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nup bilgiye sunulan tezkerenin grupa 
iadesi hakkında önerge 494:495 
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Mehmet Hazer'in, Kars ve çevresinde hü
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Sayfa 
6. — SEÇİMLER 494,495 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelik

lere seçim. 494 
2. — Anayasa Mahkemesine bir yedek 

üye seçimi. 495 
7. _ SORULAR VE CEVAPLAR 496 
B) — YAZILI SORULAR VE CE

VAPLARI 496 
1. — Cumhuriyet Senatosu Gazian

tep Üyesi Salih Tanyeri'nin, Gaziantep 

içişleri Bakanı Haldun Menteşeoğlu; Sivas 
Üyesi Hüseyin öztürk'ün 52 nci Birleşimde yap
tığı gündem dışı konuşmasına temasla, adı ge
çenin hâdiseleri derinliğine tetkik etmeden be
yanda bulunduğunu, öğrenci vasfını kaybetmiş 
birtakım anarşistlerin plânlı olarak tatbik et
tiği Anayasa nizamına, Devlet nizamına karşı 
hareketler serisinden bir kısım olduğunu ifade 
ederek, olayların seyrini anlatarak üniversite 
özerkliği ve Devlet kuvvetlerinin üniversiteye, 
muayyen şartlar içinde girebileceğine dair ka
nun hükümlerini belirtti. 

Van Üyesi Ferid Melen; bir süreden beri 
yükselmekte bulunan Van gölünün yarattığı ve 
yaratabileceği tehlikeleri tebarüz ettirerek âcil 
tedbirler alınmasını istedi. 

Kütahya Üyesi Orhan Akça'nın, Millet Mec
lisi Başkanının Dışişleri Bakanına vermiş oldu
ğu ihtar cezası hakkındaki gündem dışı ko
nuşma isteği kabul edilmedi. 

Anayasanın 84 ncü maddesinin 3 ncü fıkrası 
muvacehesinde, «Başkanvekillerinin Genel Ku
rul görüşmelerine katılıp katılmıyacakları» 
hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porları ve Başkanlık Divanı kararı ve bu ko
nu ile ilgili olarak Giresun üyesi Sabahattin 
Orhon ve Samsun üyesi H. Enver Işıklar'uı 
«Cumhuriyet Senatosu Başkan ve Başkanvekille
rinin Cumhuriyet Senatosunda tartışmalara işti-

Soyfû 
gecekondu önüeme bölgelerinde belediye
nin yaptığı arsa dağıtımına dair yazılı 
soru önergesi ve imar ve iskân Bakanı 
Hayrettin NaMboğLu'nun cevabı (7/635)496:497 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Mebrure Aksoley'in, muhtaç ve ha
misiz er ailelerine belediyeler tarafından 
yapılan maddi yardımlara dair yazılı so
ru önergesi ve içişleri Bakanı Haldun 
Menteşeoğlu'nun cevabı (7/636) 497:498 

rak edemiyecekleri istikametinde cari tatbikatın 
Anayasa ve içtüzüğe uygun olduğunun onay
lanmasını» istiyen önergesi kabul edildi. 

«Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odala
rı», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sa
nayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanu
nunun bâzı maddelerini değiştiren kanun tek
lifi, üzerinde bir süre görüşüldükten sonra, Ko
misyonun, teklifi geri alma isteği kabul olun
du. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Bakanlığı merkez ve iller memurları kısmında 
değişiklik yapılmasına; 

3017 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Teşkilâtı ve memurları Kanununun bâzı 
madelerinini değiştiren 225 ve 981 sayılı kanun
larda ve 4862 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişik yapılmasına; 

Millî emniyet hizmetleri teşkilâtında yarar
lı hizmetleri geçen dört kişiye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair tasan ve 
tekliflerle; 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri Mucip 
Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman, Sezai 
O'Kan ve M. Şükran özkaya'nın yasama doku
nulmazlıklarının kaldırılması ve. 

ı...... • « ^ W » • • 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ Be
ler in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkındaki Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
porları görüşüldü ve kabul olundu. 

26 Mart 1970 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 18,00 de son 
verildi. 

Başkan 
İbrahim Şevki Atasağun 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Zerin Tüzün 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı Atatan 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer TJcuzal 

SOKULAR 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Orman İdaresine Genel Büt
çeden ödenen paralara dair yazılı soru önergesi, 
Orman Bakanlığına gönderilmiştir. (7/648) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Bingöl Üyesi 
Arif Hikmet Yurtseverin, İsparta Terakki Ko
lektif Şirketine Devlet Orman işletmelerinden 
ve Devlet Kereste fabrikalarından yapılan sa
tışlara dair yazılı soru önergesi, Orman Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/649) 

2. GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı bölümüne yeni kadrolar ek
lenmesine dair kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni (Millet Meclisi 1/180; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1075) (Anayasa ve 
Adalet ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 
(Müddet : 20 şer gün) 

Teklif 
2. — Yargıtay teşkilâtına raportör kadro

ları eklenmesine ve 3656 sayılı Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Ba
kanlığı bölümünde değişiklik yapılmasına dair 
kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olu
nan metni (Millet Meclîsi 2/226, Cumhuriyet 
Senatosu 2/285) (Anayasa ve Adalet ve Bütçe 
ve Plân komisyonlarına) (Müddet : 22 şer 
gün) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Ömer Ucuzal (Eskişehir) Zerin Tüzün (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 54 ncü Birleşimi açıyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. — İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin; suni 
gübre ithal ve tevziinin Tarım Kredi Koopera

tiflerinden alınarak, Zirai Donatım Kurumuna 
vı rihnesinin mahzurlarına dair demeci. 
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BAŞKAN — Gündem, dışı konuşma talep
leri var, sıra ile veriyorum. Sayın Eifat ös-
türkçine, suni gübre ihtiyacı veya suni gübre 
satışının Tarım Kredi Kooperatiflerinden alına
rak Zirai Donatım Kurumu yolu ile yapılması 
hususunun durdurulması için gündem dışı söz 
istemiştir. 

ıSayın özlürkçine buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Sayın 

Başkan muhterem arkadaşlarını;578 sayılı Bey
koz Tarım Kredi Kooperatifinden aldığım bir 
î.-rektup haklı olarak bizleri de endişeye sevk 
etmiştir. Bu mektubun mealinde suni gübre it
halinin veya fabrikadan alınıp da ilgililere t3v-
ziinin bu kooperatiften aılınıp Zirai Donatım 
Kurumu tarafından ithal yapılması ve tevziatı
nı öngörecek 'diye bir kararname hasırlandığı-
um haberi gelmiştir. Bunun gerçekle ne derece 
alâkası olduğunu bir Adalet Partisi senatörü 
olarak bizim hükümetimizin vatandaş ve köy
lü yararına olan bu hususun alınıp Zirai Do
natını Kurumuna verileceğine dair bende bir 
inanç mevcut değildir. Ama madem ki bu şe
klîde bir mektup gelmiştir, Hükümetimiz ilgili
leri tarafından bu hususun doğru olup olmadı
ğının açıklanması yerinde olacağı kanaatinde-
y:m. Eğer hakikaten Tarırn Kredi Kooperatifle
rinin endişe buyurdukları husus doğru ise, o 
zaman, köylüye gerektiği anda gerektiği kadar 
suni gübre verme imkânı sağlanaııııyacağı gibi, 
eskiden olduğu gibi, daha pahalıya eline geçe
ceği nedeni ile Tarım Kredi Kooperatiflerine 
ithal müsaadesinin devamını ve satış müsaade
sinin de gene Tarım Kredi Kooperatifleri tara
fından yapılmasının uygun olacağı kanaatini 
yüksek huzurlarınızda arz ederim. Teşekkür 
ederim. 

