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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

Birinci beş yıllık (1963 - 1967) Kalkınma 
Plânının sunulduğuna dair Başbakanlık tezke
resi ve Kalkınma Plânı ile Cumhuriyet Senato
sunca kabul edilen değiştirgelere dair Plân 
Karma Komisyon raporiyle ilgili olarak veri
len geriverme önergeleri üzerindeki görüşmele-
de devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Amasya 

Nevzat Şener 

Kâtip 
Başkan Konya 

Fuad Sirmen Vefa Tamı 
Kâtip 

Amasya 
Nevzat Şener 

İkinci Oturum 

Birinci beş yıllık Kalkınma Plânı üzerindeki 
görüşmeler tamamlanarak tümü açık oya su
nuldu ve kabul edildi. 
""Yapılan seçim sonucunda Yüksek Hâkimler 

Kurulundaki yedek üyeliğe Hikmet Lûtfi San-
car'm, seçildiği Başkanlıkça bildirildikten son
ra, 3 Aralık 1962 Pazartesi günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime, son verildi. 
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SORULAR 

Sözlü sorular 
1. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-

li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kasta
monu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğren
ci ve öğretmen mevcutlarına dair sözlü soru 
önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/465) 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/466) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, Kastamonu Orman Işeltmesinde ekip şe
finin bu görevinden başka bir yere nakledilip 
edilmediğine dair sözlü soru önergesi Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/467) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkur - Abana ile Çatalzey-

tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair sözlü soru önergesi, Ulaş
tırma Bakanlığına gönderilmiştir. (6/468) 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
sözlü soru önergesi, Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/469) 

Yazılı sorular 
1. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-

li'nin, 27 Mayıs 1960 tarihinden bu yana, Kas
tamonu Valiliğince, kaç memurun işine son ve
rildiğine dair yazılı soru önergesi, İçişleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/211) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye'de öğretmensizlikten kapalı olarak du
ran kaç aded ilkokul, ortaokul ve lise bulun
duğuna dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/212) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 
1. — 1963 yılı bütçe -. kanunu tasarısı 

(1/323) (Bütçe Karma Komisyonuna) 
2. — Ankara Üniverjsitesi 1963 yılı bütçe 

kanunu tasarısı (1/324) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1963 yılı bütçe kanunu tasarısı (1/325) (Büt
çe Karma Komisyonuna) 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu ta
sarısı (1/326) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1963 yılı bütçe kanunu tasarısı (1/327) (Büt
çe Karma Komisyonuna) 

6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı 
(1/328) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

7. — Ege Üniversitesi 1963 yılı bütçe ka
nunu tasarısı (1/329) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

8. — Hudut \;e Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı büeçe kanunu tasarısı (1/330) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

9. — İstanbul Üniversitesi 1963 yılı bütçe 

kanunu tasarısı (1/331) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

10. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 
yılı bütçe kanunu tasarısı (1/332) (Bütçe-
Karma Komisyonuna) 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 
yılı bütçe kanunu tasarısı (1/333) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

12. — Orman Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
bütçe kanunu tasarısı (1/334) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

13. — Petrol Dairesi Reisliği 1963 yılı büt
çe kanunu tasarısı (1/335) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı büt
çe kanunu tasarısı (1/336) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

15. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
bütçe kanunu tasarısı (1/337) (Büter* Karma 
Komisyonuna) 

16. — Cenevre'de imza edilmiş olan «Millet
lerarası Telekomünikasyon Andlaşması» ve ek
lerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı (1/338) (Dışişleri; Ulaştırma; 
Basın - Yayın ve Turizm komisyonlarına) 
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17. — istanbul Üniversitesi 1958 bütçe yılı 
Kesinhesap kanunu tasarısı (1/339) (Sayıştay. 
Komisyonuna) 

18. — Mehmetoğlu Süleyman Kulaksız'a va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
ıkanun tasarısı (1/340) (Maliye ve Plân komis
yonlarına) 

19. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkındaki kanunun 8 nci madde
sinin sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı (1/341) (Bayındırlık ve Plân komisyon
larına) 

20. — Devlet memurları aylıklarının .tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı cetvellerin Bayındırlık Bakanlığı kısmında 
değişlik yapılması hakkında kanun tasarısı 
(1/342) (Bayındırlık ve Plân komisyonlarına) 

Teklifler 
21. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üye

si Âli Aksoy ve Hakkâri Üyesi Adil Türkoğlu'-
nun; Memurin Kanununun 84 neü maddesine 
bir fıkra eklemmesine dair kanun teklifi 
(2/352) (Sağlık ve Sosyal Yıardım; Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

22. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli'-
nin 2 . 1 . 1961 tarih ve 195 sayılı Basın ilân 
kurumu teşkiline dair Kanunun 29 neu mad
desine iki fıkra eklenmesi hakkında kanun tek
lifi (2/353) (Basın - Yayın ve Turizm; Maliye 
ve Plân komisyonlarına) 

23. — İstanbul Milletvekili Hilmi Oben ve 
Ordu Milletvekili İzzettin Ağaoğlu'nunı; 211 sa
yılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç, Hizmet Kanunu
nun1 69 neu maddesinin a) bendinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi (2/354) (Millî Savun
ma; İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız ve 17 arkadaşının; 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa geçici maddeler ek
lenmesi hakkımda kanun teklifi (2/355) (Mali
ye ve Plân komisyonlarına) 

25. — Cumhuriyet Senatosu ve Millet Mecli
si İdare Âmirlerinin 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı ( A / l ) , (A/2) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi (2/356) 
(Karma Bütçe Komisyonuna) 

Tezkereler 
'26. —Kastamonu Milletvekili Fethi Doğan-

çay'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/435) (Ana

yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

27. — Denizli Milletvekili İsmail Hakkı Er-
tan'm yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/436) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona), 

28. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa ka
yıtlı Ahmetoğlu, Ayşe'den doğma 1 . 1 . 1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/437) 
(Adalet Komisyonuna). 

29. — Rize'nin Kömürcüler köyü 29 hane
sinde nüfusa kayıtlı Mustafaoğlu, Elmas'tan 
doğma, 7 . 1 . 1929 doğumlu, Bayram Albay-
rak'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi (3/438) (Adalet Komis
yonuna) 

30. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15 - Mot. Top. Tb. da er Ahmetoğlu, Emi-
ne'den doğma, 1 . 1 . 1932 doğumlu, İzzet Si
vaslı ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, 
hane 2, cilt 19 sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve 
aynı birlikte er Hüseyinoğlu, Zeliha'dan doğma, 
12 Nisan 1932 diğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezası
na çarptırılmaları hakkında Başbakanlık tezke
r e s i 3/439) (Adalet Komisyonuna). 

Raporlar 
31. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanım tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/244, 
C. Senatosu 1/112) (Gündeme) (S. Sayısı : 
2) [Dağıtıma tarihi : 23 . 1 1 . 1962] 

32. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/289, 
C. Senatosu 1/112) (Gündeme) (S. Sayısı : 3) 
| Dağıtma tarihi : 23 .11.1962] 

33. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın-
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M. Meclisi B : 12 
da kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/245; C. Senatosu 1/110) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 4) ([Dağıtma tarihi : 
23 .-11.1962] 

34. — Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/229, 
C. Senatosu 1/113) (Gündeme) (S. Sayısı : 
5) [Dağıtma tarihi : 23 .11.1962] 

35. — istanbul Teknik Üniversitesi 1962 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyon raporuna dair Cumhuriyet 

3.12 .1962 O : 1 
Senatosu ve Karına Bütçe Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/216, C. 
Senatosu 1/109) (Gündeme) (S. Sayısı : 6) 
| Dağıtma tarihi : 23 .11 . 1962] 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 
36. — Toplantı ve gösteri yürüyüşü hür

riyeti hakkındaki kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet1 

Senatosunun değiştirişi (M. Meclisi 1/91, 
C. Senatosu 1/107) (Adalet Komisyonuna). 

37. — İstanbul Milletvekili Suphi Baykanı 
ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma has
tanelerinde çalışanlara tazminat verilmesi hak
kında kanun teklifinin Millet Meclisince reddo-
lunan metni ve Cumhuriyet Senatosunun değiş
tirişi (M. Meclisi 2/52, C. Senatosu 2/26) (Büt
çe Komisyonuna). 

B Î R Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KATİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polât (Ağn) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 

(Manisa Milletvekillerine kadar yoklama ya
pıldı.) 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Ekseriyetimiz vardır. Gündeme 

HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Gündem dışı 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne hakkında etendim? 
HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Bölgeme ait. 
BAŞKAN — Bölgeye ait gündem dışı söz ol

maz. Bunu sözlü soru halinde bildirirsiniz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Başkanlık tezkereleri (3/'440,441) 

BAŞKAN — tzin talepleri vardır, tezkere
leri okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adlan yazılı Sayın Milletvekille

rinin hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri 
Başkanlık Divanının 20.11 .1962 tarihli toplan
tısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet. Meclisi Başkanı 

Puad Sirmen 
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M. Meclisi B : 12 3 .12 . 1962 O : 1 
Gümüşane Milletvekili Nurettin özdemir, 

10 gün, hastalığına binaen, 17 . 11 . 1962 tari
hinden itibaren. 

Sivas Milletvekili Sedati Hastaoğlu, 15 gün 
mazeretine binaen, 19 . 11 . 1962 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup, oylarını
za sunacağım. 

«Gümüşhane Milletvekili Nurettin Özdemir, 
10 gün, hastalığına binaen, 17.11.1962 tari
hinden itibaren» 

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

«Sivas Milletvekili Sebati Hastaoğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 19 . 11 . 1962 tarihinden iti
baren. 

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

Bir izin tezkeresi daha vardır; okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri, Baş
kanlık Divanının 3 . 12 . 1962 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüee tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmen 

Amasya Milletvekili Reşat Arpaeıoğlu, 1 ay 
hastalığına binaen, 31 . 10 . 1962 tarihinden iti
baren. 

Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu, 1 
ay, hastalığına binaen, 1 . 11 . 1962 tarihinden 
itibaren. 

İstanbul Milletvekili Saadet Evren, 15 gün, 
hastalığına binaen, 15 . 11 . 1962 tarihinden iti
baren. * 

izmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, 28 gün, 
hastalığına binaen, 8 . 1 1 . 1962 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oyunuza 
sunacağım. 

Amasya Milletvekili Reşat Arpaeıoğlu, 1 ay, 
hastalığına binaen, 31 . 10 . 1962 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Erzurum Milletvekili Cevat Dursunoğlu, 1 
ay, hastalığına binaen, 1 . 11 . 1962 tarihinden 
itibaren. 

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

istanbul Milletvekili Saadet Evren, 15 gün, 
hastalığına binaen, 15 . 11 . 1962 tarihinden iti
baren. 

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

izmir Milletvekili Ragıp Gümüşpala, 28 gün, 
hastalığına binaen, 8 . 11 , 1962 tarihinden iti
baren. 

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

2. — Konya Milletvekili Ömer Kart'ın, Di
lekçe Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi (4/126) 

BAŞKAN —• Önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dilekçe Komisyonuna arkadaşlarınım tevec

cühleri üzerine seçilmiş bulunuyorum. 
Gözümde hastalık vardır. Lâyıkı veçhile ça

lışamıyorum. Affınıı arz ederim. 
Konya Milletvekili 

Ömer Kart 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gür er 
ve iki arkadaşının, 3460 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifinin geriv er ilmesine dair önergesi 
(2/99) (4/127) 

BAŞKAN — Gündemin ikinci maddesinde 
bir gerialma önergesi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/99 numarada kayıtlı, Sermayesinin tama

mı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan 
iktisadi Teşekküllerin teşkilâtiyle idare ve mu
rakabeleri hakkındaki 17 Haziran 1938 tarih ve 
3460 sayılı Kanuna ek kanun teklifimizin geri-
verilmesini rica ederiz. 

Sakarya Milletvekili Kayseri Milletvekili 
Muslihittin Gürer Bahri Yazır 

Afyon K. Milletvekili 
Şevki Güler 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız kanun teklifle
rinin geriverilmesini istiyorlar. Geriverilmiştir. 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Rifat öçten'in dönüşüne kadar 
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kendisine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun vekillik edeceğine- dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/431) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır

ma Bakanı Rifat öçten'in, dönüşüne kadar ken
disine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur-. 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Din-
çer'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/432) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzi
oğlu'nun, dönüşüne kadar kendisine, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6\ —' Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin, dönüşüne kadar 
kendisine, Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Ce
lâl Karasapan'ın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/433) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşüne kadar kendisi
ne, Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Celâl Kara
sapan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
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üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

(Hımhurbaşkanı 
C. Gürsel 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 

7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ta
rım Bakanı Mehmet îzmen'in dönüşüne kadar 
kendisine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu'nun vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/434) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Tarım Ba

kanı Mehmet îzmen'in dönüşüne kadar kendi
sine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf 
Azizoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifine üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cumhurbaşkanı 
C. Gürsel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

Kanun teklif ve tasarılarının sorulardan ön
ce görüşülmesi hakkında iki teklif vardır; oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorular

dan önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Maraş 
Enver Kaplan 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanun tekliflerinin sözlü soru

lardan önce görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Adana 
Mehmet Geçioğlu 

BAŞKAN — Her iki teklifi de oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemin «Birinci görüşülmesi, yapılacak iş
ler» kısmında bulunan 19 ve 20 nci maddeler 
hakkında komisyonlarının öncelik ve ivedilik 
teklifleri vardır. Onun için şimdi 19 numaralı 
tasarıyı müzakereye başlıyacağız. 
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5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve MaUye, 
Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları (1/210) 
(S. Sayısı : 358) (1) 

BAŞKAN — Komisyonun öncelik teklifini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yen'ler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu yerini alsın. 
Efendim, tümü üzerinde söz istiyen arkada

şımız var mı? Yok.. Maddelere geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun ivedilik teklifini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1715 sayılı Kanunun 6544 sa
yılı Kanunla değiştirilen 38 ne'i maddesinin 1 
nci fıkrasının 3 ncü bendi ile aynı maddenin 2 
numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Sanayi ve maden işleri ile uğraşan hakiki 
ve hükmi şahısların bir banka tarafından ibraz 
edilecek ticari senetleri ile, küçük sanat erba
bı, esnaf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaç
larını karşılamakla kanunen tavzif edilmiş bu
lunan bankalar tarafından tevdi olunacak se
netler de, vâdelerinin hululüne en çok (9) ay 
kalmış olmak kaydı ile, yukardaki şekil ve şart
lar dâhilinde reeskonta kabul edilebilir. An
cak, bu bentten zikri geçen senetlerin mecmuu, 
38 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 120 
kadar vadeli senetler yekûnunu geçemez.» 

«2. Vâdesi 9 ayı tecavüz etmiyen zirai se
netler de ticari senetler gibi ıskontoya kabul 
edilebilir. 

Şu kadar ki, bunların miktarı 38 nci mad
denin 1 nci fıkrasında yazılı 120 güne kadar 
vadeli senetler yekûnunu tecavüz edemez.» 

(1) 358 S. Sayıh basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

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

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununa 6544 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi ile eklenen Ek madde 1. aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 
faaliyette bulunan bankalardan, mevduat, 
kredi, döviz ve diğer muamelelerine ait her 
türlü malûmatı ve müşterilerinin risk vazi
yetlerini talep ve bu risk vaziyetleri hakkında 
ilgili bankaları tenvir edebilir. 

Şu kadar ki, bankalarda, müşterilerinin 
şahsi tevdiat hesapları hakkında banka malûmat 
talebedemez. 

Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından istenecek yukardaki muamele
lere ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği ta
rihten itibaren en geç 30 gün zarfında banka
nın talimatı dâhilinde ve tesbit edeceği for
müllere uygun olarak vermeye mecburdurlar. 

Yukardaki fıkralara göre, bankaca istene
cek malûmatı'müddeti-içinde ve talimat ve for
müllere uygun olarak postaya veya Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürlüğü
ne tevdi etmiyen bankalar hakkında 7129 sa
yılı Bankalar Kanununun 68 nci maddesinde 
gösterilen para cezası tatbik olunur.» 

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

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınızıa sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tümü hakkında, lebinde aleyhinde konuş
mak istiyen arkadaş var mı? Yok. 
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Tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kanun tasarısı Meclisimizce 
kabul edilmiştir. 

2. •— Cumhuriyet Senatosu, Ağrı Üyesi Vey
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu D "nem 
T. B. M. M. âzalarının 1958 yılı borçlarına ait 
tahakkuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile 
bu borçların on yıl taksite bağlanmasına ait 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/251) (S. Sayısı : 361 (1) 

BAŞKAN — Komisyonun teklifinde öncelik 
vardır. Bu öncelik teklifini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 

arkadaşlarının T. B. M. M. X ve XI nci Dönem 
üyelerinin borçlarının taksite bağlanmasına 
dair kanun teklifinin Maliye Komisyonu ra
poru üzerinde görüşülmesini arz ve teklif ede
riz. 

Elâzığ 
Naci Giray 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. M. X ve XI nci Dönem milletve

killerinin borçlarının taksite bağlanmasına mü
tedair G. Senatosu Ağrı üyesi Veysi Yardımcı 
ve arkadaşlarının yapmış oldukları kanun tek
lifinin müzakerelerine Maliye Komisyonu maz
batası üzerinde başlanmasını arz ve teklif ede
riz. 

Bilecik Denizli 
Orhan Tuğrul Sinan Bosna 

Millet Meclisi Başkanlığına 
C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 

arkadaşlarının T. B. M. M. X ve XI nci Dönem 
üyelerinin borçlarının taksite bağlanmasına 
dair kanun teklifinin Maliye Komisyonu jra-
poru üzerinde görüşülmesini arz ve teklif ede
riz. 

Antalya 
Ömer Eken 

Millet Meclisi Başkanlığına 
C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve 

(1) 361 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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arkadaşlarının T. B. M. M. X ve XI nci Döneni 
üyelerinin borçlarının taksite 'bağlanmasına 
dair kanun teklifinin Maliye Komisyonu ra
poru üzerinde görüşülmesini arz ve teklif ede
riz. 

, Manisa 
Süleyman Çağlar 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. M. X ve XI nci Dönem milleU^kil-

lerinin borçlarının taksite bağlanmasına mütedair 
C. Senatosu Ağrı Üyesi Veysi Yardımcı ve a r / 
kadaşlarmm yapmış oldukları kanun teklifinin 
müzakerelerine Maliye Komisyonu mazbatası üze
rinde başlanmasını arz ve teklif ederim. 

Afyon Karaihisar Milletvekili 
Halûk Nur Bâfki 

Yüksek Başkanlığa 
T. B. M. M. X ve XI nci Dönem milletvekil

lerinin borçlarının taksite bağlanmasına müte
dair C. Senatosu Ağrı üyesi Veysi Yardımcı ve 
arkadaşlarının yapmış oldukları kanun teklifinin 
müzakerelerine Maliye Komisyonu mazbatası üze
rinde başlanmasını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
Cihat Turgut 

BAŞKAN — önergelerin hepsi de Maliye Ko
misyonu mazbatası üzerinde müzakere açılmasını 
istemektedir, önergeleri oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Maliye Komisyonu lütfen yerini alsın. Şimdi 
tasarının tümü hakkında söz istiyen arkadaş var 
mı? 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Söz istiyorum, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Şefik înan. 
ŞEPÎK ÎNAN (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlar, şimdi huzurunuza gelmiş olan bu ka
nun teklifine, encümende görüşüldüğü zaman 
muhalif kalmış idim. Mulhalef et sebeplerini de bir 
şerh halinde yazılı olaraktan vermiş idim. Şimdi 
önünüzde duran bu kanun tasarısı sonunda mu
halefet şerhim de basılmış bulunmaktadır. Onun 
için burada bu kanun teklifine niçin .muhalif bu
lunduğumu arz edeceğim ve Umumi Heyetiniz
den de böyle bir teklife müspet oy vermemenizi 
rica edeceğim. 

Bu teklifin konusu, 1957 seçimlerine gidilmez
den önce, zamanın milletvekillerinin Ziraat San-
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kasma yaptıkları borçların bilâ Faiz on sene tak- ı 
site (bağlanmasıdır. 

'Kanun teklifinde bulunan arkadaşlar, ilk tek-
lifçiler diyorlar, ki, 1957 yılı içinde 1958 ödenek
lerini almış olan milletvekilleri Ziraat Bankasına 
.'borçlanmışlardır. Bu borçlarını faizsiz olarak tak
site bağlıyalım. Mucip selbepler arasında da di
yorlar ki; «Esasen, burada mevzuulbalbsedilen -
borçlandıkları - para Türkiye Büyük Millet Mec
lisinindir. Zaten teamül de böyledir. Yani, bu 
bankanın kendisinin değildir, Meclisin parasıdır. 
Binaenaleyh, bilâ faiz olmak üzere, bu para 10 
senelik bir taksite bağlanabilir. Hâdise şu : 

1957 senesi ortalarındayız. Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin normal bir süre içerisindeki I 
teşriî faaliyetinin, yani, o devrenin bir yıl daha 
devam etmesi lâzımıdır. Demek oluyor ki, 1958 
yılı içinde de Meclis olarak çalışmalarına devam 
etmesi lâzım. 

Fakat, 1957 nin ortalarında Büyük Millet 
Meclisi seçimleri yenileme kararı veriyor. Binaen
aleyh, ömrü tamam oluyor. 27 Ekim 1957 seçim- I 
I erine gidiliyor, Meclis yenilenmiş oluyor. 

