
nün bir mutabakatına dayanarak, bu nevi bir 
muamele cereyan ediyordu. 

Bu Büyük Millet Meclisinin 27 Mayıs İnkı
lâbını mütaakıp, 1 sayılı Kanunla feshedilmesi 
üzerine, 27 Mayısı takibeden aylara taallûk edip, 
arz ettiğim şekilde, peşinen, yani faizsiz ola
rak kırdırılmak veya iskonto yapılarak kırdırıl
mak suretiyle alınmış olan, alacaklar meselesi 
Maliye Bakanlığında bir mesele olarak ele alın
mış. O tarihte hukuk müşavirliği durumu tet
kik etmiş, Hükümet tetkik ettirmiş ve müspet 
görülmediği için, 27 Mayıs İnkılâbı ile T. B. 
M. M. feshedildiği için, hizmet görülmiyen dev
reye ait (istihkakların geri alınması neticesine 
varılmıştır. Bu neticeye varıldıktan sonra Ma
liye Vekâleti bunları borçlan ödemeye davet 
etmiş ve borçları ödemiyenler aleyhine dâva aç
mıştır. 

Ziraat Bankasına taallûk eden rakamları bir 
'başka sayın senatör tafsilen arz etti, tekrar 
ot m iveceğim. Verdiği malûmat tamamen Zira
at Bankası kayıtları ile mutabıktır. Ziraat Ban
kası da bu alacağını takibetmiş; kısmen müra
caat edenlerle anlaşarak taksitlendirme yoluna 
girmiştir. Henüz müracaat etmiyenler de var
dır. Banka bunlar hakkında da dâva açarak 
takibe devam etmıiştir. Taksitlendirmeyi kabul 
edenler için de beş yıl taksiti kabul etmiştir. 

Hazineye gelince, Hazine alacağının bu yol
daki tutarı 7 milyon 961 bin liradır. Borçlu 
adedi 527 dir. Borç miktarı 2 328 ile 21 bin 
lira arasında değişmektedir. 

Borçlular, borçlarını ödemediklerinden borç
lular aleyhinde dâva açılmış, bu dâvalar da 
527 dir. Halen 200 kadarı neticelenmiştir. Dâ
vaların müdafaası mahkemece varit görülme
miş, bulunmamış, sâdır olan kararlar Yargı-
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tayea da onanmış, tashihi karar talepleri do ! 

reddedilmiştir. Bir kısım dâvalar da derdesttir. 
i 

Borçlular, bu kararlar karşısında, borçlu ol- j 
madıklarmı savunmaya devam etmektedirler. } 
Kesinleşmiş olanlar icraya konulmuş ve icra 
takibatına başlanmıştır, tcra takibi yolu ile 
bâzı borçlular borçlarını tamamen ödemişler; 
bir kısım borçlular ise, borçlarının taksitlendi-
rilmesini kabul etmişler, bir kısım borçlular da, 
bu kanun havadislerinin çıkması üzerine, he- ı 
nüz bir ödemede bulunmaya başlamamışlardır. 

Arz ettiğim gibi, Ziraat Bankasının alacağı, ! 
tamamen bir bankanın, hususi hukuk hükümle
rine göre hizmet yapan, muamele yapan bir J 
bankanın yine eşhası hakikiyeden, akde müste
nit bir alacaktan ibarettir. Bugünkü hukuki 
durumu budur. Hazinenin alacağı ise; fazlayı | 
melhuzdan mütevellit bir şahsi alacaktır. Halen i 
de arz ettiğim şekilde takibolmımaktadır. 

Sayın üyelerin bâzıları bu alacağın kanunla 
taksitlendirilmesinin veya tecil edilmesinin ı 
Anayasaya aykırı olduğu ve bâzıları da bunun 
Anayasaya aykırı olmadığı üzerinde mütalâa 
serd ettiler. Kendimi yetkili görmediğim için, i 
böyle bir kanun Anayasaya aykırı mı, değil mi? 
Bu hususta bir mütalâa arz etmiyeceğim. Yal
nız şunu söylemek isterim. Sevk edilen kanunda ! 
bir borcun terkini mevzuubahis değildir. Umu
miyetle zaten borç, üzerinde bir ihtilâf da yok- j 
tur. Borç kabul edilmektedir. Hattâ bâzı borç- i 
lularm borcu kabul etmemesine mukabil bu ka- j 
nun. bu borçları da kabul etmektedir. Binaen
aleyh, bu borç, aslında borç ihtilâflılığı da de- I 
ğildir. Bu kanun bir taksitlendirme hükmü j 
getirmektedir. Bu taksitlendirme Ziraat Banka
sı tarafından 5 sene olarak zaten tatbik edil
mektedir. Alacağını emniyet altına alabilmek, 
borçlunun borcunu rahatlıkla, borçluyu sars- 1 
madan ödemesini temin etmek maksadiyle, Zi
raat Bankası îdare Meclisi, kanun yetkisine ı 
dayanarak taksitlendirmeyi kabul etmiştir. 

Beri taraftan Maliye Vekâleti de, kanuni ı 
yetkisine dayanarak, kendisine müracaat eden- j 
lerin, borçlarını taksitlendirmeyi kabul etmiş- i 
tir. Umumiyetle şu formül tatbik edilmektedir: 
5 000 liraya kadar borçlu olanlar, ayda 250 li- ı 
ra, 10 000 liraya kadar borçlu olanlar ayda j 
400 lira, 15 000 liraya kadar borçlu olanlar ay- \ 
da 600 lira ve 15 000 liradan fazla borçlu olan-
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I ar ise ayda 700 lira ödemeleri şeklinde bir tak
sitlendirme kabul edilmektedir. 

(•iııııu kabul vden birçok borçlular bize gel
miş, Hukuk Müşavirliğinde anlaşma imza et
mişlerdir, ve taksit bedellerini muayyen za
manda. ödemektedir. Bu kanun 'bu taksidi on 
seneye çıkarmaktadır. Alacaklı ile borçlu 
arasına kanun vâzımın girerek ve bunu bir 
âmme nizamı meselesi sayarak böyle bir tak
sitlendirmeyi yapması mümkün müdür, değil 
midir, caiz midir, değil inidir?.. Bunu elbet Yük
sek Heyetiniz takdir eder. Ben bu hususta bir 
fikir serd etmiyeceğim. Yalnız, şunu arz ede
yim ki, bu taksitlendirme müddeti çok uzun
dur. Yani. bu 10 senelik müddet çok uzun bir 
zamandır. Hiçbir Devlet de alacağı hakkında. 
bu türlü uzun bir müddet tâyin etmemiştir. 
Belki, borçları, diğer alacakları daima, ya mev
cut verilen yetki ile iktifa etmekle, bunu ida-
reten taksitlendirmektedir. Veya müstesna hal
lerde, bir âmme nizamı mevzuubahsolduğu tak
dirde, kanun vâzıı 4 ilâ 5 sene gibi bir müddet
le taksite bağlamaktadır. Bu müddet bu bakım
dan hakikaten uzundur. Bunu Millet Meclisinin 
müzakeresi sırasında da arz ettim. Bir taksit
lendirm enin kabulünü Y'ıksek Meclis zaruri 
görüyorsa bunu muhik ve mâkul bir müddet 
içinde mütalâa etmelidir. Yahut bu alacakları, 
borçluları sarsmadan tahsil edebilecek bir 
müddet ne ise bunu bulmalıdır ki, kanaatimce 
beş seneden fazla olması yerinde olmaz. Kaldı 
ki, kanun vâzıı bu şekilde şahısları doğrudan 
doğruya borçlandıracak yerde yetki verme tar
zında da yapabilir. Faraza, pekâlâ borçluların 
durumuna göre, Maliye Vekâleti veya Ziraat 
Bankası, malî durumlarına göre, şu kadar müd
deti geçmemek üzere bu borçları taksitiendir-
meye yetkilidir diyebilir. Bu takdirde hakikaten 
fazla bir tesir yapmaz, sadece muhtacolanlara, 
ödeme kabiliyeti olmıyanlara bu imkân bahşe
dilmiş olur. Binaenaleyh, umumi olarak bunla
rın içerisinde elbette zenginleri de vardır. Ve 
hakikaten bir hamlede bu borçlarını ödeme 
kudretinde olanlar da vardır. Bunların yanın
da, bu borçlarını ödeme imkânı olmıyanlar 
da vardır, ödedikleri takdirde bir sarsıntı his
sedecekler ve hattâ bunlar arasında harabola-
caklar da vardır. Binaenaleyh esas mesele bu
nun ikisini ayırabilmektir. Bunun ayrılma
sının yolu da nihayet Hükümete ve bankaya 
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bir yetki ve mezuniyet verilir. Bu yetki ve I 
mezuniyet içinde ödeme güçlerine göre bir ı 
taksitlendirme yapabilirler, bu zannediyorum j 
fazla görülmiyen bir şey olur. 

Üçüncüsü faiz meselesidir. 
Ziraat Bankasının faiz vererek aldığı mev

duatı ikraz etmiştir. Bunun faizini terkin eder
sek, bu borcu faizsiz hale getirirsek, bu bi- | 
ri'ken faizi Ziraat Bankası vermeye mecbur- I 
dur. Binaenaleyh Ziraat Bankası zimmetine 
her sene 5 bin liradan aşağı olmamak üzere I 
zarar birikmesine vâzıı kanun cevaz vermiş 
olacaktır. Bu borçlu için haksız bir iktisap 
olur, Ziraat Bankası için de haksız bir zarardır. 
Buna sebebolmamak lâzımdır. Bundan borçlu 
faydalanacaktır. Halbuki Ziraat Bankası, arz 
ettiğim gibi, bunu mevduat toplıyarak ver
mektedir. Bankalar zaten para ticareti yapan 
müesseselerdir. Faiz vererek para toplarlar. 
Topladıkları bu paraları yine faizle ikraz i 
ederler. Ara yerdeki faiz farkından istifade 
ederler. Ziraat Bankası bu parayı faiz vererek 
toplamıştır. Ve fakat faizsiz bir yere yatırmış
tır. Bunu hiç kimse caiz görmez. Hazine için de 
bu böyledir. Şimdiye kadar Hazinenin kanun
la dahi takside bağlanan alacaklarının hiçbi
risinde faizsiz bir taksitlendirme olmamış
tır. Burada bu faizsiz taksitlendirme hakika- j 
ten fena bir emsal, kötü bir emsal olacaktır. 
Bundan sonra her muameleye bunu bir misal 
olarak gösterilecektir. «Milletvekilleri ken
dilerinin veya arkadaşlarının borçlarını faizsiz 
taksite bağladılar, fukaraya, köylüye gelince, j 
veya, başka bir zümreye gelince ondan faiz 
alacaklar» şeklinde bu kürsüden daima haklı 
iddialar dinlemeye mecbur ol a c aksını;. 

Bir üçüncü unsur da masraflardır. Ziraat 
Bankası takip yapmış ve masraf ihtiyar etmiş; 
Hazine takibetmiş, masraf ihtiyar etmiş. Bu 
masrafları da Ziraat Bankasının ve Hazinenin 
uhdesinde bırakılmasını yine caiz görmiyece-
ğinizi tahmin ediyorum. 

Başkaca malûmat isterseniz, arz ederim. 
Hürmetlerimle (Alkışlar) 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın) _ Efen
dim, Saym Bakandan bir sual sormak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Suale arzu ederlerse cevap ve
rebilirler. Cevap verip vermemeyi 'kendisine 
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bırakıyorum; arzu ederlerse verebilirler. Çün
kü, tasarı, Hükümet tasarısı değildir. 

MALÎYE BAKANI iFERÎD MELEN — 
Efendim, bu anda cevap vermek mümkün ise 
cevap verebilirim. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Büyük 

Millet Meclisinin paraları faizsiz olarak Ziraat 
Bankasında bulunmakta mıdır?.. Ortalama yıl
lık kalmış bulunan paralardan nizami ıbir faiz 
hesabedildiği takdirde tutarı ne olabilir?.. Ana
yasanın 38 nci maddesi; kamulaştırmada Dev
letin ödiyeceği taksitleri on müsavi taksite ayır
mıştır. Bir yıllık çekleri, Anayasanın maddei 
mahsusu gereğince o devrin milletvekillerine 
peşinen verilmekte olmasına göre Hazinenin 
bu yıllık çek tutarı Ziraat Bankası muvace
hesinde amorti yani teminat altına, karşılığı 
teminat altına alınmış mıdır ki, bir yıllık tutar 
çekleri kendilerine verilmektedir?.. 

'Bir nokta daha soracağım, müsaade buyuru-
lursa?.. 

BAŞKAN — Karışmasın. Müsaade buyuru-
lursa cevap verildikten sonra o noktayı sorun. 

MALİYE BAKANI FEKÎD MELEN — 
Efendim, Büyük Millet Meclisinin parası diye 
bir para mevcut değildir. Para Hazinenin pa
rasıdır. Bütün Devlet daireleri gibi Büyük Mil
let Meclisinin bütçe'sinde yer alan tahsisatı Ha
zine öder. Yalnız, burada bir farklı muamele 
öteden beri olagelmektedir. Aslında bunu da 
zannediyorum bu da bir kanuna pek dayan
mıyor. Çünkü, Merkez Bankası Kanununa gö
re, Merkez Bankası olan yerlerde bütün Devle
tin ve hattâ menafii umumiyeye hadim cemi
yetlerin paralarının dahi Merkez Bankasına 
yatırılması mecburiyeti vardır. Ancak bunun 
yanı başında Merkez Bankası olmıyan yerler
de bu vazifeyi Ziraat Bankası yapar. îsdsnaen 
Ankara'da Büyük Millet Meclisi ve iki daire
nin parası da Ziraat Bankasına yatmıştır. 
Büyük Millet Meclisi masrafları ve m huşların 
yıllık ödenek tutarının tamamı o tarihte, top
tan, malî yıl başında Hazinece Büyük Millet 
Meclisi Riyaseti emrinde Ziraat Bankasına dev
redilmiştir. Ve zaten Ziraait Bankasının bu tür
lü muameleleri, faraza mebuslara üç aydan 
fazla para vermek, çekleri kırmak, bir sene 
sonrasının tahsisatını dahi karşılık göstererek 
borç almak daha çok Büyük Millet Meclisinin 
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burada olan parası karşılık gösterilerek yapıl
mış tır. 

('Beş dakika kadar ışıklar söndü.) 
(KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) — Usul 

hakkında söz is'tiyorum. Karanlıkta müzake
re yapamayız. Müsaade buyurulursa müzake
releri talik edelim. Teklif ediyoruz efendim. 

(Reyleri nasıl toplıyacağız sesleri) 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Allah ra

zı olmuyor. (Gülüşmeler) (Tam bu sırada ışık
ların yanması üzerine) 

(Sağdan A. P. sıralarından «Allah razı 'olu
yor» sesleri.) 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Hükümetle Merkez Bankası arasın
daki bir anlaşmaya göre Hazineye alt paralar 
Merkez Bankasında veya ona muadil bulunan 
bankalarda bulunur. Bu paralar için faiz ta
hakkuk ettirilmez. Ona mukabil bu müessese
ler, Hazineye ait hizmetleri bir komisyon al
madan yaparlar. Büyük Millet. Meclisinin bu 
paraları için ayrıca Ziraat Bankasının bir faiz 
tahakkuk ettirip ettirmiyeeeği, bir hususi mu
amele mevzuu olup olmadığı hususunda bir bil
gim olmadığını arz etmek isterim. 

Diğer hususa gelince; Anayasanın taksit-
lendirdiğine ait hükmü zannediyorum terstir. 
Yani orada devlet kendi alacağını değil, bor
cunu taksite bağlamaktadır. 

NlYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Bir su
alim var efendim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin rica ede
rim. Konuşmanın ortasında sual olmaz. Söz is
terseniz sonra söz vereceğim, sualinizi o za
man sorarsınız. Tümü hakkında müzakere 
'bitmiştir. 'Selâmetle idareye yardım edin, lüt
fen (Başkanlık en mühim kanunların müzake
resinde arkadaşlardan yardım göremiyor. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Maruzatım bu kadardır. 

iSUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Bakandan bir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHÎ GÜRSOYTRAK (Devamla.) — Bu 

borçların iki bin lira ile yirmi bin lira arasın
da olduğu söylenmektedir. Bu ne derece doğ
rudur? İki ibin lira borçlu olanlara da on yıl1 

taksitle ödeme imkânı verilecek midir1? 
İkinci sualimde şu: Gerçekten borçluların, 

.borçlarını ödeme güçlerinin olup olmadığı hu-
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susunda bankaca istihbarat yapılmış mıdır; 
yapılmış ise neticeleri nelerdir? Bu hususta 
izahat vermelerini rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
Bankaya olan borçlar hakkında 'bilgim yok
tur. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Burada uzmanlar varsa rica edeyim. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
İzin verirseniz arkadaş'tan malûmat alıp arz 
edeyim. 