2. — Kars Üyesi Ziya Ayrım'ın; kuraklık se
bebiyle çift hayvanlarını elden çıkarmak zorun
da kalan Doğu bölgesi çiftçilerine traktör verile
bilmesi için gerekli plasmanın biran evvel gönde
rilmesine dair demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Ayrım ekim faali
yeti başlıyan Doğu bölgesinde traktör satışla
rında kolaylık sağlanması üzerinde gündem 

I dışı konuşmak istiyorlar, Sayın Ayrım buyu
run. 

Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Baş
kan sayın senatörler; 1969 yılı kuraklığı netice
sinde Doğu bölgesinde, bilhassa Kars vilâyetin
de köylülerimiz umumiyetle büyük baş hayvan
larının ekserisini elden çıkarmış bulundular. 
Sebep: Bunlar da kaba hayvan olduğu için ve 
kışın fazla yem yemelerinden dolayı bir kısmı
nı elden çıkararak, Devletten aldıkları yar
dımla geriye kalan hayvanlarını bugüne çıkar
makla beraber, şimdi halkımız bir endişe ile 
karşıkarşıya bulunmaktadır. Ekim mevsimi he
men hemen başlamıştır. Halkın elinde çift hay
vanı olarak öküz sayısı azaldığı için, son yıl
larda bilhassa makinalı ziraata doğru bir kayış 

j da vardır; fakat bugün her nedense çiftçileri
miz traktör alımında müşkülâtla karşılaşmakta
dırlar. Bu müşkülâtın yegâne sebebi plasman 

I noksanlığından ileri gelmektedir. İstirhamımız 
şudur ki; ilgililer şimdiye kadar yaptıkları yar
dımları temadi ettirmek suretiyle bu bölge hal
kını muhakkak bu sıkıntıdan kurtarmayı ön 
plâna alsınlar. Muhtelif kazalarımızdan birçok 

i vatandaşlarımız traktör almak için sıraya gir-
; misse de, şimdiye kadar plasman gitmediğinden 
I işleri aksamaktadır. Biran evvel bu konuya eği

lerek çiftçilerimiz bu sıkıntıdan kurtarılsın. 
ikinci bir husus; yine kuraklık nedeni ile 

Doğu'daki bâzı yetiştiriciler hayvanlarını Batı 
Anadolu'ya ucuz tarife ile naklettirmişlerdi. 
Bu tarife bu ay sonunda nihayete erdiği için, 
hayvanlarını tekrar geri getirmek icabediyor. 
Fakat % 300 kadar bir zam olunca elindeki 
hayvanların yarısını satsalar bile geri götürme 
imkânına sahibolamazlar. Zaten bu hayvan 
miktarı da azdır, eldeki mevcut istatistiklere 

I göre yalnız Kars bölgesinden 400 000 büyük 
1 bas hayvan elden çıkarılmıştır. Resmî kayıtla-
j ra göre 260 000 i menşe şahadetnamesine daya-
i ııarak gitmiş, diğerleri de muhtelif usullerle 
| gitmiştir. Bir de yine trenlerde, kısa bir müd-
İ det için de olsa, bir kararname ile, bu damız-
I lık vasıfta olan hayvanların, bu bölgelere ucuz 
1 fiyatla nakledilmesinin teminini ilgililerden ri-
! ca ediyorum. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

— 488 — 



C. Senatosu B : 54 26 . 3 . 1970 O : 1 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Avrupa Konseyi Istişari Assamblesine 
seçilen üyelerin listesinin sunulduğuna dair Ada
let Partisi Grupu Başkanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkere var okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Avrupa Konseyi İstişare Meclisi 22 nci dö
nemine Türkiye Büyük Millet Meclisinden ka
tılacak üyelerin seçimine esas olmak üzere bu
gün grupumuzda yapılan seçim sonunda asil 
üyeliğe Reşat Zaloğlu (Trabzon), Şevket Akyü-
rek (istanbul), yedek üyeliğe Halûk Berkol (is
tanbul), Erdoğan Adalı (istanbul) seçilmişler
dir. 

Bilgilerinize saygı ile arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu 

Adalet Partisi 
Grup Başkanı 
Şeref Kayalar 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Bingöl Üyesi A. Hikmet Yurtsever'in, 
Adalet Partisi Grupu kontenjanından seçilmiş bu
lunduğu Sosyal İşler Komisyonu üyeliğinden 
istifası.. 

BAŞKAN — istifa önergesini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

A. P. Grup kontenjanından seçildiğim Sosyal 
işler Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Bingöl 
A. Hikmet Yurtsever 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — CUMHURİYET SENATOSU ARAŞTIRMASI 

Sayın Haser'in araştırma önergesini okutu-1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Meh
met Hazer'in, Kars ve çevrelerinde hüküm sü
ren ve bölge hayvancılığına ve ekonomisine za
rarlar veren kuraklığa dair Senato araştırması 
istiyen önergesi (10/32) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var. 
Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Evvelce alman karara uygun olarak günde
min bir defa görüşülecek işler arasında bulu
nan araştırma önergesinin ilk madde olarak gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Bugünkü gündemde «Komis
yonlarda açık bulunan üyeliklere seçim» le, 
«Anayasa Mahkemesine bir yedek üye seçimi» 
gibi uzun zamandan beri bir sonuca varıiamı-
yan konularla, Sayın Hazer'in önergesi bulun
maktadır. Bu önerge Sayın Haser'in araştırma 
konusunun bu iki secimden önce görüşülmezini 
istemektedir, önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.., Kabul etmiyenîer... Kabul edil
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bu yıl Kars ve çevresinde hüküm süren 

amansız bir kuraklık, bölge hayvancılığına ve 
ekonomisine büyük zararlar vermiştir. 

Hayvan yemi nakli için ucuz tarife uygulan
ması, Et - Balık Kurumu ve Devlet Üretme Çift
liklerini piyasaya müdahale etmesi, kredi yar
dımları, borçların ertelenmesi, işçi kontenjanı
nın artırılması gibi mümkün ve mâkul tedbirle
rin alınmasını vaktinde ilgili ve yetkili merci
lere duyurmuştuk, Sayın Başbakan da durumu 
yerinde görmüş vo geniş vaitlerde bulunmuştu. 
Beklenilen yardımlar yapılmadı, yapılanlar da 
yeterli ve etkili sonuçlar vermedi. Ucuz yem 
nakliye tarifesi ihtiyaçlı olmıyan bâzı illere de 
teşmil olunarak vagon tevzii ve tahsisinde böl
ge aleyhine bir durum yaratıldı. Aynı zamanda 
vagon tahsislerinden gerçek üreticiden çok ara
cılar yararlandı. Bunlar yem ticaretine ve va
gon sırası satışına başladılar. İş başından böyle 
tutulduğu için sonradan düzeltmek de mümkün 
olmadı. Bu yüsden de Kars'a yem sevkiyatı bu
güne kadar ancak ihtiyacın onda biri civarına 
varabilmistir. 
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Durum böyle devam ederse, kış aylarında 
Kars'ta 1 - 1,5 milyon hayvanın hayatı tehlike
dedir. Devletin diğer vasıta ve imkânlarından 
da faydalanmak zaruret haline gelmiştir, 

Et ve Balık Kurumu da üreticiden çok celep
lerden alım yapmış, gününde vagon temin ede
memiş, böylece piyasada düzenleyici bir rol oy-
nıyanıamıştır. Üretme çiftliklerinin müdahalesi 
ise hissedilmiyecek bir ölçüde kalmıştır, Halbu
ki bu çiftlikler köylünün elinde her gün fiyatı 
düşen, genq ve zayıf hayvanları alarak besleyip 
ihtiyaç bölgelerinde satabilir ve kazanabilirdi. 