Şimdi, 1957 nin ortalarında, hattâ, tarihleri 
tetkik edersek görülür ki; Meclis yenileme kararı
nı verdikten sonra Büyük Millet Meclisi üyeleri 
Ziraat Bankasına gidiyorlar, çeklerini kırdırıyor
lar. Halbuki bilirsiniz malî yıl 1 Martta başlar. 
Meclis üyeleri ödenekleri, yollukları bütçe ile ka
bul edilir. 1958 yılma ait ödenekler ve yollukla
rın 1958 bütçesiyle kaJbul edilmesi lâzımgelir. 
1 Mart 1958 tarihinde yani, 1958 ödeneği 1 Mart 
1958 bütçesi ile kalbul edilecek ve çekler ise ancak 
ondan sonra verilebilecektir. Halbuki ne oluyor? 

1.957 senesi ortalarında, Meclisin kendisini 
yenileme kararı verdiği günlerde, herkes 1958 yı
lma aidolan çeklerini alıp, Ziraat Bankasına gi
diyorlar. Bir kere 1957 senesi ortalarında, 1958 
malî yılma aidolan bir para, henüz vâdesi gelme
miş olan bir malî yıla aidolan bir para yani, Mec
lise henüz bir tasarı halinde bile gelmemiş olan 
1958 yılı (bütçesinden taJbsisat almak, ödenek al
mak mümkün değildir. O zamanın milletvekilleri
nin 1958 ödeneği, ,1958 yolluğu diye bir tahsisat 
almaya (hakları yoktu. Kendilerinin böyle çek al
maya hakları yoktu. Meclis Muhasebesinin, hattâ 
Ziraat Bankasının ;böyle çekleri Iskonto etmeye 
hakkı ve salâhiyeti yoktu. Ama, o devri hatırlar
sınız; o devirde Devlet maliyesinin batakçı bir 
çiftlik ağasının dahi idare etmiyeceği tarzda ida-
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re edilmesinden dolayı (Soldan, gürültüler) malî 
seneye girmeden çekler verilmiş, bankalar da ıs
konto etmiştir. 

Sene 1957, o günden bu güne 1958, 1959, 1960, 
1961, 1962 yılları gelmiş geçmiş, fakat borçlar 
ödenmemiştir. Niçin ödenmemiştir? Ağlebi ih
timal ödemek niyetiyle alınmamıştı da onun 
için... Bâzı hâtıralar tazelenecek olursa bu öde
neklerin ödenmemek üzere verildiği, bir çaresi 
bulunup (kapatılacağı, seçimleri yenileme kara
rını vermek üzere milletvekillerinden oy istih
sali için derpiş edilmiş foir tedbir idi. (Soldan 
«iftira ediyorsun» sesleri) Hayır efendim, ger
çekleri söylüyorum. Bugüne ikadar ödenmemiş 
olması da ancalk 'bunu ispat eder. (Soldan gü
rültüler) Ben doğruyu söylüyorum, vakıa bu
dur. 

SOLDAN BÎR MİLLETVEKİLİ — Vakıa 
sizıin onların hocası olduğunuzdur. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Ben o tarihte 
bir Devlet memuru idim. 

Şimdi, mevzuubahsolan Devlet parasıdır, Ha
zinenin parasıdır. Yoksa kanun teklif eden ar
kadaşlarımın ımucip sebeplerde de yazdıkları 
gibi, Meclis parasıdır, binaenaleyh, teklif tekel-
lüf yoktur, kabilinden, esbabı mucibe hazırlan
mıştır. Meclis parası da, Hazinenin parasıdır, 
Devlet parasıdır. Bu para üzerinde her hangi 
bir tasarruf, ımilletvekiUerinin şahısları ile de 
ilgili değildir. Onların tasarrufları ile ilgisi 
bahse mevzu olmamak gerekir. 

REFET AKSOY (Ordu) — 1949 da sizinki
ler de alırdı. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Şimdi durum 
işu : O tarihte, Milletvekili olup da çeklerini 
alıp götürmüş ve kırdırmış olanlar, Ziraat Ban
kasına karşı her hangi bir vatandaş gibi borç
ludurlar. T. C. Ziraat Banlkası ile bunlar arasın
da bir alacak ve borç münasebeti vardır. Tama-
miyle hususi hukuk hükümlerine tâbidir ve bu 
borç münasebeti, bu 'borçlular Milletvekili idi
ler diye, Büyük Millet Meclisinin kaiıun ile 
müdahalesi, asla doğru değildir. Arkadaşları -
mızca müdahale edilmek isteniyor, bunun için 
de bonifiye tâbiri kullanılmıştır, okuyanlar an
lamasın diye yabancı kelime kullanılmış.. (Sol
dan gürültüler) Her halde bir sıkıntı, bir en
dişe hissediliyor, halk tarafından bilinmesi is
tenmiyor, bunun başka bir mânası yok. Faiz
leri verilmesin, şilinsin, borçlar da o:n taksite 
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bağlansın isteniyor, bu şahıslar o zaman millet- I 
vekili idiler diye. Böyle hususi bir muamele 
yapmıyahm, bunun için de 'böyle !bir kanun çı
karılmasına (bendeniz taraftar değilim. Büyük 
Millet Meclisinin de taraftar olmıyacağı kanaa
tindeyim. 

Şimdilik maruzatım bumdan ibarettir. Bu 
kanunun istihdaf ettiği maksat, hukuk düzeni
ne aykırıdır. Milletvekilliği sıfatını almış in- I 
sanların, kendi çıkarlarına ;kanun çıkarmak 
yoluna gitmeleri demektir. Çünkü imza sahip
lerinden bir kısmı da borçludur. Borçlu olan 
insanın kendi çıkarma Ikanun teklif etmesi, be
nim havsalamın almadığı bir Ikeyfiyettir. (Or
tadan ve sağdan alkışlar) 

BAŞKAN — Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhteretm 'arkadaşlarım; meseleyi bir siyasi 
komplikasyon haline getirmeyi ben doğrusu te-
esısürle karşıladığımı ifade etmek isterim. Mese
le, malî bir meseledir. Siyasi düşüncelerin öte
sine vaktiyle alınmış bir istikrazın ödenmesinin 
bir usule bağlanmasından ibarettir. Binaen
aleyh, lalmmış, yenilmiş ve hususiyle bir çiftlik 
gibi kullanılmış sözlerini huzurunuzda teessür
le karşıladığımı ifade etmek isterim. I 

•ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Devlet parası 
böyle kullanılmaz. 

SABAHATTİN SAVACI (Devamla) — Or
tada !bir mesele var, o da şudur : I 

Eski Anayasamıza göre bu ödenekler ve I 
maaşlar yıllık olarak alınabilirdi. Bundan baş
ka, mütaakıp yıllara ait olanlar da istikraz ola
rak, borç olarak alınırdı. Arkadaşlar bu pa
ranın aslı Hazinenindir, Hazineye ait bir pa
radır. Muhterem eski Maliye Vekili beyefendi 
'bunu (gayet iyi bilirler ki, ıbu Hazinenin para
sı olarak Meclise ayrılmış bulunan, Hazinenin 
parası olarak Ziraat Bankasına yatırılan bir pa
radır. Bu para ile Ziraat Bankası tarafından 
Milletvekillerinin maaş ve ödenekleri karşıla
nırdı. Binaenaleyh, Hazine veya Ziraat Banka
sında bekletilmiş olmakla beraiber bir faiz mev-
zuubahsedildi. Milletvekillerine verilmesi halin
de bir faiz evleviyetle 'bahis mevzuu 'olabilirdi, 
ama böyle bir vaziyet hâsıl oldu diye, bu fır
satı, istismar ederek ve faizi olmıyan bir şeyi, 
ıtasavvur edilmiyen bir şeyi faiz olarak ortaya 
çıkarmak; yüklemek; hüsnüniyetle kabili te- | 
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lif değildir, zannediyorum. Mühim olan bir 
mesele de ; milletvekillerinin bu paraları aldık
larında da henüz Mecliste bir yenileme kararı 
verilmiş değildir, bu para böyle bir karar ve
rilmeden önce alınmıştır. Onun için mühim 
olan bu noktanın nazarı dikkata alınması lâ-
zMiıgelir. 

İSonra mühim olan bir şey daha var, bu mu--
amele yalnız 19'57 senesine ait de değildir, bun
dan evvelki senelerde de 'bu kabil ödemeler1 

yapılmıştır ve arkası da takibedilmem'iştir. 

Demokrasilerde esas olan; teamüldür arka
daşlar. Demokrasiler; her zaman metin kanun
ları ile idare edilmez, teamüllerle idare edilir. 
Bu bakımdan Meelisde yerleşmiş olan ımillete, 
mal olmuş teamüller devam etmiştir, 1957 se
nesinde de devamında 'bir mahzur mütalâa et
memek lâzımdır. (Sağdan, «millete mal oldu 
mu?» sesleri)1 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Devlet pa
rası böyle kullanılmaz, aslı Hazineye 'aittir. 

SABAHATTİN .SAVACI (Devamla) — 
Millete imal olmuş olmamış; (keyfiyet muhte
rem oylarınızla taayyün edecektir. Şu halde 
işlemekte olan bu hususun, aynen devamında 
ve esasen mevzuübahsolmıyan bir faizin alm-
mıyarak doğrudan doğruya 'borçlanmak sure
tiyle verilmesini de dikkatinize arz ederim. 
Muhterem eski Maliye Vekili Beyefendi, bu işi 
sanki affediyormuşuz gibi gösterdi. Af yok-
tur, borç olarak alınmış olan paraların bir öde
me düzenine bağlanması mevzuubahistir. Esa
sen bu parayı almış muhtelif partilerde bulu
nan 'arkadaşlar, bu parayı veremiyecek durum
dadırlar. Paranın tahsil keyfiyetinin ve öden
mesinin bir düzene bağlanması da bu işin tek
niğine aittir. Binaenaleyh, huzurunuzdaki ka
nun teklifi, 'bu paranın bir düzen dâhilinde 
ödenmesi kolaylığını getirmekte ve affını de
ğil, Ibu suretle iadesini istihdaf etmektedir. 

Diğer 'bir hususui da bu kanunun maddei' 
mahsusunda 'arz edeceğim. Bu, ödemeye. baş
lamış olan kimselerin durumudur, ödemeye 
Ibaşlamış olan kimselere de bu kanun hüküm
lerinin teşmili, kanunun komisyonda hazırlığı 
sırasında ihmal edilmiştir. Bu hususu da yük
sek 'huzurlarınıza arz ederek hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Soldan alkışlar) 
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iBAŞKAN — Sayın Lâtif Aküzüm. 
LATÎF AKÜZÜM (Kars) — Qdk muhterem 

: arkadaklarım; teessürle müşahade ettiğimiz t i r 
teklifin münakaşasını görüyoruz. 1957 yılın
da, seçimin bir sene evveline alınması suretiyle, 
bir senelik parayı veremiyen ö zamanki millet
vekili (arkadaşlarımızın, mâlî durumları müsa-
idolanları tarafından borçlan Ödenmiştir. Ma
lî durumları müsaidolmıyanlar ise 'borçlarını 
ödiyememişlerdir. Bu şerefli ve haysiyetli ar
kadaşlarımızın malî durumları müsaldoLma-
makla 'beraber, 'ödiyeceklerdir. Ancak ödiye-
ımeme durumundadırlar. Uzun yıllar bu mem
lekete çeşitli 'sahalarda emek ve vazife vermiş, 
uzun yıllar bu memlekette muhtelif faaliyetler-* 
'de bulunmak suretiyle hizmet etmiş olan bu şe
refli arkadaşların, malî kudretsizlikleri karşı
sında 10 senelik bir müddetle boçlanarak Ha
zineye 'Ödemeleri mevzuunda "bu şekilde bir 
münakaşa açmak Meclisimize yakışmaz. tstir-
'ham .«derim, Maliye Vekili çıkıyor, sanki Ha
zine bu paralarla her türlü darlığı giderebile-
cekmiş gibi... («Eski Maliye Bakanı»» sesleri)' 
1 özür dilerim efendim. Öiderebilecekmiş gi
bi 'bir lisanla konuşuyor. Yine eski Maliye Ve
kili diyor 'ki, borçludurlar. Halbuki arkadaşlar, 
bu mühim bir para değildir, istirham ediyo
rum; biz Meclis olacak bu arkadaşlarımızı ve 
aile fertlerinin bu borçları ödeme hususunda 
bir sıkıntıya sokmıyalım, bunu bir polemik 
mevzuu da yapmıyalım. Bu borç, Meclisin yeni
leme .kararı vermesinden husule gelmiş bir 
borçtur. Bu, 1957 den evvel de vâki olmuştur 
ve bir teamüldür. Bu paralar on sene müddet 
içinde ödenecektir. Onun için bu kanuna ilti
fat edilmesini ve reylerinizi bu yolda 'kullan
manızı bilhassa istirham ederim. 

Hürmetlerimle. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Uyar. 
İMUSTAPA UYAR (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlarım, huzurunuza (getirilmiş olan teklif ile, 
1957 seçimlerinden evvel ve mütaakıp yıllardaki 
milletvekili ödenekleri olarak alınmış, olan' para
ların, on yıl müddetle ve faizsiz olarak taksite 
bağlanması teklif edilmektedir. Gerek eski, gerek 
yeni Anayasamız ve gerekse diğer kanunlara göre 
her ödenek, dalha umumi bir tâbir ile Devlet büt
çesinden çıkan veya çıkması lâzıımgelen her kuruş 
•mutlak surette bir iişin karşılığı olmak ioabeder. 
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Şimdi geçmişin polemiğini burada yapmakta 

fayda yoktur ve geçmişin hatalarını burada ge
lecek hatalardan korumak için tekrar ettiğimiz 
vakit, bundan gocunmaya da lüzum yoktur. He
pimiz mazideki hatalardan ders alırsak, istikbale 
iyi ve emin adımlarla gidebiliriz. Bu itibarla ma
zinin hatalarını veya sevaplarını sırası geldikçe 
burada tekrar ettiğimiz zaman her hangi bir ar
kadaşımızın veya bâzı arkadaşlarımızın bunu 
üzerlerine almamalarını bilhassa istirham ederiz. 

Biz şimdi önümüze getirilen kanunun mahi
yetini ve neticelerini burada tetkik etmek mev
kiinde ve mecburiyetindeyiz. 

Ne isteniyor bizden? Vaktiyle milletvekili iken 
ve milletvekili olmadan evvel, bundan sonraki se
çimlerde de seçiliriz ümidi ile alman paraların 
şimdiye kadar ödenmemiş olması dolayısiyle 10 
yılda 10 taksitle ödetelim ve faiz de almıyalım 
diyoruz. Bir arkadaşımız, «esasen bu paralar Ha
zinenin parasıdır, Ziraat Bankasında durmakta
dır ve faiz bahis konusu değildir» diye işaret bu
yurdular. Bendeniz aynı kanaatte değilim. Ma
demki fa'iz bahis konusu değildir, o halde bu ka
nunun bence faiz bakımından gelmesine lüzum 
yoktur. Eğer hakikaten paralar için faiz bahis 
konusu değil ise, banka tarafından icra takibatı
na uğrıyan arkadaşlarımıza faiz tahakkuk ettir
miş olan memurların vazifesini kötüye kullandı
ğı, vazifesini ihmal veya suiistimal ettiğini kabul 
etmek ve faiz tahakkuk ettiren memurlar hak
kında takibata geçilmek lâzımıgelir. Bu itibarla 
faiz tahakkuk ettirilmesi kanunidir. Kanuni ol
duğu içindir ki, biz bugün bu kanuni vecibeyi 
ikinci bir kanunla ortadan kaldırmak maksadiyle 
yüksek huzurunuza bu kanun teklifi gelmiş bu
lunmaktadır. 

Benim kanaatimce, Sayın Şefik înan'ın izah 
ettiği gibi, vaktiyle alınmış olan bu paralar ka
nunsuz olarak alınmıştır, haksız olarak alınmış
tır. Biz bugün bu paraların faizsiz olarak 10 yıl 
müddetle taksite bağlanmasını kabul ettiğimiz za
man, o zamanki işlenmiş olan kanunsuz fiili ka
bul etmiş, tasvübetmiş, onu desteklemiş oluruz. Bu 
itibarla ,bu kanunun çıkmaması lâzımgelir. 

Eğer hakikaten o devrelerde milletvekilliği 
yapmış olan arkadaşlarımız bugün bu parayı mu
ayyen vâdelerde ödiyemiyecek durumda iseler, 
onlara başka türlü yardımlar yapmak suretiyle 
kendilerine faydalı olabiliriz, kanaatindeyim. 
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Bir milletin kalkınma için çırpındığı ve köy

lünün «kredi, kredi, kredi!» diye ağladığı ve şi
kâyetini göklere çıkardığı şu günlerde, vaktiyle 
üzerine her türlü şaibeler yüklenmiş olan şu dev
rede milletvekilliği yaparak hakları olmryan pa
raları almak suretiyle onları ödemeyip bugüne 
kadar getirerek, bugün Yüksek Meclisinizde on
ları himaye eder mahiyette adetâ hususi maksatla 
kanun çıkarmamız bu Meclisin mânevi varlığı ile 
kalbili telif değildir kanaatindeyim. Bu itibarla 
kanunun lelhinde oy verilmemesini bilhassa istir
ham ederim. (Alkışlar), 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar

kadaşlarım, görüşülmesine başlanılan kanun tek
lifinde âdeta eski devirle yeni devrin farkları 
inceleniyor giıbi bir havanın esmeye başladığını 
teessürle hissettim; Hakikat şudur : Geçen XI. 
Devrede bendeniz Niğde milletvekili olma şerefini 
kazanmış idim. Büyük Millet Meclisi 27 Mayıs 
ihtilâli ile kapandığı zaman, borçlu olmıyan, 
her parti dâhil, borçlu olmıyan arkadaş pek 
azdı. Hattâ bizim partimizin Genel Sekreteri 
dahi, ihtilâlden sonra, Maliye tarafından ala
cak dâvası ile mahkemeye gitmiştir. Bunu söy
lemekten maksadım, bunun umumi bir şey oldu
ğunu ifade etmek içindir. Demin Sayın Şefik 
înan arkadaşımızın müdafaa buyurdukları gibi, 
usul ittihaz edilmiş, ihtiyacı olan arkadaşlar, 
milletvekilliği tahsisatını defaten alıp Ankara'
da kendisine bir daire falan almak, böylece ki
radan kurtulmak, yahut milletvekilliğinin icab-
ettirdiği seyahat masraflarını bir araba alarak 
daha aşağı seviyeye düşürmek için toplu bir 
paraya muhtaçtırlar. Bu gibi zaruretler dolayı-
siyle bu paraları birkaç senelik birden istikraz 
yoliyle almışlardır. Bu itibarla bu; ne Adalet 
Partisini hassasiyete sevk edecek bir meseledir, 
ne münhasıran bu devre C. H. P. lilerini veya 
diğer partilileri lüzumundan fazla hassasiyete 
sevk edecek bir meseledir. Bunu, hakikatte 
Yüce Meclisin üyelerine öteden beri bankanın 
lütfettiği bir nezaket, bir cemile olarak kabul 
etmek gerekir. Bundan arkadaşlarımız şeref ve 
vakar dâhilinde faydalanmışlardır. Eğer bende
niz de tedbirsizlik edip, bu şekilde hareket et
seydim, elimde şimdi bir hâtıra olarak kalan 
1 Haziran 1960 ilâ 1 Şubat 1961 tarihli 9 aded 
milletvekilliği tahsisat çeki saklamazdım; zira 
bendeniz de şimdi dâvâlı olarak mahkemeye ea-
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ğırılan bir vatandaş olurdum ve bu kanunla 
belki kendimi de müdafaa etmek zaruretini his
sederdim. Çok şükür, borçsuz çıktım. 

Muhterem arkadaşlarım, aslı hakkında his
siyatımı böylece arz ettikten sonra birkaç nok
taya temas edeceğim : 

Esasen dâvâlı olarak, geçen devrenin her 
parti mensubu muhterem üyeleri arasında mah
kemece, maliyece dâva edilip mahkûm ettiril
miş, hukuk mahkemelerinden icraya verilmiş 
arkadaşlarımız bugün borç. ve faizleri kısmen 
veya tamamen ödemişler veya ödemektedirler. 
Binaenaleyh, gelen teklifte (borçlarını henüz 
ödemiyenlerin borçlarını ödemeleri) hükmünün 
bulunması ve onlara da teşmili adalet icabıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yalnız faiz mesele
sinde bu teklifteki bir eşitsizliği bir milletve
kili olarak, kendimize uygun görmüyoruz. Bu 
eşitsizlik şu noktadadır : Mâlûmuâlileri, 27 Ma
yıstan evvel muhtelif yıllarda T. C. Ziraat Ban
kasından türlü yönlerden kredi almış olan köylü 
ve çiftçi vatandaşlarımızın, sonradan Millî Birlik 
Komitesi devrinde alınan kararlarla, borçları tak
sitlere bağlanmıştı, fakat faizden affedilmemiş-
lerdi. Yani hiçbir köylü ve çiftçi vatandaşın tecil 
edilen borçları için faizsiz diye bir karar alınma
mıştır. Bu itibarla asgari bir miktarda olsa dahi 
çiftçi vatandaşlardan alınmakta olan faizin, eski 
Ibir milletvekili arkadaştan alınmaması gibi bir 
adaletsizliği bendeniz doğru bulmam. O itibarla, 
Maliye ve banka, vatandaşlara nasıl muamele ya
pıyorsa, kendisine borçlu olan milletvekili arka
daşlara da aynı muameleyi yapmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, faizin miktarı üze
rinde maddesi gelince ayrıca konuşacağım. Bu 
alacak, kısmen, maliyenin bir âmme alacağı ma
hiyetindedir. Âmme alacaklarının nizami faizi 
yüzde 5 tir. Burada yüzde 6 demek bir eşitsizlik 
ve kanuna aykırılık doğurmaktadır. Maliye bu
nu, bir âmme alacağı olarak kabul ettiğine göre, 
aynı şekilde faize bâğlamalı,; yani yüzde 6 yap
mamalı, yüzde 5 yapmalıdır. Benim kanaatim bu
dur. 