Hazineye ait olan borçlar şöyledir: 30 kişi
nin, 2 338 lira, 2 kişinin 3 100 er lira, 58 kişi
nin 4 746 lira. Böylece devam ediyor, sonun
da; ÎS1 kişi 21 bin lira, 3 kişi 22 bin lira ola
rak görünüyor. 

Şüphesiz bu kanun çıktığı zaman iki bin 
borcu olan da, 20 bin lira 'borcu olan da 10 se
ne taksitlendirilmiş olacaktır. 

Ziraat Bankasına olan borçları hakkında 
ıbir bilgiım yoktur. Mütehassıs arkadaşlar bu
radadır. İzin verirseniz kendilerinden malû
mat alıp, arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Sa

yın Bakan demin Sadık Artükmaç arkadaşımı
zın bildirdikleri hususların tamamen kayıtlara 
dayandığını buyurdular. O halde bankada, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne kadar 
mevduatı bulunduğunu lütfetmezler mi. Sene
ler itibariyle en yüksek ve en düşük Seviyeler 
nedir? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
Sayın arkadaşımızın verdiği malûmatı ben de 
ilgililerden sordum. Bana bâzı rakamlar verdi
ler. O beyan ile bana verilen malûmat arasın
da mutakabat bulunduğu için böyle beyanda 
bulundum. Diğer hususlarda is'e malûmatım 
yoktur. Fakat zannediyorum İçtüzüğümüz 
müsaittir. Meclis her zaman mütehassısları din-
liyebilir. Ama bunun dışmda emrederseniz ar
kadaştan bilgi alıp, arz edeyim. Çünkü mesul 
Bakan burada yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Etker. 
RİFAT ETKER (Ankara) — Efendim, Sa

yın Bakan sözlerine başlarken Ziraat Banka
sından getirdikleri 'bir senedi gösterdiler. Şim
di, bir de buyurdular ki, Merkez Bankası Zi
raat Bankasına bir "miktar para vermiştir. Aca-
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ba bu sen'e'tte yazılı 'borçlar bu paradan mı ve
rilmiştir? Yani Metfkez Ban'kasımn Ziraat 
Bankasına yatırdığı paralardan mı veril

miştir? Yoksa bankanın diğer paralarından 
mı verilmiştir1? 

(MALİYE BAKANI FERİT MELEN — O 
paradan değil. Banka bu paraları kendi me-
•nabiinden vermiştir. Ama, bu ikraz at yapıldı
ğı zaman mulbtemeldir ki, Büyük Millet Mec
lisinin banka hesabı carisinde yüksekçe 
bir meblâğı bulunuyordu. Ama biliyorsunuz, se
ne sonunda bu bakiyeler Hazineye geri verilir. 
Sarfiyat fazlası miktar T. B. M. Meclisi Muha-
sebesince Hazineye geri verilmektedir. Ertesi 
sene tahsisatı tekrar bankaya verilmektedir. 

BAŞKAN — Buyurun Ağırnaslı. 
NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Efen

dim bildiğimiz bütçe tekniğine göre bir yenile
me var mıdır, diye soracaktım. Tahsisat devre 
devre yaptırıldığına göre, bu para ödeninceye 
kadar Hazinenin midir, yoksa yatırılır yatırıl
maz bizlere mi aittir? 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Arz edeyim efendim. Ufak bir fark vardır. Di
ğer dairelerin katma bütçeler hariç, kasası mu
hasebesi mevcut değildir. Bunların doğrudan 
doğruya, Hazinenin bankalarda, Merkez Banka
sında ve diğer bankalarda bulunan paralarından 
Maliye muhasipleri öder. Büyük Millet Meclisi
nin hususiyeti şuradadır. Aslında bunun da böy
le olması lâzımdır. Fakat öteden beri tatbikat 
şöyle olmuştur. Büyük Millet Meclisinin yıllık 
bütçesi tutarını, faraza 38 milyon, 40 milyon bir 
kalemde veya iki kalemde Hazine sene başın
da Büyük Millet Meclisi hesabına aktarmıştır, 
fark bundan ibarettir. Para Hazinenin parası
dır. Nitekim sene sonunda sarf edilmiyen kısım 
Hazineye iade edilir. Milletvekiliyle şüphesiz 
alâkası yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Sayın Ferit Alp-

iskender Bey bu kanunun mütalâasında iki nok
ta ortaya attı. Bunlara cevap verme mümkünse 
rica edeceğim. Buyurdular ki, bankanın bu pa
rayı istemesi, bugünkü Bankalar Kanununa ve 
Murabaha Nizamnamesine aykırıdır. Bu husus 
zapta geçmiştir. Bunu açıklarlarsa tenevvür ede
riz. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN —- Ha
yır efendim, böyle bir durum, yoktur. Zannedi-
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yorum sayın arkadaşımız zaman geçmiş rakam 
büyümüş, ondan dolayı böyle bir iddiada bulu
nuyorlar. Yoksa aslında ne nisbet bakımından 
ne miktar bakımından Bankalar Kanununa ve 
Murabaha Nizamnamesine aykırı bir hareket 
yoktur, Ziraat Bankasının, bir milletvekiline 
böyle bir muamele yapmasına imkân da yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, teşekkür ederiz. Zi
raat Bankasından Mecliste bulunan zevat Umum 
Müdür Muavini ve Merkez Müdürüdür. İçtüzü
ğümüz gayet sarihtir. Ancak vekil veya vekilin 
memur edeceği zatı dinlemeye mezunuz. Bu iti
barla kendilerine söz verip kürsüye davet ede
mem. İçtüzük buna mânidir. 

Sayın Esat Çağa'nın bir takriri vardır. Ken
dilerini takrir hakkında izahat vereceklerdir. 
Şimdi takriri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere edilmekte olan kanunun başlığı ile 

1 nci maddesi metnindeki (X) rakamının kaldı
rılarak kanun hükmünün yalnız (XI) nci döne
me hasrı ve 1 nci maddeye faiz ve masrafların 
ödenmesi hükmünün de ilâvesi için teklifin ko
misyona iadesini arz ve teklif eylerim. 

Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye 
Esat Çağa 

BAŞKAN — Efendim, şimdi yeni bir takrir 
daha vardır ki, Sayın Çağa arkadaşımızın tak
rirlerine takaddüm eder mahiyettedir, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Millet Meclisi tarafından kabul edilen kanun 

metninin, Maliye Bakanı tarafından bugün veri
len izahatın ışığı altında, yeniden müzakere ve 
tetkik olunması için komisyona iade edilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Konya Ordu 
Sedat Çumralı Zeki Kumrulu 

Tokat Urfa 
Zihni Betil Vasfı Gerger 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Çağa arkadaşımı
zın takrirleri, birinci maddenin tetkik ve bâzı 
tashihler için iade edilmesi merkezindedir. Fakat 
yeni okuttuğum takrir ise, Sayın Maliye Baka
nının verdiği izahat üzerine müzakeresiz encü
mene iadesidir. Yani müzakeresiz şekilde iade
sidir. Binaenaleyh, evvelâ onu oylarınıza arz 
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edeceğim. (Reye arz edilmez sesleri) Efendim, 
maddenin müzakere edilip encümene iade edil
mesi hususunda bir teklif yapılırsa, takriri de 
reye arz ederim. Fakat böyle bir teklif yapıldığı 
için okutup reye arz etmek mecburiyetindeyim. 
İradeniz ne şekilde tecelli ederse o şekilde hare
ket ederiz. Takriri okutuyorum. 

(Sedat Çumralı ve arkadaşlarının önergesi 
tekrar okundu.) (Reye konulamaz, maddelere 
geçilmesi açık oyla kabul edildi, sesleri) 

BALKAN —- Takriri oylarınıza arz ediyo
rum..,. 

SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Bizim takri
rimiz birinci maddenin okunması sırasında reye 
arz edilecekti; çünkü maddenin iadesidir. 

BAŞKAN — Evvelâ maddelere geçilmesi hu
susunu reylerinize sunacağım. Halbuki bu doğ
rudan doğruya iadesini talebediyor. Bir kere da
ha okutturuyorum ki, vuzuh kesbetsin, dinleyi
niz arkadaşlar. 

(Sedat Çumralı ve arkadaşlarının önergesi 
üçüncü defa okundu.) 

(Reye konulamaz, sesleri) 

BAŞKAN —• Müsaade ediniz, efendim. Tak
ririn ifadesi Sayın Sedat Çumralı arkadaşımı
zın buyurdukları gibi maddenin iadesi değildir. 
Açık bir şekilde anlaşılması için, takriri kendim 
okuyacağım, lütfen okuduğum zaman dinleyiniz 
arkadaşlar. 

(Sedat Çumra lı'nın takriri Başkan tarafın
dan bir İçere daha okundu.) 

BAŞKAN —- Burada ne birinci, ne ikinci ve 
ne de üçüncü madde vardır. Tümünün iadesi ve 
tekrar müzakere edilerek yeni bir metin halin
de hazırlanarak gelmesini teklif etmektedir. 
(Maddelere geçilmesi kabul edildi, sesleri) 

Maddelere geçilmesi oya konulmamıştır. Ka
nun tasarısının tümünün müzakeresi bitmiştir. 
Binaenaleyh, bu takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 45 e karşı 56 oyla 
reddedilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2 24.1.1963 0 : 1 
| X ve XI nci Dönem T B. M. Meclisi üyelerinin 

ödeneklerinden mütevellit T. G. Ziraat Barakası 
ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının 10 yıl 
faizsiz takside bağlanmasına ve tahakkuk etmiş 

faizlerinin kaldırılmasına ait kanun teklifi 

MADDE 1. — X ve XI nci Dönem T. B. Al. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerine müstenit T. (.-. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
ları 10 yıl faizsiz ve masrafsız müsavi takside 
bağlanmıştır. Bu borçlara bankaca tahakkuk 
ettirilmiş faizler kaldırılmıştır. 

Borçluların bu tarihe katlar yapmış oldukla
rı ödemeler esas borçtan indirilir. 

Borçlarını ödemeye başlamış olanlar da der
piş edilen kolaylıklardan istifade ederler. 

| BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Esat 
Çağa arkadaşımızın takriri ve söz talebi vardır. 
Sayın Âmil Artus arkadaşımızın da bir takrir
leri vardır. Zeki Arsan, Necip Damşoğlu, Lût-
fi Tokoğlu arkadaşlarımızın da takrirleri var-

I d ir. 
1 Şimdi madde hakkında söz istiyen arkadaş-
i larım isimlerini sıra ile yazacağım. 

[ Buyurun, Esat Çağa. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlar, İlendeniz yalnız vermiş 
olduğum takriri izah etmek istiyorum. Malfımu-
âliniz kanun 10 ve 11 nci devrelere aittir. De
min Maliye Bakanının izah ettiği veçhile, anla-

< siliyor ki, 10 ncu Devredeki borç, senet muka
bilinde karzen alman bir borçtur. Ve bunların 

| vâdesinden itibaren faizleri işlemeye başlamış-
| tır. Borç, vâdesinde kesbi muaeecliyet etmiştir. 
I Bu bir ticari müessese ile, bir kimse arasında 
! akdolunan bir karz münasebetidir. Ve buna, Tür-
| kiye Büyük Millet Meclisinin, her iki Meclisi-
| nin müdahaleye hakkı ve salâhiyeti olmaması 

lâzım gelir. Bunun için bendeniz taksite bağla
ma muamelesinin yalnız 11 nci Devrede tahas-
sül eden borçlara inhisarını teklif ediyorum. 
Teklifimin bir tanesi, budur. Bundan dolayı. 
yukardaki serlevhadan ve aynı zamanda mad
de metninden (10) rakamının çıkarılmasını 
teklif ediyorum. 

11 nci Devredeki borçlara gelince; bunla
rın da bir haksız iktisap mahiyetinde olduğu 
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anlaşılıyor. Borçlular tarafından kabul edil
miş, fakat ondan sonra ödenmemiştir. Kabul 
edilip ödenmediği tarihten itibaren, «enteremoro-
tuar» dediğimiz, borçların faizsiz işlemesi hukuk 
icabatmdandır, binaenaleyh, biz bunlardan ne 
bankayı, ne de Hazineyi mahrum edebiliriz. Bu
na hak ve salâhiyetimiz yoktur. Yalnız madem 
ki, bu arkadaşlar zorluk içerisindedir, kendile
rine Türkiye Büyük Millet Meclisinin mürüv
veti olarak istisnai bir muamele yapılır ve borç
ları 10 senelik bir taksite bağlanır 10 sene için
de bunları öderler. Fakat ne bir suizan altında 
kalırız. Ne de bu arkadaşlar Hazineden bedava 
faydalanmış duruma düşerler; bunları ortadan 
kaldırmak için bu teklifi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç. 
MUHİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 

arkadaşlar, kanunun tümü üzerindeki müzake
rede bendeniz de söz almıştım, Muhterem Baş
kan her halde görmediler, bu itibarla madde 
üzerinde konuşmak mecburiyetinde kaldım. 

Efendim, iki mâruzâtım vardır, bir tanesi 
bellim muhalefet şerhim hakkındadır. Sayın 
Başkanlık Divanından izinlerini rica edeceğim, 
bunun tashihi hususunda. Buna kendi el ya
zımla yazdım ve Cumhuriyet Senatosu Divan 
Kâtibine verdim. Buna rağmen bir yanlışlık 
mı ne olmuş, aslını istedim ve şu konuştuğum 
ana kadar da getirmediler. Bunu bir tahkik 
konusu yapıp, mesele meydana çıksın. Zannede
rim Senato benim bu tashihi yapmaya müsaa
de buyurur. Çünkü şöyle bir cümle yazılmış, 
«Hususi hukuk çerçevesinden mütalâası gere
ken bu mesele için, kanun çıkarmaya ve iç eşit
liği bozacak tahditlendirmeye» diye bir cümle 
geçmiş. Bütçe Komisyonunun Başkanının böyle 
mantıksız bir cümle söylemesi elbette sizi de 
rencide eder, sizden evvel de beni rencide eder. 
Böyle bir cümle söylemiş değilim. Metin gelme
diği için, lütfetsin arkadaşlarım tashih edilmiş 
olarak zapta geçsin. «Hususi hukuk çerçevesin
de mütalâası gereken bu mesele için kanun çı
kartmaya ve vatandaşlar arasında eşitliği boza
cak şekilde o zamanki milletvekillerini faiz ve 
masraflardan muaf kılmak için hiçbir sebep yok
tur.» şeklinde benim muhalefet şerhim vardır. 
Bunu arz ederek maddeye geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; hemen arz edeyim ki, 
kanaatimce Maliye Bakanımız, bilhassa kendisi 
de 10 ncu devreye dâhil olmakla beraber bir 
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Devlet adamı vakarı içerisinde işi mütalâa etmiş-
lerdir. Xâeiz bir üye oJarak i,enini tarafımdan 
hakikaten tebrike şayandır. 

İş nedir arkadaşlar? İş, kanunun başlığın
dan bellidir'. Kanunun başlığı ne diyor : 10 - 11 
nci Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödeneklerinden mütevellit T. C. Ziraat Bankası
na ve Maliye Bakanlığına olan borçları» diyor. 
Ortada bir borç var, nasıl bir borç var. Etendim, 
sıma göre buna göre, biz "bunu eski Anayasaya 
göre alırız, yeni Anayasaya göre alırız şeklinde
ki bütün direnmelere, müdafaalara, Temyizlere 
istinaflara rağmen, Maliye Bakanının da bildir
diği gibi, tashihi karara rağmen reddolunan Ha
zineye bir borç vardır. Bu borcun faizi hususi 
hukuk çerçevesi içinde olduğu için, Anayasa'mn 
64 neti maddesinde sarih olarak belirtilmiştir. 
Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi kanun çı
karır. Kanun, vatandaşlar arasındaki her hangi 
bir borçlunun işine asla karışamaz. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi ve ne Millet Meclisi ne de 
Cumhuriyet Senatosu İm işlere karışamaz. Hiç
bir zaman Ahmet ile Mehmet arasındaki borçla 
alâkadar olur mu, Senato? Bunun gibi hususi 
hukuk çerçevesi içerisine giren ve Maliyenin ala
cağı olan bir meblâğı haksız iktisap diye mahke
mece tesbit edilen bir alacağa da asla karışamaz. 
Bu durumda ne yapabilirdimf Muhterem Ferit 
Alpiskv,nder arkadaşımın pek acıklı bir tavırla 
ve Muhterem Sırrı Ataiay arkadaşımın, biz mu
halif kalmışız ve ağlama istidasını biz yazmışız 
gibi, bize atfettiği şekilde muhterem arkadaşları
nım acıklı tasvirleri karşısında ben şahsan dü
şündüm, taşındım ve şöyle bir takrir vermeyi! 
mecbur oldum. Aslına muhalifim ve muhalefet 
şerhim de vardır. 