Bölgede halk elinde bulunan onbinleree at 
alıcı bulamadığından sahipsiz, başıboş kırlara 
bırakılmış, kurda, kuşa terk edilmiş bir halde
dir. Bu millî servet gözlerimizin önünde heder 
olup gitmektedir. Bu konuda çok âcil ve etkili 
bir Devlet müdahalesine ihtiyaç vardır. 

Devlet Süt Kurumu da piyasaya beklenilen 
olumlu yardımı yapamamıştır, üretici yine te
fecilerin elinde oyuncak, yine kilosu 130 ku
ruşa olan süt tefeciler eliyle 60 - 65 kuruştan 
alınmaktadır. 

Zirai kredi, teşvik ve geliştirme fonu yine 
belli kişilerin tekelinde, bu krediler de Iıalkm 
müzayaka halini sömürmede kullanılmaktadır. 
Böylece Devlet imkânları ile vatandaş soyul
ması sürüp gitmektedir. Ayrı bir işçi kontenja
nı ise Hükümetçe hiç düşünülmemiştir. 

Bölge ekonomisini ve tanınım yakından il
gilendiren, yeni ve ciddî tedbirler alınmadığı 
takdirde hayvan ve insan Ölümüne sebeb&Iaoak 
bu duruma bir çare bulmak için konu hakkın
da bilgi edinilmek üzere Anayasam n 88 nci 
maddesi gereğince bir Meclis araştırmam açıl
masını arz ve teklif ederim. 

20 Kasım I i/69 
Kars Senatörü 

Mehmet Ha.^er 

BAŞKAN — Sayın Hazer'in araştırma öner
gesi okunmuş bulunmaktadır, Ancak, çözümü 
gerekli bir konu bulunmaktadır. içtüzüğün 125 
nci maddesi gereğince araştırma önergelerinde, 
önerge sahiplerinden biri ile. Hükümet adına 
ilgili Bakan konuşur, der. Ancak, ilgili Tarım 
Bakanı seyahatte bulunmakta ve bu araştırma 
önergesi görüşmelerine katılamamaktadır, Ee-: 
ne kadar Tarım Bakanı Müsteşarı ve ı-ntklli sa-
vat gelmişse de, iştüzüğtimüz diğer konuların 
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görüşmelerinde Hükümet adına, Bakan adına 
yetki verilen kimselerin konuşmalarına cevaz 
verirse de, İçtüzüğümüzün 135 nci maddesin
deki sarahate göre ancak Bakan konuşur, tâ
birini kullanmak ise, Bakan adına bir konuşma
nın mümkün clmıyacağını tesbit etmiş bulunmak
tadır. Bakanın konuşma imkânını ortadan kal
dıran bir durumla kargı karşıyayız. Bu mevzu-
daki tatbikatım şu şekilde olacaktır. 

Sayın Hazer'in konuşmasından sonra Hükü
met adına bir Bakan, yahut ilgili Bakan ko
nuşmadığı takdirde Araştırma Komisyonunun 
kurulup, kurulmaması hususunu oylarınıza 
arz edeceğim. Yani, bir yetkiliye, Bakan dı
şındaki bir yetkiliye söz vermenin imkânsızlığı 
karş ımda. 

Hükümet yahut ilgili Bakan bulunmadığı 
içip. bu uygulama da ilk defa olacağından bu
nun bir aksi şekli düşünülüyorsa leh ve alpyh-
te birer üyeye söz verdikten sonra uygulama
ya geçeceğim. Bu şekildeki tatbikatımın leh ve 
aleyhinde olmak üzere, birer üyeye söz verece
ğim. Aleyhin d/3 söz istiyen?.. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Aleyhin
de. 

LÛTFİ TOKÖĞLÜ (Kocaeli) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Baha önce Sayın Tokoğlu'nım 

istediği bildirildi, Sayın Alpaslan. 
LÛTFİ TOKOĞLÜ (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, mademki aleyhinde konuşacak çok kıy
metli bir arkadaşım var, bu takdirde ben söz 
sıramı Sayın arkadaşıma veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, buyurunuz. 
Lehinde istiyen olmadığına göre, aleyhinde is-
tiyenlere veriyorum. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok muh-
prem arkadaşlarım; mevzuu, doğrudan doğru
ya araştırma müessesesinin hususiyetiyle alâ
kalı bir konuya taallûk ediyor. O itibarla lehte 
ve aleyhte meselesini dikkate almadan aklın 
bîri götüreceği yere doğru yürümek her şey
den daha doğru olur kanaatini taşıyorum. 

Şimdi, bir kıymetli arkadaşımız önerge ver
miş. Bu önergeyi gündeme aldık, öncelikle gö
rüşülmesini karara bağladık. Eğer Sayın Baş
kan, bizi ikaz etselerdi, ki her ne kadar böyle 
bir talep vardır, ama ilgili Bakanın mevcudi
yeti ile bu iş görüşülür. O zaman, öyle zannedi
yorum. ki, Genel Kurulumuz bu önergeyi öne 
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almak suretiyle gündemin ilk görüşülecek isleri 
arasında mütalâa etmezdi. 

Şimdi, önerge sahibi arkadaşımız konuşa
cak. Sayın Bakanın, ilgili Bakanın burada bu
lunmamasından dolayı Bakanlığın vereceği hiç
bir izahat olmıyacak, bu izahatı bizim Genel 
Kurulumuz dinliyemiyecek ve ondan sonra da 
tutacak mesele üzerinde bir komisyon kuru
lup, kurulmaması karara sunulacak. 

Yani, bu, doğrudan doğruya, çok muhterem 
olan iddialar karşısındaki sovunma müessese
sine ^ar vermeden Heyeti Umumiyeyi bir ka
rara sürüklemek gibi bir emri vâki halini alır 
ve akla da uygun düşmez. 

O itibarla, Başkanlığın bu yola gitmeden, 
diğer soru müessesesinde olduğu gibi, ilgili Ba
kanın burada bulunduğu bir celsede meseleyi, 
görüşmeyi Yüksek Heyetinize arz ve teklif et
miş olması en makûl yol olur idi ve bu her halde 
elden çıkmış bir imkân ve fırsat da değildir. 
Meselenin (ehemmiyetine zabıtlarda işaret edi
lir, bundan sonraki oturumda ilgili Bakan ar
kadaşımız gelir, Sayın Hazer arkadaşımız da 
bu önergeyi verirken elbetteki bunun bir ne
ticeye vâsıl olmasını istemiştir, tedbir alın
masını istemiştir. Her şeyden evvel, bu öner
ge ile, mesuliyetlerin araştırılmasından daha 
çok, bir mevzuda iyi tedbirlere doğru hep 
birlikte gitmenin yolunu araştırmıştır. Bu sa
yede önerge de değerini bulmuş olur ve mese
le de böylece halledilmiş bulunur. 

