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Üyesi Hüsnü Dikeçligil'm, vilâyetler ve 
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bir idarenin ihdası yolunda yapılan 'çalış
maların neler olduğuna dair içişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/6fl) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üye
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Parkına dair içişleri Bakanından sözlü so
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h) Yazılı «oralar vv cevaplan :3;J(i 
1. — Cumhuriyet Senatosu izmir üyesi 

Nevzat Özerdemli'nin, memleketimizin sahil 
şehirlerinde, deniz kenarlarında yapılan 
sıra evlerin mahzurlarına dair yazılı soru 
önergesi ve imar ve İskân Bakanı Muhid-
din Güven'in cevabı (7/38) 226 

1. —' GECEN TUTANAK ÖZETİ 

Vazife ile yurt 'dışına gitmiş olan Devler 
Bakanı .Turhan Feyzıoğlu'na, Sanayi Bakanı 
Fethi Ceiikbaş'ın ; 

Vazife ile yurt dışına gitmiş olan Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Suat Seren'e, Gümrük 
ve Tekel Bakanı Şevket Buladoğlu'mm vekil
lik edeceğine ve 

Devlet--Bakanlığindan istifa eden Avın Do-. 
ğan'm istifasının kabul edildiğine ve Devlet 
!'-a kanlığına (' ıı > H 1 ı.u riy et Sen a tosu Ankara 
Vyt><] Hıfzı Oğuz BekMa'nın tâyin edildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu, -bil-. 
>̂i edinildi. 

üyelerden Fuver Akoğiu, Ferit Alpiskeııdcr 
ve Şeref Kayalar'a izin verilmesi ve 

IIast alığı doiayısiyıe 2 aydan fazla., izin alan 
Kııver Akoğllı'na tahsisatının- verilebilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkereleri •okundu ve-kabul 
olundu. 

2004- sayılı İcra.-'-ve İflâs Kanununun 3890 
sayliı Kanunla muaddel 76 ucı maddesinin de
bisi irilmesine dair Mille! Meclisince kabul olu

nan kanun tasarısı görüşüldü, ve kanun kabul 
edildi. 

izmir Üyesi (-ahit Okurer'in, üniversiteleri
mizin ihtiyaçları karşılıyacak bir dereceye yük
seltilmeleri hususunda neler düşünüldüğüne 
dair sözlü sorusuna Millî 'Eğitim Bakanı Hilmi 
İncesulu: 

İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Boîccalıîıın, Türk 
feza Kanununun 426, 427 ve-428 nci maddele
rinin tatbikinden neden müspet neticeler elde 
olunamadığı, tatbikatçıların ihmallerinin olup 
olmadığı ve eğer bu hükümler kâfi gelmiyorsa. 
yeni l»ir ta.dil veya. tedbir düşünülüp düşünül
mediğine dair Adalet, İrişleri ve Millî Eğitim 
Bakanlarından sözlü sorusuna Adalet Bakanı 
Salıir Kurütlüoğlu, İçişleri Bakanı Ahmet To-
pılüğhr ve Millî Eğitim. Bakanı Hilmi İnce
sulu ; 

Aydın Üyesi. Fikret Turhângiriu, Et ve Ba
lık Kurumundan geeeıi bir ay içinde işine son 
verilen işçilere dair sözlü,-sorusuna Ticaret Ba
kanı Ilışan Gürsan ; 
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İzmir üyesi Cahit Okurer'in, memleketimiz
deki üniversitelerde ve yabancı üniversitelerde 
yetişen ve yetişecek ilim adamlarımıza, 

Adana Üyesi Mehmet ünaldı nm, Kadirli 
Maarif Memuru Mahmut Bozdoğan ve aynı ka
za öğretmenlerinden Durdu Şahin'e son günler
de izin verilip verilmediğine ve, 

Aydın tiyesi İskender' Cenap Ege'nin, Ego 
üniversitesinin hanei bnkültelerden müteşekkil 

olduğuna dair sözlü soru önergesine Millî Eği
tim Bakanı Bilini İncesulu cevap verdiler. 

29 . 5 . 1962 Salı günü saat 15 le toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Katip 
Suad Hayrı Pri/iiplıi ' Niğde 

Kudrıi Bay'hmı-
Katili 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

SORÜLA& 

Sözlü sorular 
1. -~- Cumhuriyet Senatosu Afyon Karalıisar 

üyesi Rasim Hancıoğlu'nun, Afyon sakızının 
satışından ne miktar döviz temin edilmekte ol
duğuna dair sözlü soru önergesi, Ticaret Ba
kanlığına gönderilmiştir, (ti 71) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karalıisar 
üvesi Kasim tbmcioğlunuu, Vakıflara dair 

sözlü soru' önergesi, Devlet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/72) 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçliğil'in. Kayseri merkezine bağlı 
Hacılar nahiyesine yardım fonuna ait buğday
dan verilmemesi sebebine dair yazılı soru öner
gesi, Ticaret [Bakanlığına gönderilmiştir. (7/4-1 » 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

İtapor 
1. - :>(K)u sayılı Meşhut Sımlar Kanununun 

14 5icü maddesinin yürürlükten kaldırılmasına 
mütaallik Millet Meclisince kabul olunan kanun 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet K< misyonu raporu. (M. Meclisi 2 81,. C. 
Senatosu 2 '17) .(('-Kin d em e) 



BÎRÎNCI OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN'— Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN ----- Yoklama yapı lacakt ı r . 
(Yoklama yapıldı .) 