«10 ve 11 nci dönem T. B. M. M. üyelerinin 
ödeneklerine müstenit Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasına ve Maliye Bakanlığına olan borç
ları, muhtaç olanlarına münhasır olmak üzere 
on yıl müsavi takside bağlanmıştır» şeklinde 1 
nci maddenin düzeltilmesini, 1 nci maddenin 
müzakeresine geçilme teklifi Heyeti Umumiyece 
kabul edildiği için mecburen ve ehvenişer olarak 
bunu teklif ediyorum. Ne mahkeme masrafın
dan ne de faizden muaf kılmaya kimsenin hakkı 
yoktur. Saygılarımın kabulünü istirham ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Muhittin Kılıç arkadaşı
mızın muhalefet şerhi burada tabedildiği gibi 
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Bütçe Komisyonundan intikal etmişti. Şimdi 
aldığımız malûmata göre, Bütçe Encümeni Kâ
tibine kendileri muhalefet şerhini tashihen dik
te ettirmişler. Fakat o tashihli nüsha ve fıkra 
Başkanlık Divanı Kanunlar Kalemine, Genel 
Sekreterliğine intikal etmediği için bu yolda 
tabedilmek zarureti hâsıl olmuştur. Fakat, bu 
tashihlerini zabıtlara geçirmelcriyle mesele bu 
yolda halledilmiş oluyor. Kendisinin belki söz 
istediğini göremedim. Özür dilerim. Burada söz 
alan arkadaşları dikkatle takibediyorum ve hep
sine söz vermiş bulunuyorum. 

Buyurun Sayın Ağırnaslı. 
NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Muh

terem arkadaşlar; ben de bu takrirle yapıl
mış olan teklife ve Muhittin Kılıç'm teklifine 
iltihak sadedinde konuşmak için söz aldım. 
11 nci Devre için, ilk konuşmamda da ifade 
ettiğim gibi, hakikaten bir mazeret düşünülebi
lir. «Eğer '27 Mayıs İnkılâbı vukubulmasaydı 
biz, istihkaklarımızı öderdik, borçlu kalmaz
dık» şeklinde bir düşünce olabilir. İşte sıkın
tılı durumda olanlar bunlardır hakikaten... 
Ayrıca, 10 ncu Devreden olan borçlu arkadaş
larımızın bir kısmı zaten aramızdadır. 11 nci 
Devreden borçlu olan hiç kimse içimizde yok
tur. Onun için, 10 ncu Devrede borçlu olanlar 
•ki, borç teklifte de ifade edildiği gibi, tahak
kuk etmiş, bir kısmı hükme bağlanmış, hu
susi hukuk hükümlerine göre faiz, masraf 
falan. Tashihi kararlardan da geçerek, hükme 
bağlanmış, Maliye Vekili arkadaşımızda bir 
10 ncu Devre milletvekili olduğu halde ifade 
ettiler. 10 ncu Devreye mensup arkadaşlarım 
kırılmasınlar, aramızdadırlar. 60 - 70 arkadaş 
burada borçlarını ödemelidirler. Efkârı umu
miye karşı, Parlâmentosunun atıfeti, burada 
mevcudolmıyan insanlara olur. Bunu ifade et
mek istemem. Bir devrin tasfiyesini yapmak, 
bir devrin yaralarını sarmak, şifayap etmek 
şeklindeki tutumlarıda buna muvazi düşer. 
Onun için XI nci Döneme tahsis etmek kay-
diyle, bu taksitlendirmenin ve bunların da faiz
lerini bankanın mümkün olduğu kadar ehven 
tutmak suretiyle Bütçe Komisyonu Banka ve 
Hükümet ile anlaşarak tesbit etsin şeklinde. 
Onuncu Dönemi hariç bırakmak direktifiniz 
altında ki, arz ettiğim gibi kıymetli arkadaşla
rımız gücenmesinler, kendilerinin, borçlan 
vardır, ama hepimiz borçluyuz, taksit ile öder-
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| ler. faizi ile beraber ödemek zorundadırlar; 

söz almış ve söz alacak arkadaşlarımızın hiç
birisinin şahsını istihdaf eden bir şey yoktur, bi
lâkis, eğer biz bu 'mevzuda tefrik yapmayı, niş
lerimizle hareket ederek ileri sürecek olsay
dık, daha çok kendilerini düşünmemiz icabe-
derdi. 

BAŞKAN — Umumi konuşma bitmiştir, 
madde üzerinde konuşun lütfen... 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Zaten 
I madde üzerinde konuşuyorum. Bu itibarla, bi

rinci madde ile öbür maddeler de alâkalıdır. 
Belki onlar da öyle olacaktır. Komisyona ha
vale edilmesini ve bu prensibin ışığı altında, 
yani X ncu Dönemi hariç bıra'k'arak X I nci Dö
nem için, vaziyeti müsaidolanlar daha kısa 

I taksitlerle öderler, ınüsaidolnııyanlar daha ge
niş bir müddet içinde, 10 seneyi geçmemek 

I üzere, senelik taksit miktarı da, ki komisyon
da da bu konuşulmuştu asgari bin lira olmak 
kaydiyle öderler şeklinde kabulünü uygun gö
rüyoruz. Zaten çoğunun 2 - 3 bin lira borcu 
vardır. Bunu seneye bölerseniz, ayda elli lira 
düşer. Ve bu gayet garip olur. Bu itibarla, se
nelik ödeme mürettebatı bin liradan aşağı ol
mamak kaydiyle, bu ikaydı koyarak komisyon 
hazırlamış olur. Bu istikamette bir de takrir 
arz ediyorum. Kabulünüze mazhar olursa, ko
misyon, zannediyorum, Maliye Vekâleti ve 
Ziraat Bankası ile de temas ederek Yüce Sena-

I tonun tuttuğu ışığın tesiri altında, bunun ef
kârı umumiyede Parlâmentonun itibarını haki
katen lâyık olduğu mertebede tutacağı bir 
formül bulur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Takririme itibar gösterilmesini istirham ede-

I rim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; üç bu
çuk saatten beri devam eden müzakereler sı-

I rasmda tasarının lehinde ve aleyhinde konu-
I şan mütaaddit arkadaşlarımız, benim ani ayışı-
I ma göre birbirinden o kadar farklı şekilde 
I mevzuu izalı ettiler ki, hangi taraf haklı, han-
I gi taraf haksız ben şahsan, karar veremedim. 
I Bir kısım arkadaşlar dediler ki, biz nasıl 
I üç ayın başında toptan paralarımızı alıyor-
I sak, onlar da almışlar, arada bir fark yok-
I tur. Bir kısım mevzuu bambaşka şekilde izah 
I ettiler. Oylama sırasındaki fasıladan faydala-
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harak mütaaddit arkadaşlarla konuştum, hepsi 
de benim hissettiğim müşkülâtı hissetmişler, 
hiçbiri işin mahiyetini bir türlü bana izah 
edemediler. 

Bu sebeple tasarının birinci maddesinde 
belirtilen hususların tavzihi bakımından, Sa
yın Artukmaç arkadaşımızla birlikte bir önerge 
takdim ettik. Yetkili iseler banka temsilcileri
nin, değilse Hükümetin tavzih etmesini iste
dik. Usule uymadığı için tatbik edilemedi... Fa
kat Sayın Bakan, büyük bir hassasiyetle bizi 
aydınlatmak lûtfunu gösterdiler, bunun için 
kendilerine teşekkür ederim. 

Eğer yanlış anlamadı isem, bu izahattan 
şu netice çıkıyor : Borçlar, iki ayrı şekilde bir
birleriyle mukayese edilemiyecek iki ayrı sta
tüye tabidir. Birisi, aynen bizim şimdi üç ay
da bir peşin maaş almamız veya memurun, ay 
başında ayın maaşını peşin alması gibi bir se
nelik veya/ daha az bir miktarda peşin almak 
suretiyle, peşin almış olanların durumu, ikin
ci şekil de, bununla hiç ilgisi olmıyan, banka
nın açtığı krediden faydalanarak, normal ban
ka usullerine göre, borçlanıp senet veren şa
hıslar. Eğer yine yanlış anlamadıysam, 10 ncu 
Devreden olanların büyük bir kısmı bu şekil-
'de, yani bankaya şahsan borçlanmış durumu; 
11 nci Devre mebuslarından bir kısmı ödenekle
rinin karşılığı olarak borçlanmış; bir kısmı yi
ne ödenekleriyle ilgisi olmıyacak şekilde banka
dan kredi alarak borçlanmış ve bunun karşılığı 
olarak bankaya senet vermiştir. Buradaki se
netler de bunu gösteriyor. Eğer durum böyle 
ise sayın arkadaşlarım, bilmiyorum, işin izahı 
biraz güçleşiyor. Bugün dahi Senatodan veya 
Millet Meclisinden bâzı arkadaşlar duydukları 
ihtiyaç dolayısiyle, ay ortasıda bankaya giderek 
üçbtin beşyüz liraya kadar kredi almakta ve 
hunları ilk maaşlarından kestirmektedirler. Bil
miyorum şimdi bir kısım üye arkadaşlar, yarın 
derlerse ki, biz 3 500 lira para aldık, ama bu 
parayı ödiyemiyeceğiz veya hiçbir şey söyleme
den ödemiyor. Banka mahkemeye müracaat edi
yor, gerçi dokunulmazlığımız var ama... (öyle 
şey olmaz sesleri) Özür dilerim, böyle bir şey 
olmaz, böyle bir şeyi faraziye, hayalî olarak 
söylüyorum, hiçbirimiz böyle bir şeyi yapmaz, 
ama, o zaman acaba Yüce Meclis, bu durumda 
olan arkadaşların borçları için on sene faizsiz 
taksite bağlamak için bir kanun teklifi getirebi-
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lecek mi? Böyle bir şey olabilir mi? (Sağdan, 
böyle bir şey olamaz, sesleri) Böyle bir şey ola
maz. Fakat onunla bunun arasında bir fark 
görmüyorum. (Gürültüler, anlamamışsın ses
leri) Anlayış meselesidir, ben fark göremiyo
rum. Sabahtan beri dört saat en ufak bir re
aksiyon göstermeden, çok uzun konuşan hatip
leri dinledim. Arkadaşlarımızın da aynen bizim 
sabahtan beri takibettiğimiz, hattâ aylardan beri 
takibettiğimiz usul veçhile bizi dinlemelerini ri
ca ediyorum. Ben hiçbir hatibe şuradan, otur
duğum yerden müdahale etmedm. İstirham 
ederim, tecavüzkâr da konuşmuyorum. Şimdi de 
gayet sakin konuştuğuma kaaniim. Arkadaşla
rımın da aynı şekilde bana müdahale etmemele
rini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, maddelere geçilmiştir, 
lütfen umumi olarak değil madde üzerinde ko
nuşun, Sayın Koçaş. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Konuşmalarım 
sadece birinci madde üzerinde. Birinci madde
de bahsedilen borçların, masrafsız ve faizsiz ola
rak kaldırılması hakkında, bâzı teklifler vâki 
oldu... Bunlardan, kudreti olmıyan şahıslar gibi 
bâzı tâbirler geçti, insani olan bu düşünceyle 
tamamen hemfikirim. Ancak, duyduğumuza gö
re, bankadaki mevduatı birkaç yüzbini bulan fa
kat borcunu ödemiyenler varmış; eğer doğru ise 
hu gibilerin, bu kanunun himayesi altına alın
maması gerekir. 

Mevzuun ikinci kısmı; ödeneklerinin mu
kabili, yani, aynen biıdayeten arz ettiğim 
gibi, üç aylık ödeneklerinin, bizim aldığımız 
üç aylık ödeneklerimiz misillû borçlananların 
durumunu, ilk defa arz ettiğim arkadaşların, 
eski mebus arkadaşların, durumlariyle karış
tırmadan, fadz ve masraflarını vermek şartiyle 
takside bağlanmasının uygun olacağı kanaatin
deyim. Fakat her halde, şahsi borçlar için 
şahıslarla banka arasında Yüksek Meclisin 
girmemesinin daha doğru olacağı kanaatinde
yim. Dinlemek sabır ve nezaketinizden dola
yı, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Ortadan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Alpiskender. 
FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlar; Sayın 
Muhittin Kılıç arkadaşımız, kanunun tümü 
üzerinde konuştu ve hususi hukuka., şahsi ala-
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cak durumuna girilinemesini söylediler. Za-
ion madde üzerindi ı.-onuştuğum için bende
niz buna girmiyeceğim. Atatürk'ten tâ Millî 
Birlik Komitesi Hükümetine kadar bunun sa
mlı misâ'llerini verdim. Bir intizara] âmme me
selesi olduğu zaman, Millet Meclisi bu şe
kilde kanunlar çıkartabilir, dedim. 

Bendeniz bu maddede iki .mesele üzerinde 
duracacağım. Biri taksitlendirme, diğeri ise faiz 
meselesidir. 

Taksiti endir mey e zannediyorum, yüksek 
Senato ittifakla taraftardır, buna dair hiçbir 
itiraz gelmedi, deri kalıyor faiz meselesi. Şim
di Sayın Maliye Vekili, İm mebaîiğin, ban
kaca mebuslara senetle verildiğini ifade ve 
beyan buyurdular. Kendilerini hakikaten ma
liye sahasında bir otorite olarak kabul edi
yorum, fakat bu husustaki konuşmayı Tica
ret Bakanı yerine konuştuğu için tam mânası 
ile bu hususa nüfuz ettiğine kaani değilim, 
yani banka senetle bu m eb atiği mebuslara 
verdiği zaman mevduatından değil, Hazi
nenin bankaya yatırılmış ve Hazinece ban
kadan faiz istenmiyen paralarından verilece
ğine dair İdare Amirlerince bir formül ha
zırlanmış ve bu formüller o senede eklenir. 
Onun için Ziraat Bankası verdiği bu parayı 
ne Merkez Bankasından faizle alınış, ne de 
mevduattan ödemiştir. Ben buna dair sizlere 
Millî Birlik Hükümetimin çıkarmış olduğu 1.72 
saydı Kanunun iki, üç satırını okuyacağını. 

İkinci maddesinde deniyor ki, «münfesih 
Büyük Millet Meclisi İdarre Aıııni rl iğin in emir
lerine istinaden eski Büyük Millet Meclisinin 
tahsisat artıklarından, Ziraat Bankası Mer
kez Müdürlüğü nezdindeki 7222 numaralı he
saptan tedıiyat yaptırılmak suretiyle karşıla
nan borçlarına ait mebaliğ, ilgili bankalarca 
sözü geçen hesaba iade olunur.» Şimdi bu, 
onu gösteriyor ki, Ziraat Bankasında 7222 sa
yılı bir hesap var. Ve bu, Büyük Millet Mec
lisinin hesabıdır. Tahsisat artıklarından ola
rak tekevvün _ etmiştir ve para da buradan 
verilmiştir. Millî Birlik Komitesi bunu eksper
ler v asit as iyi e tetkik ve tesbit ettirmemiş ol
saydı bunu maddeye geçirmiyecekti. 

Sonra yine üçüncü maddede; 1960 senesi 
mebuslarına ait hususlar var. Onu da okuyo
rum. 

Üçüncü madde. «Münfesih Büyük Millet 
Meclisi İdare Amirlerince Zara a t Bankası Mer
kez Müdürlüğünde 7222 numara ile tesis edi
len hesabın matlup bakiyesi ikinci madde ge
reğince Ray bank, Vakıflar Bankası, ve Türk 
Ticaret Bankaları ile iadesi gereken miktar
ları ile birlikle Merkez Bankasında açılacak 
olan bir hesaba yatırılır. Hesap sonucu kati-
leşince hesap bakiyesi Hazineye devrolu-
11111'.» 

Yine, buda Büyük Millet Meclisinin bu 
bankalara yatırmış olduğu bir mevduattır ve 
11 ne! devre mebuslarına ödenmiştir. KVıkat 
Millî Birlik Komitesi bu paraların tahsilini 
arzuladığı için bu hesap artıklarının iadesi 
ile bankaların bunu kendilerinin Merkez Ban
kasına ödemesini emretmiştir. Çünkü, bu 
paraları ancak bu şekilde tahsil edebilmek 
imkânı vardır. 