Bu borçlar, 2 milyar liraya yakın parası, va
tandaşlarda donup Bankaya hâlâ ödenmemiş kal
mış olan T. C. Ziraat Bankasını kalkındıracak 
kaynaklardan bir kısmını teşkil etmektedir. Bina
enaleyh, elimde kalan 9 çeki de, hu kanun kalbul 
edilirse arkadaşlarımın getirecekleri 2 nci bir ka
nunla mütaakıp senelere ait alacakları kalbul et-
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tirmek ihtimaliyle kendim, de lehinde olduğum 
halde, yine de bu kanunun kısmen kabul edilme
sine taraftarım. Tamamen kabulüne taraftar de
ğilim. Borçlar ödenmelidir, Ziraat Bankası ala
cağını almalıdır. Faka't, arız ettiğim noktalarda 
eşitsizlik bozutma'malıdır. Ne âmme alacağından 
•vazgeçilmeli; ne de alınacak i'aiz nisbeti yüzde 5 
den daha fazla olmalıdır. Yani her vatandaş bor
cunu ödemeli ve Ziraat Bankası da fazla faiz al
mamalıdır. Hü rmetlerimle. 

, 'BAŞKAN — Sayın Talât Asal. 
,. TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem arka

daşlarım, meseleyi Sayın Şefik İnan arkadaşımı
zın ve Mustafa Uyar arkadaşımızın düşünce ve 
lisan kalıplarına sokarsak, bu takdirde aksi isti
kamette konuşacak arkadaşların da gereği kadar 
heyecanlı konuşabileceklerini, gereği kadar dinli-
y enlere ıstırap verebilecckl erini ka'bul etmek lâ
zımdır. 

Meseleleri, bu kürsüden bir münasebetle bir 
defa dallın arz etmiştim, hissi kalıplar içinde de
ğil, hukuk kalıpları ilcinde düşünmek ve empoze et
meye 'mecburuz zannediyorum. Bendeniz meseleyi 
apayrı bir hukuk istikametinde arza çalışacağını 
ve Sayın Şefik Inan'ı bu noktada insafa davet 
edeceğim. 

Kanunun 1 nci maddesine dikkat buyurdu-
lansa, «11 nci devre milletıvekilleri» demektedir. 
Eski Anayasanın 18 nci maddesi tesbit etmiştir 
İri,'milletvekilleri ödeneklerini bir sentetik olarak 
peşin alırlar. Yani Anayasaya «"öre, o senenin 1 
Mart tarihinde ödenek almak hakkını rkltisalbedi-
yor. «Anayasalar, ihtilâli erin olabileceğini derpiş 
etmemiş» buyurdular. 18 noi maddeyi bu istika
mette lütfen düşünmelerini ve teemmül buyur
malarım istirham edeceğim. O hale göre bugün 
'hukuk mahkemelerinde münakaşa mevzuu olan 
vaziyet ortaya çıkıyor. Acaba, Anayasanın hu 
hükmü muvacehesinde istirdat kabiliyeti var mı, 
yok mu meselesi. 

Borçlar Kanunu hükümlerine nazaran bir di
ğer mesele ortaya çıkıyor. Haksız iktisap mües
sesesi var ise 'müruruzaman mevzuu ve bu koınp-
likasyonlarla alınmış kanun teklifi meydana ge
tiriliyor. İsteniyor ki, verilmiş ıbulunan paralar 
her türlü hukuki ihtilât ve ihtilâfların ötesinde 
tahsil edilebilsin. Binaenalevlh şu anda Büyük 
Meclisin üzerinde durduğu; Hazinenin parasını 
almava mâni bir duvar çekmek değil, Hazinenin 
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parasını en iyi tarzda tahsil etmek hedefine ma
tuftur. Kanunun maksadı 'budur arkadaşlar. 
(Sağdan, «bravo» sesleri, alkışlar.) 

Ben huzurunuzda Sayın Şefik İnan tarafın
dan fenersiz yakalandım. Dilerdim ki; bildiğim 
mevzuatı madde madde tetkik ederek huzurları
na getirdin leyim. Hazine bir dâva açar, bu bil
farz büyük 'bir alacak davasıdır. Mahkemelerde 
dâva yıllarca sürer, birtakım def iler ileri sürü
lür, bu takdirde Hazine ile karşı taraf arasında 
bir sulha gidilebilir. Bu sulha gidildiği zaman ar
kadaşlarım, Hazinenin birtakım feragatleri ba
his mevzuu olur. Nitekim kanunda, Maliye Ve
kâletinin, Devlet Şurasının da mütalâasını almak 
suretiyle sulha gitmesi hakkında madde vardır. 
Hazine de dâıvacı mevkiinde olduğu zaman faiz
den ve masraftan feragat edebiliyor, Hazinenin 
menfaatleri korunmuş bulunuyor. Meselâ Tahsili 
'Emval Kanununda, iki sene zarfında tahsil edil
mesi husu'sunda Hazineye yetki veren madde var
dır. Hazineye yetki veren madde vardır, çünkü 
alacaklının da paranın tahsil edilmesi imkânını 
'bulabilmesi esastır. 

Tahsili Emval Kanununda ve 6183 sayılı Ka
nunda bu hüküm mevcuttur, bu hüküm bundan 
dolayı tedvin edilmiştir. Bir kısım hâdiseler ol
muştur. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de millet
vekilliği, bir hakkın ve bir vazifenin ifasını de
ruhte eden insanlar için kârlı bir meslek değil
dir. Tamamen tersine bir kısım fedakârlıklar 
icap ettiren bir iştigal mevzuudur. Nitekim bu 
fedakârlık ieabettiren iştigal mevzuu içerisinde 
çaba sarf etmiş olan insanlar, her partiye men
sup olan insanlar, bir intikal devresinden son
ra Anayasanın 18'nci maddesini veya kanunun 
şartlarını nazarı itibara alarak, ihtilâller ola
cak, memlekette bir zelzele vukua gelecek, bir 
zelzele ihtimiali'ne binaen kendi kendimizi vika
ye edelim düşüncesinin içinde kimse olmamıştır. 
İçtimai şartlar bunu icabettirir. Acı bir haki
kat olmakla beraber şunu da ifade etmeye mec
burum ki ; bu Meclisin içinde de bankalara borç
lu. arkadaşlarımız çoktur. 

Burada kanun diyor ki ; 10 sene zarfında 
tahsil edilişin, yani bir zamanın içinde kalıyor. 
inanınız arkadaşlarım, bu memlekette zimmet 
suçundan dolayı mahkûm olanların, faizden af
fedilmesi için tasarı çıkmıştır. Zannediyorum 
385 sayılı Meclis Kararıdır. Binaenaleyh, ma-
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zide bu nevi af tasarılarının çıktığı malûm. Ma
zide Tahsili Emval Kanununun iki senelik hük
mü gibi hükümler vaz'edildiği için, alacaklıya 
haklar tanıyan haller bahis konusudur. Ve mat
lup olan paranın tamamen tahsil edilmesidir-. 

Şimdi, bu kanun, 10 senelik bir zaman için 
bu paranın Maliyece tahsiline imkân vermekte
dir. Biliniz ki, ıbu kanun reddedildiği takdir
de, birtakım meseleler mahkemelerde sürünecek 
ve 10 senenin hitamında elde edeceği miktar, bu 
kanunu kabul ettiğimiz takdirde elde edeceği 
miktardan daha az olacaktır. Dâvalar devam 
edecek, Temyize gidecek ve bir kısım masraflar 
olacak ve bunların tadil edilmesi için zaman 
kaybedilecek, efor sarf edilecek ve nihayet ba
kacaksınız, 10 sene zarfında bu para, (ayın 
miktardaki para) tahsil edilmemiş olacak. Bu 
kanun, paranın tahsilini imkân dâhiline koya
cak olan bir kanundur. Bu itibarla Muhterem 
Heyetiniz tarafından kabulünde Hazinenin men
faati bakımından zaruret vardır arkadaşlar. 
('Sağdan ve soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Bayın İnceler. 
RAHMİ İNCELER (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz, Sayın eski Maliye Vekili 
Şefik inan'in hakikaten her sözüne iştirak edi
yorum. Size misal vereceğim : 

Seçim bölgemden yeni dönüyorum, adamın 
biri, sabanım yanma kendisini koşarak çift sü
rüyordu. 150 lira ıboreu olan vatandaş, sürüm 
sürüm süründürülüyor. Bu, arkadaşlar, hakika
ten usulsüz. Şu veya bu olmuş, bu paralar borç 
olarak verilmiş, fakat şimdiye kadar istenme
diği dahi bir suçtur. Binaenaleyh her şeye rağ
men arkadaşlarımın izah buyurdukları gibi, ve
rim kudreti olmadığı için bendeniz bir teklif 
arz ediyorum ve burada diyorum ki; 5 müsa
vi; yılda % 5 faizli olarak ödemelerini tasvip 
etmenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şefik inam. 
ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhterem ar

kadaşlar, konu hakkında vazıh bir fikir ve ka
naate varabilmek için meselenin esasına dönmek 
lâzım geliyor. Şöyle ki : Bendeniz gerekçeden 
satır satır okuyacağım ve esas hakkındaki mü
talâalarımı arz edeceğim : 

10 ncu Devre Türkiye Büyük Millet Mecli
si âzalarının teamüle göre almış oldukları para
lar : 

1. Aslında Türkiye Büyük Millet Mcelisi-
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nin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasındaki 
tahsisat artıklarından alınmıştır. 

Şimdi; malî yıl girince, Hazine, Maliye, Bü
yük Millet Meclisine bütçe ile verilmiş olan 
tahsisatı ya tamamen, ya büyük partiler halin
de öder. Ziraat Bankası Türkiye Büyük Millet 
Meclisi emrine yatırır. Bu paranın Türkiye Bü
yük Millet Meclisine yatırılmış olması paranın 
mahiyetini değiştirmez. Bu para Devlet para
sıdır, Hazinenin parasıdır, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi hesabına Ziraat Bankasına yatırıl
mıştır. Ama, yine Devlet parasıdır. Bu parala
rın artıklarından verilmiş olması katiyen ma
hiyeti değiştirmez, «Para Büyük Millet Mecli
sinindir, binaenaleyh, milletvekilleri oradan ala
bilirler ve faiz de vermezler» demek, bu, ne 
mantıktır? Hazinenin yatırmış olduğu para yi
ne Hazinenin parasıdır. Teklif tekellüf mevzuu 
bahsolmaz... Devlet parasıdır, milletvekilinin 
üzerinde hakkı yoktur. Milletvekili, hizmetini 
yapar, tahsisatını, maaşını alır, başkaca hakkı 
yoktur. Yani tahsisat artıklarından terekkübet-
miştir, faize ne lüzum var, alınabilir demek.. 
Ne münasebet? Bu Hazinenin parasıdır. 

Esbabı mucibeyi okuyorum, lütfen siz de 
okursanız bu mânadan başka bir mâna çıkmaz. 

«2. Türkiye Büyük Millet Meclisi azaları 
bu paraları alırken banka iskontoya tabi tut
muş ve her azadan zaten 3 - 4 bin lira müte-
neffi olmuştur.» 

Şimdi muhterem arkadaşlar, eski Anayasa
da da öyle idi. Biraz önce Talât Asal arkadaşı
mızın temas buyurdukları gibi milletvekilleri 
ödeneklerini yıllık olarak alabilirlerdi. Fakat 
dört yıllık çek verilmez, yok böyle bir şey Ana
yasada. Bütçe kabul olununca bir yıllık çek 
verilir, istiyen milletvekili istedikçe çeklerini 
bozdurur alır, istiyen de gelecek aylara ait çek
lerini iskonto ettirirdi. Bahis mevzuu muamele 
1957 nin ortalarında yapılmıştır. Yani, 1957 
malî yılı ortasında yapılmıştır. 1957 malî yılı 
ortasında, 1958 malî yılma ait yani, 1 Mart 
1958 de başlayıp 28 Şubat 1959 da sona edecek 
olan malî yıla ödenek falan bahis mevzu değil
dir. Daha bütçe yok ortada!... Daha ortada büt
çe yok iken nasıl olur da, bir milletvekiline ge
lecek senenin tahsisatı çek olarak verilir?... Ve
rilemez... Kanunsuzdur.. Ama, verilmiştir. Ba
kınız, yazıyor burada; «Bu paralar ilerde ta
hakkuk edecek istihkaka mahsubedilmek üze-
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re alındığı için hakiki bir kredi muamelesi ol
mayıp bir nevi avans mahiyetini taşımaktadır.» 
Kimin parasını kime veriyoruz. Kimin parasını 
alıyoruz? Hikâye şu : 1957 yılı ortalarında, 
1958 yılma ait henüz 6 - 7 ay varken bir sene
lik tahsisat alınmış... Bankada Maliyenin ya
tırdığı para yok ki, size versin, bankanın kendi 
parasından verilmiştir. Ondan dolayı muamele 
kredidir. Ondan dolayıdır ki, o tarihteki mil
letvekilleriyle banka arasında bir alacaklı, 
borçlu münasebeti vardır. Gidelim tetkik ede
lim. Bunlar senetlerden başka bir şey değildir. 
Bankanın ikraz ettiği para, bankanın kendi pa
rasıdır. Hazine parası olsa dahi başka türlü dü
şünmek bahis mevzuu olmamak gerekir. Çün
kü, Hazinenin parası, milletvekilinin parası de
mek değildir, böyle şey yok. Banka kendi pa
rasını ikraz etmiştir, yekûnu da 10 milyon kü
surdur. Tasavvur buyurun o tarihten bu tarihe 
kadar 10 milyon küsur lira eşhas üzerinde kal
mıştır, vakıa bu. Bunun şimdi faizini silelim, 10 
yıl taksite bağlıyalım.. Niçin bağlıyoruz, niçin 
faizini siliyoruz? Haa; o tarihteki borçlar mil-
letvekillerinindi de onun için. Olmaz böyle şey. 
Banka ile milletvekili arasındaki münasebet 
alacaklı - borçlu münasebetinden başka bir şey 
değildir. (Ortadan, alkışlar) Buna kanunla 
müdahale etmek milletvekili idiler diye, (Hattâ 
bunların bir kısmı şimdi aramızdadırlar, diye), 
kanunla müdahale etmek asla doğru değildir. 
Bu, bize Anayasa tarafından verilmiş olan ka
nun yapma yetkisini, kanun teklif etme yetki
sini, kendi çıkarımıza kullanmak demek olur. 
Salâhiyetlerimizin suiistimali olur, başka bir 
şey olmaz. Bu, şeklen kanun olur, muhteva iti
bariyle kanun olmaz. Müdahaleye hakkımız 
yoktur. Bırakınız; banka, alacaklıları ile karşı 
karşıya gelir, 5 senelik taksite bağlar, 10 tak
site bağlar.. Buna kimsenin karışmaya hakkı 
yoktur. Niçin aynı şekilde borçlu ve yıllar yılı 
borçlarını ödiyememiş vatandaşlarımızın da bu' 
ödeme kudretlerinin olmamasından dolayı bin
lerce, yüzbinleree banka borçları için bir ka
nunla bunlara ait faizleri silinmiyor?.. Olmaz, 
böyle şey olmaz, arkadaşlar! 

SOLDAN BÎR MİLLETVEKİLİ — Ko
misyonda razı oluyorsunuz, burada razı olmu
yorsunuz? 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Muhalefet 
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şerhim var, ilk defa kürsüye çıktığımda da mu
halif olduğumu izah ettim. 

Ayrıca, «4. Azalar tüccar hüviyetini taşı
madıkları için krediye müstahak olmadıkların
dan bankaya münferiden veya müçtemian mü-
raöaat etmek suretiyle kredi talebinde bulun
mamışlar, Meclis İdare Amirliğinin işarı üze
rine ilerideki istihkaklarından mahsubedilmek 
kaydiyle bu paraları almışlardır.» 

Hiç kimseye bu ka'dar par& verilmez. 36 -
40 bin lira borcu olanlar vardır. Hiç kimseye 
verilmez bu para. Bankalar bir meimura an
cak 499 lira verir. Bu paralar Büyük Millet 
Meclisi İdare Âmirinin iş'ariyle verilmiş. (Ban
kanın böyle bir iş''ara boyun eğmemesi lâzım
dı. Ama kusura bakmayın o zaman öyle idi... 
öyle idi o zaman!. (Soldan ve sağdan «şimdi 
nasıl?» sesleri) O zaman çiftlik gibi idare edi
liyordu.. (Soldan ve sağd'an 'gürültüler) Ben 
gerçekleri çıplak olarak söylüyorum. (Sağdan 
ve soldan «sen o zaman ne idin» sesleri) 

BAŞKAN — Şefik Bey, tahrik edici şekil
de konuşmayın, esasa girin. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Ben o zaman 
Devlet memuru idim, kanunsuz hiçbir şeyim 
yok, alnım açıktır. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın, Şefik 
Bey esasla girin. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bahis konusu olan para, bankanın pa
rasıdır. Şimdi 'Sayın Talât Asal arkadaşımın 
da ifade ettiği gibi bu p'ara Hazine parası de-, 
ğildir. Çünkü o zaman bütçe yürürlüğe gir
memişti ki, Hazine bu parayı bankaya yatırmış 
olsun. Sonra bir arkadaşımız «demokrasi te
amüllerle idare edilir» dedi. Malî meseleler te
amülle idare edilmez, para işidir, paraya taal
lûk eden kanunlar metinle idare edilir. Malî 
kanunlar ceza kanunları gibidir, tefsire taham
mülü yoktur. Malî kanunlar Ihukukta yazılı 
usullerle idare edilir. Bu arada borçlarını 
ödiyenler de olmuştur, bunlar faiz de vermiş
lerdir. Bunların faizlerini geri mi vereceğiz? 
Tekrar ediyorum, bahis konusu olan 10 milyon 
lira 1957 ortalarından beri eşhas üzerindedir. 
Bu paralar T. C. Ziraat Bankasının parasıdır, 
Hazinenin parası değildir. Hazine parası olsa 
dahi faiz işlemesi gerekirdi. Binaenaleyh «bu 
konuda, milletvekilinin kanun teklif etmek, 



3 .12 .1962 O : 1 
iktidar böyle yapmıştır, yeni iktidar şöyle yap
mıştır, 'haksızlık olmuştur, şu olmuştur gibi 
münakaşaların içine girersek, fasit bir daire 
içerisinde dolaşmakta ne teorik, ne de pratik 
•biı* fayda yoktur. Mesele 'borçlan almaktır, ge
tirilen kanun teklifi, öyle tahmin ediyorum, 
on sene vâde vermekte ve dolayısiyle bir uz
laşma zemini üzerinde faizsiz olarak paranın 
alınması cihetine matuf bulunmaktadır. Bu ka
nun zaman zaman, bir arkadaşımızın biraz ev
vel buyurduğu gibi, Hazine 'ile hususi şahıslar 
arasında alacak verecek davası olmaktansa bir 
anlaşmayla neticelenebilir. Bunda da Hazîne 
bâzı mertebede fedakârlıkta 'bulunabilir. Ben
deniz müsaade ederseniz, başımdan geçen bir 
hâdiseyi sizlere anlatmak istiyorum: 

Vaktiyle bir müessesenin huikuk müşaviri 
iken. lâalettâyin bir kira alacağından dolayı en 
aşağı 10 - 12 bin liralık bir anlaşma yaptık ve 

bu sureti o paranın tahsili cihetine gidebildik. 
Binaenaleyh meselenin bu şekilde ele alınması 
ve o şekilde tahsili cihetine gidilmesi lâzımdır 
kanaatindeyim. 

Bir de yine 'buna mümasil bir kanun Millî 
Birlik Komitesi tarafından çıkarılmış ve muhte
lif mebuslar birbirlerine kefil olarak bankadan 
para çekmişlerdir. Kanun 26 . 12 . 1960 tarih 
ve 172 sayı ile çıkarılmış ve bu kanun mükel
lefleri faizden beri kılmıştır. Binaenaleyh, de
mek ki, zaman zaman alacakların taihsilini ko
laylaştırmak için böyle kanunlar çıkarılabil-
mektedir. 

Bu itibarla bendeniz•, sırf bu bakımdan, Ha
zinenin nef Ji bakımımdan, alacakların tahsilinin 
kolaylığı bakımından, bu kanuna müspet oy 
vermenizi rica ediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kifayet takrirleri gelmiştir, 

okuyoruz : 
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parmak kaldırmak suretiyle kanunları kabul 
etmek hakkı vardır»1 diye kendi çıkarımıza ka
nun. çıkaraııyalım. (Orta sıralardan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Su. 
NlHAT SU (Antalya) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, ben huzurunuzda fazla konuşmı-
yaeağım. Bâzı hakikatleri tesbit ederek mese
leleri vaz'edersek, tahmin ederim ki, varacağı
mız netice salim olur. 

Peşinen şunu arz edeyim ki, bendeniz gibi 
bir Bakan eskisi olan muhterem Şefik înan, bi
zi, yanlış bir yola sürüklemek gayretindedir. 
Biz bir defa bu para Devletin değildir, bu pa
rayı affedelim, bu parayı almıyalım veya 'bu 
para üzerine sünger çekelim gibi lüzumsuz bir 
mümaibaşanın içine girmek istemiyoruz. Para, 
1957 senesinde milletvekilleri tarafından alın
mıştır. Bunu kabul ediyoruz ve evvelâ bu ha
kikati tes'bit etmek lâzımdır. 