1 î AŞKA N - Çoğun tuğu m 11/. va rdır , ,n ı îiza -
kerelere başlıyoruz. 

4. .— BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. - (lircsun İ 'yeni kabahattin Orhan'ını, :Sİ 
Mayısın yıl dönümü müneıseb etiyle bâzı cjazc-
!derçle, bâz' şahıslara atfen cihan, yazılara dair 
beyanatı; ve 

Tabii Vye Kâmil Karavcliogln'nun, hu •nıü-
nasebitlc usul hakkındaki kanu.wıa-:) 

SABAHATTİN1 ORHUN (Oiresun) (um
dem -dışı söz isl iyorum. 

BASK'AX - - Ne hakk ında / 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) - - 27 

Arayısın, ikinci y ı ldönümü münasebetiyle mat
buat ta çıkan bâzı yazı lar hakkında. 

BAŞKAN - Buy mu n. 

SABAHATTİN O R H ü N (('Umsun) Muh
terem Başkan, muhterem senatörler. 

Matbuai takİ bâzı neşriyat hakkında, Yük
sek Senatonun dikkat in i bir lâhze de olsa bu 
hadiseler üzerine edilmeyi vazife telâkki odon 
Yeni Türkiye Partisi Meclis gruplar ı adına 'hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum, 

Muhterem senatör le r ; Yüksek malûmunuz 
olduğu vecjhile, 27 Mayısın 2 nei yıl dönümü, 
evvelki gün memleket sathında bütün vatandaş- ! 
karımızın işt irakiyle kut landı . 

Böıılümiiz çok arzu ederdi ki. bu ımıllu 
günde konuşan bâzı hatipler, 27 Mayıs ruhu
nun yara t t ığ ı Anayasanın ve ona bağlı müesse
selerin kutsal varl ıklar ına dil uzatmak ve hat
tâ. onları tehdide!mek cüret ve cesaretini güs-
termemis bulunsunlar.. . 

Binaenaleyh, bu sevine gününde gönülleri 
yara layan AV memleketin yüksek menfaatlerini 
•hırpalıyan bu konuşmaları burada tekrar et
mekten eza duyuyoruz. Fakat , tevcih edilen 
hücumlar memleketin öz dayanağı ve millet 
iradesinin teeelliğâkı olan Yüksek Meclise ve 
onun. vatandaşlar ın güven ve imanı ile vazife 
almış millet temsilcilerine yöneltilmiş bulun 
ması, cidden memleket umumi efkârını teme
linden rencide etmiştir . 

Lûl fen, yüksek t akd i r ve insafınızı bir nok
taya teksif etmenizi rica ediyoruz. Meclis üye
lerini u tanmazhkla ve ahlâksızlıkla i tham eden 
bâzı konuşmalara cevap vermeyi dahi fuzuli ad 
ve te lakki ederiz. 

Millet iradesi ile kendisine ödenek -bağlanan 
bir insanın kendisine şefkat elini uzatanlara 
karşı konuşma, tarzı 'hakkında hüküm vermeyi 
sizin yüksek takdir ler inize t e rk ediyoruz. 

Burada Yeni Türkiye Par t i s in in Meclis 
gruplar ının hassasiyei göstermesinin tek se'be-
bİ va rd ı r : O da, sinesinde vazife almakla şeref 
duyduğumuz demokrasi ve hürr iyet rejimleri
nin. tek sembolü olan yüksek' meclislere dil 
uzatılmasıdır. Bugün bütün dünyanın kabul et
tiği bir tek şey .vardır. O da, millet i radelerinin 
karşısında 'hiçbir kuvvet in dirciıem'iyeceğidir. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) 

27 Mayıs bunun için yapılmadı mı? Evvel 
ki günler caddelerimizi süsliyen dövizlerde, 
«Hürr iyet in olmadığı yerde çöküntü başlıya-
cağı» var ı lmadı mı? 
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ö. Senatosu B : ( 
Soruyoruz, 1.061 yılı 25 Ekiminden beri ça

lışmaya başlıyan şu Meclislerde Atatürk dev
rimlerine veyahut 27 Mayıs ruhuna aykırı han
gi hareket itibar İnil muştur? 

Bilâkis memleketin menfaati ve a/iz yurdu
muzun bir an evvel beklenen huzur ve refaha 
kavuşması için her- türlü feragat ve fedakârlık
ları. kendisine şiar ittihaz etmiştir. 

Zaman zaman, meclislerde her hangi bir sa
yın. senatör veya -sayın milletvekilinin memle
ket iein faydalı gördüğü bir fikri ortaya koy
ması, parlâmento rejimlerinin, karakteri icabı
dır. Bu kabul edilir veya edilmez.. Bugüne ka
dar her İki Mecliste kanun teklifi sureliyle ve
ya sorularla memleketin en. esaslı meseleleri di
le getirilmiş ve -birçoklarının hazırlıkların;! baş
la m İni ıştır. 

icra organı, bu soruları cevaplandırmakla 
harekete gediğini veva geçmek üzere1 bvılmı-
duğunıı bildirmek! edi r. 