Bu itibarla, bana hilafı hakikat söyledi 
diyen arkadaşımıza da bu şekilde cevap ver
miş oluyorum. Resmî Gazete, 172 sayılı Ka
nun ve bütün burada arz ettiklerim do dosya
da, mevcuttur. Benim yüksek Senatoya ve 
senatörlere karşı yüksek hürmetim vardır, 
inanmadığım, tevsik edemediğim bir hususu 
da burada sizlere arz etıniyeceğimi teslim bu
yurursunuz. 

Şimdi ikinci mesele; sayın bir senatör ar
kadaşımızın 10 ucu devre ile 11 nci devrenin 
tefrikini ileri sürdüler. Muhterem arkadaşla
rım, buda kanunen mümkün değildir. Çünkü 
bu bir tasfiye kanunudur, bir intizamı amme 
mülâıhazasiyle geliyor. Kanunların en büyük 
vasfı seyyanijyetidir. Mademki eski parlöman-
terlerin (yetimleri, dulları, yoksulları dâhil 
olmak üzere büyük bir sefalet içinde bunları 
veremiyorlar, bir cemiyet derdi olu muş, tasfiye 
kanunu çıkartıyoruz, bir devreye ayrı hüküm, 
diğer devreye ayrı hüküm tatbik edemeyiz. Ben
deniz bunu bugün değil, Toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri Kanunu çıktığı zaman da grupun 
kararına muhalif olarak müdafaa ettim. Dedim 
ki; iktidar partisinin mensupları gittiği zaman 
istikbal edilirler, teşyi edilirler, çünkü proto
kol ona âmirdir, ama muhalefet partileri men
supları gittiği zaman bu kanuna göre memnu
dur, bu kanunun seyyanetini bozuyor, dedim 
ve grup kararına rağmen 123 arkadaşımla bu 
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kanıma muhalif oy verdik. Bugün yine aynı ; 
kanaat ve inançla bunları tefrik etmeye imkân 
yoktur. Kanunların seyyaniyeti esasına istina-
den 10 ve 11 nei devreler arasında bir fark 
gözetmeden karara varılması zaruridir. ! 

Şimdi, 11 nei devrede borçlu vardır veya ; 
yoktur. Ben bu kanunu burada şahsileştirmek j 
de istemiyorum. 11 nei devreden de birçok j 
borçlular vardır, zannedersem 180 kadar me
bus varmış. 

Çok muhterem Sadi Koçaş arkadaşımız bu 
yollukların ve ödemeklerin geri alınıp alınma
ması üzerinde durdular. Ve bir nevi endişe iz
har buyurdular. Şimdi, de 3 500 lira alınıyor, 
acaba ileride böyle bir kanun gelir mi? Hayır! 
Bunlar usulüne tevfikan alman şahsi borçlar
dır ve Millet Meclisinin Muhasebe Müdür ve 
İdare Âmirleri bunu taalhhüdediyorlar, her üç. 
a<yda. bir ödenekleri Mebuslara ödendiği vakit 
oradan kesiliyor. Bu şekilde temin edilmiştir. 
Halbuki arz ettiğimiz 10 ve 11 nei devre yol
luk ve tazminatlar ayn bir karakter ve hususi
yet taşır. Binaenaleyh kendilerinin bu husus
ta endişe buyurmama la rı yerinde olur. 

Sonra faiz meselesine temas edeceğim. Faiz 
niçin almıyor? Deniyor ki, Atatürk devrinde 
% 3 faiz alındı, burada da alınsın. 

Faiz temettü karşılığı alman bir meblâğdır. 
Burada temettü yoktur. Alınmış, yoksul cemi
yetlere ; şu bu felâketlere gitmiş. Yolluk taz
minattır. zaten, bunun faizi olmaz. Eğer bir te
mettü karşılığı olsaydı bir işletme, bir kâr ol
saydı, doğru olurdu. Eskiden, Ziraat Bankası 
alıyordu. Ziraat yapmak için alet alıyor, tohum 
alıyor, bundan da bir tesis, bir yatırım yapı
yordu onun için faiz tahakkuk ediyordu. Onun 
için bu faiz meselesi üzerinde de durmaya lü
zum yoktur. Esasen Sayın Vekilime şunu da 
arz edeyim ki. kendileri belki bu hususa ta
mamen vâkıf değillerdir. 20 bin lira elline ge
çenden bugün 40 bin lira bir alacak isteniyor. 
Ama Ziraat Bankası üç sene müddetle isteme
miş olmakla birikmiş birikmiş herkes borcunu 
unutmuş bu hale gelmiş, Binaenaleyh bu, yüz
de yüze baliğ oluyor. Millî Birlik Komitesinin 
sevkettiği 172 sayılı Kanun, tahmin ederim ki, 
bu mülâhazalarla çıkmıştır. Şunu da arz edeyim 
ki, ben bu kanıma tarizde bulunmadım. Bilâkis 
tasvibettim. Hususi hukuk sahasına girmekte 
haklıdır. Çünkü bu, intizamı âmme meselesi-
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dir. Şahsi kefaletleri çözecekti. Aksi takdirde; 
bir şahıstan Ziraat Bankası bir milyon lira ala
caklı olabiliyor. îmza edenlerin çoğu vefat et
miş, âciz halindedir, o arkadaştan 1 milyon 
liranın tahsiline doğru gidiliyordu. Bakınız, bir 
imkânsızlık, bir intizamı âmme meselesi var
dır ve zaten ilk adım da bu şekilde atılmıştır, 
bundan evvel atılmış adımlar da vardır. Bu iti
barla Büyük Millet Meclisince uzun müzakere
lerden sonra kabul edilen ve Komisyonumuzun 
da tasvibinden geçen bu kanunu Yüksek Heye
tinizin kabul ve tasvibiyle buradan vicdan hu
zuru ide gidebileceğinizi en derin saygılarım
la arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMİT TÎOEEL (Diyarbakır) -

'Vazgeçtim, efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Maliye Bakanı. 
3,1 ALÎYE BAKANI FERİD MELEN — Sa

yın senatörler, evvelâ bir nokta hakkında iki 
kelime söylememe müsaade buyurun. Benim de 
1.1 nei Devre milletvekili olduğuma arkadaşlarım 
işaret ettiler, doğrudur, benim de bir borcum 
vardı, filhakika iki aylık da ben almıştım onu, 
zamanında ödedim, bu anda borçlular arasın
da, değilim. Burada konuşurken kendi adıma bir 
feragat ele göstermiş değilim. 

Bu kanunun ileride tatbikatçısı olacağımız 
için J - 2 nokta hakkında izin verirseniz madde 
hakkında görüşlerimizi arz edeyim. 

Burada "10 yılın mebdei zikredilir.emiştir. 
Bunlar tarihleri itibariyle 1957 ye, 1958 e taal
lûk eden borçlardır. .Bir kısmı da 1960 ta "alin
in. ıştır. Bu mebde, 1957 tarihinden itibaren mi, 
195S den itibaren mi, 1960 tarihinden itibaren 
mi, yoksa bu kanunun meriyete girdiği tarih
ten. itibaren mi 10 yıl olaracak? Bu husus açık 
ş.'kilıle belitilmemiştir. Yüksek komisyonun 
dil-'katin e arz ederim. Tavzihe ihtiyacı vardır. 

İkincisi, taksit zamanı belirtilmemiştir. «10 
yılda tahsil edilir» diyor ama, yılın hangi ayında,-
hangi, gününde lâzımı tediye hale gelir? Çünkü 
taksitler için takibolacaktır. Bu noktaya. İşaret 
edilmemiştir. 

Üçüncüsü birikmiş faizler hakkındaki hü
küm aynen şöyledir : «Ziraat Bankası ve Maliye. 
Bakanlığına olan borçlar 10 yıl faizsiz ve mas-
ari'si;', müsavi, taksite bağlanmıştır.» Burada
ki faizsiz ve masrafsız hususundan ne kasde-
dilmektedir? Bu «faizsiz ve masrafsız» hususu 
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taksitlere mi muzaftır, yoksa bu vesile ile tak
sitlerde mi terkin ediliyor, metin vazıh değil
dir ve bu haliyle kabili tatbik de değildir. 
İleride ihtilâflara yeni dâvalara yol açacak
tır. Bu haliyle metinde hiç olmazsa birikmiş 
faizleri taksitieudiremez, denmeli. Bu husus'ta 
bir vuzuhsuzluk vardır. Komisyonun dikkatini 
çekmek isterim. 

Sayın arkadaşım Alpiskender'in ileri sür
dükleri bir nokta hakkında da izin verirseniz 
biı* vesika okumak suretiyle cevap arz edece
ğim. 

Filhakika, idareci üyeler bu suretle borç
lan muk istiyen milletvekillerini bir yazı ile 
bankaya göndermişlerdir. Yazının aynen metni 
şöyledir : 

Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğüne 
Kütahya Mebusu, falan zatın, 1958 yılı Mart 

iptidasında namına tediyesi tahakkuk edecek 
harcırahına mahsuben faiz mukabilinde ve Bü
yük Millet Meclisinin iki azasının kefaleti 
ile, almak istediği 9 561 lira 60 kuruşun hesa
bına borç yazılarak ödenmesi «ve sonundu bilgi 
verilmesi» isteniyor. 

Dikkat edilirse faizi mukabilinde ve kendi 
hesabına borç yazılarak ödenmesini istemiştir. 
Binaenaleyh Meclisin hesabı ile alâkalı değil
dir ve Meclisin hesabı karşılık gösterilmemiş
tir ve Meclisin hesabına bir zimmet kaydedil
memiştir. Nitekim bunu teyideder bir başka 
yazı daha var, 12 Mart 1959 da Zimat Banka
sına yazılıyor. 54465 sayılı yazı. 

Ziraat Bankası Merkez Müdürlüğüne 
1957 yılı içinde İdare Amirliğimizden gönde

rilen muhtelif yazılara istinaden 1958 yılında ta
hakkuk edece!?: tahsisat ve yolluklarına mah
suben 10 ncu Devre mebuslarına iki kefilli borç 
senedi almak suretiyle merkez müdürlüğümüz 
eliyle ödettirilmiş bulunan paraların seçimin 
müddetinden evvel, 1957 yılında yapılmış olma
sı sebebiyle, 1958 yılma ait bir tahakkuk yapıl
madığından, idaremizce tahsili yapılarak banka
nıza ödenmemiş bulunmaktadır. 

11 nci devre tekrar seçilenlerin borçları, yeni 
seçim yılma kadar idaremizce tahakkuk edecek 
istihkakların da tevkif suretiyle bankanıza tevdi 
edilmiş olacaktır. Bunlardan 11 nci devrede tek
rar seçilmiyen zevata ödenip, bugüne kadar tah
sil edilmemiş olan paralar ekli listede gösteril-
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mis, bulunmaktadır. Bu paraların da borçlular
dan tahsili icabetmekte olduğundan idaremiz na
mına kanuni takibata geçilerek borçlarını karşı
layacak teminat alınmak suretiylo 1961 yılma 
kadar münasip görülecek taksitlerle listede gös
terildiği veçhile asıl borçlularından tahsilinin 
teminini, takibat «onunda aciz vesikasına bağla
nan borçlular varsa onların da bildirilmesini di
yebiliyor. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen? 
SUPHİ GÜKSOYTKAK (Tabiî Üye) — Söz 

rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
Arkadaşlar; beş arkadaşımız madde üzerin

de konuşmuştur, bir arkadaş daha konuştuktan 
sonra kifayet takririni reye koyabiliriz. 

SUPHİ: GÜKSOYTRAK (Tabiî Üye) — Muh
terem arkadaşlar; sayın Bakarım okuduğu vesi
ka bir hakikati bir kere daha gözlerimiz önüne 
sermiş bulunuyor. Zamanın idaresinde bankanın 
bu ödemiş olduğu paraları tahsil etmek için B. 
M. Meclisine yazı yazmış olduğunu ve ödememe 
durumunda bulunanlar hakkında, da takibata 
geçmiş olduklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Cid
den önemli bir vesikadır, teşekkür ederim. Ma
liye Bakanına. Ancak bizleri icabında tenvir et
mek için gönderilmiş bulunan Ziraat Bankası uz
manlarının, Ziraat Bankasını temsil ettiklerine 
dair belgeyi haiz olmadan Meclise gelmiş olmala
rı, cidden üzülecek bir husustur. Çünkü, birçok 
hususlarda maalesef yeteri kadar aydınlanama-
nıa durumunda kaldık. 

ilk defa, kanun teklifi yapıldığında, gerekçe 
olarak, (arzu edilirse okuyabilirim), bu parala
rı zamanında almış bulunan zevatın ödeme gü
cünde olmadıkları için 10 yıllık bir takside bağ
lanması ve faizlerinin de affedilmesi teklif edil
mektedir. Yani, kıstas olarak ileri sürülen hu
sus, bu parayı almış bulunanların bizatihi öde
me güçlerinin halen olmadığı hususudur. Ben 
bu noktadan hareket etmek suretiyle bir takrir 
sunacağım. Bu takdirde birinci maddenin so
nuna şu hususların ilâve edilmesini teklif etmek
teyim : 

Birincisi, gerçekten ödeme durumunda ola-
mıyanlarm borçları, 10 yılda taksitlere bağlan
mak suretiyle tahsil edilsin. 

İkincisi, daha evsel de .sormuş olduğum bir 
soruma kesin cevap almamış olmama rağmen, 
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borçların 2 bin lira ile 20 bin lira aracında değiş
mekte olduğu, çeşitli hatipler tarafından ifade 
edilmektedir. Durum böyle olduğuna göre; tak
sit miktarı, ayda 100 liraeık bir meblâğ olmak 
üzere yılda : 1 200 liradan aşağı olmaması husu
sunu. 

Üçüncü nokta olarak banka madem faiz almı
yor, ama muameleleri tekemmül ettirmek için 
birtakım masraflara girmiştir, bu masrafları da 
parayı almış olanlar ödeme yoluna girerlerse hiç 
olmazsa banka da faizden mütevellit doğacak za
rarların dışında az bir zararla idareyi yürütmek 
imkânını sağlamış oluruz. 

Bu hususu temin edecek bir önerge-sunuyo
rum, iltifat ederseniz memnun kalırım. 

BAŞKAN — Kifayet takriri var, fakat on
dan evvel komisyon adına söz istediler, buyurun. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MU
HİTTİN KILIÇ (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım, sabırla, sebatla saat seki
ze beş kalıncaya kadar müzakereleri ta-
kibettik. Bendeniz Komisyonda, demin arz et
tiğim gibi, muhalif kaldığımdan, bu tasarıyı 
komisyon adına geri almak istemedim. Ve ko
misyon arkadaşlrım bilirler ki, burada, geri al
dığım tasarıları dahi reye vaz'ederim, yani gün
deme alırım, münakaşasını yaparım, yüksek hu
zurlarınıza öyle gelirim. Komisyondan, burada 
mevcut, altı arkadaşımız var. Başkan olarak 
bendeniz, Sözcü Ağırnaslı, Sayın Dinekli, Sa
yın öztaş, Sayın Geboloğlu ve Sayın Gürsoy-
trak olmak üzere 6 kişi. (Faruk Işık da var ses
leri.) Ve bir de önceden göremediğim Sayın 
Işık'la 7 oluyor. Sayın Faruk Işık'ın reyini al
madım. Lütfen işaret buyururlarsa ; komisyo
na geri alma hususunda buradan kendilerine 
sorabileceğimi zannederim. Fakat biz, 4 kişi 
olarak; Niyazi Ağırnaslı, Muhittin Kılıç, Mus
tafa Dinekli ve Suphi Gürsoytrak olarak tasa
rıyı geri istiyoruz. Takdir Senatonundur. (Ko
misyon safında gürültüler) (Geri alınamaz ses
leri.) (Sizin muhalefet şerhiniz var," geri ala
mazsınız, sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Şimdi arkadaşlar müsaade edin. Komisyon adı
na muhalefet şerhinde olan arkadaşlar geri ala
maz, ekseriyetle karar veren arkadaşlar geri 
alır. Bu kanun tasarısının Sözcüsü Geboloğlu'-
dur. Binaenaleyh Geboloğlu arkadaşımız geri-
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j alma teklifinde bulunursa, Başkanlık Divanı ge-
! riverrneye mecburdur. 
| BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MU-
| HİTTİN KILIÇ (Konya) — Komisyon nisabı 
] buradadır. 
| BAŞKAN — Müsaade edin, nisabınız yok. 
i Radyo ile üyeleri komisyonun daveti lâzım, ge

nel kurul içindeki nisabı müzakereyle komis
yon teşekkül edemez. Böyle bir anane ne ta-

I rihte görülmüştür, ne de buna benim Reis ola
rak hukuki salâhiyetim vardır. Başkanlık Di
vanını böyle bir yola sevk etmeyin. 