1957 senesinde bu muhterem ve muhteşem 
çatı altında vazife gören milletvekili arkadaş
lar, ne bilirler ki, Meclis kendi kendini bir se
ne evvel fesh edecek.. Bunun 'için falcı veya 
münjeccim olmak lâzımdır. Hepimiz elimizi vic
danımıza atarak konuşuyoruz... Her şeyden ev
vel şunu tesbit etmek mecburiyetindeyiz, orta
da bir borçlanma vardır. Bunu inkâr etmiyo
ruz. Bir banka 'muamelesldir, bankaya mil
letvekilleri ^arkadaşlarımız borçlanmışlardır. 
Ancak bir sene sonra Meclis kendi kendini 
feshetmiş, 'bu borçlar arkadaşlarımızın üzerin
de kalmıştır. Bu borçlu arkadaşlarımızdan bâ
zıları T. Büyük Millet Meclisi çatısı altına 
girmiş veya girmemişlerdir. Binâenaleyh bu 
meseleyi normal bir borçlanma düzeni olarak 
mütalâa etmemize imkân yoktur. Demin de 
arz ettiğJm gibi, insan 'bir sene evvel bir sene 
sonra ne olacağını ve başına neler geleceğini 
bilmez ki. Binaenaleyh mesele bir borcu ödeme 
meselesidir. Bu arkadaşlarımız, 'borçlarını, 
normal, ölçülerle -kendi ellerinde olmıyan se
bepler dolayısiyle - ödiyemez duruma düşmüş
lerdir. Ne yapalım şimdi1? Bu borçları af mı 
edelim1?. Hayır... Böyle bir iddiada deliliz. Bu 
'borçların, her .şeyden--evvel, Hazine nef'ine tah
sili . gerekmektedir. Biz bunu ne şekilde Hazi-
oıe nef'ine tahsil edebiliriz? Ne şekilde hiç kim
seyi incitmeden, ne şiş yansın ne kebap fehva
sınca Hazineye 'mal edebilir1?., tşte meselenin 
bu şekilde vaz'edilmesi lâzımdır. Yoksa, eski 

Sayın Meclis Başkanlığına 
Müzakerelerde kâfi derecede tenevvür ettik. 

Kifayet arz ederim. İstanbul 
Naci öktem 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bahis konusu 'kanun hakkında durum tavaz

zuh etmiştir. Müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Manisa 
Süleyman Çağlar 
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BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın

daki önergeleri kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarıda ivedilik teklifi vardır. Tasarının 
ivedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Eıfcmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeleri okutuyorum. 

X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üyelerinin 
ödeneklerinden mütevellit T. O. Ziraat Bankası 
ve Maliye Bakanlığına olan borçlarının 10 yıl 
faizsiz taksite bağlanmasına ve tahakkuk etmiş 

faizlerinin kaldırılmasına ait kanun teklifi 

MADDE 1. — X veXI nci Dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerine müstenit T. C. 
Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan borç
ları 10 yıl faizsiz takside bağlanmıştır. Bu borç
lara bankaca tahakkuk ettirilmiş olan faizler 
kaldırılmıştır. 

Borçluların bu tarihe kadar yapmış olduk
ları ödemeler esas borçtan indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Buyurun sayın Hasan Erdoğan. 

HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşları ,10 ncu ve 11 nci Devire Milletvekil
liğini şeref ve iftiharla yapan bir insan olarak, 
onun sevap ve günahını huzurunuzda daima 
müdafaa edeibilecek bir insan olarak konuşuyo-
rum. Kanunun esası hakkında Şefik İnan ko
nuştu. Arkadaşlar, eski ve yeni devirlerin mü
nakaşasını yapacak değilim. Bir arkadaşımız 
başka yollardan iane falan dediler. 

Muhterem arkadaşlar; kendileri alışılktırlar, 
îzrmir usulü cami önünde iane toplamaya. Tavsiye 
ederim lütfen İzmir'e gitsinler, tekrar oradan 
başlasınlar. (Sağdan ve soldan alkışlar) 1958 
ödenekleri 1957 de ödenmiştir. Sayın Şefik 
inan arkadaşımızın temas buyurdukları gibi 
banka parayı elden ödemiştir. Mâliye Bakanlığı 
salâhiyetini kullanarak bu parayı 1958 çekleri 
karşılığı olarak mebus arkadaşlara temin etmiş 
ve ondan sonra da erken olarak seçimlere giril
miştir. 1968 senesinde tekrar mebus olduğumuz 
sırada bâzı arkadaşlarım, bunun bir kanunla 
tamamen ortadan kaldırılabileceğini söyledikle
ri zaman, ben «hayır arkadaşlar, dedim, bu bi-
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zim borcumuzdur; kuruşuna kadar öderiz.* Böy
le bir teklife imza etmedik. Bılâhara İhtilâl
den sonra karşılıklı kefaletler olduğu için, ayrı
ca arkadaşların birbirlerine karşı 100 bin, 150 
bin, 180 bin liraya kefil olmak suretiyle imza 
atmaları karşısında Millî Birlik İdaresi, 'biraz 
evvel Sayın Nihat Su arkadaşımızın beyan bu
yurdukları gibi, bu kefaleti kaldırarak, borçlu 
arkadaşları bankayla karşı karşıya bırakmak 
suretiyle bir anlaşmaya davet etmiştir. Eksik 
olmasınlar, Ziraat Bankası büyük bir anlayış 
göstererek, 60 müsavi vâdede bu borcu taksite 
bağlamıştır. Buna rağmen bâzı arkadaşlar borç
larını ödiyemediler. Bu, bankanın halledeceği 
meseledir. Banka, arkadaşların ödeme kabiliye
tini nazarı itibara alarak taksite bağlıyor. Ben
deniz esasen borçlu durumdayım, ve taksitleri
mi muayyen zamanlarda ödemekteyim. Mebus 
olduktan sonra borcumu ödiyemedim. Mebusken 
yapmış olduğum 10 bin liralık borcu memurken 
ödedim. Bendeniz işin maddiden ziyade mânevi 
cephesi üzerinde duruyorum. Mebus olsaydım 
bu kadarını da ödiyemezdim. Fakat ikinci mese
le var arkadaşlar. 

Ben eski ve yeni Anayasaya yemin etmiş 
«bir insanım. Eski Anayasanın 18 nci maddesi 
sarihtir. «Mebus maaşları seneliktir ve kanunu 
mahsusla tâyin edilir.» diyor. «İhtilâl1 olunca 
geri alınır.» demiyor. Çünkü vâzıı kanunlar İh
tilâlleri meşru kılmazlar. İhtilâller muvaffak 
olduğu gün meşru olurlar. Biz Cumhuriyet 
Halk Partililer olarak ve memleketin muhalifi, 
muvafıkı, her birimiz, 27 Mayıs İhtilâlinin et
rafında toplanmışızdır. 

İhtilâlden sonra 18 nci maddeye muhalif 
bir kanun çıkarılmıştır. Arkadaşlar, üzüntü ile 
arz ederim ki, bu kanunun akıl hocaları vardır. 
Biraz evvel sayın Şefik İnalı «Ben o zaman Dev
let memuru idim.» dedi. Devlet memuru olarak 
Maliyede bulunduğunu söyledi. Bu işin aslı şu
dur: Evvelâ Devlet memuru olarak akıl verip, 
sonra istifa edip ayrıldıktan sonra, bu dâvanın 
avukatlığını üzerine alanlardır ki; Anayasayı 
İki milyon liraya sattılar. (Soldan, alkışlar). 

Arkadaşlar, Müsteşarın eşi dahi, akıl veren 
müşavirler tarafından tokatlandı, Ankara Baro
su birbirine girdi. Ortada bir ölen vardı, onun 
mirasını taksim ediyorlardı sanki. 

Anayasanın 146 nci maddesine göre cezalan
dırırsınız, Mahkeme sen suçlusun, Anayasayı ih-
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lal ettin, suçlu olarak sana şu kadar ceza veri
yorum, 30 sene veriyorum, diyebiliyor ise 18 nci 
maddeye göre de hakkını vermelidir. Anayasa
nın 146 ncı maddesine riayet edenlerin hakkını 
vereceksin, 146 ya göre idam ise, 18 nci madde
ye göre de hakkını vereceksin. ,(iSol<dan, «bravo» 
sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; memleketin istikbali, 
ve bütünlüğü bakımından bunu söylemek tabiî
dir. C. H. P. Sayın Genel Sekreteri ve mebusları 
Anayasanın 18 nci maddesini hiçe sayan tasarru
fun haksızlığını beyanla maflıkmıeye dâva açtı, 
Anayasaya aykırıdır bu diye. 

ÎBuna rağmen arkadaşlar; biz, 11 nci Devre 
mebusları 27 Mayıstan sonra borçlarımızı ödeme
yi bu memleketin istiklbali bakımın'dan, âtisi bakı
mından zaruri olarak kabul ediyoruz. 

Yalnız, bizim Anayasaya rağmen hakkımı 
toptan i&tirdadediyorsunuz. Birçoklarımızın bu
nu toptan ödeme imkânları yoktur. «Alın, fakat 
taksitle alın» diyoruz. Yüksek Meclisten istirha
mımız budur. (A. P. ve Y. T. P. milletvekilleri 
sıralarından alkışlar) 

I S A L L Â H A T T İ N GÜVEN (Trabzon) — Şefik 
Iman'a hitapla - kalkıp kendini müdafaa etsene. 
Çiftlik idaresinin hesabını soracağız. Onlar çift
lik ağası ise sen de onların kâhyası idin. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Bütün haya
tımın hesabını vermeye hazırım. Ben şerefli bir 
Devlet memuru idim, hiçjbir zaman uşak olma
dım. 

BAŞKAN — Karşılıklı münakaş etmiyeliim. 
iSayın Kılıç. 
ÎLYAS KILIÇ (Samsun) — Muhterem arka

daşlar, 1958 ve daha sonraki yıllarda alınmış 
olan ödenekleri, muhtelif sebeplerle ödiyemiyen 
milletvekili arkadaşların bu borçlarını 10 yıllık 
taksitlerle ve faizsiz ödemeleri hakkındaki Ka
nunun Maliye Komisyonunca değiştirilen birinci 
maddesini müzakere etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu borcun tediyesi hu
susunu müzakere öderken bulunduğumuz mevkii 
veya o zamanki mevkii nazarı dikkate almak 
mecburiyetindeyiz. Biz memleketin sevk ve ida
resinde rol sahibi olan insanlarız. 

Milletvekilliğine adaylığımızı koymuşuz, ka
zananlar kazanmış, kazanamayanlar da olduğu 
görühnüşjtür. 

iŞimdi bizim her hareketimiz uzaktan ve ya
kından bir milletin bütün fertleri tarafından sey-
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rediMrken, bizim, Ziraat Bankasına 250 lira 'bor
cunu ödiyemiyen borçlunun elindeki kazanr 
tahsildarlar tarafından satılırken ve biz bu öde
me kabiliyeti olmıyan vatandaşlardan dahi faiz 
almayı düşünürken, hasbelkader borçlu kalma
mızdan mütevellit kanunun tâyin etmiş olduğu 
bir faiai ödemekten imtina etmek ve bu borcun 
ödenmesini taksite bağlamak ve bunu açıkça söy
lemek, bu kabîl borçların eşit şartlar altında 
ödenmesini arzu eden vatandaşlar indinde, bizi 
haklı çıkarmaz arkadaşlar. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri) Ben bu borcun bir kuruşunun dahi 
faizsiz ödenmeline razı değilim. Arkadaşlar borç
lu kaldılar, ben bugün borçlu değilim diye değil 
bu. Ben, her sahada, her zaman, her yerde Meclis 
üyelerinin bu memlekete örnek olmasını arzu 
eden bir insan olarak münasip bir faiz ödenme
sine taraftarım. 

Yarın, karşımıza, ben semiz hayvan yetiştire
ceğim diye Et ve Balık Kurumundan bin
lerce lira çekip; bugün bu parayı ödiyeme-
mek durumuna düşen bir adama «sen bu bor
cunu faiziyle birlikte öde» dediğimiz zaman «siz 
kendi borçlarınızı faizsiz ödüyorsunuz; benim 
borcumdan neden faiz alıyorsunuz"?» derse ne 
yapacağız? Bu bakımdan az da olsa bu pa
radan faiz alınmasına ve münasip taksitlerle 
Ödenmesine taraftarım. Tekrar ediyorum; 
beni yanlış anlamayınız; borçlu bulunan ar
kadaşların tamamen haleti ruhiyesi içindeyim. 
Ama bir bankadan bir senelik bir parayı çe
kerken-, muteber bir borçlu olarak; bu pa
ranın bir gün ödenmesi mukadder olabilir; 
demeliyiz. 

Binaenaleyh; bizim için; bu aldığımız pa
raları ne yaptık? Ya işlettik; ya bir işimizde 
kullandık. 100 bin liranın bir günde yenme
sine imkân yoktur. Binaenaleyh;- bu para
ların münasip bir taksitle ve fakat faizi ile 
ödenmesine taraftarım ve bu maddenin mut
laka faiz kelimesi eklenerek tedvin edilmesi
ni istiyorum. Reylerinizin bu istikâmette kul
lanılmasını arz ederim. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayıın Selâhattin Güven. 
SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Muh

terem arkadaşlarım; bu paralar alınmıştır. 
Faizi ile ödenecektir; faizsiz ödenecektir. Ben 
bu mevzular üzerinde sarahatle durmak iste
miyorum. Yalnız üzerinde durmak istediğim 
şu k i ; mevzu; dâva esas mecra ve tabanından 
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kaldırılıp sevk edilmemesi lâzımgelen başka 
bir mecraya dökülmek istenmiştir. Geçmiş 
devrin hata ve sevapları burada görüşülür 
gibi konuşan Şefik inan arkadaşımız; herze
yi burada tenkidederken; başka bir maksada 
matuf olarak; «seçimler yapılmıyacak ne ya
palım paraları cebimize koyalım» denmiş de
diler. (Gürültüler) Eski devir bir çiftlik ida
resi değildir. (Gürültüler) 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Değil miydi? 
(Gürültüler) 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Devamla) — Ama 
o zaman siz bir umum müdürdünüz; demek 
k i ; siz de o çiftlik idaresinin bir kâhyası idi
niz. Bizler buraya milletvekili olarak geldi
ğimiz zaman her birimiz bankalardan 3 500 er 
lira aldık. O zaman Maliye Vekili olanı siz 
neden buna müdahale etmediniz? Evvelâ buna 
cevap verin. («Madde ile bu sözlerin ne alâ
kası var» sesleri) Evet; aldık arkadaşlar; 
o zaman Maliye Vekili olan siz neden buna 
ses çıkartmadınız 5 müsaade ettiniz. Gelin bu
rada cevap verin. Mademki bir memura beş-
yüz liradan bir kuruş fazla ödenemiyor. Bi
zim Devlet memuru ile bu bakımdan ne far
kınız var; gelsin nasıl ödemişse burada iza
hat versin; cevap versin. 

Ben işi başka mecraya dökmek istemedim. 
Baştan arz ettim. Mutlaka tenkidederken; es
kilerin yapmış olduklarım ortaya atarak ce
vap vermek; kanun tasarısını reddetme yo
lunu seçmek doğru değildir. Hukuki mesnet 
arayıp bulması; cevap vermesi için; zanne-
diyorum ilmi de kifayet eder. Bu şekilde ko
nuşmaması lâzımgelir. Hayır efendim; bu pa
rayı yemek istemişlerdi; öyleyse ödiyecek-
lerdir; demek istiyorlar. 

Devletin hizmetinde bulunmuş; milletvekil
liği yapmış bir insan; buna lâyık değildir. 

Ama; nedense sizin içinizde; eski rejime 
karşı... (Ortadan «şahsiyat yapıyor» sesleri) 
O devrin burada derin husumeti var; o devrin 
derin bir kini var. (Ortadan gürültüler) Bu 
insanlık hisleri dışında kalmaktadır. (Orta
da/n gürültüler) 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Ya seninki? 
Sen mirasçı mısın? 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Devamla) — Bu
rada konuşun. (Gürültüler) 
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ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Şahsiyat 

yapıyorsun. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Devamla) — Onun 
için buraya gelen arkadaş; meseleyi mecranız
dan; tabanından çıkarıp; şahsi husumet ola
rak ortaya dökmesin. (Ortadan gürültüler) 

Benim; elbette ki; burada bulummıyan kim
selerin hukukunu müdafaa etmek vazifemdir. 
(C. H. P. miltletvekilleri sıralarından gülüşme
ler) 

BAŞKAN — Beyefendi, lütfen birinci mad
de hakkında? 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Devamla) — Söz
lerim bu kadardır, arkadaşlar. Hürmetler. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlar, bendeniz yalnız madde hakkında 
konuşacağım : Bir de Hükümetin bu hususta
ki düşüncesini öğrenmek isterim. 

Ben bu borçların taksite bağlanmasına ta
raftarım. Ama bizim Meclisten çıkan kanunla
rın birbirine uygun olması ve birbirini nakzet
memesi lâzımdır. Geçenlerde buradan çıkan 
sanayi borçlarının taksitlendirilmesd hakkın
daki kanunu da 5 sene müsavi taksitte alın
mak üzere ve faiz ile tedvin ettik. Bendeniz 
Karma Komisyonda bulundum. 

Çiftçinin borçlarının tecili hakkındaki kanun 
da böyle çıktı. 3202 sayılı Kanunun 8 nci mad
desinin A, B, C fıkralarına göre verilmiş olan 
borçları da biz 5 müsavi taksitte ödemek üzere 
ve % 5 faiz ile hallettik. 

Ben zannediyorum ki, diğer arkadaşlarımız 
da benim gibi düşüneceklerdir. Biz köylüye 
karşı, müstahsıla karşı, geçmiş devrin sanayici
sine karşı kendilerine hususi muamele yapmak 
mevk'dnde bırakırsak, bu hususatin bu şekilde 
tavzih ve ifade edilmesini arkadaşlardan rica 
edeceğim. 

Bir de Sayın Hükümetin bu konuda üze
rinde düşüncesini öğrenmek isterim. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 

• Sayın milletvekili arkadaşım Hükümetin görü
şünü izah etmesini istediler. Bu, bir kanun 
teklifidir, Hükümet tasarısı değildir, 
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Sonra, Meclis âzalarının ödeneğine taallûk I 

eden böyle bir meselede, Hükümet bu meseleyi 
ne tetkik etmiş, ne de bir karar konusu yap
mıştır. Bu, Meclisin yüksek takdirleriyle 
halledilecektir. 

Yalnız şunu arz etmek isterim; Hükümet 
esasen tahsil kolyalıkları göstermektedir. 

Maliyeye borcu olanlardan ödeme gücü ol-
mıyanlar için Maliye Bakanlığı kendi kanuni 
yetkilerine dayanarak, taksitlendirme talebe-
denlere, muayyen bir vâde vermektedir. Zan
nederim, Ziraat Bankası da aynı muameleyi 
yapmıştır ve yapmaktadır. Yalnız burada 
istenilen, zannediyorum, daha uzunca 
bir vâdedir. Şuna tekrar işaret edeyim, 
meselenin esası bakımından Hükümetin her han
gi bir görüşü mevcut değildir. Faizin mevcudol-
maması ve vâdelerin çok az tutulmuş olması ve 
dâvanın masraflarının da istisna edilmiş bu
lunması korkarım ki, başka taleplere yol aça
caktır. Devlete her borcu olan yarın emsali 
teminatı istiyecektir ve bana da bu yoldaki ko
laylığı gösterin diye müracaatler sâdır olacak
tır. Binaenaleyh faizsiz olmamalıdır. 

ikinci bir hususta da; bu kadar uzun bir 
vâde olmamalıdır. Nihayet mâkul bir müddet 
olabilir, sanayicilere ve saireye verilen vâde 
gibi. Sonra arkadaşlar, dâva masrafları da Ha
zinenin sırtında kalmamalıdır. Bu masrafların 
bugüne kadar pek çok dâvalardan alınmış oldu
ğunu da ifade etmek isterim. 

Şahsi kanaatim olarak bunu arz etmiş bulu
nuyorum, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İnan. 
ŞEFÎK ÎNAN (Çanakkale) — Muhterem 

arkadaşlarım; Ferid Melen arkadaşım da, Hü
kümet görüşü olmamakla beraber, şahsi müta
lâalarını arz ettiler. Yani bu iş, vâde uzatmak, 
faiz indirmek neticeleri şimdiden kestirilemiye-
cek mahiyette bir iştir. Milletvekiliyiz, diye 
kendimize ait konuda özel kanun çıkarmış olu
yoruz. Bundan tevakki etmemiz lâzımdır, Bu 
itibarla bu 1 nci madde hakkında şimdi bir tak
rir arz edeceğim. 

Bu münasebetle bir iki noktaya temas etmek ı 
isterim... 

Bendeniz, bu kanun teklifine niçin muhalif 
kaldığımı yazılı olarak arz ettim, lütfetsinler, 
okusunlar >-Zannederim ki, mesele tamamiyle 
hukukidir. | 
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Ayrıca bir soru sordular; «500 liradan fazla 

hiç kimse alamazken, Meclise yeni gelindiği za
man 3 500 lira alan o zamanki Maliye Bakanı 
Şefik İnan bunu nasıl yaptı?» 

Arz edeyim; son zamanlara kadar bankalar 
şahsi kredi olarak, yani hiçbir teminat olma
dan, 500 lira verir ve hattâ 499 lira olarak se
net yaptırırlar idi. Meselenin niçinine gelince; 
Bankalar Kanunu bu miktarı 3 500 liraya ç> 
karmıştır da, ondan dolayı da bankalardan 
şahsi kredi olarak şu anda 3 500 lira alabilme
niz tamamiyle kanuna uygundur, bunda hiçbir 
kanunsuzluk yoktur ve şahsan bendenizden hiç
bir kanunsuz hareket sâdır olmamıştır, alnım 
açıktır, çok şükür.... 