Hakikatler ve' Meclisin çalışmaları ortada 
iken bir kalemde, hiçbir şey yapılmamış gibi 
özerinden sünger ueçirmeye kalkmak. \wı hal
de bir hüsnüniyetin ifadesi olmama!-; gerekir. 
Müsaade buyursunlar da, biz yine insaflı bulu
nalım, Tefsirlere girişmiyelim. Kgor, şu meııı-
lekelte huzur istiyor isek, her şeyden evvel 
karşılıklı saygı ve sevgi ile çalışmaya gayret 
edelim. 

Sözü uzatacak değilim, partimiz gruplarının 
tek emeli ve lek hedefi şu aziz yurtla demok
rasi. güneşine kimsenin pereie çekmeye cüret 
edememesidir. 

Son sözümüz Hükümetin bu mevzularda ge
rekli. 'hassasiyeti -göstereceğine inancımız ol
makladır. Snygı 1 arımla. (A1 !•;ıslar) 

BAŞKAN - - Oündemo geçiyoruz. 
KAM.lL KAlîAYKLİ0dTJT 'Tabii (Ve) 

l'snl hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun. 
KÂMİL KATîAVHLtOdLr (Tabiî Üye) --

10fendini, son zamanlarda gündem dışı konuşma
larla parti görüşlerini arz etmek, usul lıaline 
geldi. Herkes kendi taktiği için gündem dışı ko
nuşmaları vasıta, ediyor. Bu böyle olmamak lâ-
zımgelir. Ancak, lmr halde arkadaşımız, Meclis 
grupları namına, değil. Senato grupları adına ko
nuşabilirdi. Arkadaşımızın, konuşmasının mu ha-
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laplarının kim okluğunu kati olarak bildirmiyor. 
Temenni ederdik ki, muhatapları burada bulun
sunlar. 

Arkadaşımın konuşmasının tek gönül açıcı ta 
rafı, Yeni Türkiye Partisinin, ele 27 Mayısın sa
hipleri arasına girmiş olmasıdır. Biz, bunu alkış
larla karşılarız. (Tabiî senatörlerden, alkışlar), 
(Sağdan, gürültüler, «usul hakkında konuşmu
yorsun» sesleri, karşılıklı bağırışmalar) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyuran 
Başkanlık Divanı vazifesini bilir, 

KÂMİL KARAYELİOĞLU (Devamla) -• 
Arkadaşlarını suallerini teker i eker tevcih, eder
lerse, ahumyaeakları cevap yoktur. 

CEYDET GEBOLOOLU (Bitlis) — Bizim 
ele voreuıiyeceiğimiz cevap yoktur. 

KÂMİL KAİLVYELİOCİLL (Devamla) 
Arkadaşlarımıza, büyük hürmetle arz etmek iste
riz ki, biz faziletli "bir idarenin mümessilleriyiz 
ve bu mümessilliğe, burada memleket menfaatle
rinin icabeti ireiiği şekilde devanı el inek azmituL-
yiz. (Sağdan, gürültüler) 

BAŞKAN' - Sayın Karavolioğlu müsaade 
buyurur -musunuz? 

KÂMİL KABAYRLİOĞLL (Devamla) 
Biz, Dem ok rai Bari inin varisleri değiliz, (Şid
detli gürül! ülerı 

BAŞKAN" ----- Muhteremi arkadaşlarım, (gü
rültüler) rica çelerini, müsaade buyurun. Bir ar
kadaşımız gündem harici söz istediler ve 27 Ma
yıs dolayısiylc mevzuubahsolau konuşmalar bak
landa kendilerine söz verdim. Bu hususta söz ve
rip vermemek sal fiiliydi 'Riyasete ait bir keyfi
yettir, 'Riyaset takdir eder. Takdir keyfiyeti Sa
yın Karave'lioğiu'na ail değildir; İni bir. (Alkış 
lar ve bravo, sesleri) 

İkincisi, usul hakkında söz alıp gelen bir ar
kadaşın, usul haricine1 çıkması Senaioya hürmet -
sizliktir. (Alkışlar) 

•Sl.TPHt vÜÎBSOYTRAK (Tabii Üye.) -
Zatıfilinizin de, bir arkadaş konuşurken, âdap 
ve'usulü temin etmeniz bizimdir. 

BAŞKAN — Size söz vermedim.. Hiea ede
rim, olurunuz. Söz verdiğim zaman konus.ur.su -
nıız. 

Şimdi gündeme devam ediyoruz. 

;J. - - (1 um.huriyi i Senatosu Adıyaman 'liyeni
li alil Ağar'a izin- verilmesi hakkında Cumhurl 

\ yel Senatosu Başl'anhejı Irzlcerrsi (S/87) 

http://KAM.lL
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O. Senatosu B ; 66 29 . 5 . 1962 O : 1 
HALKAN -•• Tezkereyi okutup, oyunuza arz 

edeceğim. 