! Sayın Geboloğlu, buyurun sözcü olarak ge-
j ri almak istiyorsanız söyleyin, yoksa bu konu-
I yu genel kurulun reyiyle halledeceğiz. Bu yol-
I lara Başkanlık Divanının sevk edilmemesini de 
i arkadaşlarımdan tahsisen rica ederim. 
i 
| BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CEVDET 
I GEBOLOĞLU (Bitlis) — Muhterem arkadaşla-
| rım, saatlerden beri devam eden bu kanun üze-
: rinde yapılan müzakereleri biz komisyon olarak 
: sabırla dinledik; şu ana kadar söz almadık. 

Çünkü karşılıklı konuşmalar, hissî, fikrî ve ka
nuni konuşmalar muvacehesinde, biz komisyon 

; olarak susmayı tercih ettik. Muhterem arka-
; daşlarım, Reisimiz, şimdi, Komisyon Başkanı-
; mızın bir müdahalesini gayet güzel, usuli ba

kımdan ortaya koydu, bizim mâruzâtımız bu
dur. Biz komisyonda dörde karşı üç ile bu met-

\ ni kabul ettirdik ve dolayısiyle biz daha gö
rüşmeden, Komisyon Başkanımız «almak» diye 

; bir fikir ortaya attı. 
i Binaenaleyh biz sözcü olarak ve arkadaşla

rımızla beraber teklifin geri alınmasını istemi
yoruz. Müzakerenin devamını isteriz. 

i BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI MU-
: HİTTİN KILIÇ (Konya) — Kaç kişisiniz? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CEVDET 
GEBOLOĞLU (Bitlis) — Her halde sizin kadar 

i varız. 
i Şimdi kısaca bendeniz madde üzerindeki gö

rüşmelere temas etmek isterim. Arkadaşlar, bu 
I kanunun 3 maddede toplanan durumu şudur: 
, Borçlar; borçlar için hiçbir şey yoktur. Esasen 
; kanun da maddesiyle ve metniyle bu borcu ka-
\ bul ediyor. Fakat bu borcun bir durumu var; 

elde olmıyan sebeplerden; ötürü bir borçlanma 
\ olduğunu da tasrih etmek isterim. Kaldı ki, 
: bu kanunun esbabı mucibesinde en mühim şey; 
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a lman p a r a 20 hin iira, fakat ödemek duranın i Suphi Oürsoytrak arkadaşımız, ilk konusma-
40 hin lira. 

Taksi t tendi rilmesi kakım nidan Savın Maliye 
Bakanı müddet in uzun olduğunu ifade ettiler. 

Önergelere ve sırasiyle konudan hat iplere 
de cevap vermek isterim : 

Usat Cağa dei' k i ; 1(1 ucu Devre çıkarılsın, 
1.1 nei Devreye verelim. Taksitlendirihııesini o 
da kabul ediyor. 

Muhit t in Kılıe. arkadaşımız d a ; muhtaeobm-
lara ve yine 10 yıl taksi t le yapal ım, diyor. 

Ağıra aslı ise; ilk konuşmasında hissi haşla
dı, Takat sonunda, o da i I nci Devre için bir ma
zereti kabul et t iğini beyan etti . Ondan sonra 
da 11. nci Devreye münhasır taksi t ler in de az 
faizle olmak üzere hu taksi te i l t ihak etti. 

sın.da ; hu kanunla Ziraat Bankası 11 milyon lira 
zarara girecek, demiştir . Bunun 10 milyonu faiz 
hir milyonu da yapılan muameleden mütevellit 
masraf. Bir teklif olarak da gerçekten ödeme 

I 

i duruuııı ohuıyankıra. o da 10 senelik taksiti ka-
| hu! çimektedir . 
i A i kudaslarım hu kamın hütün metni ile tü-
j mü. hiiinei ma<ldede ifadesini hu lnnk tad ı r . Ka 
i rar Yüksek Senatonundur . 
I 
I SKDAT ÇUMRALİ < Konya) Sözcüden 
i bir ^ nal soıahilir mivim •'.' 

BAŞKAN Sual, buyurun. 
SKDAT OCMRALl (Konya) Kfendim. 

asarının hirinei maddesinde. «.Ziraat Bankası 

lüaAT MAHM.ITT KAUAKUHT iUrf.O i v ; JlnlLvr HakmılıgınH nl«.. İM,,-,;!:.,-. 10 yıl b i , -
. . , . . , . , I sız ve masraısız müsavi takside bağlanmışı ir-
Ne hiçim komisyondur m ı L i .. ' 

BÜTOE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CEVDET ! *™^™ ^ »»^'»™ ' ^ ' ^ 1 ' ^ ™ " - ! " " 
( İEBOLOGLÜ (Devamla) — Notlar alıyoruz 
kardeşim, Komisyonun neyini beğenmediniz? 

BAŞKAN -•- Müdahale etmeyin efendim. 
Sayın Geboloğlu Komisyonun Sözcüsü, söyleme
ye mecburdur . 

ESAT MAHMUT K A R A K U R T (Urfa) 
Başkanı öyle söyler, sözcüsü böyle söyler... 

BAŞKAN —- Arkadaş lar , Komisyon Başka
nı muhalif ka ld ık lar ı için, Komisyon Başkanı 
'hu tasar ıyı kabul etmemişlerdir ve âza meya-
n m d a imza buyurmuş la rd ı r . Elinizde tasar ı var 
lütfen d ikka t edin. B u y u r u n Sayın Sözcü. 

B Ü T Ç E KOMİ S YONT SÖZCÜSÜ OEVDKT 
GEBOLOGLC (Devamla) - - Sadi Kocaş arka
daşımızın konuşmaları] ı dikkat k; dinledim. Han
gisi haklı hamdsiniu haksız olduğunu anlamadım 
dediler, Fakat- k a n a n ü m c , reylerini de kullandı-
lav. Ödenekler karsısında alman paralar için 100 
hin lira alındığım ifade ediyorlar ve. bunda endi
şe buyurdular . Halbuki hikâye, şu : '>. - 20 bin li
ra arasında borçlular var. (80 bin lira da var ses
leri) 

Maliye Bakanı, 10 yıllık sürenin mebdei ol
madığım ifade buyui 'dular. Arkadaşlar bunun 
mebdei, kanun yürür lüğe girdiği t a r ih ten itiba
ren bu lunduğuna a'öre; o günden i t ibaren meb
dei başlar. 

Taksi t ler için de e;-a sen. 10 yıllık müsavi tak
sit, diye bir ifade maddeyi sarahate kavuş turur , 
kanaa t indeyim. 

v icra mercilerince yapı lan muamelelere kar
şı da, reddi itiraz kararı verilmiş olanlar da hu 
ma-rafa d-Mni midir? Yani bunu alacak mıyız dini: 
çal-: mıyız.' Bu mahkeme kararlarına karsı Mmıle-
nmı Komisyon i esri? Meclisin müdahalesi maki ve
linde addedil ir mi, maddedilmez mi.' Mahkeme 
hara, ' vermiştir. Alınması için icra mercii ka ra r 
vermiştir. Buna müdahale teşkil eder mi. el
ine/ mi? Lütfetsinler efendim. 

BAŞKAN Cevap verecekler M'eüdım. 

BPTOİâ KOMİSYON! ' SÖZOÜSÜ ( :a]VDKT 
CUBOLONkl ' (Bit l is! Kfendim madde açık ; 
Madde :1 de : «Tahakkuk ett ir i lmiş olan k-uzle-
iin bankaca ödenmiş olan verdileri hınçlıda r-
dan tahsil olunur.» deız Kakal, birinci madde ile 
d.e hu yibi faizle! i de ve mahkeme durumla rını 
da affeder. 

BAŞKAN Kifaye! H k r i n var ekuluvo 
rum. ( ( lü rühü le r ) Sayın Ueboioğlu bir sual da
ha var. 

AA1ÎK ARTCS (Oumhıırhaşkaın ıca s. V.) 
Mfend.im, "1 nci maddede, 10 yıl müsavi taksid.e 
ayadır, diyor. Bu !0 y\\ t aksitlendirmoiıiıı baş-
hm;>ıç tarihi nedir? Borcun muaccel olduğu ia--
i'ih midir? Yoksa başka bir tarih mid i r : 

BÜTCU KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CUV D İv i 
OrAMVLOOLr f Bitlis) Kamınım '2 mü ;aad 
desi, kanun kabul edildiği ia r ih te yü rü r lüce gi 
rer, demektedir . 
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ÂMÎL ARTUS (Devamla) — Yani kanunun 

neşri tarihinden itibarense, bu suretle 57 de alı
nan paralar 15 yıllık bir takside bağlanmış olu
yor. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CEVDET 
GEBOLOĞLU (Bitlis) — Evet. 

BAŞKAN 
okutuyorum. 

Evet diyor. Kifayet takriri var, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1 nci madde hakkında kâfi izahat verilmiş

tir. Müzakerenin yeterliğini arz ve teklif ederiz. 

îzmir 
M. Hilmi Onat 

Balıkesir 
Enver Aka 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
miştir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sekiz kişi konuşmuştur. Size 
usul hakkında söz vermiyorum. Esasen saat de 
yirmiyi on geçiyor. 

Bir takrir daha var, okutuyorum. 

C. Senatosu Sayın Başkanlığına 
1 nci maddenin, Maliye Bakanı tarafından 

verilen izahatın ışığı altında yeniden müzakere 
ve tetkik edilmesi için, komisyona iade olunma

sını arz ve teklif ederiz. 

Konya Ordu 
Sedat Çumralı Zeki Kııımrulu 

Tokat Urfa 
Zihni Betil Vasfi Gerger 

BAŞKAN — En aykırı tekliftir. Takriri oyu
nuza arz edyorum. Komisyona iadesini kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi de Esat Çağa arkadaşımızın takririni 
de tekrar okutup oyunuza arz edeceğim. 

(Esat Çağa'nm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Takrird oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Üçüncü takrir de Niyazi Ağırnaslı arkadaşı-
mızmdır, onu da okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Tecil keyfiyetini sadece ödeme kabiliyeti ol-
mıyanlara ve yalnız X I nci Dönem milletvekille
rine hasretmeye masraf ve faizi de ödeme şartiy-
le bir taksitlendirme formülü hazırlanmak üze
re tasarının Bütçe Komisyonuna iadesini arz ve 
teklif eylerim. 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

$aym Muhittin Kılıç arkadaşımızın takri
rini okutup oyunuza arz ecedeğim. (Soldan 5 
üye ayağa kalkıp, ekseriyet olmadığını beyan 
etti.) 

Senato Başkanlığına 
X ve XI nci Devre Millet Meclisi üyeleri

nin borçları hakkındaki Kanunun 1 nci ni'ad-
de'sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
<ye teklif ederim. 

Konya 
Muhittin Kı'lıe 

Madde 1. — 
X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üye

lerinin ödeneklerine müstenit T. C. Ziraat Ban
kası ve Maliye Bakanlığına olan borçları muh
taç olanlarına münhasır olmak üzere 10 yıl mü
savi takside bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Takrir okunurken, çoğunluk olmadığı hak
kında beyanda bulundunuz. O zaman nazarı 
dikkate alamazdım. Fakat şimdi çoğunluğun 
olup olmadığını tesbit için yoklama yapaca
ğız, önce sayacağım. ('Gürültüler) (Ekseriyet 
yok, sesleri) Müsaade edim... (Dışarı çıkıyorlar, 
sesleri) 

Müdahale etmeyin. Yoklama yaparım, mev
cut olmıyanı izinsiz addederim, nihayet yapa-
•cağım, budur. 

Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar; mevcudu
muz 83 kişidir. Bu itibarla çoğunluk kalma
mıştır, 
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Üe takrir vardır, uya konmamıştır. Bu tak

rirleri de oya koymak suretiyle tasarının tet
kikine devam edeceğiz. 

(rüncleme, esa'sen 57 sayılı tasarıyı da ka

bul buyurduğunuza göre, 29 . 1 . l!)63 Salı gü
nü saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 20,20 

6. — DÜZELTÎŞ 

24 . 1 . 196'3 tarihli 3:2 nei Birleşim tutanağı sonuna ekli 54 S. Sayılı basmayanının 4 neü say
fasında aşağıdaki düzelmişler yapılmıştır. 

Yanlış : 
iMUHALlEFET ŞERHİ 

Adlî mahkeme1!erde 'bir kısmı karara bağlanmış ve kesinleşmiş, bir Ikısım da hükme bağ
lanmış ve henüz kesinleşmemiş olan borçluların durumu; Hazineye-veya Ziraat Bankasına borçlu 
olan diğer vatandaşlardan asla farklı değildir. 

Hu'susi Ihu'kuk çerçevesinden mütalâası gereken bu mesele için kanun çıkarmaya iç eşitliği 
'bozacak tahditilendirnıeye ve faiz ve masraflardan muaf kılmak için bir sebep yoktur. 

Bu bakımdan teklifin reddi reyinde bulunduğumdan verilen karara muhalifim. 
'Konya 

.Vlulhrt'tiu Kılıç 
Doğru : 

MUHALEFET ŞERHİ 

Adlî mahkemelerde 'bir kısnıı karara bağlanmış ve kesinleşmiş v*e bir' kısım da hükme bağ
lanmış ve henüz kesinleşmemiş olan borçluların durumu; Hazineye veya Ziraat Bankasına borçlu 
dlan diğer vatandaşlardan, asla farklı değildir. 

Hususi Ihukuk çerçevesinden mütalâası gereken, bu mesele için kanun (çıkarmaya ve eşitliği 
bozacak t'alksitlendirmeye ve faiz ve masraflardan muaf kılmak için bir sebep yoktur. 

Bu bakımdan teMifin reddi reyinde bulunduğumdan verilen karara mıı'halîfinı. 
Konya 

Mulhittin KıİK-, 
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Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sayılı Kanunla açılacak iki teknik okula ilâveten Zonguldak'
ta yeni bir teknik okul açılmasına 'dair kanun ta şansının 2 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(OMJaddef kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulıer 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nurii Âdem
oğlu 
Galip Âvşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çetkinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
119 
118 

0 
1 

63 
3 

[Kabul 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Musltafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğhı 

BOLÜ 
Sırrı Uzunhasanoğlu 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hâmiıt Tigrel 

edenler] 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Nurettin Aymıksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Niziameittin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfîık Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celal Cevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Sabahattin Tanman 
Bere. Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlâgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdülkerdm Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
î. §. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 
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RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cem/alettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

0. Senatosu B : 
SİNOP 

Suphi Batur 
SİVAS 

Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Deınirdağ 

32 24.1.1963 O 
TUNCELİ 

Mehmet Alii Demir 

URFA 
Vıasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus . 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Çekinserler] 
VAN 

Faruk Işık 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdı Oğuzbeyoğlu 

[Oya haUlmıyanlar] 
BİNGÖL 

Sabrd Töpçuoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
(!) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çeıtin 

EDİRNE 
Tahsin BanguoğTu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
do 
özel Şahitıgiray 
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İZMİR 
izzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusmıan 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (I.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek (I.) 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat (I. Ü. 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Ahmet, Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlü 
Reşat Zaloğlu. 
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UEFA 

Esat Mahmuft Karakurtl 
YOZGAT 

Neşet Çetintaş 
ZONGULDAK 

Tanlk Remzi Baltan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cavat Açıkalın 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Sahir KurutluoğİTi 
Necati özdeniz 

[Açık üyelikler] 
İstanbul : 1 
Samsun : 1 
Eskişehir 1 

Yekûn 3 
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Bakanlığınca, 7475 sayılı Kanunla açılacak iki teknik oklula ilâveten Zonguldak'ta 

maddesine verilen oyların sonuç ..ı 
Millî Eğitim 

yeni bir teknik okul açılmasına dair kanunun 3 ncü 

Madde kaimi edilmiştir. 

TABÎÎ ÜYELER 
Emanullak Çelebi 
Kadri Kaplan 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai C K a n 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nura Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Ras'im Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı (İ.) 