Bir nokta üzerinde tekrar durmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Madde okundu, Sayın İnan. 
ŞEFİK İNAN (Devamla) — Madde üze

rindedir, efendim. Bahis konusu olan, bankanın 
parasıdır, şahıslara ibraz edilmiş banka parası, 
Hazine alacağını kolaylaştırmak falan, diye hiç
bir şey mevcut değildir. Bu kanunla 1957 yılın
da 1958 ödenekleri, diye bankadan alınmış olan 
para banka parasıdır, Hazine parası değildir. 
Münasebetler banka ile fert arasındaki alacak -
borç münasebetinden başka bir şey değildir. 
Bunu taksite bağlayıp bağlamamak da bankanın 
bileceği bir iştir. Hazinenin alacağı Bütçe Ko
misyonunun tasarısında ikinci madde Maliye 
Komisyonu tasarısının 1 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasında «Maliyeye olan» diye bir ibare var. 
Orada bu bahis mevcuttur. Yajıi Hazine alacağı, 
11 nci devre milletvekilleri için bahis mevzudur, 
Banka alacağı ise 10 ncu devre milletvekilleri 
için bahis konusudur. 

Bunu da tekrar arz ettikten sonra bir tak
rir arz ediyorum. . Oyunuza sunulacaktır. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Turhan Bil
gin. 

TURHAN BlLGlN (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu madde üzerinde konuşan Sa
yın Şefik inan bu paraların bankanın parası 
olduğunu açıkça beyan ettiler. Ben yine kendi
lerinin Maliye Bakanlığı zamanında vukubulan 
bir tatbikatta, bu fikri o zaman savunmadığımı 
müsaadenizle açıkça anlatmaya gayret edeceğim. 
Ve bu hususta müşahhas bir misal vereceğim. 
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Bu müşahhas misali vereceğim için de üzülüyo- I 
rum. 

27 Mayıs İhtilâlinden sonra Yassıada'ya sevk-
edilen zamanın milletvekillerinden biri yani bu 
parayı Ziraat Bankasından alan milletvekille
rinden biri, almış olduğu bu paradan başka bir 
bankaya, Raybanka, borcunu ödemiş, yani ileri-
ki seneye mahsuben aldığı paradan ödemiştir. 
Maliye Vekili Şefik inan'm o zamanki görüşü 
aynen şudur : Bu para Hazine parasıdır. Şu 
hale göre bu paranın bankadan istirdadı icab-
eder demiş ve misal olarak veriyorum, Raybank-
tan bu parayı tahsil ettirmiştir. Şimdi Yüksek 
Meclisinizin çıkarmış olduğu aftan istifade eden 
bu milletvekili arkadaşa, parasını ödenmiş ola
rak bilen bu milletvekili arkadaşa, Raybanktan 
bir yazı gelmiş ve kendisi Raybank Hukuk Mü
şavirliğine davet edilmiştir. Hukuk Müşavirinin, 
Şefik Inan'm Maliye Bakanlığı zamanındaki gö
rüşü; «Bu para bankanın parası değil, Hazine
nin parasıdır. Size ödenen bu para Hazinenin 
parasından ödendiği için, siz bu borcu bize öde
menize rağmen, Hazineye aitmiş gibi biz bunu I 
ödedik. Şimdi, bu paranın ödenmesini tavsiye 
ediyoruz.» olmuştur. Ve büyük bir lütuf göster- I 
mek suretiyle ayda yüz lira olarak bu paranın I 
ödenmesini formüle etmişlerdir. Benim arz et
mek istediğim misal budur. O gün bu para Hazi
nenin parasıdır,» diye ödenmiş bir paranın kar
şılığını bankadan, Raybanktan, tahsil ettiren sa- I 
ym arkadaşımızın bugün, «Bu para bankanın 
parasıdır.» şeklindeki beyanını hayretle karşıla
dım ve bu tenakuzu işaret etmek için huzuru
nuza çıktım; hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu. 
AZÎZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu maddedeki «on sene faiz
siz* ibaresi niçin konmuştur? Bâzı arkadaşları- I 
mın söylediği gibi, alınmış değildir. Bu paralar 
diğer bankalardan veyahut Hazineden alınmış 
ve kendi şahsına tamamen sarf edilmiş borçlar I 
değildir. Bunlar millet için sarf edilen bir pa- I 
radır. Binaenaleyh milletvekilleri aldıkları bu I 
paraların hepsini kendi şahısları için sarf etmiş | 
değillerdir. O anda, yolluklar da dâhil olmak 
üzere, kendi seçim bölgelerinde millet işleri-
de para sarf etmişlerdir, Bu itibarla bu millet
vekillerinin bu borçlariyle diğer şahsi borçlar 
aynı mealde düşünülmez. Onun için bu madde- I 
de millet için sarf edilen bu paraların tekrar | 
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millet Hazinesine gireceği, malûmdur. Hattâ hu-
kukan düşünülecek olursa, belki tahsil edilenıi-
yecek olan bu paraları onlardan tahsil etmek ci
hetine gitmek ve milletvekilleri tarafından mil
let hizmetine sarf edilmiş bu borcu diğer borç
larla kıyas etmek, ödenmesi için az müddet ver
mek veya faiz istemek doğru değildir, 

Binaenaleyh, belki de, hukukan alamıyacak 
olduğumuz bu paraları Hazine için tekrar istir-
dadedebilmek bu paraları kolayca alabilmek 
ve ödiyenlere uzun bir müddet vermek için bu 
maddeye on sene müddet konmuş ve yine bunun 
için (faizsiz) ibaresi konmuştur. Sonra arkadaş
lar, bu maddedeki on senelik müddetle faizsiz 
olarak ödenmesi istenen paraların diğer banka 
ve Hazine borçlariyle bir tutulması doğru olma
sa gerek. Çünkü kendi şahsına sarf edilen para
larla millete hizmet için sarf edilen paraların 
tekrar istirdadında aynı şekil düşünülemez, işte 
onun için arkadaşlarım, bu maddeye «10 sene 
müddetle ve faizsiz olarak» ibaresi konmuştur. 
Arkadaşlarımızın maddeyi olduğu gibi kabul et
melerini rica ederim. 

BAŞKAN — Kifayet önergeleri vardır; oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde üzerinde yapılan konuşmalar

la Yüksek Meclis tenevvür etmiştir. 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Balıkesir 

Cihat Turgut 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci madde hakkında müzakere kâfidir. 

Arz ederim. 
N Erzurum 
Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde üzerinde değiştirge önergeleri vardır 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tartışılmakta olan kanunun birinci madde

sinin, şifahen arz ettiğim sebeplerden ötürü red
dini arz ve teklif ederim. 

Çanakkale 
Şefik İnan 
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ı6JyŞKAN — önergeyi reylerinize arz edi

yorum. Kabul edenler.., Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
özü : Tadil önergesi. (S. Sayısı : 361) kanun 

teklifinde 1 nci maddenin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini saygı ile arz. ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

«Madde 1. — X ve XI nci dönem T. B. M. 
Meclisi üyelerinin ödeneklerine müstenit T. C. 
Ziraat Bankasına olan borçlan % 5 faizle 10 yıl
lık taksite bağlanmıştır. Bu borçlara vâdenin hi
tamından itibaren % 5 faiz yürütülür. 

Borçlulann bu tarihe kadar yapmış olduk-
lan ödemeler ve % 6 hesabiyle ödettirilmiş olan 
faizden doğacak, alacak farkı esas borçtan indi
rilir. Tahakkuk eden faizlerden Gider Vergisi 
alınmaz ve alınmışlar varsa esas borçtan indiri
lir.» 

Gerekçe : (Âmme alacağı) şeklinde, Hazine
ce talep ve dâva edilen bu borca da, nizamî faiz 
olan % 5 faizin tatbiki, kanun ve mâdelet icabı
dır ve % 6 hesabiyle alınmış faizlerin de % 1 
farkının borçlu lehine mahsubu aynı sebeple, ma
kable teşmili, zaruridir. 

Gider Vergisinin, evvelce ödenenlerine de 
borçlu lehine mahsup gerekir. 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge reddedil
miştir. 

Bir başka önerge vardır, onu okutuyorum. 

l&illet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Müzakeresi yapılan kanun teklifinde 10 yıl

lık sürenin beş yıla indirilerek % 5 faizle beş 
müsavi taksitle ödenmesi hususunu arz ve tek
lif ederim. 

Çankırı 
Rahmi İnceler 

BAŞKAN — önergeyi oylannıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin aşağıdaki şekilde tanzimini 

arz ve teklif ederim. 
Van Antalya 

Şükrü KÖsereisoğlu Nihat Su 
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| Madde 1. — 
I X ve XI nci Dönem T. B. M. Meclisi üyele-
I rinin ödeneklerine müstenit T. G. Ziraat Bânka-
I sı ve Maliye Bakanlığına olan borçlan 10 yıl f a-
I izsiz ve masrafsız taksite bağlanmıştır. Bu borç-
i lara bankaca tahakkuk ettirilmiş faizler kaldı-
t nlmıştır. 
I Borçlulann bu tarihe kadar yapmış öldûkla-
I n ödemeler esas borçtan indirilir. 

I BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edü-
I mistir. 

I Millet Meclisi Başkanlığına 
I Tetkik ve müzakere edilmekte olan tasanya 
I aşağıdaki fıkranın ilâvesini saygı ile rica ederim. 
I «Borçlarını ödemeye başlamış olanlar da der-
I piş edilen kolaylıklardan istifade ederler.» 

I Gümüşane 
I Sabahattin Savacı 

I BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
I edilmiştir. 

I BAŞKAN — Komisyonun mütalâası? 
KOMİSYON ADINA CEMAL BABAÇ (Ko-

I caeli) — Dikkate alman iki önergeye de iştikak 
I ediyoruz. 

I BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. Mad-
I deyi bu tadillerle birlikte tekrar okutuyorum. 

MADDE 1. — X ncu ve XI nci dönem T. B. 
I M. Meclisi üyelerinin ödeneklerine müstenit T. 
I C. Ziraat Bankası ve Maliye Bakanlığına olan 
I borçlan 10 yıl faizsiz ve masrafsız taksite b$,ğ-
I lanmıştır. Bu borçlara bankaca tahakkuk etti-
I rilmiş faizler kaldırılmıştır. 
I Borçlulann bu tarihe kadar yapmış oldukla-
I rı ödemeler esas borçtan indirilir. 
I Borçlannı ödemeye başlamış olanlar da der- , 
I piş edilen kolaylıklardan istifade ederler. 

I BAŞKAN — Efendim, maddeyi, Van Milliet-
I vekili Şükrü KÖsereisoğlu ve Antalya Milletve-
I kili Nihat Su arkadaşımızın ve Gümüşane Mil-
I letvekili Sabahattin Savacı arkadaşımızın dikka-
I te aldığımız ve komisyonun iştirak ettiği öner-
I gelere göre, yani bu tadillerle oylarınıza sunu-
I yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka-
| bul edilmiştir. 
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MADDE 2. — Tahakkuk ettirilmiş olan faiz- I 

lerin bankaca ödenmiş olan vergileri borçlular
dan tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaşımız var mı ? Yok.. 

Madde hakkında bir değiştirge önergesi var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

özü: Tadil teklifi (2 nci 
madde hakkında) 

(Sayfa 361) sayılı kanun teklifinin 2 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

«Madde 2. — XI nci Dönem T. B. M. Mecli
si üyelerinin ödeneklerine müstenit Maliye Ba
kanlığına olan ilamlı ve ilamsız borçlar da 1 nci 
madde hükmüne göre aynı faiz ve taksite ve 
mahsup işlemine tabi tutulurlar.» 

Gerekçe: Eşitlikle kanun tedvini, zaruri ve 
tabiîdir. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. Maddeyi tekrar okutuyorum arka
daşlar. 

(ikinci madde tekrar okundu.) I 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenlen.. Etmiyenler... Kabul edil-
miıştir. I 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Tica
ret Bakanları yürütür. 

• BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
eden'er... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi üzerinde, lehte ve aleyh
te söz istiyen var mı? Aleyhte Sayın ihsan Ka
badayı, buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Beyler, he-
pin'ızi hürmetle ve muhabbetle selâmlarım. 

Bendeniz • hukukçu değilim. Bu para Hazi
nenindir; Ziraat Bankasının gibi tâbir ve tef- | 

3.12.1962 0 : 1 
sirlerle sizi yoracak değilim. Âlemi nizamın 
mesnedi haktır. Tekvaya yakm yegâne kuvvet 
varlık da, adalet ve haktır. Çıkardığınız kanun 
âdil olduğu kadar da âdil görünmeye mecbur
dur. Şunu size samimiyetle söylüyorum. Halkın 
sesi hakkın sesi Allah'ın sesidir. Yarın sizi so
kaklarda, meydanlarda gören ve size rey veren 
vatandaşlar, çıkardığınız bu kanunlardan dolayı 
sizleri sevimli karşılamıyacaktır. (A. P. sırala
rından gürültüler) Şu mübareket müessesenin 
itibarını sarsacaksınız. Güler yüzlerine, ak alın
la değil, endişeli ve sıkıntılı çıkacağız, istir
ham ediyorum, bu kanunu kabul etmeyin. Şu 
aziz müessesenin itibarını, hatırını sarsmayınız. 
Vatandaştan hiçbir zaman farklı bir kanun çı
karamazsınız. Vatandaş Ziraat Bankasına olan 
borçlarını veremediği şu günlerde öküzünü sa
tarken, arabasını satarken icra haciz yollariyle 
misillemelere giderken siz onlardan ayırdedici 
on senede ödiyecek, faiz de vermiyecek. Olmaz 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Kaıbadayı, ihsan Bey. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Nizam

da, kanunda, vicdan duygularında da hak yo
lunda da böyle bir kanun olamaz. Kabul etme
yiniz size istirham ediyorum. Arzum bundan 
başka bir şey değil. (Soldan, polemik yapıyor
sun, sesleri.) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmak yok, ihsan 
Bey. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Hiçbir 
zaman polemik yapmıyorum, vicdanımın sesini 
söylüyorum size. Vatandaşın sizlere vereceği no
tu haykırıyorum. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmıyalım. 
ÎHSA.N KABADAYI (Devamla) — Yarın, 

seçmenleriniz her gittiğiniz yerde bunu karşını
za tablo halinde dikecek. Polemiğe ihtiyacım 
yok elhamdülillah buraya gelmek istersem dai
ma gelebilirim. Benim siyasi yatırıma ve pole
miğe ihtiyacım yok. Bunu bilesiniz, hürmetle
rimle. (Ortadan, alkışlar) 

BAŞKAN — Lehinde ihsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

arkadaşlarım, gönül ister ki, 'büıtüın kanunlar 
konuşulurken, 'bu kanunların «onunda bu 
'muhterem ve 'aziz köylü, öküzünü ve eşeğini 
satan kadirşinas köylü hatırl'ansın. Gönül is
ter ki, bütün kanunlar çıkarılırken haktan, ada
letten ve Allah'tan bahsedilsin. Fakat, bu mem-

- 5 8 4 -
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latin yolcuları olarak, bu Meclisin içinde ettiği
miz yemime sadık kalarak, yalnız 'Başkanımızın 
getirdiği kanuna, Başkanımızın getirdiği için 
el kaldıran insanlar olarak değil, vicdanları
mızın sesine uyarak bu kanunu tasvibed'iyoruz. 
Bu Meclis bunu çıkarmakla bâzı insanların 
haklarını iade etmeyi ve Hazinenin de hakkını 
korumayı temin etmiş olacağı' için müspet rey 
vereceğimizi ifade ediyorum. (Soldan alkışlar) 
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lekette vatandaşın hak ve hürriyetlerini kısan 
ve basının, ağzına kilit vuran Tedbirler Kanu
nu çıkarılırken, dışarıda güler yüzle veyahut 
da sevimli karşılayacak vatandaşlar düşünül
müyordu. (C. H. P. sıralarından «Gümüşpala'-
ya sor onu» sesleri) 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Neden 
gocunuyorsun, sadede gel.. (Gürültüler) 

[BAŞKAN — İkiniz de llhsan'siniz; lütfen 
gürültüye 'meydan vermeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ben gayet 
soğuk kanlıyım. Dâvaya inanan insanlar dâva
larında heyecanla bağırmazlar, fikirle savunur
lar ve netice istihsal ederler. 

Muhterem arkadaşlarım. Biz, şimdi "bu ka
nunu çıkarmakla kendi yedi kudretinde olmı-
yan, bütün partilere mensup milletvekili 'arka
daşlarımızın uğramış olduğu bir gadri, hak ve 
adaleti yerine getirdiğimize kaaniiz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Ne gadri.. 
BAŞKAN — İhsan Bey, siz konuşurken sö\ 

zünüzü arkadaşımız kesmedi. Rica ederim, mü
dahale etmeyin. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Bundan ev
velki müzakerelerde çok münakaşa ettiğimiz, 
hak ve adaleti konuşturduğu için ellerim ko-
parcasma alkışladığım Hasan Erdoğan'a, han
gi hak ve adalet olduğunu, kendi pantinizden-
dir, sorun. 

Mu'hterem arkadaşlarım, bu /kanunu yatırı
lma vasıta etmeden sizlere hitabediyorum. Ko
misyonda bu kanunun müzakeresi yapılırken 
bugün burada konuşan arkadaşlarımız ve ko
misyon başkanınız, partim 'mensuplarını bu ka
nunun edbabı mucibesinde faiz verilmemek ge
rektiğine ikna yolunda ve bu kanunun böyle 
çıkmasını temin için büyük gayret sarf etmiş
lerdir. Komisyon azalarını, diğer partilere men
sup azaları, ikna etmişler ve bu kanuna imza 
koydurmuşlardır. (Soldan, «doğru» sesleri) 

Komisyonda buradaki gibi konuşmayan, 
orada 'bu kanunu savunan, komisyonda «kendi
lerine mensup milletvekillerinin bu hakkını 
omuzlayanlarm efkârı umumiye huzuruna ge
len şu meselede nasıl polemik yaptıklarının ve' 
bu güzel kanunların nasıl siyasete âlet ettikle
rinin en güzel delilini gördünüz. (Soldan al
kışlar) Biz; hiç'bir zaman, kanunları vasıta ola
rak seçmene mal edecek değiliz. Hak ve ada-

BAŞKAN — .Efendim, tasarının leh ve aley
hinde konuşmalardan sonra, bâzı arkadaşlarımız 
tarafından kanunun açık oya arz edilmesi hak
kında verilmiş, onbeş imzadan fazla bir önerge 
vardır. 

Ancak, verilen önergelerle masrafların alın
maması kabul edildiğinden, İçtüzüğün 135 nci 
maddesine göre, Başkanlık Divanı Kanunu esasen 
açık oyunuza sunacaktır. . ' 

Kanunun tümünü açık oylarınıza sunuyorum. 
Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konsorsiyoma iştirak eden Hükümet üyeleri

nin müzakereler hakkında Meclise izalhat verme
lerini rica ederiz. 

Zonguldak Giresun 
Yusuf Ziya Yücebilgin Ali Cüceoğlu 

BAŞKAN — Efendim, bâzı arkadaşlar kon
sorsiyum çalışmaları hakkında Hükümetten iza
hat istiyorlar. Hükümet üyelerinden izahat ver
meye hazır olan var mı? Maliye Bakanı izalhat 
verebilecekler mi? Şayet Maliye Bakanı Ferid 
Melen Bey hazır değillerse bu izahatı başka bir 
birleşime bırakabiliriz. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hak
kında söz. istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim; bir önerge verünrş-
t'ir. önergeyi okuttum. Hükümete de konuşmak 
isteyip istemiyeceğini, hazır olup olmadığını so
racağım. 

COŞKUN KIRCA (l.ıtaribul) — Ifaul hak
kında, önengenin usulü hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — önergenin usulü hakkında söz 
veremem, önergenin lisulü olmaz Coşkun Bey. 

Şimdi Hükümete soruyorum; Ferid Melen 
Beyefendi, cevap vermeye hazır mısınız? Eğer 
hazır değilseniz gelecek Birleşime de bırakabili
riz. 

— 585 — 
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MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Mulhterem arkadaşlarıın, Hükümet azalarından 
ikisi tbenüz Paris'ten dömmüş bulunuyorlar. Za
ten kendileri de bu meseleler için gitmişlerdi. Ay
rıca bü meselelerle ilgili olaraktan Yüksek Mec
lis^ de mâruzâtta bulunacaklardır. Eğer izin ve
rirseniz ıbu mâruzâtları arasında da konsorsiyum
la ilgili olarak istenilen bilgi verilecektir. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet, bu mevzuu üzerinde 
konuşmaya hazır olmadığı için gelecek birleşimde 
arkadaşlarımızın istemiş, oldukları dilekleri yeri
ne getirmeye çalışacaklardır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, ekseriyet hakkında bir önergem vardı, hâlâ 
okutmadınız. 

BAŞKAN — Muhterem efendim, oylama es
nafında bu önergenizi okutamazdım. Hem, içtü
züğün âmir hükümlerine göre 5 kişi ayağa kal
kar «ekseriyet yok» der, bu işte olup biterdi. 

İHSAN KABADAYI (IKonya) — Ben öner
gemi çok daiha evvel vermiştim. 

BAŞKAN — Bana oylama sırasında geldi. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Hayır 

efendim, daiha evvel verdik. 

BAŞKAN — Şimdi bu 5 arkadaş ayağa kal
kıp söyleyin. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Oylama
dan beş dakika eıvvel önergemizi vermiştik. 

BAŞKAN — Sayın Kalbadayı, endişenize ma
hal yok. Eğer ekseriyet yoksa, nisabı katî olma
dığı için bu kanunun oylamasının gelecek celse
ye kalacağını arz ederim. Siz endişe buyurmayın. 