Cetıei Kurula 

<?umlıuriycl Senatosu Adıyaman üyesi 1Jalil 
Agar'ın mazeretine binaen, 10 Haziran HH>2 ta
rihinden itibaren, bir ay müddetle izinli sayıl
ması Başkanlık Divanının 25 . İ\ , 1902 farili ve 

5. — SORULAR 

.t SÖZLÜ m nur. 

••BAŞKAN Somlara geçiyoruz, elendim. 
/. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

h'ifeıf Öztürkçme'nin, dış memleketlerde bulu 
nan ırkdaşleırımızın sosyal, kidlürel, ekonomik r< 
millî durumlarına, dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (0/59) 

RİCAT ÖZTÜ1IKÇİNC (İstanbul) (Jeri 
alıyorum, efendim. 

BAŞKAN Arkadaşımız sorularını geri al 
mışlardır, efendim. 

Arkadaşlav, yalnız bir noktayı i/fili edeyim; 
Senatonun bir toplantısında. Hükümetin, dış po-
lil ika hakkında arası ra izahat vermesi talebedil-
mişti. önümüzdeki 6 Haziran Çarşamba günü 
saat 1.0 da Dışişleri Bakanımız, Dışişleri Komis
yonunda, bir konuşma yapacaklardır; malûmat 
edinmek istiyen arkadaşların orada kendilerini 
dinlemelerini rica ederiz. (Anlamadık, sesleri; 

Efendim, arz ederken dinlemiyorsunuz, son
ra da anlaşılmadığını beyan, ediyorsunuz, (i Ha
ziran Çarşamba günü Dışişleri Komisyonunda, 
siyasi durum hakkında, bir müzakere 'cereyan 
edecektir. Arzu eden arkadaşlarımız orada, dıırıı-
111.U takibedebilirier. Lüzum hâsıl olursa, Heyeti 
(Imumiycde de görüşme t alebed ilebilir. Fakat, 
Çarşamba günü cereyan edecek müzakereye, isti
yen arkadaşlarımız gidebilirler. Bunu arz ediyo
rum, efendim. 

2 nci soruya geçiyoruz : 

;i. — Cumhuriyet Sena/osu İzmir Üyesi Ca
hil; Okurer'in, yedinci Millî Eğitim Şûrasının 
verdiği kar arlar a dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/60) 

BAŞKAN ••— Soru sahibi buradalar mı efen
dim; (Yok sesleri..") O halde gelecek soru gününe 
bırakılmıştır. 

4N nci toplantısında kararlaştırılmıştır. 
Keyfiyet yüce tensiplerine arz olunur. 

Sıuıd Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN - Arkadaşımız Halil Ağara bir 
ay izin verilmesi hakkında okunan tezkereyi oy
larınıza sunuyorum; kabul edenler... 'E-tmiren
ler... Kabul edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

AR VU CEYAVLMll 

•'->. - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onert'rn, tulüne tahsis edilen zireti kredilere 
et buğday ekimi için kredi kolaylık) ecri temin et
menin mümkün olup olmadığına eletir Tarım re 
Ticaret Bedaenl arından sözlü sorusu (6/61) 

BAŞKAN Soru sahibi buradalar mı efen
dim? (Burada sesleri) Tarım Bakanı... (Yok ses
leri..) Soru gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

/. -••• (' mu huri yet Senatosu izmir Üyesi Hil
mi Onafın, Manisa'ya bağlı Kırkağaç İlçesi Bu 
kırcayı f\ em ahum mecrasının ne zaman temizli 
•m ceğme dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/62) 

BAŞKAN Soru sahibi buradalar* mı efen
dini? (Burada sesleri).. Bayındırlık Bakanı... 
(Yok sesleri) Soru gelecek soru gününe bırakıl
mıştır. 

.'>. - • Cumhurijjt I Senatosu İzmir Üyisi Hil
mi Onat'ne Kiraz - Alaşehir ile Ödemiş - Nazilli 
şosesinin inşasına hanı/i tarihte başlanacağına 
dair liufi'.udırtık Bakanında)! sözlü sorusu (6/68) 

BAŞKAN •-• Som sahibi? Burada. Bayındır
lık Bakanı yok, soru gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

6. ••• Cumhuriyı t Senatosu İzmir t'ycsi Hil
mi Ünal'ın, Ödemiş ilçesinin Gölcük mevkii su
lama, kanatma dair Bayındrrhl' Bakanındcm 
sözlü sorusu (6/6i) 

BAŞKAN - - Bayındırlık. Bakanı yok. Celc-
eek soru gününe bırakıyorum. 

/". — Cumiımiycl Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Ünal'ın, fikir işçilerini koruyacak yeni bir 
kanun taseınsınm düşü ni'düp düşünülmediğin e 

222 



O. Senatosu B:< 
dair sözlü sorusu ut Çalışma Bakanı HiUınt Krc-
vit'in cevabı (6/65) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada; (/alısına 
Bakanı da buradalar . Soruyu oku!uyurunı : 

(Juniiıuriyet Senatosu Başkanlığıııa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Çalısına Bakanı Li

r a l ından sözlü olarak 'cevaplandırılmasına dela
letlerinizi saygı ile rica ederini. 