AMASYA 
Mıaeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman ABşiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Oekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
116 
115 

0 
1 

66 
3 

[Kabul 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BlLECÎK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkaıı 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hâmiıt Tigrel 

edenler] 
ELÂZIĞ 

Rasim Giray 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa, 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
GavHi Uçıagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizameıttin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
TaMp özdolıay 

İSPARTA 
Suat. Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Cahit O kur er 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğiu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lû'tfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Oumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 
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NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Tarftıan Eapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

C. Senatosu B : 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SIÎRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

32 24.1.1963 O 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

URPA 
Vasfi Gterger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koeaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulue 
Üdil Ünlü 

[Çekinserler] 
VAN 

Faruk Işık 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(Î.Ü.)-
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
opu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 

İbrahim Saffet Omay 
(t) 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağdayangi] 
(t) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddm Çetin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğ'lu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullıah Esat Sümer 
(t) 

[Oya kaMmtyanlar] 
İZMİR 

İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusıman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş ( ! ) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin özJbek ( t ) 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
MuaOâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet A l Demir 
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URFA 

Esat Mahmut Karakurt 
YOZGAT 

Neşet Çetintaş 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Terfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıfealın 
Esat Çağa 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati özdeniz 

[Açık üyeUkler] 
Eskişelhir 
istanbul 
Samsun 

1 
1 
1 

Yekûn 

» © - « 
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Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sayılı Kanunla açılacak iki teknik okula ilâveten Zonguldak'ta 
yeni bir teknik okul açılması hakkında kanun tasarısının 6 ncı ve ek maddesine verilen oyların 

sonucu 
(Madde kabul ©dikiliştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Ademoğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
S.ıkıp önal 

ADIYAMAN 
İt alil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Hasım. Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Mucit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
liifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

Üye sayısı 
Oy "vıerenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
113 
113 

0 
0 

69 
3 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzmıhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hâmit Tigrel 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök -

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizannettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Caviit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Ethenı Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsıeyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun . 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 
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SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TABÎI ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoglu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Osman Koksal 
Mehmet özgüneş 
Mehmet ŞüEran özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ATYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
paıı (B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(I.) 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

O. Senatosu B 
TOKAT 

Zihni Bertil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demıirdağ 

URPA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

32 24 . 1 . 1963 O : 1 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 

[Oya kattlmiyanlar] 
BURSA 

İhsan Sabri Cağlavangil 
(i) 
Şeref Kayalar 
Oahit Ortaç; 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Mdhmet îzmen (B.) 

•HAKKARİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçin« 
Nurullah Esat Sümeı 
(î) 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk 
Mehmet Hazer 

V. 

KASTAMONU 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlıigil 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rii'ai Özdeş (İ.) 

KONYA 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek (î.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tıüunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Mu&üâ Akarca 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 

Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sen gel 
Burhanettin Uluc 
Âdil ünlü 

MUŞ 
İhsan Akpolat (1. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (Bakan) 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Şevket Buladoglıı 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakur 

YOZGAT 
Neşet Çetiııtaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açı kal m 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Necati Özdeniz 
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C. Senatosu B : 32 24 .1.1963 O : 1 
X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevelMt T. C. Ziraat Bankası 
ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının 10 yıl faizsiz takside bağlanmasına ve tahakkuk etmiş 
faizlerinin kaldırılmasına ait kanun teklifinin, maddelerine geçilmesi hususunda verilen oyların 

: - sonucu 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
»Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet İlkuean 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

TABÎI ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 

(Maddelere geçi 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 65 
Reddedenler : 57 

Çekin serler : 2 
Oya katılrnıyaniar : 58 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu. 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

Baki düzey 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hâmlit Tigrel 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Haiit Zarbım 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdoiay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere. Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçügil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

[Reddedenler] 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara velioğhı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 

Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgünes 

0 ^ -i 

Selâhattitı Özgür 

İmesi kabul edilmiştir.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menîteşeoğiu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettiıı Bulak 
Fethi Tevetoğ'lu 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Ziya Önder 

TOKAT 
Osman Hacıbaioğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

VAN 
Faruk Işık 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğaıı 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 
Âdiıl Ünlü 

Mehmet Şükran öl'kîaya 
Hay d ar Tunç k a n a t 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Mu z a f f e r Yu r d a kul er 
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AFYON KARAHİSAR 
Kaslın Haneıoğlıı 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Kifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulus oy 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Hali t San kaya 

C. Senatosu B 
ÇANKIRI 

1 fazım Dağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamelttiu Özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Ce'lil Cevherioğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Oumralı 
.Mustafa. Dinekli 

32 24 . 1 . 1963 O : 1 
Muhittin Kılıç. 
Ahmet Onar 

MARDİN 
Abdülkenim Saraçoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Yasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Ar tuk maç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Ulue 

[Çekinserler] 
BOLU NEVŞEHİR 

Sırrı UzunhasanoğJu 1. Ş. Atasağun 

[Oya katılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acun er 
Kadri Kaplan 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 
(fi.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Rekata 
(B.) 
İl) r ah i 111 8 af'f e t O ma v 
d) 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Satiri Topçuoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangil 
cr.) 

Şeref .iv ayal ar 
Cahit Ortaç 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Iîasim Giray 

ERZURUM 
Xııretlin Aynuksa, 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçiagök 

GİRESUN 
Mehmet îznıen (fi.) 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
'Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
•Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümeı 
ot.) 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûti'i Bozcalı 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Mehm ot Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Kıza Ulusnran 

KOCAELİ 
Rifat özdeşi (İ.) 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahattin Özbek (İ.^ 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Mııallâ Akarca 

MUŞ 
İfhsan Akpolat (İ. Ü.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

SltRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 
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0. Senatosu B : 32 24 .1.1963 O : 1 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
Neşet Çetin taş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltaıı 
Tevfik înei 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
jCevat Açıkalın 
Hidayet Aydın er 
Enver Kök 
Necati özdeniz 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

OT 1İZ 1KİNCİ BİRİ1VSİM 

24 .1.1963 Perşembe 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
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 
tarihi : 18 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Mustafa Karasu hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/16, C. Senatosu 
1/143) (S. Sayısı : 51) [Dağıtma tarihi : 
18 .1.1963] 

2. — Şükrü Uzunca hakkındaki Ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cum
huriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 3/21, C. Senatosu 1/144) 
(S. Sayısı : 52) [Dağıtma tarihi : 18 .1.1963] 

3. — Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 
5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/181, C. Senatosu 1/150) (S. Sa
yısı : 53) [Dağıtma tarihi : 18 .1.1963] 

4. — Asker ailelerinden muhtacolanlara yar
dım yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci mad
desinin son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/197, C. Senatosu 1/146) 
(S. Sayısı : 58) [Dağıtma tarihi : 22 .1.1963] 

X 5. — Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sa
yılı Kanunda, açılacak iki teknik okula ilâve
ten Zonguldak'ta yeni bir teknik okulu açıl
ması hakkındaki kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Se
natosu Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları ra
porları (M. Meclisi 1/26, C. Senatosu 1/74) 
(S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 22 .1.1963] 

X 6. — X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Zi
raat Bankası ve Maliye Vekâletine olan borçla
rının 10 yıl faizsiz taksite bağlanmasına ve ta
hakkuk etmiş faizlerinin kaldırılmasına ait ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/251, C. Senatosu 2/37) (S. Sayısı : 
54) [Dağıtma tarihi : 22 .1.1963] 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Mustafa Karasu hakkındaki ölüm c ezasının yerine getirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/16, 

C. Senatosu 1/143) 

(Not: : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 370) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 9 Ocak 1963 
Sayı : 61 -172 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde kabul edilen, Mustafa Karasu hakkında
ki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ille birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 20 . 11 . 1961 tarihinde Başkanlıkça ük komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19 . 12 . 1962 ve 7 . 1 . 1963 tarihli 19 ve 26 ncı Birleşimlerinde kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 

Esas No. 1/143 
Karar No. 29 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 Ocak 1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde görüşülerek kabul edi
len; îzmir ilinin Torbalı ilçesine bağlı Karakışlar köyü Hane 23, Cilt 16, Sayfa 171 de nüfusa kayıt
lı İsmail ve Gülsüm'den 1936 yılında doğma Mustafa Karasu'nun ölüm cezası ile mahkûmiyetine 
dair kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 9 Ocak 1963 tarihli ve 61 - 171 sayılı yazılan ile 
C. Senatosu Başkanlığına havale olunmakla komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Mahkeme kararında tafsilen yazılı olduğu üzere, maznun Mustafa Karasu'nun Hanife Kasapoğ-
lu'nu zorla kaçırmak istediği ve bu suçun icrasına mâni olmak istiyen annesi Hayriye Kasapoğ-
lu'nu kasden öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan, komisyonumuzca, suçlu hakkındaki ölüm ceza-
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sının yerine getirilmesine mütedair ilişik kanun tasarısının Millet Meclisince aynen kabul edilen 
metnine iltihak olunmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

Ş. Kayalar 

Adana 
M. Ünaldı 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Aydın 
0. Saim Sarıgöllü 

imzada bulunamadı 

(Bu kanunda sözcü) 
C. Bask. Kontj. 

Â. Artus 

(Bu kanunda Kâtip) 
izmir 

Ö. L. Bozcah 

C. Bask. Kontj 
A. Ünlü 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTÎĞÎ 
METÎN 

Mustafa Karasu hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesinin 2 . 10 . 1961 tarih ve esas 556, 
karar 2645 sayılı ilâmiyle kesinleşen îzmir Bi
rinci Ağır Ceza Mahkemesinin 28 . 11 . 1960 
tarihli ve esas 1960/140, karar 1960/191 sayılı 
hükmü ile Türk Ceza Kanununun 450/7 mad
desi gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş 
bulunan İzmir ilinin Torbalı ilçesine bağlı 
Karakızlar köyü Hane 23, Cilt 16, Say
fa 171 de mukayyet İsmail ve Gülsüm'den 1936 
yılında doğma Mustafa Karasu hakkındaki işbu 
hükmün yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

Mustafa Karasu hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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C. Senatosu ( S. Sayısı : 51) 



Dönem : 1 C O 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : D i 

Şükrü Uzunca hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (M. Meclisi 3 / 2 1 ; 

C. Senatosu 1/144) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 9 Ocak 1963 
Sayı : 4070 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde kabul edilen, Şükrü Uzunca hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 20 . 11 . 1961 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19 . 12 . 1962 ve 7 . 1 . 1963 tarihli 19 ve 26 ncı Birleşimlerinde kabul edilmiştin-. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/144 16 . 1 . 1963 
Karar No. 30 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 Ocak 1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde görüşülerek kabul edi
len; Çorum ilinin Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul köyünün Hane No. 70, Cilt No. 2 - 5, Sayfa No. 
125/72 de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Fatma'dan 1927 yılında doğma Şükrü Uzunca'nın T. C. K. 
450/5 nci maddesi gereğince ölüm cezası ile mahkûmiyetine dair kanun tasarısı Millet Meclisi 
Başkanlığının 9 Ocak 1963 tarih ve 4070 sayılı yazılan ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına ha
vale olunmakla komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Mahkeme kararında tafsilen yazılı olduğu üzere, maznun Şükrü Uzunca 'nın aynı sebep ve saik 
altında 4 kişiyi öldürdüğü anlaşılmış bulunduğundan komisyonumuzca, suçlu hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine mütedair ilişik kanun teklifinin Millet Meclisince aynen kabul edilmiş 
olan metnine iltihak olunmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bursa Tabiî Üye 

Ş. Kayalar S. Karaman 

Adana Aydın 
M. tfnaldı O. Saim Sarıgöllü 

îmzada bulunamadı 

(Bu kanunda sözcü) 
C. Bask. Kontj. C. Bask. Kontj. 

Â. Artus A. Ünlü 
(Bu kanunda Kâtip) 

İzmir 
ö. L. Bozcdk 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Şükrü Uzunca hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Temyiz Mahkemesi Birinci 
Ceza Dairesinin 2 Mayıs 1961 tarihli ve esas 
1980, karar 1502 sayılı ilâmiyle kesinleşen Ço
rum Ağır Ceza Mahkemesinin 29 Nisan 1960 
tarihli ve esas 958/40, karar 960/116 sayılı hük
mü ile Türk Ceza Kanununun 450/5 nci madde
si gereğince ölüm cezasına mahkûm edilmiş bu
lunan Çorum ilinin Ortaköy ilçesine bağlı Aş-
dağul köyünün 70 hane, cilt 2 - 5, sahife 125/72 
de mukayyet Mehmet ve Fatma'dan 1927 yılın
da doğma Şükrü Uzunca hakkındaki işbu hük
mün yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Şükrü Uzunca hakkındaki ölüm cezasının yerine 
getirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 52 ) 



Dönem : 1 P" A 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 

Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 

Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/181; C. Senatosu 1/150) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 254) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü s 9 Ocak 1963 
Sayı : 1784-8085 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 1 . 1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde kabul edilen, hayvan hırsızlığının 
men'i hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı, 
dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 13 . 4 . 1962 taririnde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 19 . 12 . 1962 ve 7 . 1 . 1963 tarihli 19 ve 26 ncı Birleşimlerinde kabul edilmiştir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/150 16 . 1 . 1963 
Karar No. 33 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 7 Ocak 1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde görüşülerek kabul edi

len; Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılması
na dair kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 9 Ocak 1963 tarih ve 1784 - 8085 sayılı yazıları 
ile C. Senatosu Başkanlığına havale olunmakla Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Komisyonumuz Anayasanın 30 ncu maddesinin âmir hükmü karşısında 5617 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesinin kaldırılmasının zaruri olduğu kanısına vardığından Millet Meclisince kabul edilen 
metni aynen kabul etmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Bursa 

§. Kayalar 

Adana 
M. Ünaldt 

Tabiî Üye 
S. Karaman 

Aydın 
0. Saim Sarıgöllü 

İmzada bulunamadı 

(Bu kanunda sözcü) 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Â. Artus 

(Bu kanunda Kâtip) 
İzmir 

Ö. L. Bozcah 

Cıımhurbaşkanınea S. Ü. 
A. Ünlü 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 

METÎN 

Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 sa
yılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hayvan hırsızlığının men'i 
hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desi kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE S. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METlN 

Hayvan hırsızlığının men'i hakkındaki 5617 sa
yılı Kanunun 14 ncü maddesinin kaldırılmasına 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 53 ) 



Dönem : 1 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mü
tevellit T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Vekâletine olan borçlarının 
10 yıl faizsiz takside bağlanmasına ve tahakkuk etmiş faizlerinin 
kaldırılmasına ait kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi işler ve Bütçe ko

misyonları raporları (M. Meclisi 2/251, C. Senatosu 2 /37) 

Not : (Millet Meclisi S. Sayısı : 361) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 10 . 12 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2187 - 9914 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7 . 12 . 1962 tarihli 14 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, X ve XI nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden 
mütevellit T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Vâletine olan borçların 10 yıl faizsiz takside bağ
lanmasına ve tahakkuk etmiş faizlerin kaldırılması hakkındaki kanun teklifi dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Millet Meclisi Başkanı 
Fuat Sirmen 

Not : Bu teklif 24 . 5 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 3 . 12 . 1962, 5 . 12 . 1962 ve 7 . 12 . 1962 tarihli 12, 13 ve 14 ncü birleşimlerinde öncelik 
ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi 14 . 1 . 1963 
İşler Komisyonu 
Esas No : 2/37 
Karar No : 28 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 7 . 12 . 1962 tarihli 14 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, X ve XI nci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden 
mütevellit T. C. Ziraat Bankası ve Maliye Vekâletine olan borçların 10 yıl faizsiz takside bağ
lanmasına ve tahakkuk etmiş faizlerin kaldırılması hakkındaki kanun teklifi. 

Komisyonumuzun 8 . 1 . 1963 tarihli toplantısında tetkik ve müzakere edilerek teklifin ge
rekçesinde belirtilen hususlar komisyonumuzca da yerinde ve uygun görülerek Millet Meclisi 

54 
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Genel Kurulunca kabul edilen metin üç muhalife karşı öncelik ve ivedilik temennisiyle aynen 
ve çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

C. Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler Komisyonu 

Başkanı 
Bursa 

C. Ortaç 

Tabiî Üye 
Muhalifim. 
§. Özkaya 

İstanbul 
S. Tanman 

Bu mazbata Sözcüsü 
Kayseri 

H. Kalpaklıoğlu 

Ankara 
Muhalifim, söz 
hakkım mahfuz. 

R. Etker 

İzmir 
H. Onat 

Zonguldak 
T. R. Baltan 

Gaziantep 
Z. İslâm 

Giresun 
S. Orhon 

Kütahya 
0. C. Erkut 

Denizli 
C. Akyar 

Kâtip 
Manisa 

R. TJlusoy 

Balıkesir 
H. A. T ürker 

Mardin 
Muhalifim. 