3. — Muvazzaf subay ve askerî memurlara 
verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi But-
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çe Komisyonu raporu (1/94) (S. Sayısı : 65 e 
ek) [Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 1962] (1) 

BAŞKAN — Senato tezkeresini okutuyorum. 
(C. Senatosu Başkanlığının tezkeresi okundu.) 
BAŞKAN — Bütçe Komisyonu yerini alsıa. 

(Bütçe Komisyonundan kimse yok sesleri) 
IBBAHIM ÖKTEM (Bursa) — Bek Bey; 

esasen ekseriyet de yok. 
BAŞKAN — Ekseriyetin mevcudolmadığım 

ifade için beş arkadaş ayağa kalksa da, yok
lama yapıp ekseriyetin ımevcudolup olmadığını 
biz de anlasak. 

Bütçe Komisyonu üyeleri salonda ımevcudol-
madığı için tasarının müzakeresini gelecek Bir
leşime bırakıyorum. 

Şimdi, beş arkadaşımız ayağa 'kalkarak ek
seriyetin mevcudolmadığım iddia ediyorlar. Bu 
vaziyet karşısında yoiklama yaptıracağım. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan iarkaidaş 

var mı? (Yok sesleri) Oylama işlemi bitmiştir. 
BAŞKAN — Ankadaşlar; X ve XI nci Dö

nem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödeneklerinden mütevellit Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasına ve Maliye Bakanlığına olan 
borçlarının 10 yıl faizsiz taiksite bağlanmasına 
ve tahakkuk etmiş faizlerin kaldırılmasına dair 
kanun teklifinin oylanmasına 181 arkadaşımız 
katılmış, neticede, (123) ikabul, (44) ret, (14) 
çekinser oy çıkmıştır. Aranılan nisap temin 
edilemediği için gelecek Birleşimde oylama tek
rar edilecektir. 

Yapılan yoklamaya göre ekseriyet olmadığı 
anlaşıldığından, 5 Aralık Çarşamba günü saat 
14,00 de yapılacak T. B. M. M. toplantısını mü
teakip toplanmak: üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,85 

(1) S. Sayısı 65 e ek basmayazı tutanağın 
sonundadır. 
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6. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SORULAR 

1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Gü
ler'in, Orman Genel Müdürüne, görevi süresin
ce, ne kadar yolluk ve yevmiye ödendiğine dair 
yazık soru önergesi, ve Tarım Bakanı Mehmet 
tzmen'in yazılı cevabı (7/188) 

26 . 9 . 1962 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Tarım Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâleti
nizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Afyon Milletvekili 

Şevki Güler 

1. Orman Umum Müdürü Ali Karaağaç'a, 
vazifeye başladığından bugüne ka,dar, ne kadar 
yolluk ödenmiştir? 

2. Orman Umum Müdürü seyahatlerinde 
resmî -misafirhanelerden istifade etmiş midir; 
istifade etmiş ise ikamet yevmiyeleri ne şekilde 
tahakkuik ettirilmiştir? 

T. C. 
Tarım Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 1201 

30 . 11 . 1962 

özet : Afyon Karahisar Milletve
kili Şevki Güler'in, yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi.: 29 . 9 . 1962 tarih ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Md. 7 - 188 - 3163 - 15519 sayılı ya
zıya : 

Orman Genel Müdürüne, görevi süresince ne 
kadar yolluk ve yevmiye verildiğine dair Af
yon Karahisar Milletvekili Şevki Güler tara
fından verilen yazılı soru önergesi üzerine key
fiyet tetkik olundu. 

Orman Genel Müdürü Ali Karaağaç bu va
zifeye başladığı 6 . 9 . 1960 tarihinden bu yana 
yurt içindeki vazife seyahatlerine karşılık ola
rak 5451.01 lira yevmiye tediye olunduğu, 

P. O. A. Avrupa Ormancılık Komisyonunun 
İtalya'da yaptığı toplantıya iştiraki sebebiyle 
3 286.24 lira vesait ücreti 3 456.00 lira seyahat 
yevmiyesi verildiği, 

Bakanlık Müsteşarlığı Başkanlığında İsrail'e 
gönderilen Kurula iştiraki sebebiyle seyahat 
dolayısiyle 1 864.00 vesait ücreti ve 3 147.88 
lira seyahat yevmiyesi ödendiği evrakı ımüsbite-
nin tetkikinden anlaşılmıştır. 

Bakanlığın orman teşkilâtında resmî mi
safirhane bulunmadığından adı geçen Genel Mü
dür seyahatlerinde böyle bir misafirhaneden isti
fade etmemiştir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Tarım Bakanı 

Mehmet îzmen 

2. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, 
Hükümet programında vadedilen mahallî se
çimlerin bugüne kadar yapılmaması sebebine 
dair Başbakandan yazılı soru önergesi ve Baş
bakan adına İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Beka-
ta'nın yazılı cevabı. (7/190) 

Ankara, 28 . 9 . 1962 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıda yazılı sorumun Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi arz ve rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Hilmi Okçu 

1. İkinci Karma Hükümetin Yüksek Mec
liste güven oyu alması sırasında Sayın Hü 
kümet Reisi Mahallî seçimlerin mutlaka bn 
sene içinde yapılacağı hususunda teminat ver 
iniştir. Hük:i)i.et iş başına gelmesinden itiba
ren 3 aya yakın bir zaman geçmiş olmasına 
rağmen bu seçimlerin yapılacağı hakkında bir 
işaret mevcut değildir. 

Demokratik nizamın ilk Kaidesinin seçim 
olduğunu izaha lüzum bulunmadığına ve Ana
yasa hükümlerini tafsilinin zaidolduğuna ve 
mahallî «Seçimlerin yapılmasında sayısız millî 
menfaatler)» bulunduğuna nazaran bu hususta 
Hükümetçe ne düşünülmektedir? 

2. Karma Hükümet güven oyu esnasında, 
«Mahallî seçimlerin mutlaka bu sene yapılacak
tır^ sözünde kararlı mıdır? 

Bugüne kadar mahallî seçimlerin yapılma
ması sebepleri nelerdir? 
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T. C. Ankara 

içişleri Bakanlığı 23 . 11 . 1962 
Mahallî İdareler 

Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : 2. D. Rs. Mua. 

621 - 302 - 14/22965 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun «Ma

hallî seçimlerin bu sene yapılıp yapılmıyacağı» 
hakkındaki yazılı soru önergesine Başbakan 
adına cevap arz ediyorum. 

Mahallî idarelere aidolmak üzere : 
1. Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 

vo ihtiyar heyetleri teşkiline dair kanun ta
sarısı hazırlanmış ve MecL'se takdim olunmuş
tu.'. 

2. il genel meclisi, belediye ve köy muh
tar ve ihtiyar meclisi üye seçim kanun tasa
rıları da hazırlanmış olup yakında Meclise su
nulacaktır. 

Bu duruma göre, mahallî seçimlerin yapılma 
tarihi Meclis tarafından tâyin edilmiş olacaktır. 

Arz ederim. / 
içişleri Bakanı 

Hıfzı Oğuz Bekata 

3. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
FAO yiyecek fazlalığından faydalanma ko
nulu tavsiye hakkında ne düşünüldüğüne dair 
Başbakandan yazılı soru önergesi ve Dışişleri 
Bakanı Feridun Cemal Erkin'in yazılı cevabı. 
(7/195) , 

Ankara, 6 . 10 . 1962 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saade Duyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Tunceli M*lletvekili 
Fethi Ülkü 
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T. O. 

Dışişleri Bakanlığı 30 . 11 . 1962 
Dairesi Genel Md. 73 

700. 764 - D7/1 -

Konu : Tunceli Milletvekili Fethi 
Ülkü'nün önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Millet Meclisi Başkanlığınca Başba

kanlığa gönderilen 11 Ekim 1962 tarihli, ve 
7 - 195/3303/16178 sayılı yazı. 

«Dünya gıda yardım programına Hükümet
lerin cömertçe iştirakij» konulu Avrupa Konseyi 
Istişari Meclisinin 322 sayılı Tavsiyesi hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Tunceli Milletvekili 
Fethi Ülkü'nün, Başbakanlık tarafından ce
vaplandırılması isteğiyle, Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderdiği yazılı soru önergesinin 
cevabı ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

Feridun Cemal Erkin 

Avrupa Konseyi Istişari Mecisinin 322 sayılı 
tavsiyesi 

FAO ve Birleşmiş Milletler eski Genel Sek
reteri tarafından teklif edilen «Dünya Gıda 
Yardımı Programı» na hükümetlerin cömertçe 
iştirak etmeleri hakkındaki 322 sayılı Tavsiye 
İsti sari Meclisin 18 Mayıs 1962 tarihinde 
yaptığı toplantıda kabul edilmiştir. 

Bu gaye ile başlangıçta 100 milyon dolarlık 
bir fon tesisini hedef tutan bahis konusu 
programa Amerika Birleşik Devletleri 40 mil
yon dolarlık bir meblâğ ile katılmakta olup, 
diğer Konsey üyeleri cömertçe katılmaya da
vet edilmişlerdir. 

Gittikçe nüfusunun artması karşısında zirai 
mahsûl ihtiyacının bir kısmını dış yardımlar-
lan temin etmek ve ihracatını süratle geliştir
mek mecburiyetinde bulunan memleketimizin 
tam bir yardımcı Devlet sıaftiyle mevzubahis 
programa katılması mümkün görülmemektedir. 

Ancak, 'mezkûr programa mütevazi bir işti
rak uygun mütalâa edildiğinden, kuru üzüm, 
kuru incir ve şeker gibi istihsal maddelerimiz
den 20 şer 30 ar ton verilmek suretiyle dünya 
piyasası fiyatlarına göre 15 ilâ 20 000 dolar 
civarında bir iştirak takarrür eylemiştir. 

. T Soru : 
Avrupa Konseyi Istişari Meclisi tarafından 

18 Mayıs 1962 tarihinde kabul edilen ilişik 322 
sayılı ve FAO yiyecek fazlalığından fayda
lanma konulu «Tavsiye,» hakkında Hükümetin 
görüşü nedir? Bu hususta ne gibi tedbirler 
alınmıştır? Ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 
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Konsey nezdindeki Daimî Temsilcimize ya- I 

karda mâruz mütalâa çerçevesinde talimat gön
derilmiştir. 

4. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, 
bir Avrupa Bilim politikası hususunu müzakere 
etmek ve tekliflerde bulunmak üzere bir Avrupa 
Konferansının tertiplenmesi hakkında ne dü
şünüldüğüne dair Başbakandan yazılı soru öner
gesi ve Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Er-
kin'in yazılı cevabı (7/196) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına yüksek 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Fethi Ülkü 

Soru : 
Avrupa Konseyi îstişari Meclisi tarafından I 

17 Mayıs 1962 tarihinde kabul edilen 320 sa- I 
yılı ve «Bir Avrupa Bilim politikası hususunda 
müzakere etmek ve tekliflerde bulunmak üzere 
Bakanlar seviyesinde bir Avrupa Konferansı
nın tertiplenmesi;» konulu (Tavsiye) hakkında 
Hükümetin görüş ve düşüncesi nedir? Bu hu
susta ne gibi teşebbüslere girişilmiştir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 30 . 11 . 1962 
Dairesi Genel Md. 
700. 764 - D7/1 - 75 

Komi : Tunceli Milletvekili Fethi 
Ülkü'nün önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığınca Başba

kanlığa gönderilen 11 Ekim 1962 tarihli ve 
7 - 196/3304/16179 sayılı yazı. 

Avrupa ilim ve siyasetini tetkik ve teklif 
etmekle görevli Bakanlar seviyesinde bir kon
feransın tertiplenmesi hakkında ne düşünül
düğüne dair, Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'
nün, 'Başbakanlık tarafından cevaplandırılması 
isteğiyle, Millet Meclisi Başkanlığına gönderdiği 1 
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yazılı soru önergesinin cevabı ilişik olarak tak
dim kılınmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı 

Feridun Erkin 

Avrupa Konseyi îstişari Meclisinin 320 
sayılı tavsiyesi 

Avrupa ilim ve fen siyasetini tetkik ve tek
lif etmekle görevli Bakanlar şivesinde bir kon
ferans tertibi hakkındaki 320 sayılı Tavsiye 
îstişari Meclisin 17 Mayıs 1962 tarihinde yap
tığı toplantıda kabul edilmiştir. 

10 Eylül 1962 tarihinde yapılan Bakan de
legelerinin 113 ncü toplantısında Tavsiyenin 
görüşüldüğü sırada, muhtelif delegeler, işin 
prensibine muhalif olmadıklarını bildirmekle 
beraber, konunun arz ettiği teknik güçlükleri 
ifade etmişlerdir. 

Müzakereler sonunda, Tavsiye metninin son
radan Kültürel İş Birliği Konseyine havale edi
leceği tasrih olunarak, 8 - 13 Ekim 1962 tar'İl
leri arasında Roma'da toplanan III ncü Millî 
Eğitim Bakanları Konferansının mütalâasının 
alınmasına ve yine mütalâa talebi ile meselenin, 
Kültürel tş Birliği Konseyi çevresindeki teknik 
komitelerden birisi olan «Yüksek öğretim ve 
Araştırma Koimtes'j» ne intikal ettirilmesine 
karar verilmiştir. Daimî temsilcimiz de bu 
görüşe katılmıştır. 

Millî Eğitim Bakanları Konferansı ve Yük
sek öğretim ve Araştırma Komitesi tarafından 
verilecek mütalâaların ışığı altında, meselenin 
Delegeler Komitesinin mütaakıp toplantıların
dan birinde tekrar ele alınması kararlaştırıl
mıştır. 

5. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Av
rupa Konseyi îstişari Meclisi tarafından 17 .5 . 
1962 tarihinde kabul edilen 321 sayılı rapor hak
kında ne düşünüldüğüne dair Başbakandan ya
zılı soru önergesi, ve Dışişleri Bakanı Feridun 
Cemal Erkin'in yazılı cevabı (7/198) 
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8 . 10 . 1962 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Barbakan tarafın-
dan yaztfı olarak cevaplandırılmasına delâlet Du
yurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Tunceli Milletvekili 
Fethi Ülkü 

Soru : 

Avrupa Konseyi îstişari Meclisi tarafından 
17 Mayıs 1962 tarihinde kabul edilen 321 sayılı 
ve Avrupa Sivil Havacılık Dördüncü toplantı
sında sunulan, rapora cevap teşkil eden «Tavsiye» 
hakkında Hükümetin görüşü nedir? Bu hususta 
ne gibj tedlbirler almıllması düşünülmektedir. 

T. C. 
Dilişleri Bakanlığı 30 .11.1962 

700.?e4-rv"/l-T4 Dairesi ön. Md. 

KtoTİf : Tunceli Milletvekili Fethi 
Ülkü'nün önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îllgi : Millet Meclisi Başkanlığınca Başbakan

lığa gönderilen 11 Ekim 1962 tarihli ve 7498-
3306/16181 sayılı yazı. 

Avrupa Konseyi îstişari Meclisinin 17 Mayıs 
1962 tarihinde kabul edilen 321 sayılı tavsiyesi 
hakkınca ne düşünüldüğüne dair, Tunceli Millet
vekili Fetihi Ülkü'nün Başbakanlık tarafından 
cevaplandırılması isteğiyle Millet Meclisi Baş
kanlığına gönderdiği yazılı soru önergesinin ce
nabı ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

'Saygılarımla arz ederim. 

Dışişleri Bakanı 
Feridun 'Cemal Erkin 

Avrupa Konseyi İBtişari Meclisinin 321 sayılı 
tavsiyesi 

Avrupa Sivil Havacılık Komisyonunun 4 ncü 
toplantı raporuna dair 321 sayılı Tavsiye, îstişari 
Meclisin 17 Mayıs 1962 tarihinde yaptığı toplan
tıda kabul edilmiştir. 

ıSivil Havacılık Komisyonunun 4 ncü ve daha 
evvelki toplantılarında ka'bul edilen muhtelif tav
siyelerin yürürlüğe konulması için Hükümetler 
tarafından alınan tedbirlerin Genel Sekreterliğe 

Ibild'irilmasi Delegeler Toplantısında kararlaştı
rılmıştı. 

Bu "konuda Ulaştırma Bakanlığından temin 
edilen bilgiler, Daimî Temsilciliğimiz aracılığı ile 
Genel Sekreterliğe duyurulmuştu. Bugüne kadar 
9 üye bu malûmatı teinin etmiş olup, bütün üye
ler görüşlerini bildirince keyfiyet îstişari Meclise 
arz olunacaktır. 

Hükümetimizin anılan tavsiyede ileri sürülen 
hususlar hakkında mütalâası aşağıda mâruzdur : 

2. Avrupa Konseyi ile Avrupa Sivil Hava
cılık Komisyonu arasında iş birliğine özel bit' 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

3. Seyahat belgelerine ve yalbancı döviz tah
ditlerinin hafifletilmesine dair tavsiyelerle ilgili 
olarak gerekli kolaylığı temin edecek tedbirler 
Maliye Bakanlığı tarafından alınmaktadır. 

4. Hava alanlarında sağlık kontrol formali
telerinin kaldırılmasına dair komisyonun 14 sa
yılı tavsiyesi çerçevesinde «Serbest Sağlık Bölge
leri» anlaşmalarına iştirake davet konusu, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca takibedilmekte-
dir. 

6. Uçak şirketleri arasında ekonomi ve işlet
me alanlarında tezahür elden iş birliği temayülü 
sempati ile karşılanmakta ve istikbaldeki faali
yetlerle ilgili olarak alınacak kararların, uçak sa
tmalına ve mübadelesi ile, bakım sahalarını da 
ihtiva etmesi hususundaki îstişari Meclis temen
nisi Hüküm'ettilmi'zee de paylaşılmaktadır. 

7. Yolcu, yük ve posta nakliyesini temin 
eden Avrupa hava servislerinin liberalizasyönunu 
ve iş .birliğinin inkişaf ettirilmesini temine matuf 
prensiplerin ehemmiyeti kaJbul edilmekle beraber, 
bu prensiplere tarafımızdan şimdilik ihtirazi ka
yıt işleri sürülmüş ve meselenin «önce iş birliği, 
sonra liberalizasyon» u sağlıyacak şekilde ele 
alınması, bilhassa küçük memleketler bakımından 
uygun görülmüştür. 

8. Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı 
ile Avrupa SMl Havacılık Komisyonu arasında 
Bakanlar seviyesinde iş birliği yapılmasını uy-
-gun mütalâa ediyor ve hava alanları ile şehirler 
arasında yapılan nakliyata dair komisyonun 30 
«sayılı tavsiyesini muvafık buluyoruz. 

9. a) Mezkûr komisyonun tavsiyelerinden 
kanun ve mevzuatımıza uygun olanların derhal 
uygulanıması için gereğine tevessül edilmiştir. 

Ib) Avrupa hava nakliyatı liberasyonunun 
esasını teşkil edecek çok taraflı bir anlaşmaya dâ-
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hil edilecek kaideleri en kısa zamanda gerçekleş
tirmek için ilgili Bakanlıklar arasında temas ve 
Çalışmalara başlanmıştır. 

c) Teknik, ticari ve malî alanlarda iş birliği 
yapılması zaruret ve müstaceliyetine inanılmakta 
ve millî şirkete telkinde bulunulmaktadır. 

3.12.1962 0 : 1 
•d) îstiişari Meclisin bu tavsiyesi üzerine, ha

va Nakliyatını/Kolaylaştırma MiUÎ Komitesi 2 ve 
23 Ağustos 1962 tarihlerinde iki toplantı yapmış 
ve alman kararlar Avrupa Konseyi Genel Sekre
terliğine duyurulmak üzere, Konsey nezsdindeiki 
Daimî Temsilciliğimize bildirilmiştir. 

>€İ< ...... 
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X ve XI nci Dönem T. B. M. Moclisi üyelerinin ödeneklerinden mütevellit T. 0. Z'roat. Bankacı ve 
Maliye Bakanığına olan borçlan"in 10 yıl takıito bağlanmasına ve tahakkuk etmiş falzlsrin kaldı

rılmasına dJr kanun teki fine verilen oyların sonucu 
(Yetersayı yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : ı 81 

Kabul edenler : \?3 
Reddedenler : 44 

Çekinserler : 14 
Oya katı İm ly anlar : 263 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Ak Umur 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçüktc-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Savrım 
îbrahiın Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Gündür 

ANKARA 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet üstün 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydıneer 
Melâhat Gedik 
Nedim Mü ren 
Reşat; 0zarda 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 

Cihat Turgut 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
BOLU 

Puat Ümit 
BURDUR 

Mehmet ö/.hvy 
BURSA 

Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tiirkel 
ismail Yılmaz 
liaha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Sinan IV»sna 
Mehmet Çoban oğlu 
.İbrahim Koca t ürk 
Remzi Şenol 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Alp Dojran Şen 

EDİRNE 
Talat Asal 
11 ha m i Ertem 
Nazmi özojhıl 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ilürrcm Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytiııoğlu 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Nizamottin Erkıncn 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin lîcroketoğb 
Ahmet Sırrı Hocaoğliı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
I »urlıaıı Hozdoğaıı 

İSPARTA 
Ali ihsan Halım 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoglu 
Mahmut Kıza Dertan 
Nurettin Hulak 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
İsmail Hakkı Tekinel 
IFiisamottin Tiyanşan 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Saim Kaygan 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Koru al Güven 
Sırrı öktora. 
Itıza Yalcın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref O ura 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Cümüşpala 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâcddin Eriş 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
R-üştü özal 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Rauf Ki ray 

MALATYA 
II. Avni Aksit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çaylar 
Şevket Raşit Ilatiboglu 
Ilurrem Kubat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Scyfi Giinostan 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 
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MUŞ 
Sami öztürk 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Alta Topaloğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikımet Güner 

M. Meclisi B : 12 
öevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 

SİNOP 
Haşim Tan 

3.12.1962 0 : 1 
SİVAS 

Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 
Selâhattdn Güven 

Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 

URFA 
Kadri Enopan 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
Hüseyin Atamam 
Nihat Berkkan 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

BALIKESİR 
Fennî îslimyeli 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahtai İnceler 

ÇORUM 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Tahsin Telli 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naiım Tirali 

aÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

İSTANBUL 
Ali Oogkun Kırca 

İZMİR 
Şeref Ba'kşık 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KONYA 
irfan Baran 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 

NEVŞEHİR 
Ramazan Deminsoy 

NİĞDE 
Asım Eren 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Uyas Kılıç 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TRABZON 
Ali ŞaMr Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Çekimserler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 

ANKARA 

Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 

AYDIN 
ismet Sezgin 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 

KONYA 
Ahmet Gürlkan 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
YaJkup Yakut 
Nahit YenişeihMioğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 

ADANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
Hasan Aksay 

[Oya katıbmyarilar] 
ADIYAMAN 

Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 

ŞevM Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 
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AĞRI 
Kerem özean 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpacuoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
(î.) 