2Ü . 4 . 1962 
İzmir C. Senatosu Üyesi 

Hilmi Onat 

Türkiyeînizde bedenen çalışanlar için bir İs 
Kanunu mevcut tur . Sayısı ancak 1 OUÜ ilâ 2 000 
civarında olan basın isçileri içinde . . . tar ih ve. . . 
sayılı bir F ik i r İsçileri 'Kanuni! çıkmıştı. 

Buna rağmen fabrika, t icarethane, maden ve 
inşaat şirketleri ve diğer hususi müesseseler; bü
ro memurluğu, kısım şefliği, muhasebecilik, mü
dürlük, doktorluk, avukatlık, mühendislik 'hiz
metlerinde çalışan; orta, lise ve yüksek tahsil]] 
sayısı 100 binleri aşmaktadır . Hal böyle iken 
bunlar ı koruyacak en küçük bir kanun yoktur. 

Bıı fikir işçileri yıl larca çalıştıkları müesseseye 
avlık bir ücretle hizmet ett ikten sonra her hangi 
bir sebeple de iş veren; istediği takdirde hizm"! 
müddeti ne olursa olsun, Borçlar Kanununun 
hizmet akdine dair 340 ve 341 nci maddeleri ne 
göre 15 srüıüük bir tazminatı eline vererek işine 
son vermektedir. 

1. B u hususta fikir işçilerinin fecî durumu 
ııa karsı ('-alışma Bakanlığı ne gibi tedbirler dü
şünmektedir? 

2. 13 - 20 vıl çalıştıktan sonra isine kevfi ola
rak son verilen bir fikir isçisinin düşeceği sonuç 
için ne gibi çareler al ınmaktadır? 

3. î ş verenin insafına bırakılan (-alışına saat
leri, çalışma şart lar ı , ücret art ımı ve sosval hiz
metleri bakımından fikir işçileri hakkında yeni 
bir kanun tasarısı vekâletçe düşünülmekte midir.' 

4. Bu husus dmer Avruna memleketlerinde 
nasıl bir kanunla karşı lanmaktadır? 

BAŞKAN ----- Savın Çalısına Bakanı. 
ÇALİŞMA B A K A N İ B Ü L E N T UCUVtT 

(Ankara Milletvekili) -- Savın Başkan, Say m 
üyeler; Senatu Üyesi Sayın Hilmi Onal'in soru
suna cevabımı kısaca arz ediyorum. 

Yürür lük te bu lunan hükme güre 3008 sa.yıh 
Kanundan calırız ('Bir is akdi dolavisivle bayka 
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bir şahsın iş yer inde bedenen veyahut bedenen ve 
fikren çalışan) kimseler faydalanabilmek! edir. 
l-'ikrî çalışması bedenî çalışmasına üs tün durum 
da bulunan doktor, avukat eczacı, mühendis, mü
dür, muhasebeci gibi hizmetliler ise; savın üve-
tün belirtt iği gibi İ ş Kaı ımıımdan değil, ancak 
sigortadan faydalanmaktadır lar . 

Yakında T. B. M. M. ne sunulacak toplu söz 
leşme, grev ve lokavt kanun undan sonra, Yük
sek Meclise sevk edilmek üzere hazır l ıkları ta
mamlanmış bu lunan (İş K a n u n u n u n bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesi ve 3518 sayılı Kanun im bâzı nıaddele-

! r in in kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı) u d a 
bu husus, işçi tar if i değiştirilmek suretiyle sağ
lanmıştır. Tasarı kanunlaşırsa bir iş akdine daya
narak, bir iş verenin yanında çalışan herkes, bu 
arada halen işçi tarif i dışında kalan fikir işçileri 
de akdi münasebetleri, iş ve çalışına şar t lar ı bakı
mından kanunun himayesine alınmış olacaklar
dır. Böylelikle, saym arkadaşımızın bizce yerin
de olan isteği de gerçekleşmiş olacaktır. 

Sorularının son kısmına ge l iyorum; genel 
•.ılarak; Avrupa memleket ler inde hak la r bakı
mından, iş akdine d a y a n a r a k ; f ikren ve bedenen 
çalışanlar aras ında ayrılık j>'özetilmez. Bizde de. 
ı üksek Meclisler, Bakanl ığın görüşüne kat ı l ı r 

ca, bu yola gidilecektir . 
Saygılarımla, 

BAŞKAN --• B> uy ur un uz Sayın Onat. 
H İ L M İ ONAT. (İzmir) - - Saym Başkan, sa 

yıu senalör ie r ; memleketimizde hak ika ten ü/e-
i ine ışık tu tu lacak dâva la rdan birisi de fikir iş
çilerinin korunma sı davasıdır . 