İçtüzüğümüzde bağlayıcı her hangi bir hü
küm olmadığına göre, hakkımızı iyi kullanmak 
suretiyle maslahatın icabı olan bu görüşmeyi 
gelecek oturuma talik etmek en doğru yoldur. 

O itibarla Sayın Başkanın teklifini makûl 
ve mantıki bulmadığımı Yüksek huzurunuzda 
arz etmek istiyorum. 

Saygılarımla. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Usul hak

kında bir söz rica ediyorum; bu muamelenin 
içtüzük hükümleri gereğince mümkün olma
dığını arz etmek için. Eğer imkân bahşederse
niz, arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tokoğlu. 
LÛTFİ TOKOĞLU (Kocaeli) — Muhterem 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, içtüzüğün 135 
nci maddesinin tatbikatı üç safhayı birbirinden 
ayırmış bulunmaktadır. Birincisi, önergeyi ve 

ren arkadaşımızın önergesini Yüce Senatoya 
izah etmesi ondan sonra, Sayın Bakanın ko
nuşması, ondan sonra araştırma Komisyonunun 
Burulup kurulmaması hususunun işari oyla hal
ledilmesidir. Binaenaleyh, burada sayın öner
ge sahibi heyeti umumiyede bulunmaktadır, Sa
yın Bakan bulunmamaktadır.. Binaenaleyh, 
135 nci madde zımnında, sayın arkadaşımızın 
önergesini izah sadedinde muamele tamamlanır. 
sayın Bakan bulunmadığına göre, sayın Bakan 
için muamele ertesi birleşime zaruri olarak er
telenir. Çünki, 135 nci madde gereğince sayın 
Bakan dinlenmeden araştırma komisyonunun 
kurulup kurulmayacağı hususu reye vazedil
mez. İçtüzüğümüzün maddei mahsusası, bize şu 
fikri telkin etmektedir içtüzüğümüzün 59 ncu 
maddesinin son fıkrası «Kanun tasarı ve tek-
^florinin müzakeresi esnasında komisyonun ha
zır bulunması. Sayın Bakamın hazır bulunması 
meşhuttur. Ancak, sayın Bakan bir kereye 
mahsus olarak bulunmadığı takdirde ikinci de
fa mevcudiyetine ihtiyaç yoktur». Demek olu
yor ki, Sayın Bakanın müzakerede bulunduğu 
husus içtüzüğümüzün sarih maddesi ile saraha
ten mevzu tâyin ve tahsis etmek suretiyle mev
cuttur. O halde 135 nci maddeyi tatbik eder
ken, 59 ncu maddeden istifade ederek, hattâ 
soru müessesesinden de istifade ederek, hareket 
ederiz. Sayın önerge sahibine burada konuş
ma imkânını veririz. Sayın Bakan bulunmadı
ğına göre, Sayın Bakanının da konuşması için 
muameleyi gelecek birleşime tehir ederiz. Bu 
şekilde hareket ettiğimiz takdirde, içtüzüğün 
hükümleri yarasız surette tatbik edilmiş olur, 
bu hususu hem Yüce Heyetinize ve hem de Sa
yın Başkana arz etmiş oluyorum. 

Saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, konu ilk defa 
Cumhuriyet Senatosunda bir tatbikat göreceği 
cihetle, üzerinde görüşme açmış bulunuyorum. 
Sayın Alpaslan'ın ifade ettiği bir tatbikat Cum
huriyet Senatosu denetim yollarından birisini 
sözlü soruların akıbetine sürüklemekle bizi kar
şı karşıya getirir şayet araştırma önergelerinde 
Hükümetin bulunmasına bağlı kalmasını İçtüzü
ğümüz isteseydi, sorularda olduğu gibi Hüküme
tin bulunup, bulunmaması takdirinde yapıla
cak işlemi gösterir idi. Nitekim, uzun yıllardan 
beri eski ve yeni meclislerde sözlü sorular İçtü-
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züğün bu müsait hükümlerine dayanılarak, il
gili Bakanların bulunmaması yüzünden aylar 
ayı görüşme imkânına nasibolamamıslardır. 
Araştırma önergeleri için de bu tatbikat yapı
lır ise, Bakan bulunmadığı müddetçe İçtüzü
ğümüzün ve Anayasanın denetim yolu olarak 
önemle ele aldığı bu imkânları yasama organı 
kendiliğinden çıkmaz bir yola sürüklemiş bu
lunur. 

Bu sebeple, İçtüzüğümüz sorularda olduğu 
gibi, araştırma konularında Bakanların bulu
nup bulunmaması kaydını aramamıştır. 135 nci 
madde sarih bir hüküm getirmiştir. Bakan 
bulunmak zorundadır. Bulunmadı ise görüşme 
ertelenemez. Sayın Tokoğlu'nun 59 nen madde
den kıyas yolu ile bir çıkış aramak istedikleri 
husus da mümkün değildir, içtüzüğümüzün 59 
ncu maddesi, «Hükümet adına ilgili kimselerin 
kanun tasarı ve tekliflerinin gülüşülmelerin
de bulunmalarına» imkân veren ve fakat kanun 
tasarı ye tekliflerinin görüşmesinde kayıtlı 
kılman bir hususa aittir. Bir kanun tasarısı 
veya teklifinin 59 ncu madde tasrihan bir ko
nunun görüşülmesine değin, kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşülmesi sırasında Hükümet 
adına bir ilgili başından sonuna kadar bulunur, 
bulunmadığı takdirde bir defaya mahsus olmak 
üzere o kanun tasarı veya tekliflerinin görüşül
mesi ertelenir. Halbuki, konumuzda ise, 135 nci 
madde sarih hükümler getirmektedir. Bu hü
kümler, araştırma önergesi sahibi konuşur, ve 
Hükümet dinlenir Hükümet dinlendikten son
ra, Hükümetin dinlenmesine bağlı bir kayıt da 
mevcut değildir, ancak Genel Kurul burada 
bir tatbikata girecektir. 

Şimdi ne olacaktır? Hükümet bulunmadığı 
takdirde sorularda olduğu gibi, bir celse bu
lunmaz iki celse bulunmaz, beş celse bulun
maz. Böylelikle araştırma önergelerini de so
ruların akıbetine götürme vebalini Başkanlık 
omuzuna almayacağını ve iîk tatbikatı bu yolda 
açmanın ilerideki yanlış bir geleneğe sebebi
yet vermemesinin şuuru içindedir ki, Genel 
Kurulun buna bir çare bulmasını istemekte
dir ve bu sebeple araştırmanın bu şekildeki 
bu ilk tatbikatı hususunda Genel Kurulun oy
larına başvuracağım. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, bu takdirde usul müzakeresi açmamız lâ-
zımgelir. 

BAŞKAN — Açtım, leh ve aleyhinde... Tat
bikatımın şu şekilde olacağını bunun üzerinde 
söz vereceğimi söyledim. Lehinde söz alan 
olmadı, aleyhinde söz alan oldu ve konuşuldu. 
Usul hakkında Sayın Tokoğlu konuştular. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Usul hak
kında o konuştuğuna göre, diğer arkadaşları
mızın da usul hakkında söz almaları mümkün 
olmalıdır. 