Bülent Boevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
ibrahim Sıtkı Ha/tip-
oğlu 
ibrahim îmirzalıoğlu 
Emin Pa'kstit 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 
(B.) 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Bafet Eker 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Gökhan Bvliyaoğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 

Melhmöt Tiritoğlu 
BİLECİK 

Sadi Bdnay 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

M. Meclisi B : 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Dennir 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Nadir Yavuakaû 

BURSA 
Sadrettin ;Çanga 
Ekrem Paiksoy 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bal
kan V.) 

ÇORUM 
Nuri Aihıskaihöğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
ismail Entan 
Hüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DltfARÖÂ&İR 
Şehmus Aralan 
Hilmi Güidoğân 
Recai Isikenderoğlu 
Vefik Pdırinçcioğlu 

EDİRNE 
Stöleym'an Bilgen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
öımer Faruk Saiıaç 
Kemal Saitır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
N'aei Yıldırım 

12 3.12.1962 0 : 1 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Gıyasetttin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüeeoğlu 
ibrahim Ethem. Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nuredddn özdemir 

HATAY 
Abdullah CiUi 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

Mehmet Ali Arslan 
Yahya Denmaneı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
ihsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başar'aoı 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli (Bşk. 
V.) 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evreoı 
Orhan Eyüboğlu 

Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Vahyi özârar 
Ilhami Sanear (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
SaJbri Vardarh 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 
Arif Eramga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Neoip Mirkelâuıoğlu 
Şinaad Osuna 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğahçay 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdibmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Vedat Âli Özkan 
Melhmöt Sağlaım 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 
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KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldaıı Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Baş
kan V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 

KÜTAHYA 
Ahmet; Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin1 Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başba
kan) 
Halil Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 

M. Meclisi B : 12 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Osık&j 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alioan (B.) 
Hami Tezkan 
Yusuf ülusoy 

3.12.1962 O 
SAMSUN 

Ali Fuat Alişan 
Fevzi Geveci 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp 
(I. ti.) 

Osman Şahinoğlu 
SİİRT 

Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Alitay 
Rahmi Çeltefcli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlv 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
At alay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Taihtiakıtlıç 

VAN 
Muslih Görentaş 
( t Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
(t Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Rainiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

1 
1 
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Dönem : 1 O E A A İ S 
ı M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı 0 0 © Ö R Toplantı: 1 

Muvazzaf Subay ve Askerî memurlara verilecek elbise 
ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna ek kanun 
tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 

ile Millet Meclisi Bütçe Komisyonu raporu"(1/94) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 9 . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1/94,854,3628 

C. S. : 1/42 - 628 
MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 19 . 4 . 1962 tarih ve 854 - 3628 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Muvazzaf subay ve askerî memurlara verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna 

ek kanun tasarısının Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağlı metni Cumhu
riyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 9 . 1962 tarihli 85 nci Birleşiminde aynen kabul edilerek ili
şikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu 
Başkanı Y. 

Not : Bu tasarı açık oya sunulmuş olup, 71 kabul, 15 ret, 5 çekinser ve 5 boş olmak üzere 96 oy 
kullanılmış ve kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Komisyonu 11 . 10 . 1962 
Esas No. : 1/94 
Karar No. : 91 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Cumhuriyet Senatosunun 20 . 9 . 1962 tarihli 85 nci Birleşiminde kabul edilen «Muvazzaf su
bay ve askerî memurlara verilecek elbise ve teçhizat hakkında» 4608 sayılı Kanuna ek kanun tasa
rısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla incelendi ve görüşüldü. 

Yeniden subay nasbedilenlere, 4608 sayılı Kanun hükümleri icabı olarak verilmekte olan elbise 
ve teçhizat meyanmda bir de ordu tipi tabanca verilmesi hakkındaki kanun tasarısı komisyonu
muzda evvelce incelenmiş ve uygun mütalâa edilmiş iken Yüksek Meclis tarafından reddedilmişti. 

Kanun tasarısı, Cumhuriyet Senatosunda görüşülmesi esnasında Millet Meclisinin ret kararına 
uyulmıyarak komisyonumuzun tadili veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Bu defa komisyonda cereyan eden müzakerelerden sonra, evvelce hazırlanmış bulunan rapo
rumuzu değiştirecek esaslı bir sebep görülmediğinden Cumhuriyet Senatosunca kabul edilen metnin 
aynen kabul edilmesi uygun görülmüştür. 
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Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Adana 
Muhalefet şerhim ilişiktir. 

H. Aksay 

istanbul 
E. Ülker 

Maraş 
E. Kaplan 

Başkan V. 
Elâzığ 

ff. Müftügil 

Aydın 
1. Sezgin 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Siirt 
A. Yaşa 

C. 
İmzada 

Sözcü 
Ordu 

A. ff. Onat 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Konya 
R. özal 
Sinop 

M. Alicanoğlu 

Yozgat 
Sungur 
bulunamadı. : 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilffehan 

Hatay 
Ş. İnal 

Konya 
C. Yılmaz 

Sivas 
M. Vural 

MUHALEFET ŞERHİ 

Subaylarımıza hazarda da hizmetin lüzumu hallerinde tabanca verilmektedir. Bu itibarla ikinci 
bir tabancanın da şahsına hediyesinin lüzum ve zaruretine kaani değilim. 

Kanun tasarısının yayımı tarihinden yürürlüğe girmesine rağmen geçici madde ile, 30 Ağustos 
1959 tarihinden itibaren muvazzaf subay nasbolunanlara da teşmil edilmesi, daha önce subay olan
ları dışında bırakmakla bu geçici maddenin adaletsizliğe vücut vereceği kanaatindeyim. 

Bu tarih tesbitindeki sübjektifliğinde prensip olarak aleyhindeyim. 
Adana Milletvekili 

Hasan Aksay 

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ 
METÎN 

Muvazzaf subay oe askerî memurlara verilecek 
elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı Kanuna 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren yeniden nasbolunan subaylarla, hazar
da muvazzaf sınıfa nakledilen yedek subaylara 
ve subay sınıfına geçirilen assubaylara bir de
faya mahsus olmak üzere kılıfı yedek şarjörü, 
harbisi, tarifnamesi, iki talim mermisi ve yirmi 
beş aded harb mermisi ile birlikte birer aded 
ordu tipi tabanca verilir. 

GEÇİCİ MADDE — 30 Ağustos 1959 tari
hinden itibaren muvazzaf subay nasbolunanlar 
da birinci madde hükümlerinden istifade eder
ler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

M. Meclisi ( S. Sayısı : 65« ek ) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

ONİKİNCİ BİRLEŞİM 

3 . 12 . 1962 Pazartesi 

Saat: 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Konya Milletvekili Ömer Kart'in, Di
lekçe Komisyonundan istifa ettiğine dair öner
gesi (4/126) 

2. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gürer 
ve iki arkadaşının, 3460 sayılı Kanuna ek ka
nun teklifinin geriverilmesine dair önergesi 
(2/99) (4/127) 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Rifat Öçten'in dönüşüne ka
dar kendisine Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Yusuf Azizoğlu'nun vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/431) 

4. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Din-
çer'in vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/432) 

5. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin, dönüşüne kadar 
kendisine, Basın - Yayın ve Turizm Bakanı Ce
lâl Karasapan'ın vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/433) 

6. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ta
rım Bakanı Mehmet îzmen'in dönüşüne kadar 
kendisine, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yu
suf Azizoğlu'nun vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/434) 

B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONACAK İŞLER i 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Kastamonu Milletvekili ismail Hakkı 

Yılanlıoğlu'nun, bu dönemde liseyi bitirip de 
üniversite ve yüksek okullara giremiyen öğren- | 
ci adedine ve bunlar hakkında ne düşünüldüğü- I 
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/384) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne gibi tedbirler alındığına ve gece üniversitesi 
ile gece yüksek okulları açılması hakkında ne 
gibi çalışmalar olduğuna dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/386) 

3. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık 
sebebiyle, kredili olarak verilen buğdayın be
delinin alınmaması hususunda ne düşünüldüğü
ne dair Başbakandan sözlü sorusu (6/405) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli Ba-
şaran'm, Afyon Karahisar'm Sandıklı ilçesi 
Polis Karakolunda bir vatandaşa işkence eden
ler hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/412) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Belediyesi imar Müdürlüğü tarafın
dan, inşaat projelerinin müracaat tarihinden 
itibaren 1 ay geçmedikçe tasdik edilemiyeceği 
hakkında bir karar alındığının doğru olup ol
madığına dair içişleri ve İmar ve iskân Bakan
larından sözlü sorusu (6/416) 

6. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
etrafa mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkın
da ne düşünüldüğüne dair Bayındırlık, içişleri 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/417) 

7. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-
nun, basında raslanan sol ve komünizan neşri-
yat karşısında ne gibi tedbirler düşünüldüğüne 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/419) 

8. — Erzurum Milletvekili Ertuğrul Akça'-
nın, resmî liselerin öğretmen durumlarına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/422) 

9. — Maraş Milletvekili (Kemal Bağcıoğlu'-
nun, Millet Meclisi Genel Kurulunun 12 . 9 .1962 
tarihli 115 nci Birleşiminde gündem dışı yapılan 
görüşmelere dair Milfllet Meclisi Başkanından 
sözlü sorusu (6/423) 

10. — Gaziantep Milletvekili Ali ihsan Gö-



ğüş'ün, tekzip hususunda görevini kötüye kul
lanmış bulunan Ankara İkinci Sulh Ceza Hâ
kimi hakkında ne gibi bir işlem yapıldığına 
dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/424) 

11. — Kastamonu Milletvekili Osman Ok
tay'ın, Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı (Mer-
güze bucağı Jandarma Karakolunda Ali Tınık 
ve arkadaşlarına kanunsuz işlem yapıldığının 
doğru olup olmadığına dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/425) 

12. — İstanbul [Milletvekili Mahmut Rıza 
Bertan'm, hakkında Meclis soruşturması açılan 
Mehmet Baydur'un vazifesine devamda bir sa
kınca görülüp görülmediğine dair Dışişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/426) 

13. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Türk vatandaşına Avrupa İnsan Haklan Ko
misyonu ile Divanına 'müracaat hakkının tanın
maması sebebine dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/428) 

14. — Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurde-
reli'nin, Haydarpaşa Lisesi Edebiyat II - D. sı
nıfı Kimya Öğretmeninin, ders saati boyunca 
politikadan bahsettiği hakkındaki neşriyatın 
doğru olup olmadığına dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu. (6/429) 

15. — Afyon ^Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ ilçesi Davulga nahiyesi Belediye Za
bıta Memuru İsmail Uyumaz'm işine, hangi ta
rihte ve ne sebeple, son verildiğine dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu. (6/430) 

16. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Ankara Teknik Öğretmen Okulunda birikmiş 
bulunan hurdaların satılıp satılmadığına dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/431) 

17. — |Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ Davulga nahiyesi Belediye Zabıta 
Memuru Memiş Bal'ın hangi tarihte göreve alın
dığına dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/432) 

18. — Afyon Milletvekili Şevki Güler'in, 
Emirdağ'ın Davulga nahiyesinden Ahmetoğlu 
1926 doğumlu Memiş Bal'm ilkokul mezunu 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/433) 

19. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Nazilli'nin Mescitli ve Yazırll köylülerinin 
22.8.1962 tarihinde jandarmalar tarafından dö
vüldüklerinin doğru olup olmadığına dair, Iç-

2 — 
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/434) 

20. — Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldo-
ğan'm, kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen 
Cumhuriyet savcısı ve hâkim adedine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/435) 

21. — Giresun Milletvekili IMustafa Kemal 
Çilesizin, tarım müstahsilinin kredi ihtiyacının 
karşılanması hususunda ne gibi tedbirler düşü
nüldüğüne dair Ticaret ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/436) 

22. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, kuraklık sebebiyle 1962 yılında dağı
tılan kredili buğday bedellerinin affının düşü
nülüp düşünülmediğine dair Başbakandan ve 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/437) 

23. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin.'-
in, Kastamonu ili ve ilçelerinde, kuraklık sebe
biyle, ektiği tohumu dahi elde edememiş olan 
vatandaşlara buğday tevzi edilmesinin düşünü
lüp düşünülmediğine dair Ticaret Bakanından 
sözlü sorusu (6/438) 

24. — Edirne Milletvekili Fahir ıGiritlioğlu'-
nun, 1962 - 1963 ekim mevsiminde, Edirne ilin
de kredili suni gübre tevziatının nasıl ve ne mik
tarda yapılabileceğine dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (6/439) 

25. — Afyon Karahisar Milletvekili Asım 
Yılmaz'ın, tiftik ürünümüzün, son iki yıl için
deki, ihraç imkânsızlıklarının ve fiyat düşüş
lerinin sebeplerinin neler olduğuna dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/440) 

26. — İçel Milletvekili Mehmet Ali Arslan'-
ın, Anayasaya aykırılığı sebebiyle tadili gere
ken kanunlar meyanmda 6831 sayılı Orman Ka
nununun da bulunup bulunmadığına dair Tarım 
ve İmar ve İskân Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/441) 

27. — Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 
18 . 9 . 1962 tarihli 6/951 sayılı Bakanlar Kuru
lu kararının Anayasaya uyup uymadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/442) 

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, 
hekimliğin sosyalizasyonunda Pilot Bölge ola
rak seçilen Muş ilinde şimdiye kadar ne gibi 
faaliyette bulunulduğuna dair Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü sorusu (6/443) 

29. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Devlet hastane ve sağlık merkezlerinin me
sailerinin, ilmî yönden, kontrol edilip edilmedi
ğine dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu (6/444) 



30. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
ithal kotalarından ithalât yapmak için tüccar 
olmak mecburiyeti olup olmadığına ve Türkiye 
Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu emrine, 
son üç kotadan, ne kadar tahsis yapıldığına 
dair Ticaret Bakanından sözflii sorusu (6/445) 

31. — Konya Milletvekili Küstü ÖzaTın, Be
lediye Meclisleri ve îl Genel Meclisleri için, mu
ayyen bir formülle vatandaşın temsil olunabile
ceği geçici mahiyette Müşavere Heyetleri ku
rulmasının mümkün görülüp görülmediğine dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/446) 

32. — Niğde Milletvekili Ruhi Soyer'in, ku
raklık bölgesinin merkezi halinde bulunan Niğ
de ili çevresinde, 1963 yılı zarfında ne gibi ted
birler alınmasının düşünüldüğüne dair Bayın
dırlık ve Tarım Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/447) 

33. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin, 
bâzı fikir ve sanat kişilerinin, pasaport alma 
işinde uğradıkları güçlüklerin düzeltilmesinin 
düşünülüp düşünülmediğine dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/448) 

34. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve civarı iller
de henüz yakalanmamış bulunan gıyabi mev-
kuflularm adedine ve bunların yakalanmaları 
için, özel surette tedbir alınıp alınmadığına dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/449) 

35. — Mardin Milletvekili Esat Kemal Ay-
bar'm, kaçakçılığın meni ve takibi maksadiyle 
istimlâkine karar verilen Güney - Doğu'daki 
arazilerin istimlâkinden vazgeçme yoluna gidi
lip gidilmiyeceğine dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/450) 

36. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
in, Sarıgöl ve Alaşehir ovalanndan geçen Ala
şehir çayının ıslahı işine hangi tarihte başlan
mış olduğuna dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/451) 

37. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, son üç yıl içinde, zabıtaya intikal etmiş, kaç 
ırza tecavüz vakası olduğuna dair İçişleri ve 
Adalet Bakanlarından sözlü sorusu (6/452) 

38. — İsparta Milletvekili |Ali İhsan Balım '-
m, Devlet hastanelerinde kaç eczacı kadrosu 
olduğuna ve bunlardan kaçının münhal bulun
duğuna dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sözlü sorusu (6/453) 

39. — Tokat (Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın çeşitli tarım aletlerinden, çiftçilerimizin bu 

seneki ekimi için, ne gibi yardım düşünüldüğü
ne dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/454) 

40. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

41. —Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'-
in, kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşeb
büslerin devletleştirilebileceğine dair Anayasa 
maddesinin hafifletilmesi için bir çare düşünü
lüp düşünülmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu. (6/456) 

42. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi halkmm kışlık 
odun ihtiyacının temini için İne gibi bir tedbir 
düşünüldüğüne dair, Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/457) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Muvazzaf subay ve askerî memurlara 
verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı ve Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ile Millet Meclisi Büt
çe Komisyonu raporu (1/94) (S. Sayısı: 65 e 
ek) [Dağıtma tarihi: 17.10.1962] 

2. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine ve 2 arkadaşının, Dev
let memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne 
dair olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin tadili ile değişik 8 nci mad
desinin tadili hakkında kanun teklifleri ve 
Bütçe Komisyonu raporu (2/201, 2/223) (S. Sa
yısı : 283) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962] 

3. — Ankara Üniversitesi 1957 bütçe yılı 
Hesabı Katisine ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si ile Ankara Üniversitesi 1957 malî yılı He
sabı Kati kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis-
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yonu raporu (3/121, 1/60) (S. Sayısı : 326) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

4. — Ankara Üniversitesi 1958 bütçe yılı he
sabı katisine ait uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Ankara Üniversitesi 1958 malî yılı Kesinhesap 
kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/143, 1/74) (S. Sayısı : 327) [Dağıtma tari
hi : 24 . 10 . 1962] 

5. — Ankara Üniversitesi 1959 bütçe yılı ke-
sinhesabma ait uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile An
kara Üniversitesi 1959 bütçe yılı Hesabı Kati 
kanunu tasarısı, ve Sayıştay Komisyonu raporu 
(3/69, 1/41) (S. Sayısı : 328) [Dağıtma tari
hi : 24 . 10 . 1962] 

6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1957 bütçe yılı kesinhesabma ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi ile Huiut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğünün 1957 bütçe yılı Ke-
sinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/131, 1/66) (S. Sayısı : 329) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1958 bütçe yılı kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahil
ler Sağlık Genel Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı 
Kesinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu (3/170, 1/80) (S. Sayısı : 330) 
[Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

8. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı Ke
sinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/73, 1/38) (S. Sayısı : 331) [Da
ğıtma tarihi : 24 . 10 . 1962J 

9. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 malî yılı kesinhesabma /ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı 
Kesinhesabı kanunu tasarısı ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/130, 1/65) (S. sayısı : 332) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Umum 

Müdürlüğünün 1958 bütçe yılı kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Komisyonu raporu. (3/168, 1/79) 
(S. Sayısı : 333) [Dağıtma tarihi : !24 , 10 . 
1962] 

11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün 1959 bütçe yılı kesinhesabma 
ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile Devlet Üret
me Çiftlikleri Umum Müdürlüğü 1959 bütçe 
yılı Hesabı Kati kanunu tasarısı ve Sayış
tay (Komisyonu raporu. (3/75, 1/39) (S. Sa
yısı : 334) [Dağıtma tarihi : 24 . [10 . 1962] 

12. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdare
sinin 1947, 11948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 
1954, 1955 ve 1956 malî yılları hesabına jait 
rapor lile 'bilançosunun sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi ve Sayıştay Ko
misyonu raporu. (3/82, 3/83, 3/84, 3/85, 3/86, 
3/87, 3/92, 3/91, 3/105, 3/119) (S. Sayısı: 
356) [Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

13. _ Ege Üniversitesinin 1958 {bütçe yılı 
kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair iSayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ile Ege Üniversitesi 1958 bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu /(3/169, 1/131) (S. Sayısı : 362) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

14. _ Ege Üniversitesinin 1959 bütçe yılı 
kesinhesabma ait mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi ile Ege Üniversitesi 1959 malî yılı He
sabı Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komis
yonu raporu. (3/245, 1/43) (S. Sayısı 363) 
[Dağıtma tarihi : 25 . 10 . 1962] 

15. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1957 
malî yılı kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin jsunulduğuna dair (Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile istanbul Teknik Üniversitesi 
1957 malî yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay (Komisyonu raporu. (3/134, 1/68) 
(S. Sayısı : 364) l[Dağıtma tarihi : 27 , 10. 
1962] 

16. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1958 
bütçe yılı kesinhesabma ait uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkan
lığı tezkeresi ile istanbul Teknik üniversitesi 
1958 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu raporu. (3/77, 1/81) 
(S. Sayısı : 365) [Dağıtma tarihi : 27 . 10 . 
1962] 
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17. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1959 I 

bütçe yılı kesinhesabına ait uygunluk bildi
riminin sunulduğuna dair Sayıştay , Başkan
lığı tezkeresi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
1959 bütçe yılı Kesinhesap kanunu tasarısı 
ve Sayıştay Komisyonu traporu. (3/301, 1/138) 
(S. Sayısı : 366) [Dağıtma tarihi : 27 . 10 . 
1962] 