Avrupa memleketler inde, hak ika ten fikir iş
çilerini himaye idiei kanun la r vaz/edilmiştir. Bu 
bakımdan, fikir işçileri büyük bir refah içindt 

j çahşnıakiadi r ia ı . Halbuki bizde, memur zümresi 
')^\\i ve Devlet sek töründe çalışanlar düşünül 

j müs, fakat miktarı yüzbinleri asan ve bilhassa si-
j 

[ vi'l sektörde çalışan fikir işçileri; ancak bâzı hıı-
<m lanla çıkardan, kanun la r içinde, onları koru-

j 'an bâ/ı maddeler zikredilmekle, korunabi imiş 
ı h. id i ; . Bu vatandaşların; senelerce göz nuru . 
| enek verdikleri müesseselerde, soruda da belirt-
1 i iğim gibi; 13 günlük bir ücret karşı l ığında ve 

-:ebeş> gösterilmeksl/in işlerine son. 'verilmekte-
! di l . İ m bakımdan da istikballerinden emin ol-
İ 'inadıklai'i i<;iıı. bu fikir işçileri (;al.tşmaların.î ran-
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d imanlı ve memleket hayrımı olacak şekilde t arı
zim edememektedir ler . 

Sayın (dalışına Bakanını iz .'{00S ve 5518 sayılı 
kanun la rda yapı lacak düzeltmelerle bu işin inek-
maemken düzeltileeej4i.11 i. Levan ettiler. Kendile
rine t e şekkür ederini. f a k a t Liz istiyoruz ki, yal
nız bu kanunlarla, düzeltmeyi yapmakla kalma
yıp, ayrıca llikir İsçileri Kanununu getirelim, 
ve mik ta r ı yüzbinleri asan bu vatandaş lar ın hak
larım kanun, çerçevesi içinde sınırlı ve belirli 
şartlara. hağlıyalım. 

Kendilerine, verdikleri izahattan, dolayı te
şekkür eder, hepinizi hürmet le selamlarım. 

BAŞKAN -- Soru cevaplandırı lmışt ır . 

.s'. -• Cumhuriyet Sı judosu İzmir Üyesi JJil
mi OnaÜnı, Derici Ih ıniryoUarı S neil İsletme 
Al sancak inşaat J.l< lu.isiude bulunan d (mir -
<;dil,: luır<l(ts<urn suhsmtn diisiini'düp düşiiııiU-
mediçjiue dair ülaştıena Hakanından sözlü so
rusu (6/66) 

BAŞKAN --• .Sayın Milini Ona!/ Burada.. . 
i'kıstırma, Bakanı. ' Yo:;, (.'elecek soru gününe bı
rakılmıştır. 

.'/'. --- Cumhuriyı! S>mitosu İzmir üyesi Hil
mi Onat'm, asker öyrdmevh re terfih, hakkı 
taıunmasınm dusiinid/ •> duşiinidıaediğiue dair 
:• <Kilü sorusu re Jfillî Kailim Bakam İli!mi İnce-
s idil a un cevabı (6/67) 

BAŞKAN" •--- Sayın Bakan, burada. Soru sa
hi!)! Sayın Bye 'Hilmi Onal .' Burada. Soruyu okıı-
t uyuru m. 

<'umli.vu.iyet. Seuaiosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun. Sayın 'Aliİli Eğitim Baka

nı t a ra f ından sözlü olara t. cevapLandviMbuasuıa 
d e bileti erinizi saygı ile rica ederim. 

2 . 5 . 1902 
İzmir (.''. Senatosu Üyesi 

Milim Onat 

23 bin. Yedek Subay öğı-etmen. aras ından hu
susî bir duruma. ildi. tu tu lan JOO-i- asker öğret-
men hakkında, .VI il I i Klitim Bakanlığınca hazır
la, n ip teklif edilen : 

i. (200) liralık, tazminatın Akilli Eğitim Ko
misyonum.! a kabul edilip Büt(;e Komisyonundan 
ç;kan.ıa,yjşın"iı.ı sebepleri. nelerdir?. 

2. Ovdu Okuma. - Yazma, okul!arında, er üia-
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rak hizmet eden öğretmenlere bir terfih hakki 
lan .ılımasının düşünülüp < lüşünülmediği ? 

3. Ordudak i vazifesini t amamlad ık t an son
ra eski görevlerine dönmek için tây in emirleri
nin. ve harcırahlar ının zamanında kendilerine 
Ulaştırılması iciu tedbir ler düşünü lüp düşünül
mediğinin açıklanmasını .' 

i . Maaşları Alilii Eğilim Bakanl ığından ve 
izin, teı'ii ve ten is le r inde bu bakanl ık tasarruf
larında olduğu kendilerine bildirilen asker öğ
retmenlerin halen. Ordu Okuma - Yazma okulla
rı Yönetmeliklerine göre de işleme tabi tu tu l 
mak tad ı r l a r ki, iki vekaletin de aynı tasarruf
ları uyguladıklar ı büyük bir şaşkınl ık mevzuu 
olmaktadır . Bu hususta iki vekâlet arasında, bir 
anlaşma, veya. koordine düşünülmekte midir? Ye 
niçin bugüne kadar bu husus kendilerine bildi
rilmemiştir .' 

MİLLİ E<"İ i Ti M BAKANİ İIİIAIİ İ N U E S l -
iil (korum) 1. Askerlik hizmetlerini i lkokul 
öğretmeni olarak yapanlardan., Ordu Okuma -
Yazma, o kul hırında, görevlendir i len 1004 öğret
mene ayda 200 lira tazminat verilmesi hakkın
daki kanun tasarısı. 'Millet Aleelisi Alilii Eğitim 
Komisyonunda, kabul edilmiş, fakat Alilii Sa
vunma Komisyonunca m i n i n mütalâa oluımm-
m ıştır. 