K. Oral 

MUHALEFET ŞERHİ 

Eski Anayasanın bir hükmüne dayanarak : Peşinen alınan 1960 yılı maaş ve ödeneklerinin 27 
Mayıs İhtilâli ve tasarrufları dolayısiyle istirdadedilmiş olmasından doğan 11 nci Devre mebusla
rının Hazineye olan borçlarının ödenmesinde kolaylık gösterilmesi kabule şayan görülebilir ise de 
1957 senesinde, fiilen veya kanunen istihkak kesbetmedikleri 1958 yılı maaş ve ödenekleri kefiller 
ve ticari hatır senetleri ile Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankasından borç olarak alan 10 ncu Dev
re mebusları borçlarının faizlerinin affı ve 10 yıl takside bağlanması, hususunun 3 ncü şahsın menfaa
tini haleldar eden ve özel hukuku ilgilendiren bir konu olması hasabiyle anlaşma veya mahkeme yolu 
ile halli lâzamgeldiği ve esasen kanun teklifinin umumilik ve zarurilik gibi unsurlardan da mah
rum bulunduğu cihetle reddi icabedeceğinden bu kanun teklifinin kabulüne muhalifim. 

Gaziantep Senatörü 
Zeki İslâm 

MUHALEFET ŞERHİ 

1. Muhtar bir Devlet teşekkülü olan T. C. Ziraat Bankasının, hükmi ve hakiki şahıslarla olan 
münasebetlerine İhtilâl hükümetleri dahi müdahale etmemiş ve normal mevzuat dâhilinde halledilme
sinin bu uygun hukuk anlayışı içinde kabul edilmiştir. 

2. Diğer vatandaşlara yapılan muamelenin dışında bir zümreyi korumayı hukuk anlayışı ile 
bağdaştıramıyorum. 

3. Banka aktifinin % 80 nine sahip bulunan halka ait mevduatın sahiplerinin rızası olamadan 
her hangi bir grupun menfaatine uygun bir şekilde kanunla değiştirilmesi, nzasız zor kullanma 
anlamına gelir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 54 ) 
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4. Borçlu kadar alacaklıyı düşünmek en basit hukuk kaidesidir. 
5. Kanun meriyete girdiği takdirde, hakiki ihtiyaç sahibi olan şahıs, grup, ve teşekküllere 

emsal teşkil ederek hak talebinde bulunacaktır. 
6. Yukardaki sebeplerle banka diğer bankalara nazaran müsavi rekabet şartlarını kaybede

cek, mevduat sahiplerinin de itimatları sarsılacak, hoşnutsuzluklar ve mevduatlarını çekerek başka 
bankalara aktaracaklardır. 

7. X ve XI nci Devrede borç alan birçok milletvekilinin bir kısmı borçlarını tamamen veya bü
yük kısmını ödemiş olanlar, bu dürüst ve taahhütlerine sadık hareketlerinden dolayı bir nevi mad
di zararla cezalandırılmış olacaklardır. 

8. Biz bu imkânı geçimi için lüzumlu sermayeyi ihtiyacı olanlara dahi veremiyoruz. 
9. Kanunun çıkması ile, Bankaya her liranın mal olması arasındaki farla (ki, 5 milyon lira ci

varında belirtildi) Bankaya zarar olarak bırakmaya hakkımız yoktur ve kim telâfi edecektir? 
10. Esasen üç ay vâde ile ahnan bu paralar, Banka tarafından beş sene tecil edilmiş ve âzami 

kolaylık gösterilmiştir. 
11. Bankayı kayıtlıyan, mülkiyet hakkının bir nevi ihlâl eden kanun teklifi Anayasaya da ay

kırı düşmektedir. Ayrıca, Anayasanın 12 nci maddesi vatandaşların farklı muamelelere tabi tutul
masını ve bâzı kişi ve zümrelere, bütün vatandaşlardan ayrı olarak imtiyaz tanımayı reddeder. 

Netice olarak,- emsal teşkil edecek olan, umumilik ve zaruri vasfı bulunmıyan, Bankayı kayıtlı
yan, mülkiyet hakkını ihlâl ederek ve bâzı kişilere diğer vatandaşlara tanınmıyan imtiyazı sağlıya-
rak Anayasaya aykırı düşen bu kanun teklifinin kabul edilmemesi zaruridir. 

Muhalifim 
Tabiî Üye 

Şükran özkaya 

MUHALEFET ŞERHÎ 

Eski Anayasanın bir hükmüne dayanarak : Peşinen alınan 1960 yılı maaş ve ödeneklerinin 27 
Mayıs İhtilâli ve tasarrufları dolayısiyle istirdadedilmiş olmasından doğan 11 nci Devre mebusla
rının Hazineye olan borçlarının ödenmesinde kolaylık gösterilmesi kabule şayan görülebilir ise de 
1957 senesinde, fiilen veya kanunen istihkak kesbetmedikleri 1958 yılı maaş ve ödenekler yeni ke
filler ve ticari hatır senetleri ile T. C. Ziraat Bankasından borç olarak alan 10 ncu Devre mebusla
rı borçlarının faizlerinin affı ve 10 yıl takside bağlanması. Hususunun 3 ncü şahsın menfaatini ha
leldar eden ve özel hukuku ilgilendiren bir kanun olması hasebiyle anlaşma veya mahkeme yolu ile 
halli lâzımgeldiği ve esasen kanun teklifinin umumilik ve zarurilik gibi unsurlardan mahrum bu
lunduğu cihetle reddi icabedeceğinden bu kanunteklifinin kabulüne muhalifim. 

Kemal Oral 
Mardin Senatörü 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 54) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Komisyonu 18 . 1 . 1963 

Esas No. : 2/37 
Karar No. : 60 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 7.12.1962 günkü 14 ncü Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülüp kabul edi
len X ve XI nci dönem Millet Meclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. C. Ziraat Bankası 
ve Maliye Vekâletine olan borçların 10 yıl faizsiz takside bağlanmasına ve tahakkuk etmiş faizlerin 
kaldırılmasına dair kanun teklifi; komisyonumuzun 14 . 1 . 1963 günkü toplantısında T. C Ziraat 
Bankasının ve Maliye Bakanlığının temsilcilerinin de iştirakille tetkik ve müzakere olundu. 

Teklifin gerekçesinde ileri sürülen sebepler komisyonumuzca da yerinde görüldü. Millet Mecli
since kabul edilen metnin birinci maddesinde derpiş olunan 10 yıl taksitlendirmenin 10 müsavi tak
sit olarak mütalâa edildiği aşikâr olmakla beraber maddeye vuzuh vermek için (müsavi) ibaresinin 
ilâvesiyle metnin aynen kabulü üç üyenin muhalefetine karşı ekseriyetle kararlaştırıldı. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek üzere C. Senatosu Genel Kurulunun tasvibine arz olunması ri-
casiyle Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Balıkesir 
K. Özta> 

Van 
I i el 11 • Süz hakkını mahfuzdur 

L. Aykut F. Işık 

MUHALEFET ŞERHİ 

Adlî mahkemelerde bir kısmı karara bağlanmış ve kesinleşmiş, bir kısmı da hükme bağlanmış ve 
henüz kesinleşmemiş olan borçluların durumu; Hazineye veya Ziraat Bankasına borçlu olan diğer 
vatandaşlardan asla farklı değildir. 

Hususi hukuk çerçevesinden mütalâası gereken bu mesele için kanun çıkarmaya iç eşitliği boza
cak tahditlendirmeye ve faiz ve masraflardan muaf kılmak için bir sebep yoktur. 

Bu bakımdan teklifin reddi reyinde bulunduğumdan verilen karara muhalifim. 

Konya, 
Muhittin Kılıç 

MUHALEFET SERTTİ 

Şefkat mülâhazasiyle ve bâzı sair mucip sebeplerle bu borçların taksitlere bağlanması düşünü-
lebilirse de, faizsiz taksitlendirmeye, icra ve mahkeme harç ve masraflarını Hazine ve Ziraat Ban
kası aleyhine olarak bağışlama yoluna gitmeye muhalifim. Böyle bir kapı açılırsa emsali ileri sürüle
rek vukubulacak taleplerin malî hacmi da çok büyük olacaktır. 

An k a t-a 
Ar. Ayırnash 

'Başkan Y. 
Sözsü 

Anka fa 
Muhalifim 

N. Ağırnaslı 

Dyarbakır 
A. Erdoğan 

Bu Mazbata Sözcüsü 
Kâtip 
Bitlis 

C. Geooloğlu 

Ordu 
*Ş\ Koksal Muin 

Konya 
Muhalifin 
M. Kıl iv 

Siirt 
ti e f et şerhin 

C. Senatosu ( S. Sayrsı : f>4 ) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

X ve XI nci devre Milletvekillerinin, Ziraat Bankası ve dolayısiyle Maliye Vekâletine olan borç
larının 10 sene müddetle faizsiz ve masrafsız olarak kendilerinden tahsiline mütedair olan kanun 
teklifine aşağıdaki sebeplerden dolayı muhalif bulunmaktayım. 

1. Bahsi geçen borçlar ve borçluları (A), (B) ve (C) gruplarına ayırmak mümkündür. (A) gru-
puna girenler 1957 yılı içinde mebus iken 1958 yılına aidolan tahsisatları da çektikleri ve seçim
lerin 1958 yılından evvel yapılmış olduğu ve bu suretle tekrar Meclise geldikleri ve bunlardan bir 
kısmının 1958 yılı tahsisatını yeniden mebus seçildikleri cihetle tekrar aldıkları şu suretle bu grupa 
girenler 1958 yılı tahsisatını bir kere 1957 de ve bir kere de 1958 de mükerreren çektikleri, 

B) 1957 yılında mebus oldukları halde 1958 tahsisatlarını çekmiş olup tekrar Meclise dönmi-
yenler ve bu suretle 3 sene Milletvekilliği yaptıkları halde 4 senelik maaş alanlar, 

C) 1960 Mayısında înkilâp olması hesabiyle Meclisin feshedildiği ve bu suretle Mayıs 1960 
dan 1 Mart 1961 tarihine kadar geçen 10 aylık fazla maaş alanlardan ibaret olduğu anlaşılmakta
dır. 

Şu hale göre borçlarının tecili istenen X ve XI nci Devre Milletvekillerinin borçları imzaları 
tahtında bulunan senete müstenidolmasına ve bu hal ve vasfı ile mumaileyhlerin diğer eşhas gibi 
Ziraat Bankasına borçlanmış bulunmalarına binaen alacağın tamamını umumi hükümler dairesin
de kendilerinden tahsili iktiza eylemekte isede ancak seçilmeme keyfiyeti veya Meclisin dağılma
sı hali iradeleri dışında bulunduğu nazara alınırsa bu borçların kanunda yazılı olduğu üzere 10 se
ne müddetle takside bağlanmasında hakkaniyet mevcut bulunduğu ve ancak yukarda da belirttiği
miz gibi borç adi bir hukuk münasebetinden doğmuş olmasına göre faizi nizaminin alınması gerek
tiği mütalâasındayım. 

16. .1 . 1963 

C. .Senatosu Üyesi 
Siirt 

Lâtif Aykut 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 54) 



MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ 

METÎN 
X ve XI nci Dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin Ödeneklerin
den mütevellit T. C. Ziraat 
Bankası ve Maliye Bakanlığına 
olan borçlarının 10 yıl faizsiz 
takside bağlanmasına ve tahak
kuk etmi§ faizlerinin kaldırıl

masına ait kanun teklifi 

MADDE 1. — X ve XI nci 
Dönem T. B. M. Meclisi üye
lerinin ödeneklerine müstenit 
T. C. Ziraat Bankası ve Maliye 
Bakanlığına olan borçları 10 
yıl faizsiz ve masrafsız takside 
bağlanmıştır. Bu borçlara ban
kaca tahakkuk ettirilmiş faiz
ler kaldırılmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar 
yapmış oldukları ödemeler 
esas borçtan indirilir. 

Borçlarını ödemeye başlamış 
olanlar da derpiş edilen kolay
lıklardan istifade ederler. 

MADDE 2. — Tahakkuk et
tirilmiş olan faizlerin bankaca 
ödenmiş olan vergileri borçlu
lardan tahsil olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Maliye ve Ticaret Bakanları 
yürütür. 

— 6 — 
MALÎ VE İKTİSADÎ İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİÖİ METİN 
X ve XI nci Dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerin
den mütevellit T. G. Ziraat 
Bankası ve Maliye Bakanlığına 
olan borçlarının 10 yıl faizsiz 
takside bağlanmasına ve tahak
kuk etmi§ faizlerinin kaldırıl

masına ait kanun teklifi 

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

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

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

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

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTÎRİŞÎ 

X ve XI nci Dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerin
den mütevellit T. C. Ziraat 
Bankası ve Maliye Bakanlığına 
olan borçlarının 10 yıl faizsiz 
takside bağlanmasına ve tahak
kuk etmiş, faizlerinin kaldırıl-

masına ait kanun teklifi 

MADDE 1. — X ve XI nci 
Dönem T. B. M. Meclisi üye
lerinin ödeneklerine müstenit 
T. C. Ziraat Bankası ve Maliye 
Bakanlığına olan borçları 10 
yıl faizsiz ve masrafsız müsavi 
takside bağlanmıştır. Bu borç
lara bankaca tahakkuk ettiril
miş faizler kaldırılmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar 
yapmış oldukları ödemeler 
esas borçtan indirilir. 

Borçlarını ödemeye başlamış 
olanlar da derpiş edilen kolay
lıklardan istifade ederler. 

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

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

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

I mistir. 

C. Senatosu ( S* Sayısı: 54) 



Dönem : 1 C C 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 

Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 nci 
maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun tasarısının Millet Mec
lisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 

Millî Savunma Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/347, C. Senatosu 1/164) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 40) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 . 1 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 3860 -19129 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 18 . 1 . 1963 tarihli 32 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 17 . 12 . 1962 tarihinde Başkanlıkça Millî Savunma Komisyonuna havale edil
miş ve Genel Kurulun 18 . 1 . 1963 tarihli 32 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. 

Millî Savunma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Savunma Komisyonu 22 . 1 . 1963 

Esas No. : 1/164 
Karar No. : 14 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisinin 18 . 1 . 1963 tarihli 32 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla değişik 5 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı, ilgili bakanlıklar temsilcilerinin 
de iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 



Tasarı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metnin aynen kabulüne ve havalesi gereğince Genel 
Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verildi. 

Başkan 
C. Bask. Seç. Üye 

K. Orbay 

Tabiî Üye 
M. Ataklı 

Başkan V. 
Tabiî Üye 
F. Özdilek 

Bingöl 
S. Topçuoğlu 

Bu kanuna Sözcü 
Çanakkale 
Â. Aksoy 

Samsun 
C. Tokgöz 

Kâtip 
Ankara 

M. TJlusoy 

MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 21 Haziran 1927 tarihli ve 
1111 sayılı Askerlik Kanununun 5673 sayılı Ka
nunla değişik 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Madde 5. — Muvazzaflık hizmeti kara, de
niz, hava ve jandarma sınıflarında iki yıldır. Bu 
hizmet askerlik şubesinden sevk tarihinden baş
lar. îki yıldan ziyade askerlik yapanların fazla 
hizmetleri askerlik çağının sonundan iki kat 
olarak düşülür. Muvazzaflık hizmetini yapma
dıkça hiçbir fert askerlik çağından çıkarılmaz. 

GEÇtCl MADDE — Bu kanun yürürlüğe gir
diği tarihten önce silâh altına alınan deniz ve 
jandarma er ve erbaşları iki buçuk senelik mu
vazzaflık hizmetlerini ikmal ettikçe terhis edi
lirler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Askerlik Kanununun 5673 sayılı Kanunla deği
şik 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu ka
nuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edilen 
metnin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince ka
bul edilen geçici 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edilen 
metnin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edilen 
metnin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

\>m<i 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 55 ) 



Dönem : 1 p*\ 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Ö D 

Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sayılı Kanunla açılacak iki teknik 
okula ilâveten Zonguldak'ta yeni bir teknik okul açılması hakkında
ki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe komisyonları raporları (M. 