V 
ÎKI DEFA GÖRÜŞÜLECEK IŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Devlet Personel Dairesi kurulması hak
kında 160 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/173) (S. Sayı
sı : 244) [Dağıtma tarihi : 15 . 9 . 1962] 

2. — Silâhlı Kuvvetler yakacak kanunu ta
sarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Bütçe komis
yonlan raporlan (1/90) (S. Sayısı : 242) [Da
ğıtma tarihi : 17 . 9 .1962] 

3. — İstanbul'da Beşiktaş'da Vişnezade ma
hallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak-
lannda kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonlan ra
porlan (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

4. — Hazinenin ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı: 
245) [Dağıtma tarihi : 19. 9 .1962] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonlan raporlan (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

6. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin ı 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonlan raporlan (1/200) ' 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] I 

7. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 sa
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonlan raporlan (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

8. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasansı ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporlan (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

9. — Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu 
ve 3 arkadaşının, 5027 sayılı Temsil ödeneği 
Kanununun muhtelif kanunlarla değişiklik ve
ya ekler yapılmış bulunan 1 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile Kırklareli Milletve
kili Alâeddin Eriş ve 5 arkadaşının, 1700 sayılı 
Dahiliye memurları Kanununa ek kanun teklifi 
ve İçişleri ve Bütçe komisyonlan raporlan 
(2/88, 2/110) (S. Sayısı : 284) [Dağıtma tarihi: 
11 . 10 . 1962] 

10. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
29 arkadaşının, Gümrük Kanununun 17 nci 
maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Ka
nunla eklenen (C) fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve Tekel, 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonla
rı raporları (2/140) (S. Sayısı : 306) [Dağıtma 
tarihi : 15 .10 .1962] 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İngiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporları (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

12. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

13. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlanna 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecihi Hürkuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis-
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yonları raporları (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1902] 

14. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşanın 
kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

15. — Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (1/253) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

16. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 

17. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 
Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine ile Balıkesir Milletvekili Ah
met ihsan Kırımlı ve 4 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı Merkez ve taşra teş
kilât ve müesseseleriyle özel idare ve belediye
ler teşkilâtında çalışan sağlık memuru, hemşi
re ve ebelerin maaş intibak dereceleri hakkın
da kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım, 
içişleri ve Bütçe Komisyonları raporları (2/68, 
2/38) (S. Sayısı : 318) [Dağıtma tarihi : 
17 . 10 . 1962] 

19. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 
Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları (1/210) 
(S. Sayısı: 358) [Dağıtma tarihi: 25.10.1962] 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ağrı Üyesi Vey-
si Yardımcı ve 23 arkadaşının, 10 ncu Dönem 
T. B. M. M. Âzalarının 1958 yılı borçlarına ait 
tahakkuk etmiş faizlerin bonifiye edilmesi ile 
bu borçların on yıl taksite bağlanmasına ait 
kanun teklifi ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/251) (S. Sayısı: 361) 
[Dağıtma tarihi: 24.10.1962] 

21. — istanbul Milletvekili Hilmi Oben'in, 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Içhizmet Kanununun 
69 ncu maddesinin (b) fıkrasının tadiline dair 
kanun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (2/187) (S. Sayısı : 235) [Dağıtma tari
hi : 1 . 9 . 1962] 

22. — 4792 sayılı işçi [Sigortaları Kurumu 
Kanununun 6 ncı maddesine fıkralar eklen
mesine jdair kanun tasarısı ve Çalışma Komis
yonu raporu. (1/275) |(S. Sayısı : 248) [Dağıt
ma tarihi : 18 . 9 . ,1962] 

23. — (Hayvan hırsızlığının men'i hakkın^ 
daki 5617 sayılı Kanunun |14 ncü maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/181) (S. Sayısı : 254) [Da
ğıtma tarihi : 20 . ip . 1962] 

24. — lîzalei Şekavet Kanununun yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve iç
işleri ve Adalet komisyonları raporları (1/191) 
(S. Sayısı : 255) [Dağıtma tarihi : 00 . 9 . 
1962] 

25. — Seylâptan dolayı İrası hasar eden 
gayrimemluk enhası sağirenin sureti tathiri 
hakkındaki 2 . 2 . 1330 tarihli ve 148 , sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair ka
nun tasarısı ile içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/199) (S. Sayısı : 1315) [Da
ğıtma tarihi : 16 .10 .1962] 

26. — Zirai Mücadele ve Zirai [Karantina 
Kanununun 62 nci maddesinin yürürlükten 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile Ta
rım ve [Adalet komisyonları raporları. (1/237) 
(S. Sayısı : 316) /[Dağıtma tarihi : 17 . 10 . 
1962] 
27. — Ortaköy ilçesinin Aşdağul köyü Ha

ne 70, Cilt 2 - 5, Sayfa 125 - 72 de kayıtlı Meh-
metoğlu, Fatmadan doğma 1927 doğumlu 
Şükrü Uzunca'nm ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (3/21) (S. Sayısı : 369) 
[Dağıtma tarihi : S . 11 . 1962] 

28. — Torbalı ilçesinin Karakızlar köyü 
Hane 23, Cilt 16, Sayfa 171 de kayıtlı Ismail-
oğlu Gülsümden doğma, 15 . 2 . 1936 doğumlu 
Mustafa Karasu'nun ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında. Başbakanlık tezkeresi ve jAda-
let Komisyonu raporu. (3/16) (S. Sayısı : 370) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 11 . 1962] 
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Toplantı : 1 M l L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Maliye, 

Ticaret ve Bütçe komisyonları raporları (1 /210) 

T. C. 
Başbakanlık 8.6.1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71/1758 - 1764 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 29.5.1962 tarihinde kararlaştırılan, «1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri ve benzeri müesseselerin malî bünyelerinin düzenlenmesi ve bu 
müesseselerle Hazinenin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve finansman müesseselerine olan 
borçlarının tahkim, tasfiye veya tecili hakkındaki 6.12.1960 tarih ve 154 sayılı Kanun gereğin
ce Hazine ve bahis konusu müesseselerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına olan borçlarının 
tahkimi neticesinde: 

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının senetler cüzdanındaki 120 gün vadeli ticari se
netler yekûnunda ehemmiyetli bir azalma meydana geldiğinden, mezkûr yekûnla irtibatlandırıl-
mış bulunan sanayici, madenci ve esnaf kredileriyle, zirai kredi limitlerinin gerekli seviyeye ir
caı maksadiyle 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinde lüzumlu değişikliğin yapılması iktiza et
mektedir. 

b) Diğer taraftan ekonomide para ve kredi hareketleri gîm geçtikçe ehemmiyet kazandığın
dan, ekonomik faaliyetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi için bu olaylar hakkında vaktinde bilgi 
edinilmesi gerekmektedir. 1715 sayılı Kanuna 6514 sayılı Kanunla eklenmiş bulunan bir madde, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, Türkiye'de faaliyette bulunan bankalardan, kredi, döviz 
ve diğer muamelelerine ait her türlü malûmatı ve bunların müşterilerinin risk vaziyetlerini ta-
lebetmek yetkisini vermekle beraber, bankaları bu* malûmatı vermeye mecbur kılan bir müeyyi
de vaz'olunmadığından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para ve kredi hâdiselerini takip
te bu yüzden karşılaştığı güçlüklerin bertaraf edilmesi maksadiyle bahis konusu ek maddenin de 
tadili gerekmektedir. 

Yukarda arz olunan zaruri sebeplerle hazırlanmış bulunan kanun tasarısının maddeleri hak
kındaki izahat aşağıda arz edilmiştir. 

1. Tasarının 1 nci maddesinde 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin 6544 sayılı Kanunla 
muaddel 1 nci fıkrası üçüncü bendi değiştirilerek, sanayi ve maden işleri ile uğraşan hakiki ve hük
mi şahıslarla küçük sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekküllerine aidolup tevdi olunacak senetler 
için bu maddede bahis konusu 120 güne kadar vadeli senetler yekûnunun % 50 si ile bağlı bulu-
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nan limit; 154 sayılı Kanunun 1, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri gereğince yapılan tahkim ameliyesini 
mütaakıp T. O. Merkez Bankası senetler cüzdanında 120 güne kadar vadeli senetlerin azalması 
muvacehesinde ve ayrıca Banka Kredilerini Tanzim Komitesinin 15 Mart 1961 tarih ve 98 sayılı 
kararına müstenit T. 0. Merkez Bankası Müdürler Kurulunun 24 Mart 1961 tarih ve 115/7392 
sayılı kararı gereğince sanayici vesikasını haiz tütüncülerin senetlerinin sanayici senetleri adde
dilerek 9 ay vâde dâhilinde reeskonta kabulü dolayısiyle ihtiyaca kâfi gelmediğinden, % 50 
nisbetinin 120 gün vadeli senetler yekûnunun tamamına iblâğı zaruri görülmüştür. 

Diğer taraftan, 1715 sayılı Kanunun 38 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında, zirai senet
ler reeskontu için tediye edilmiş sermaye ve ticari iskonto cüzdanının % 15 i yekûnu ile mu
kayyet limit de, aynı sebeplerle, 38 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı 120 güne kadar vadeli 
senetler yekûnunun tamamına iblâğ edilmek suretiyle bent tadil olunmuş ve aynca, Merkez 
Bankacılığında sermaye unsurunun kredilerde bir esas ve ölçü teşkil edemiyeceği nazara alına
rak, bentdeki «sermaye» unsuru da kaldırılmıştır. 

Yukarda izah olunan değişikliklerde en son fiilî durum esas alınmış ve bahis konusu kredi 
ve avansların 3 Şubat 1962 tarihindeki bakiyeler göz önünde tutularak, kanuni limitleri tâyin 
tden nisbetler senet tutarları kanuni limitin altında kalacak ve ilerisi için bir gelişme payı da 
bırakılacak şekilde tesbit olunmuştur. Vaziyet aşağıdaki cetvelde kısaca gösterilmiştir : 

Tahkim ameliyesinden 
sonraki limit : (K. 154) 

(Milyon T.L.) 
Kanuni limit 

Kredi veya 
avansım nevi Mer'î limit 

38/1 Madenci, sanayici 120 gün vadeli m- % 100 ü 295,2 287,4 574,8 
ve esnaf kredisi netler yekûnunun 120 gün vadeli se- 455,6 173,3 574,8 

38/2 Ziriai kredi % '50 si netler yekûnunun 
Tediye edilmiş ser- % 100 ü 
mayenin % 15 i ile 
iskonto cüzdanı ye
kûnunun % 15 i 

2. Memlekette para ve kredi vaziyetinin takibi için 1715 sayılı Kanuna, 6544 sayılı Kanunla 
ilâve edilen ek madde (1) ile T. O. Merkez Bankasına, bankalardan bilcümle hesaplarının durum
larına, başlıca kredi ve mevduat hesaplarının nev'i, şekil, vâde, sayı, değişik hacım, sektör, 
mevzu ve dağılışına mütaallik kalitatif ve kantitatif ve aynı veçhile müşterilerinin risk vaziyet
leri hakkında her türlü malûmat talebi yetkisi tanınmış ve bankalar, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasının istiyeceği bu gibi malûmatı vermeye mecbur tutulmuşlarsa da, bu mecburiyet 
bir müeyyide altına alınmamış olduğundan, her mükellefiyet ve mecburiyet gibi, bankaların 
bu mükellefiyet ve mecburiyetlerinin bir müeyyide altına alınmasına lüzum ve zaruret görül
müştür. Bu maddeye eklenen bir fıkra ile, evvelâ bu malûmatın verilmesi için bir süre kabul 
edilmiş ve bu süre içinde ve talebedildiği şekilde malûmat vermiyen banka hakkında müeyyide 
vaz'olunurken, cezai hükümlerin dağılmasını önlemek maksadiyle, müeyyide bakımından 7129 
sayılı Bankalar Kanununun 68 nci maddesine atıf yapılmıştır. 

3. Tasarının 3 ncü maddesi yürürlük tarihini, 4 ncü maddesi yürütme organını tâyin etmek
tedir. 

3 8 *> s _s 
e 

Tasarıdaki limit _ <3 $ -g ğ •« 
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Maliye Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. : 1/210 
Karar No. : 66 

10 . 9 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Kanunlar Kalemi 8.6.1962 gün ve 2399 sayı ile havale buyrulan «1715 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Hükümet tasarısı» ve 
gerekçesi Maliye ve Merkez Bankası temsilcilerinin huzuru ile tetkik ve müzakere olundu. 

Bir taraftan mevcut kredileri kısmen genişletmek diğer taraftan fiilî durumu tahkim etmek 
amacı ile hazırlanan kanun metninin ve gerekçesinin âcil ihtiyaca medar olacağı kanısı ile aynen ka
bulüne ve Ticaret Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar ve
rildi. 

taliye Komisyonu 
Başkanı 
Kocaeli 

Cemal Babaç 

Başkan V. 
Muş 

Sait Mutlu 

Kütahya 
Ali Erbek 

Adana 
Yusuf Aktimur 

Zonguldak 
S. Tekin Müftüoğlu 

Manisa 
Yakup Yakut 

Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 
Esas No. : 1/210 

Karar No. : 20 

11 . 10 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası temsilcilerinin de iştirakleri ile ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Komisyonumuz kanun tasarısı gerekçesinde tafsilen izahı yapılan hususlara aynen iştirak et
mekle beraber ek madde 1 in 3 ncü fıkrasında zikredilen 20 günlük müddeti; Ziraat ve îş bankaları 
gibi teşkilâtları çok geniş olan bankalar için kısa görmüştür. 

Şöyleki; Merkez Bankası tarafından diğer bankalar genel müdürlüklerinden istenecek malû
mat Genel Müdürlüklerce şube ve ajanslarından toplanacaktır. Şube ve ajanslar istenen malû-
matı en kısa zamanda hazırlayıp derhal postaya verseler bile bilhassa kış aylarında cetvellerin 
Genel Müdürlüğe intikali 10 - 15 günü bulmaktadır. Genel Müdürlükçe bunların meczedilip Mer
kez Bankasına (20) gün içinde tevdii imkânları azalmaktadır. 

Ayrıca Bankalar Kanununun 51 nci maddesinde bankaların bir ay evvelki ay sunu itibariyle 
başlıca kredi ve mevduat nevilerini gösterir cetvellerinde mütaakıp ayın sonuna kadar ilgili mor* 
çilere tevdii mecburiyetini de vaz'etmiş bulunmaktadır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 358 ) 
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Bu sebeple (20) günlük müddet (30) güne çıkarılmış ve ek madde 1 in mezkûr üçüncü fıkrası 

(Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından istenecek yukardaki muamelelere ait 
her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarihten itibaren en geç 30 gün zarfında, bankanın talimatı dâ
hilinde ve tesbit edeceği formülerlere uygun olarak vermeye mecburdurlar.) şeklinde değiştirile
rek, diğer maddeler aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ticaret Komisyonu 
Başkanı 

izmir 
A. Ertunga 

Balıkesir 
C. Canpulat 

Sözcü 
İstanbul 

A. Yazgan 
îmzada bulunamadı. 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Siirt 
özgen 

Ankara 
/. Gence 

Bursa 
Z. Uğur 

Ankara 
M. Mıhçıoğlu 

İstanbul 
N. öktem 

Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/210 
Karar No. 94 

20 .10 . 196% 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı ve Maliye ve Ticaret komisyonları raporlan komisyonumuza havale edil
miş olduğundan ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinde de belirtildiği gibi, ticari senetler gibi sınai ve zirai senetlerin iskonto 
edilmesi bu sahalardaki kredi imkânlarını genişletmiş olacağından uygun mütalâa edilmiştir. 

Ancak Merkez Bankasının diğer bankalardan istiyeceği üzumlu malûmatın (20) günde ihzarı 
pek mümkün görmediğinden bu müddetin (30) gün olarak düzeltilmesi muvafık görülmüştür. 

Bu suretle ikinci maddesi tadilen, diğer maddeleri aynen kabu edilen kanun tasarısı, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesi temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Başkan V. 
Diyarbakır 

R. tskenderoğlu 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 
Aydın 

t. Sezgin 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

îmzada bulunamadı 

Erzurum 
C. önder" 

M. Meclisi (S. Sayısı: 358 ) 
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Hatay 

4. S. Hocaoğlu 

Sakarya 
-V. Bayar 

Hatay 
Ş. İnal 

Siirt 
A. Yaşa 

Konya 
C. Yılmaz 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat 
V. Uyar 

Marag 
E. Kaplan 

Yozgat 
C. Sungur 

M. Meclisi (S. Sayısı: 358 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
- 6 - , 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun , bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1715 sayılı Kanunun 6544 sa
yılı Kanunla değiştirilen 38 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının 3 ncü bendi ile aynı maddenin 2 nu
maralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Sanayi ve maden işleri ile uğraşan hakiki ve 
hükmi şahısların bir banka tarafından ibraz edi
lecek ticari senetleri ile, küçük sanat erbabı, es
naf ve esnaf teşekküllerinin kredi ihtiyaçlarını 
karşılamakla kanunen tavzif edilmiş bulunan 
bankalar tarafından tevdi olunacak senetler de, 
vâdelerinin hululüne en çok (9) ay kalmış ol
mak kaydı ile, yukardaki şekil ve şartlar dâhi
linde reşskonta kabul edilebilir. Ancak, bu bent
ten zikri geçen senetlerin mecmuu, 38 nci mad
denin 1 nci fıkrasında yazılı 120 güne kadar va
deli senetler yekûnunu geçemez.» 

«2. Vâdesi 9 ayı tecavüz etmiyen zirai se
netler de ticari senetler gibi iskontoya kabul 
edilebilir. 

Şu kadar ki, bunların miktarı 38 nci madde
nin 1 nci fıkrasında yazılı 120 güne kadar vadeli 
senetler yekûnunu tecavüz edemez.» 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununa 6544 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi ile eklenen ek madde 1 aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

«Ek madde 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'de faa
liyette bulunan bankalardan, mevduat, kredi, 
döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü ma
lûmatı ve müşterilerinin risk vaziyetlerini talep 
ve bu risk vaziyetleri hakkında ilgili bankaları 
tenvir edebilir. 

Şu kadar ki bankalardan, müşterilerinin şah
si tevdiat hesaplan hakkında banka malûmatı 
talebedemez. 

Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından istenecek yukardaki muamele
lere ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarih
ten itibaren en geç 20 gün zarfında, Bankanın 
talimatı dâhilinde ve tesbit edeceği formülerlere 
uygun olarak vermeye mecburdurlar, 

Yukardaki fıkralara göre, bankaca istenecek 
malûmatı müddeti içinde ve talimat ve formül-

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı Kanununum bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

EK MADDE 1. — Tasarının ek 1 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet tasarısının birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununa 6544 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi ile eklenen Ek madde 1. aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'de faa
liyette bulunan bankalardan, mevduat, kredi, 
döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü ma
lûmatı ve müşterilerinin risk vaziyetlerini talep 
ve bu risk vaziyetleri hakkında ilgili bankalan 
tenvir edebilir. 

Şu kadar ki, bankalarda, müşterilerinin şahsi 
tevdiat hesaplan hakkında banka malûmat ta-
lebedemez. 

Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından istenecek yukardaki muamelele
re ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarih
ten itibaren en geç 30 gün zarfında, bankanın 
talimatı dâhilinde ve tesbit edeceği formüllere 
uygun olarak vermeye mecburdurlar. 

Yukardaki fıkralara göre, bankaca istenecek 
malûmatı müddeti içinde ve talimat ve f ormülle-

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka
sı Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununa 6544 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi ile eklenen Ek madde 1. aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

«EK MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'de faa
liyette bulunan bankalardan, mevduat, kredi, 
döviz ve diğer muamelelerine ait her türlü ma
lûmatı ve müşterilerinin risk vaziyetlerini talep 
ve bu risk vaziyetleri hakkında ilgili bankalan 
tenvir edebilir. 

Şu kadar ki, bankalarda, müşterilerinin şahsi 
tevdiat hesapları hakkında banka malûmat ta-
lebedemez. 

Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası tarafından istenecek yukardaki muamelele 
re ait her türlü malûmatı, taallûk ettiği tarih
ten itibaren en geç 30 gün zarfında, bankanın 
talimatı dâhilinde ve tesbit edeceği formüllere 
uygun olarak vermeye mecburdurlar. 

Yukardaki fıkralara göre, bankaca istenecek 
malûmatı müddeti içinde ve talimat ve formülle-' 
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Hü. 

lere uygun olarak postaya veya Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne 
tevdi etmiyen bankalar hakkında 7129 sayılı 
Bankalar Kanununun 68 nci maddesinde göste
rilen para cezası tatbik olunur.» 

MADDE 3. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

29 . 5 . 1962 
Başbakan 
/. înönü 

, 
Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 
Devlet Balkanı 

N. ökten 
Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğhı 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

„ Ş. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı ve 
Barbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 
H. 0. Bekata 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Grürsan 
Güm. ve Tekel Bakanı ve 

Sa. ve So. Y. B. V. 
Ş. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakam 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı > 
F. Çelikbas . 

Ba. Ya. ve Turizm Bakanı tmar ve îskân Bakam 
K. Evliyaoğlu M, Güven 

Maliye Ko, 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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Ticaret Ko. 

re uygun olarak postaya veya Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne tevdi 
etmiyen bankalar hakkında 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun 68 nci maddesinde gösterilen para 
cezası tatbik olunur.» 

MADDE 3. — Hükümet tasarısının üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet tasarısının dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. Ko. 

re uygun olarak postaya veya Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankası Genel Müdürlüğüne tevdi 
etmiyen bankalar hakkında 7129 sayılı Bankalar 
Kanununun 68 nci maddesinde gösterilen para 
cezası tatbik olunur.» 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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