Büiç.e Komisyonunda ise tazminat miktarı 
20i! liradan 150 l i raya indiri lmiş ve tasar ın ın bu 
hakiyle i lmemi IKyeie şevkine ka ra r verilmiş
tir. 

Kanun tasarımı T. B. M. A!edişinin tasvibine 
mazhar okluğu, ve kanunlaşt ığı t akd i rde , bahis 
konusu öğretmenler geçmiş aylara ait tazminat 
hırım alabileceklerdir . 

-
2. Bundan sonra, askerlik, hizmetlerini er 

| olarak yapacak i lkokul öğretmenler inin ter l ik
leri ile, ilgili olarak, bu öğretmenlerin, iki yıllık 
hizmet müddet le r in in ö avun ordu bir l ikler inde, 
geri kalan 1.5 yılını da Bakanlığımız emrinde 

1 i lkokul öğretmeni olarak yapmalar ın ı ve huni a-
iiıı. gerek, ilkokullarda, gerek Ordu Okuma - Yaz 

I ma okul lar ında fiilen, öğretmenlik yap t ık la r ı sii-
| rece onumlarını a lal.il m el erini sağl ıyaeak hüki ln -
I lerî ihtiva, (den bl- kanun tasarısı hazırlanması 
I düşünülmektcdi r . 
! •".. 100-1- öğretmemin eski güıev verimine Lâ-
, .. . A 
< yiu. emirleri, kendi kaine tebliğ edilmek üzere 

20 . 5 . 19G2 ta r ih inde \a i i i ik lere postalarım m lir. 
| Aile harcırahlar.! için gerekli ödenek ise O'---224 -
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du Okuma - Yazma okullarının bulunduğu illere 
25 . 5 . 1962 tarihinde telgraf havalesi ile gön
derilmiştir. 

Bakanlığımız ile Millî Savunma Bakanlığı ara
sında varılan anlaşmaya göre okuma - yazma okul
larında görevli yedek subay adayı öğretmenlerin 
nöbet, izin, disiplin işleri bakanlığımızca diğer 
işleri de Millî Savunma Bakanlığınca tesbit edi
len usullere göre yürütülmüş olup bu hususların 
nasıl uygulanacağı her iki bakanlık tarafından 
teşkilâtına zamanında duyurulmuş ve ilgili öğ
retmenlere de tebliğ edilmiştir. 

Bu öğretmenler Haziran ayı başından itiba
ren terhis mahiyetinde izinli bırakılacaklardır. 

BAŞKAN — Bujnırun, Sayın Hilmi Onat. 
HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan ve 

sayın senatörler. Memleketle bir dâva vardır ve 
bu dâva bir kara cehalet davasıdır. Orduda eli
mize gelen erlerin yüzde 65 inden fazla bir kikini 
maalesef okuma - yazma bilmeden gelmektedir. 
Bundan dolayıdır ki, orduda da yani ordu eği
tim merkezlerinde okuma - yazma taburları ve 
okulları teşekkül ettirilmiştir ki, bu şayanı şük
randır. Yalnız, bu teşkilât kurulurken, bunların 
kadroları ve onlara verilen kadrolarda çalışan 
elemanlardan her türlü şahsi veya çalışma ze
mini hazırlaması gerekir. Meselâ bu okullara ge
len yedek subay arkadaşlar, büyük bir gayretle 
işlerine sarılmışlardır. Hakikaten muazzam dene
cek neticeler alınmaktadır. Fakat bu arkadaşlar
la temas ettiğimiz zaman onların, âdeta bu işten 
bezer duruma geldiklerini görürüz. Sebeplerini 
inceleriz; hepsi vatanperverdirler, gayretlidirler, 
hepsi bu yolda sonsuz çalışma azmindedîrler. Lâ
kin bir koordiııesizlik yüzünden nereden emir ala
caklarını, hangi bakanlığın emriyle ne şekilde 
hareket edeceklerini şaşırmış durumdadırlar. 

Sayın Millî Eğitim Bakanına teşekkür ede
rim; geç de olsa derhal tedbir alınmış, bildiril
miştir. Bu, hakikaten şayanı şükrandır. Hiçol-
mazsa bundan sonraki arkadaşlarımız için zemin 
hazırlanmış oluyor. Bu arkadaşlar, okuma - yaz
ma taburu emrindedirler, bu taburlardan sicil 
almak durumundadırlar. Millî Eğitim Bakanlığı 
bu arkadaşların terfihleri mevzuubahsolduğu za
man ancak kendi tezkiyeleri olmadıkça, müfet
tişlerinin. tezkiyeleri olmadıkça, terfilerinin ya-
pılamıyacağını bildirmektedir. Ordu ise, kendile-
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rinden sicil almadıkça, terfilerinin mümkün o!a-
mıyacağını bildirmektedir. O halde bu arkadaş
ların suçu, kabahati nedir? Yedek subay olarak 
orduya katılan bu arkadaşların Millî Eğitim Ba
kanlığınca hukuki durumlarının gözden geçiril
mesi ve durumlarının düşünülmesi gerekmekte
dir. 