BAŞKAN — Yalnız, aleyhte konuşulmuş
tur. Lehte isterseniz, içtüzük leh ve aleyhte ko
nuşma imkânını vermiştir. Lehte konuşmak is-
tiyen bir üyeye söz verdikten sonra çözüme gi
deceğim. Beyanatımın lehinde konuşacaksanız 
söz vereceğim. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Ses istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Tuna hangi hususta? 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Araştırma konusu üzerinde. 
BAŞKAN — Efendim, Meclis araştırması 

hususunda söz istenmez. Usul hakkında... 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Bakanın bulunmasının şart olup olmadığı ve 
bizim Başkanlık Divanımızın nasıl bir yol taki-
betmesi gerektiği hususunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 58 nci maddesi ge
reğince ilenim tatbikatım hususunda söz isti
yorsunuz, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan ben de tatbikatınız hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Vereceğim Sayın Özden, vere
ceğim. ilk tatbikatı olması sebebiyle verece
ğim. 

Buyurun Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem arkadaşlar; Anayasa tatbikatı ile il
gili mevzudan dolayı, Sayın Başkanımız mü
zakere açmıştır. Çok isabetli bir hareketde bu
lunmuştur, Kendilerine teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlar, ben vakıalardan neti
ceye doğru gitmek istiyeceğim. Şahsan benim 
bilgim var ki, Sayın Tarım Bakanı defalarca 
buraya böyle bir araştırma talebi var diye gel
miştir. Gelmiştir, beklemiştir. Mevzu başka 
tarafa geçmiştir ve kendileri de ayrılmıştır. Ya
ni evvelâ Bakanın bu mevzudan kaçan bir 
adam olmadığını ifade etmek istiyorum. Çün-
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kü, Sayın Hazer'in talepleri, bu zamana kadar 
fazlasiyle yerine getirildiği iddiasında, Yalnız 
şunu demek istiyorum, onun o kısmın da iddia
sına girişmiyorum. Sayın Bakan bu işi takibet-
me ve burada konuşma arzusundadır. Defalar
ca gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Tuna mesele Bakanın ka
çıp kaçmaması konusu değildir. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Şimdi oraya bağlıyacağım. Şimdi arkadaşlarım, 
İçtüzükte - bir defa bu mevzu bir araştırma, 
araştırmanın mânası siyasi bir mesuliyet aran
maktadır, - bu bir murakabe yoludur. Burada 
vazifeli kimsenin siyasi mesuliyeti var mı yok 
mu bunun üzerinde konuşulur. Binaenaleyh, ye
rine başka zatın konuşması mümkün değildir. 
Lehte konuşacağım diye şey yapmıştır. Sayın 
Başkanın mevzuu anlatış şekli doğrudur, mu
rakabedir, bir siyasi mesuliyet aranacaktır. Ger
çi falan yere falan yere gitmiş mi gitmemiş mi.. 
Ama sonra siyasi mesuliyet varsa bunun arka
sından gensoru gelecektir. Yani bu orta yerde 
bir muameledir. Bu itibarla, siyasi mesuliyetin 
mevzuubahsolduğu ahvalde, yerine bir memu
run konuşması, bulunması mümkün değildir. 

Şimdi ikinci kısmın üzerinde duruyorum. 
Üçüncü, bizim tüzüğümüz açık. Önerge sahibi 
diyor ki; «sonra Bakan konuşur, neticede iş-
hari oyla karara varılır.» Binaenaleyh, Baka
nın konuşması mecburidir. Şimdi Başkanımızın 
konuyu oylaması da varit. Yani Bakan gelir 
konuşur. Bakan gelmezse bu iş hallolur. Ha
yır arkadaşlar, Bakaca gelmediği zaman, bir 
defa daha kendisine konuşma hakkının kul
lanıp kullanmıyacağı imkânının verilmesi 
gerekir. Bunun için talik edilir ve bunda filân 
celsede bulunmadığı takdirde konuşmaktan 
vazgeçmiş sayılacağı da tebliğ olunur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, öğleyin Ba
kan tornaya - ben de biliyorum - defalarca ko
luna dosyasını aldı geldi ve bugünlerde yurt 
içinde bir vazifede. Olmadığı bir zamanda, el
bet karar nasıl tecelli eder bilmeyiz ama, 
aleyhte bir karara varma hukukun umumi 
prensibi olan müdafaa hakkını almadan ka
rar verme gibi bir neticeye varır. Bu itibarla 
ben şunu rica ediyorum; önerge sahibi bu 
celse konuşabilir. Bir Hükümet memurunun 
temsili doğru değildir. Bir siyasi mesuliyet 

mevzuubahistir. Bakanın dinlenmesi şarttır. 
Fakat Bakanı sonuna kadar da bekliyecek de
ğiliz. Bu celse gelmemiştir, gelecek celseye 
filân güne bırakılmıştır, «bulunduğumuz» 
takdirde konuşmaktan vazgeçtiğiniz» kabulü 
şeklinde kendisine bir tebligat yapılır, bu iş 
bu suretle halledilir. Gerçi şimdi basit bir hâ
dise gibi gözüküyor; ama sonu menfi biterse 
bu gensorunun başlangıcıdır arkadaşlar. Bir 
müdafaa hakkına taallûk ettiren şeydir. Bu iti
barla tatbikatın bu yolla yürümesini istirham 
ederim. 

BAŞKAN" — Sayın Özden, buyurun. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar; celseyi idare eden 
kıymetli arkadaşımızın bu araştırma önergesin
deki durumla sorular hakkındaki durumu kı-
yaslıyarak çıkardığı netice hakikaten pek in
kâr edilemiyecek kadar önemlidir. Filhakika, 
soruları görüyoruz, Bakan gelmiyor, biz geli
yoruz, Bakanın geleceğine talikan boyuna gün
demden gündeme aktarma oluyor. Bir sürün
ceme mevzuubahistir. Ama burada durum böyle 
değildir. Burada bir âmir hüküm var, 135 nci 
maddede. Diyor ki; «önce önergeyi verenler», 
sonra bir usul koymuş, «sonra Hükümet adı
na konuşacak Bakan dinlenir.» Burada; «Hü
kümet adına konuşacak Bakan dinlenir.» dedi
ğine göre bu hüküm âmir bir hükümdür. Dinle
nebilir demiyor ve buraya da bir «de» ilâve et
miyor. «Sonra, Hükümet adına konuşacak Ba
kan da dinlenir deseydi, biraz iş hafiflerdi. 
Dinlenebilir deseydi daha hafiflerdi. Böyle ol
mamıştır. Burada; «sonra Hükümet adına ko
nuşacak Bakan dinlenir» dendiğine göre, âmir 
hükümdür, Bakan behemahal dinlenecektir. 
Ama Sayın Tuta'nm buyurduğu gibi bu cel
sede araştırma önergesini veren arkadaşımızın 
dinlenmemesi için bir hüküm yoktur. Pekâlâ ken
disi burada önergesini genişçe derinlemesine 
izah edebilir, izahatta bulunabilir. Bakan arka
daşımız tabiî bu izahat karşısında elbette ki ge
lip burada kendini savunacaktır. Ama gele
cek celsede Bakan gelmez kendisini savun
mazsa, o demek ki, savunmaya lüzum görmü
yor, demektir. O zaman gereği yapılır. Ge
reği de komisyon seçimine lüzum var mıdır, 
yok mudur bunu Başkan oya koyabilir. Bu 
itibarla bu şekilde meseleyi halletmekte fay
da olacağı mütalâasındayım. Saygılarımla. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler konuya kâfi de-
cede ışık tutmuşlardır. Bu ışık muvacehe
sinde Başkanlık, Genel Kurulda, konunun şu 
şekilde çözümü için teklifte bulunmak ister. 
Bir gelenek olmamak kayıt ve şartiyle, ve bir 
içtüzük değişikliği mahiyetinde olmamak 
üzere, Sayın Bakan ile sayın araştırma öner
gesi sahibinin aynı birleşimde önerge izahı 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim. 