Meclisi 1/26, C. Senatosu 1/74) 

Not : (M. Meclisi S. Sayısı : 164) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği V 2i . 9 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı, : 635 - 2910 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 19 . 9 . 1962 tarihli 118 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Millî Eği
tim Bakanlığınca, 7475 sayılı Kanunla açılacak iki teknik okula ilaveten Zonguldak'ta yeni bir tek
nik okul açılması hakkındaki kanun tasarısı, dolayısiyle birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Millet Meclisi Başkanı 
Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 3.1. 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
20 . 6 . 1962, 19 . 9 . 1962 tarihli 104, 118 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Millî Eğitim Komisyonu 5 . 12 . 1962 

Esas No. : 1/74 
Karar No. : 10 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Başkanlığınız tarafından komisyonumuza havale buyurulan «Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 sa
yılı Kanunla açılacak iki teknik okula ilâveten Zonguldak'ta yeni bir Teknik okul açılması hakkın
da kanun tasarısı» Hükümet temsilcisinin iştirakiyle komisyonumuzun 5 . 12 .1962 tarihli toplan
tısında incelendi ve görüşüldü. 

Gerekçede serd edilen fikirler hakkında, Hükümet temsilcisinin vermiş olduğu izahat neticesinde 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 19 . 9 . 1962 tarih ve 118 nci Birleşiminde tesbit edilen esaslar ko
misyonumuzca da kabul edilmiş olup, tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2 nci maddesi 58 sayılı Kanuna uygun olmasj için aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 



_ 2 — 
Madde 2. — Bu okula ait ilişik 1 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar 58 sayılı Kanuna bağlı 2 sa

yılı cetvelin Teknik Okulu bölümüne, 2 sayılı cetvelde gösterilen kadrolar aynı kanuna bağlı (4) 
sayılı cetvelin «Teknik Okullar» kısmına eklenmiştir. 

3, 4 ve 5 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

6 ncı madde, eleman temin edebilme güçlüğünü bertaraf etmek maksadiyle aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 6. — Teknik okullarda görev alacak profesörlere 800, doçent, öğretim görevlisi ve öğ
retmenlere 500, asistanlara 300 lira tazminat verilir. 

Yukarı fıkraya göre verilecek tazminatlar, ilgililerin öğretim görevi dışında ve devamlı bir 
vazife almaları halinde kesilir. 

Bu kanuna bağlı 1 sayılı kadro cetvelinde yer alan pofesör ve doçent kadrolarına, sözü geçen 
kariyerde eleman bulunmadığı takdirde, öğretim görevlisi ve öğretmen tâyini yapılabilir. 

Ek madde — Üniversiteler öğretim üyelerine, Teknik Okullarında alacakları görevler dolayısiyle 
ödenecek maaş ve ücretler, Üniversiteler Kanununa göre verilen tazminata halel getirmez. Şeklin
de ilâve edilmiştir. 

7 ve 8 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı 1 sayılı cetvel Millet Meclisince kabul edildiği şekilde kabul edilmiştir, 

Tasarıya bağlı 2 sayılı cetveldeki kadro sayıları aynen kabul edilmiş, ancak bu kadrolar 
karşılığında gösterilen ücretler yüksek dereceli bir okul olan teknik okul idarecileri için tat
min edici görülmiyerek ücret miktarları ilişik cetvelde gösterildiği şekilde cüzi artışlarla dü
zenlenerek kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunul
masına karar verilmiştir. 

BaşOcafluvekili Bu kanuna sözcü Sekreter 
Çanakkale Kayseri Elâzığ Kastamonu Konya. 

ff. Bankaya H. IHkeçUgil R. Giray I/. Camlıca A. Omr 

Tabiî Üye İstanbul 
Söz hakkını mahfuz Ö. Şahingiray 

M. Özgüne* 

(J. Senatosu ı S. Sayısı : ,">6 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/74 

Karar No: 59 

19 . 1 . 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Millet Meclisi genel kurulunun 19 . 9 . 1962 tarihli ve 118 sayılı Birleşiminde kabul edilen 
Millî Eğitim Bakanlığınca 7475 sayılı Kanunla açılacak iki teknik okula ilâveten Zonguldak'ta 
bir Teknik Okul açılması hakkındaki kanun tasarısı ve C. Senatosu Millî Eğitim Komisyonu rapo
ru komisyonumuza havale edilmiş olmakla Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları temsilcileri hazır 
oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Memleketin teknik eleman ihtiyacı göz önünde tutularak yeniden bir teknik okul açılması 
ve bu okulun da Ereğli Demir ve Çelik Endüstrisinin de kurulmasiyle hususi bir özellik taşıyan 
Zonguldak bölgesinde kurulması ve eski Teknik Okulla ait binalardan da istifade edilmesi Komis
yonumuzca da uygun mütalâa edilerek Millî Eğitim Komisyonunun metni müzakereye esas tutu
larak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
Kadro cetvellerine ait 2 nci madde redaksiyon bakımından değiştirilmiştir. 
Bu Teknik Okula ait binaların yapılması için gelecek yıllara sâri taahhütlere girişilmesini der

piş eden 3 ncü maddedeki 4 senelik müddet fazla görülmüş, bu binaların 2,5 senede ikmal edile
rek hizmete girmesi için yıllık tediye miktarının 6 milyon liraya çıkarılmak suretiyle madde değiş
tirilmiştir. 

Diğer maddeler ve ekli cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Konya 

Muhittin Kılıç 

Konya 
M. Dinekli 

Sözcü 
Ankara 

Niyazi Ağırnash 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

Balıkesir 
Kadri Öztas 

Sekreter 
Bitlis 

Madde : G 
Muhalif 

Cevdet Gcboloğiu 

Van 
Söz .haıkkiım mahfuzdur 

Faruk /sık 

Malatya 
Nüvit Yetkin 

Siirt 
Lâtif Aykut 

Ordu 
Şevket Koksal 

Ü. Senatosu S. Sayısı : 56 )-



MÎLLÎ EĞİTÎM KOMİSYONU
NUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
OEĞÎSTÎRÎSÎ 

MÎLLET MECLÎSÎNÎN 
KABUL ETTÎĞÎ METÎN 

Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 
sayılı Kanunla açılacak iki tek
nik okula ilâveten Zonguldak'ta 
yeni bir teknik okul açılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7475 sayılı 
Kanunla, Millî Eğitim Bakan
lığınca açılacak iki teknik 
okula ilâveten Zonguldak'ta, 
Elektrik, Makina, Maden ve 
inşaat Mühendisliği şubelerini 
ihtiva etmek üzere bir Teknik 
Okul açılmasına Millî Eğitim 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 2. — Bu okula ait 
ilişik (1) sayılı cetvelde göste
rilen kadrolar 4926 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
(VI) işaretli «Meslekî ve Tek
nik Öğretim dairelerine bağlı 
okullar ve görevler» kısmına; 
(2) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar aynı kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelin (IV) işaret
li «Teknik öğretim Okulları» 
kısmına eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu Teknik 
Okulun öğretim binası, atelye, 
lâboratuvar, yurt binası, öğret
men lojmanları gibi her türlü 
inşaatını ve arsaların istimlâ
kini, lüzumlu her çeşit alât, 
teçhizat ve tesisatını temin et
mek üzere yıllık tediye mik
tarı 4 000 000 lirayı geçmemek 
şartiyle 16 000 000 liraya ka
dar gelecek yıllara sâri taah
hütlere girişmeye Millî Eğitim 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 4. — Üçüncü mad
de gereğince girişilecek taah
hütlerin karşılığı Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinde açılan 
özel bir bölüme konur. 

Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 
sayılı Kanunla açılacak iki tek
nik okula ilâveten Zonguldak'ta 
yeni bir teknik okulu açılması 

hakkında kanun tasarısı 
MADDE 1. - Millet Mecli

since kabul edilen metnin 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu okula ait 
ilişik (1) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar 58 sayılı Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelin 
Teknik Okulu bölümüne, (2) 
sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar aynı kanuna bağlı (4) 
sayılı cetvelin «Teknik Okul
lar» kısmına eklenmiştir. 

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

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

Millî Eğitim Bakanlığınca, 7475 
sayılı Kanunla açılacak iki tek
nik okula ilâveten Zonguldak'ta 
yeni bir teknik oku! açılması 

hakkında kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Bu okula ait 
ilişik (1) sayılı cetvelde gös
terilen kadrolar 5 . 7 . 1962 ta
rihli ve 58 sayılı Kanuna ekli 
(2) sayılı cetvelin «Teknik 
Okullar» kısmına; (2) sayılı 
cetvelde gösterilen kadrolar 
aynı kanuna bağlı (4) sayılı 
cetvelin «Teknik Okulları» kıs
mına eklenmiştir. 

MADDE 3. — Bu Teknik 
Okulun öğretim binası, atelye, 
lâboratuvar, yurt binası, öğret
men loj manian gibi her türlü 
inşaatı ve arsaların istimlâ
kini, lüzumlu her çeşit alât, 
teçhizat ve tesisatını temin et
mek üzere yıllık tediye mik
tarı 6 000 000 lirayı geçmemek 
şartiyle 16 000 000 liraya ka
dar gelecek yıllara sâri taah
hütlere girişmeye Millî Eğitim 
Bakanı yetkilidir. 

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

0. Senatosu ( S. Sayısı : 56 ) 
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Millet Meclisi metni 

MADDE 5. — Üçüncü mad
de gereğince yapılacak bilû
mum inşaat ve tesisat hakkın
da 4304 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi ile 4470 sayılı Kanu
nun hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 6. — 4936 sayılı 
üniversiteler Kanununa göre 
profesörlük, doçentlik, öğretim 
görevlisi ve asistanlık unvanı
nı alanlardan 7475 sayılı Ka
nunla kurulacak iki Teknik 
Okulu ile Zonguldak ve Yıldız 
Teknik okullarında görev alan 
profesörlere 800, doçentlere 
500, Öğretim görevlisine 300, 
asistanlara 200 lira Üniversite
ler Kanunundaki kayıt ve şart
lar dairesinde tazminat verilir. 

MADDE 7. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Ko. 

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

MADDE 6. — Teknik okul
larda görev alacak profesör
lere 800, Doçent, Öğretim Gö
revlisi ve Öğretmenlere 500, 
Asistanlara 300 lira tazminat 
verilir. 

Yukarı fıkraya göre verile
cek tazminatlar, ilgililerin öğ
retim görevi dışında ve de
vamlı bir vazife almaları ha
linde kesilir. 

Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
kadro cetvelinde yer alan Pro
fesör ve Doçent kadrolarına, 
sözü geçen kariyerde eleman 
bulunmadığı takdirde, öğretim 
görevlisi ve öğretmen tâyini 
yapılabilir. 

Ek madde — Üniversiteler 
öğretim üyelerine, Teknik okul
larında alacakları görevler 
dolayısiyle ödenecek maaş ve 
ücretler, Üniversiteler Kanu
nuna göre verilen tazminata 
halel getirmez. 

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

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

B. Ko. 

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

MADDE 6. — Senato Millî 
Eğitim Komisyonunda kabul 
edilen 6 nci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

EK MADDE — Senato Mil
lî Eğitim Komisyonunda ka
bul edilen ek madde aynen ka
bul edilmiştir. 

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

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

Tasarıya bağlı ve Millet Mec
lisince kabul edilen (1) sayılı 
cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Tasarıya bağlı (2) sayılı cet
vel Senato Millî Eğitim Ko
misyonunda kabul edilen deği
şiklik aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 56 
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Millet Meclisinin kabul ettiği cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

VI - Meslekî ve Teknik Öğretini dairelerinle bağlı okullar ve görevler 

Y 

• ) 
4 
5 
6 
6 
7 
9 
0 
• > 
4 
5 
6 
7 
8 

5 
5 

Memuriyetin nev 'i 

Teknik okullar 

a) öğretim Kurulu 
Profesör 

» 
» 
» 

Doçent 
» 

Asistan 
» 

Öğretmen. 
» 
» 
» 
» 
» 

b) Memurlar 
Sekreter 
Muhasip 

Vded 

8 
15 
23 
35 
10 
10 
10 
10 
4 
5 

13 
15 
10 
10 

1 
2 

Maaş 
tutan 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
600 
500 

1 500 
i 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 100 
1 100 

D. 

1 

5 
8 
8 
i) 

10 
8 
9 
7 
5 
S 

8 

9 

11 

9 
11 

Memuri? 

Büro Şefi 
Kitaphk Şefi 

retin nev'i 

» Memuru 
Kâtip 

» 
» 

Ambar Memuru 
Laborant 
Doktor 
Yatı Yurdu 
Yatı Yurdu 
dımci'sı 
Yatı Yurdu 
Memuru 
Yatı Y urdu 
Memuru 
Yatı Yurdu 
Memuru 
Ambar Depo 

» » 

Müdürü 
Müdür Yar-

Kâtip Hesap 

Kâtip Hesap 

Kâtip Hesap 

Memuru 
» 

Aded 

2 
1 
1 
2 
3 

10 
o 

4 
1 
1 

L 

1 

1 

1 
2 
1 

Maaş 
tutarı 

800 
1 100 

700 
700 
600 
500 
700 
600 
800 

1 100 

700 

700 

600 

450 
600 
450 

D. 

[2] SAYILI CETVEL 

IV - Teknik Öğretim okulları 

Memuriyetin nev 'i 

Teknik okullar 
Müdür 
Öğretim işleri Müdür Yar
dımcısı 
Yönetim İşleri Müdür Yar
dımcısı 
Bölüm Şefi 
Müdür Yardımcısı 
Atelye Şefi 
Öğretim. Büro Şefi 

Aded 

1 

1 

1 
5 
o 
5 
1 

Maaş 
tutarı 

300 

200 

200 
150 
200 
150 
150 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 56 ) 
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Millî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği cetvel 

VI - Meslekî ve teknik öğretim dairelerine bağlı 
okullar ve görevler 

Tasarıya 'bağlı ve Millet Meclisince kaJbul edi
len (1) sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

Tasanya bağlı (2) sayılı cetvel aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

(2) SAYILI CETVEL 

Teknik okullar 

D. Memurive'tin nev'i Aded Ücret 

Müdür 
Öğretim İşleri Müdür Yar. 
Yönetim İşleri Müdür Yar. 
Bölüm Şefi 
Müdür Yardımcısı 
Atelye Şefi 
öğretim Büro Şefi 

1 
1 
1 
5 
3 
5 
1 

400 
300 
300 
300 
300 
250 
250 

»« -« 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 56 ) 





Dönem : 1 C O 
Toplana: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 0 0 

Asker ailelerinden muhtacolanlara yardım yapılması 
hakkındaki kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasının 
kaldırılmasına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 

kabul edilen metni ve Cumhuriyet Senatosu İçişleri 
Komisyonu raporu (M, Meclisi 1/197, 

C. Senatosu 1/146) 
Not : (M. Meclisi S. Sayısı : 257) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 9.1. 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2260 - 10357 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 7.1.1963 tarihli 26 ncı Birleşiminde kabul edilen asker ailelerinden muhtaco
lanlara yardım yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 24 . 5 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 19 . 12 . 1962 ve 7.1. 1963 tarihli 19 v& 26 nc% birleşimlerinde kabul edilmiştir. 

İçişleri Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
İçişleri Komisyonu 19 . 1 .1963 

Esas No: 1/146 
Karar No: 16 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Asker ailelerinden muhtacolanlara yardım yapılması hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin son 
fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasarısının, Millet Meclisinin 7 . 1 . 1963 tarihli 26 ncı Birle
şiminde kabul edilen metni; ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda görüşül
dü. 

Hükümet gerekçesinde de izah edildiği üzere, 4109 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkra
sındaki «Bu kararlar aleyhine her hangi bir kanun yoliyle itiraz edilemez.» hükmü, Anayasanın 
114 ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki «İdarenin hiçbir eylem ve işlemi, hiçbir halde, yargı merci-
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lerinin denetimi dışında bırakılamaz.» hükmiyle tearuz teşkil ettiğinden, mezkûr fıkranın yürür
lükten kaldırılmasına mütedair tasarıyı, komisyonumuz uygun bularak Millet Meclisinin tasvibin
den geçen metnin aynen kabulüne karar vermiştir. 

Genel Kurula arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bu raporda Başkan 
Sözcü 

Eşref Ayhan 

Bu raporda 
Sözcü 

Cavit Okyayuz 
Tabiî Üye 

Osman Koksal 
İz ıııiı* 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

Konya 
Sedat Cumralı 

GV!affia!ş 
Nedim Evliya 

İmzada 'bulunamadı 

MİLLET MECLİSİNİN KAlBÜL ETTİĞİ 
METİN 

Asker ailelerinden muhtacolanlara yardım ya
pılması hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin 
son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Asker ailelerinden muhtac-
olanlara yardım yapılması hakkındaki 4109 sa
yılı Kanunun 7 nci maddesinin son fıkrası yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. -
yürürlüğe girer. 

Bu kanun yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Asker ailelerinden muhtaç olanlar a yardım ya
pılması hakkındaki Kanunun 7 nci maddesinin 
son fıkrasının kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

»-©-<< 
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