BAŞKAN — Komisyonlarda açık bulunan 
üyeliklere seçim: Açık bulunan komisyonlar : 
Bütçe - Plân Komisyonunda bir bağımsız için 
bir yer açık bulunmaktadır. Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân Komisyonu için bir yer 
açık bulunmaktadır. Sayın özgüneş, Sayın Bay-
han, Sayın ismen adaydırlar. İçişleri Komis
yonunda bir bağımsız için yer açık bulunmak
tadır. Bir bağımsız adaylığını koymuş değildir. 
Malî ve iktisadi İşler Komisyonunda bir bağım
sız için yer açık bulunmaktadır. Bir bağımsız 
üye tarafından adaylık gösterilmiş değildir. Mil
lî Eğitim Komisyonunda bir bağımsız üye için 
yer vardır. Sayın ismen, Sayın Yurtsever aday
lıklarını bağımsız olarak koymuşlardır. Kamu 

3. — Adalet Partisi Grupu Başkanlığınca 
Avrupa Konseyi İstişari Assabmlesine bâzı üyele
rin seçildiğine dair okunup bilgiye sunulan tez
kerenin, grupa iadesi hakkında önerge. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bâzı üyeler bir 
önerge vererek biraz önce Avrupa İstişari Kon
seyi için A. P. Grupu Başkanlığından Başkanlı
ğımıza tevdi edilen, okunan ve bilgilerinize su
nulan, 378 sayılı Kanun gereğince bilgiye arzı 
ile üyelerin seçilmiş sayılacakları aşikâr olan iş
bu tebliğden sonra bir önerge vererek, Grup 
Başkanlığınca verilen tezkerenin geriverilmesi 
istenmektedir. Şimdi bu önergeyi okuduktan 
sonra görüşümü arz edeceğim. 

SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Neyi 
görüşeceksiniz, ıttılaa arz edilmiştir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, bir önerge 
vermişlerdir, önerge evvelâ okunsun, önerge 
hakkında Genel Kurul bilgi saihbi olsun. Veril
miş bir önerge var. Ondan sonra ben görüşümü 
arz edeceğim Sayın Orhon. Acele etmeyin. 

ile Bakanın dinlenmesi imkânlarını beraberce 
konuşma imkânı sağlanmak üzere, konu ge
lecek birleşime bırakılacaktır. Bu husus Genel 
Kurulun zannedersem umumi bir temayülü 
olacaktır. Gelenek teşkil etmemesi ve bir iç
tüzük değişikliği olmaması için de oylarınıza 
arz etmiyorum. Aksine bir görüş de mevcut 
değildir. Gelecek birleşime bırakılmıştır.. 

İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunda ba
ğımsız bir üye için yer vardır. Bir de C. H. P. 
Grupundan boşalan ve C. H. P. ne aidolan bir 
yer vardır. O. H. P. Grupu da buraya bir aday 
göstermiş değildirler. 

Şimdi adayların bir kısmı gösterilmiş, bir 
kısmı gösterilmemiş bulunmaktadır. 

Bir konu ile karşı karşıyayız. Ya diğer aday
ların da temini ile komisyonların hepsinde se
çim cihetine gitmek, yahut adayların gösteril
miş olanlarının seçimine gidip, diğerlerini yine 
beklemek. Aksi olanı beraberce görüşmesi için 
tamamlandıktan sonra oylamaya gitmesi husu
sudur. (ikmal; adaylar, ikmal edildikten sonra 
komisyonun seçimine gidilsin sesleri.) Bunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 

A. P, Grup Başkanlığınca Avrupa Konseyi 
istişari Asamblesine seçildikleri bildirilen sa
yın üyelerin Tüzüğümüz gereğince salt çoğunluk 
sağlanmadan seçildikleri anlaşılmış olduğundan 
gereğinin ifası için tezkerenin grupa iadesini 
dileriz, 

Kütahya Ankara 
Orhan Akça Mahmut Vural 

Sakarya Samsun 
O. Salihoğlu F. Tevetoğlu 

BAŞKAN — önerge sahipleri içtüzüğümüz 
gereğince dedikleri Cumhuriyet Senatosu İçtü
züğü müdür, yoksa grupların İçtüzüğü müdür? 
Bunu tasrih etmelerini rica edeceğim. 

önerge sahiplerinden Başkanlık bir hususu 
öğrenmek ister : önergelerinde söz konusu edi
len içtüzük Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü mü
dür, gruplarının içtüzüğü müdür?. (A. P. sıra-

6. — SEÇİMLER 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devamı) 
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larmdan «Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü» ses
leri.) Bunu önerge sahiplerinden rica ediyorum? 
Sayın Salihoğlu?, Saym Akça?, Sayın Vural?.. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Cumhu
riyet Senatosu içtüzüğünü tatbik ediyoruz za
ten. 

BAŞKAN — Arz edeyim. Cumhuriyet Se
natosu İçtüzüğünde Avrupa İstişari Konseyi 
seçimleriyle ilgili bir konu İçtüzüğümüzde mev
cut değildir. Seçimlerle ilgili olan konu Grenel 
Kuruldaki seçimlerle, komisyonlara ait se
çimlerdir. Gruplara ait seçimlerle ilgili İçtüzü

ğümüzde her hangi bir hüküm yoktur. Konu 
ile ilgili husus bahsettiğim 78 sayılı Yasama 
organlarının dış münasebetlerini tanzim eden 
Kanun ile, buna ıait yönetmeliktir. Buradaki 
hükümler de Başkanlığa isimlerin bildirilme
siyle, gruplarca isimlerin bildirilmesiyle 
seçilmiş sayılırlar. İç bünyede yapılan se
çimlerin sıhhatine ait Genel Kurulda bir gö
rüşme açmaya imkân yoktur. Bu sebeple öner
ge üzerinde her hangi bir işlem yapılmıyaoak 
ve Adalet Partisi Grup Başkanlığının verdiği 
önerge geri verilmiyeoektir. İşlem tam ve mu
teberdir. 

6. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesiyle bir yedek üye 
»e çimi 

BAŞKAN — Gündemlimizin Anayasa Mahke
mesine bir yedek üye seçimi ile ilgili maddesi 
vardır. Bu hususta seçime gideceğiz. Baştka 
bir konu yoktur. Yalnız Genel Kurul seçimler 
hususunda münasip bir görüş birliğinden sonra 
ancak seçim yapılabileceği kanısını izhar etmiş, 
ve fakat Anayasa Mahkemesine seçilecek yedek 
üye için böyle bir karar alınmış değildir. Gün
demde bulunmaktadır. Bunun tehiri hususun
da da şifahi veyahut yazık her hangi bir üye 
tarafından talepte de bulunulmadığı cihetle Baş-
ikanlık bu seçimi yapmak zorundadır. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Anayasa hükmü değişmek üzere. Bu mü
nakaşa ediliyor, gazetelerde yazıldı, basında yer 
aldı, radyoda ilân edildi. 

BAŞKAN — Saym Özden bu seçimin tehiri
ni istiyorsunuz. Bunun için lütfen yazılı öner
genizi hemen verirseniz bunu Genel Kurulun 
oylarına arz ederim. 

Sayın Özden 'in önergesi gelince değin biz 
işleme devam etmek zorundayız. 

Cumhuriyet Senatosunca seçilecek Anayasa 
Mahkemesi yedek üyeliği için müracaat eden
lerin kendi beyanlarına göre nitelikleri-

Hürrem Barın : İstanbul, 1329, evli ajki ço
cuk, Hukuk Fakültesi mezunu, hâkimlik, avu
katlık, hukuk müşavirliği, 20 yıl avujkatlık, İş 
Mükellefiyeti adlı eser. 

Kemal Berkem : Ankara, 1910 doğumlu, ev
li, üç çocuk, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, 
murakıplık, müfettişlik, Gelirler Genel Müdür
lüğü İtiraz Komisyonu Başkanlığı, Temyiz Ko
misyonu Daire Başkanlığı, Danıştay Daire Baş
kanlığı... 

Bu seçimle ilgili bir önere vardır, okutaca
ğım. 

Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesi üye seçiminin ertelen

mesini saygı ile arz ve teklif ederim. 
İstanbul 

Ekrem Özden 

BAŞKAN — Sayın Özden, Anayasa Mahke
mesi yedek üyeliği seçiminin ertelenmesini say
gı ile arz ederim, diyorlar. Sayın Özden'in 
önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka bir husus 
bulunmadığından 31 Mart 1970 Salı günü saat 
15.00 te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,46 

mtimama tm — 
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7. — SORULAR VE CEVAPLAR 

B) YAZILI SOFULAR YE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, Gaziantep gecekondu ön
leme bölgelerinde belediyenin yaptığı arsa da
ğıtımına dair yazılı soru önergesi ve İmar ve 
iskân Bakanı Hayrettin Nakİboğlu'nun cevabı 
(7/635) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilişik sorumun İmar ve İskân Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet 
buyurulmasını saygiyle rica ©derim. 

4 . 2 . 1970 
C. Senatosu Gaziantep Üyesi 

Salih Tanyeri 
Soru : 
1. Gaziantep şehrinde gecekondu önleme 

bölgesi olarak tesbit edilen Hacıbaba da ve di
ğer semtlerde Belediyenin yaptığı arsa dağıtı
mında vatandaşları müşkül durumda bırakan 
bir kanuna aykırılık var mıdır? 

2. Arsa alan vatandaşlara tapuları veril
miş midir? 

3. Arsa istimlâkında ve dağıtılmasında 
775 sayılı Ranun hükümlerine tamamiyle riayet 
edilmiş midir? 

4. Şimdiye kadar yapılan işlemde arsa alan 
vatandaşların Bankadan kredi almalarını önli-
yeoek bir yanlışlık varandır? Bu, müsebbipleri
nin hukukî ve cezai sorumluluklarını davet 
eder mi? 

5. Dağıtılan arsalardan kanunun açık hü
kümlerine rağmen hak sahibi olmıyanlara dev
redilenler varandır? 

T. C. 
imar ve iskân Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 7 . 2 . 1970 gün ve Kanunlar Müdür
lüğü 10285 - 6166/7/635 sayıilı yazı. 

Gaziantep Senatörü Sayın Salih Tanyeri'nin 
Gaziantep gecekondu önleme bölgelerinde Bele
ri. yenin yaptığı arsa dağıtımı ile ilgili olarak; 

1. Gaziantep şehrinde gecekondu önleme 
bölgesi olarak tesbit edilen Hacibaba'da ve di
ğer semtlerde Belediyenin yaptığı arsa dağıtı

mında vatandaşları müşkül durumda bırakan 
bir kanuna aykırılık olup olmadığı, 

2. Arsa alan vatandaşlara tapuların verilip 
verilmediği, 

3. Arsa istimlâkında ve dağıtılmasında 
'775 sayılı Kanun hükümlerine tamamiyle riayet 
edilip edilmediği, 

4. Şimdiye kadar yapılan işlemde arsa alan 
vatandaşların bankadan kredi almalarını «di
yecek bir yanlışlığın olup olmadığı ve bu halin 
müsebbiplerinin hukukî ve cezai sorumlulukla
rım icabeıttirip ettirmediği, 

5. Dağıtılan arsalardan kanunun açık hü
kümlerine rağmen hak sahibi olmıyanlara dev
redilenler bulunup bulunmadığı, 

hususlarım havi yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevaplar aşağıda sırasiyle arz olunmuştur : 

1. Gaziantep ile Hacıbaba, Çıksoruk ve 
| tînaMı önleme bölgelerindeki arsalar, beyan-
| name doldurmak suretiyle müracaat eden va-
| tandaşlardan hak sahibi olarak tesbit edilenle-
| re tapuca ve zabıtaca tahkikat yaptırıldıktan 
| sonra kur'a yoliyle dağıtılmış olup, dağıtımlar-
I da kanıma aykırı bir durum yoktur. 

2, Hacıbaba önleme bölgesinde arsa dağı-
I tılan 433 vatandaştan, kendilerine 10 000 er Tl. 
' kredi tahsis edilen 86 tanesinin tapuları hazır-

lanmış olup» bunlardan müracaat eden 30 tanesi 
j tapusunu almış, kredilerini kullanmışlardır. 56 sı 
j müracaat etmediklerinden tapularını almamış 

VÖ kredilerini kullanmamışlardır. 

I 86 haricinde 433 vatandaştan geriye kalan 
!M7 sinin tapuları, Belediyenin teknik eleman 

I } etersizliğinden hazıılanamamıştır. 

Gıksoruk önleme bölgesinde arsa dağıtılan 
173 vatandaştan 100 kişiye 10 000 er Tl. kredi 
tahsis edilmiş ölüp, Belediyenin teknik eleman 
yetersizliğinden hiçbirisine tapuları verilememiş
tir. 

Ünaldı önleme bölgesinde ise arsa dağıtılan 
230 vatandaştan 100 kişiye 10 000 er Tl. kredi 
tahsis edilmiştir. Kredili arsa verilen 100 kişi
den 84 nün tapusu hazırlanmakta olup son, 

I muameleleri yapılmak üzeredir. Belediyenin 
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teknik eleman yetersizliğinden diğerlerinin ta
puları hazırlanamamıştır. 

3. Hacıbaba önleme bölgesi, 775 sayılı Ge
cekondu Kanunundan evvel İstimlâk Kanunu 
esaslarına göre 29 . 6 . 1964 tarih ve 2045 sa
yılı Eeiediye encümen kararı ile, sosyal konut 
yapmak üzere istimlâk edilmiştir. 

Ünaldı Önleme bölgesi ise, 775 sayılı Gece
kondu kanunundan evvel istimlâk Kanunu 
esaslarına göre 11 . 5 . 1968 gün ve 1852 sayılı 
belediye encümen kararı ile sosyal konut yap
mak üzere istimlak edilmiştir. 

Çıksoruk önleme bölgesinde, 775 sayılı Ge-
Cf&iondu Kanununun 5 nci maddesi ve İstimlâk 
Kanunu esaslarına göre 18 . 9 . 1969 gün ve 
3536 sayılı Belediye encümen karan ile 292 638 
Tl. ya sosyal konut yapmak üzer istimlâk edil
miştir. 

4. Yukardaki maddelerde izah edildiği şe-
k l-i İde kendilerine kredili arsa tahsis edilenler

den bir kısmının tapulan Belediyenin teknik 
eleman yetersizliğinden verilememiş olduğun-

« dan vatandaşlar kredilerini alamamışlardır. 

Teknik eleman yetersizliğinden doğan bu 
durumun, kimseye hukukî ve cezai sorumluluk 
> ükletmiyeceği aşikârdır. 

5. Arsalar, beyanname doldurmak suretiyle 
müracaat eden vatandaşlardan hak sahibi ola
rak tesbit edilenlere, tapu ve zabıtaca tahkikat 
yaptmldıktan sonra kur'a yoliyle dağıtılmış 
olup, hak sahibi olmıyaniara arsa verilmemiş 
ve devredilmemiştir. 

Arz ederim. 
Hayrettin Nakiboğlu 

imar ve iskân Bakanı 

2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Mebrure ALsoley'in, muhtaç ve hamisiz er erile-
h:'t'hıe Belediyeler tarafından yapılan maddi yar-
drmlara dair yazdı soru önergesi ve İçişleri Ba
ltamı Haldun Menicşcoğlu'nıuı cevabı (7/636) 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorumun, Sayın içişleri Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandınlması için 
lâzımgeflıen işlemin yapılmasını saygılarımla di
lerim. 

istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 

Yazılı soru : 
Hükümetin vatan hizmeti için askere aldığı 

eılerin geride bıraktıkları muhtaç ve hamisiz 
Filelerine belediyeler tarafından pek yerinde 
olan maddi bir yardım yapılmaktadır. 

Bu yardımın miktan, bugünkü hayat paha
lılığı karşısında çok azdır. Belediye bütçesi zayıf 
olan yerlerde ise bu yardımın miktan, bir sada
ka mahiyetini almaktadır. Bu yüzden muhtaç 
ve hamisiz er aileleri çocukları ile birlikte sefir 
ve perişan bir duruma düşmektedirler. 

Bu yardım ekseriya, erin askere alınmasın
dan 6 ay sonra başlamaktadır. Bu yüzden de, 
er aileleri dilenecek duruma gelmektedir. 

1. Hükümetin askere aldığı erlerin muhtaç 
ve hamisiz bıraktığı ailelerine : 

— Yapılan maddi yardım miktarınm artırıl-
ınası, 

— Azap ve hicap verici bu durumun önlen
mesi için, Hükümetin de yardım elini uzatması 
ve 

— Bu maksatla gerekli ödeneğin bütçeye 
konması düşünülmektemidir? 

2. Hükümtin askere aldığı erlerin geride 
muhtaç ve hamisiz bıraktığı ailelerine yapılan 
yardıma ait işlemlerin : 

— Erin askere alındığı gün başlaması ve 

— Hiç olmassa bir aya indirilmek suretiyle 
ivedileştirilmesi yani modernleştirilmesi, 

düşünülmektemidir ? 
3. Hükümetin askere aldığı erlerin geride 

muhtaç ve himayesiz bıraktığı ailelerine yapı
lan maddi yardım : 

— Belediye teşkilâtı olmıyan, örnek olarak, 
boylerdeki muhtaç ve himayesiz er ailelerine 
kadar götürülmekte midir? 

— Bu güne kadar bu maddi yardım köyle
re kadar götürüîmcmiş ise, bu yardımın köylere 
kadar götürülmesi düşünülmekte midir? 

Hükümet eşlerini veya çocuklarını askerlik 
görevine aldığı için aç, muhtaç, bülâç ve bima-
yısiz kalan er ailelerinin bir kısanının ıstırap
tan, sefaletten ve perişanlıktan kurtarılması için 
alınacak tedbirlerin ve yukardaki 3 sonunun 
Sayın içişleri Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandınlmasım saygılanmla dilerim. 

istanbul Senatörü 
Mebrure Aksoley 
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T. O. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli id. Gn. Md. 
Şb. Md. 2. D. Es. Mua. 
621.1.(70). 302.2/7321 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
İstanbul Üyesi Mebrure Akso-
ley'in yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

ilgi : Genel Sekreterlik - Kanunlar Müdür
lüğü 27 . 2 . 1970 gün ve 10.308 - 6261 /7 - 636 
sayılı yazı : 

Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Sayın 
Mebrure Aksoley'in muhtaç asker ailelelerine 
yapılan yardımla ilgili yazıılı soru önergesi in
celendi : 

Halen, muhtaç asker ailelerine yapılmakta 
olan yardım 15 . 8 . 1941 gün ve 4109 
sayılı Kanuna dayanmakta ve yardımın 
esasları da bu kanunun tatbikatına ilişkin ola
rak Bakanlığımızca çıkrılan talimatta göste
rilmiş bulunmaktadır. 

Mezkûr kanunun 2 nci maddesinde belirti-
kn aile fertlerine yapılmakta olan yardımın 
miktarı ise mahallî rayice göre her yıl il idare 
kurullarınca «en az oradaki asgari maişet haddi» 
göz önüne alınarak tesbit ve tâyin olunmakta
dır. 

Bu yardımı karşılamak için belediyeler ve 
il özel idareleri bir yıl evvelki tahsilatlarını 
göz önüne alarak bütçelerine ödenek koymakla 

yükümlü olup merkezde de ayrıca belirli kay
naklardan sağlanan gelirlerle Bakanlığımız adı
na açılmış bir «Genel Hesap» bulunmaktadır. 

Bu itibarla : 
I - ilgili mahallî idareler, ihtiyaçlarının ta

mamını kendi ödenekleri ile karşılayamadık
ları takdirde, mezkûr yönetmelikte açıklanan 
belgelerle birlikte Bakanlığımıza başvurmaları 
ve isteklerinin bu genel hesaptan karşılanması 
kabil bulunmaktadır. 

Bakanlığımız emrindeki fon, usulünce yapıl
mış müracaatları karşıladığı için Devlet Büt
çesine ödenek konulmasına zaruret duyulma
maktadır. 

II - Kanun hükümleri, yardımın, erin hiz
mete alındığı tarihten başlayıp terhisi takibe-
den 15 nci günün hitamında son bulmasını âmir
dir. Gecikmelerin vukuu ilgililerin zamanında 
müracaat etmemeleri halinde söz konusu ola
bilir. 

III - Bugünkü mevzuat, yardımın köylere de 
sapılmasını mümkün kılacak niteliktedir. 

Tatbikatta köylerimizin imkânları nakden yar
dim ihtimalini azaltmakta ise de, kanunun esprisi, 
köylerde yapılacak yardımın imece şeklinde 
veya aynen yapılmasını âmirdir. Köylerde muh
taç er ailelerine bu espri içinde yardım yapıl
maktadır. 

Arz ederim. 
Haldun Menteşeoğlu 

içişleri Bakanı 
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