Temenni ederim ki, bu fedakâr arkadaşları
mızın, durumları düşünülerek 150 lira da o'^a 
verilecek olan tazminat mutlaka taltifleri bacı
mından elzem olduğu kanaatindeyim. 200 liralık 
bir teklifi Millî Savunma Bakanlığı kendine ait 
bir mülâhaza ile geri çevirmiştir. Ama tekrar 150 
liralık bir tahsisat için teşebbüse geçilmiştir ve 
belki de j^akmda huzurunuza gelecektir. İnşal
lah gelir ve kendilerini hiçolmazsa bu bakımdan 
tatmin etmiş oluruz. 

Ayrıca Sayın Bakana, verdikleri bu tatmin 
edici cevaptan dolayı şükran ve teşekkürlerimi 
bildiririm. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, Orman Genel Müdürlüğü teşkilâtına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/68) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Onat buradalar. 
Tarım Bakanı bulunmadığı için gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü BikeçligiVin, vilâyetler ve çevrelerinde 
hakkaniyet esaslarına dayanan bir idarenin ih
dası yolunda yapılan çalışmaların neler olduğu
na dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/69) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı efendim? 
Yok.. Olmadığına göre .gelecek soru gününe bıra
kılmıştır. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Ankara Gençlik Parkına, 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/70) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? Yok. 
İlgili Bakan da yok. Her ikisi de bulunmamak
tadır. Gelecek soru gününe bırakılmıştır. 

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadı
ğından, 31 Mayıs 1962 Perşembe günü saat 15 te 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,45 
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H YAZILI SORUL, 

J. - - Cumhuriyet ticnutom İzmir Üyesi Nev- ı 
zat Öz erdemli'nin, memleketimizin sahil şehirle
rinde, deniz kenarlarında yapılan sıra evlerin 
mahzurlarına dair yazdı soru önergesi ve imar ve 
İskân Balamı M.nkiddinGY<ve-n'in eerahı (7/HH) 

Cumhuriyet Sen dosu Sayın Başkanlığına I 
Aşağıdaki sonunun Sayın İmar ve İskân Ba

kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına, delâletlerinizi, saygılarımla, rica erlerim. 

İzmir Senatörü 
Nevzat Özerdendi 

Memleketimizin .sahil, şehirlerinde; deniz ke 
narlarında, yapılan sıra evlerle, şehrin sakinle
rinin hava alınmasına, mâni olunduğu gibi turis- j 
1ik manzarası da bozulmaktadır. 

Her gün turizmin geliştirilmesi için ileri 
adımlar atıldığını müşahede ettiğimiz yurdumuz
da şehirlerin güzel görünüşlerini bozduğu kadai' 
sağlık yönünden de mahzur teşkil eden, bu inşa
atların önlenmesi düşünülmüş müdür? Bugün 
ne düşünülmektedir? 

T. C. 
imar ve İskân Vekâleti 24 Mayıs 1962 

Plânlama ve İmar G. Md. 
Şehircilik Dairesi Bş. 

Sayı : 3500 
Dosya : 70 - 22 

Özü : İzmir Senatörü Nevzat 
Özerdendi 'nin soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 11 . 4 . 1062 gün ve Genel Sekreterlik 
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İU VE CEVAP LAM f 

Kanunlar Müdürlüğü 7/33-573-807 sayılı yazıla
rınız. 

İzmir Senatörü Nevzat Özerdendi "nin memle
ketimizin sahil şehirlerinde, deniz kenarında ya
pılan sıra evlerin mahzurlarının göz ("»nüne alına
rak, bunların önlenmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair yazılı soru önergesi cevabının ili
şikte sunulduğunu arz ederim. 

İmar ve İskân Bakam 
Muhiddin G üv en 

Salı il şehirlerimizde deniz kenarında yapılan sıra, 
evler hakkındaki soru önergesi cevabı 

İmar plânlarının tanzim edildiği yerlerde 
şehircilik ve estetik prensiplerine uyulmaktadır. 
Belediyelerimiz do bu imar plânlarına riayetkar 
olarak tatbikat yapmaya çalışmaktadırlar. Bil
hassa turizm bakımından meselenin ehemmiyeti 
aşikârdır. Bundan dolayı Sayın Senato Üyesinin 
işaret, ettiği meseleyi takdir etmekteyiz. Fakat 
tasdikli imar plânı dışında kalan mıntakalar Köy 
Kanıınuna tâbidir. Ve gayritabiî bir inkişaf arz 
etmektedir. Nitekim İzmir'in İnciraltı mıntaka-
sında yaptığım tetkik gezisinde fena örn ekleri e 
karşı karşıya kaldım. Bu mıntakaları koni rol 
altına, alabilmek ve inşa faaliyetinin şehircilik 
icaplarına, tabiî güzelliklere ve turizm hususiyet
lerine göre luzanılıyabilmek için teşebbüse geç
miş btünüyoruz. Yapacağımız işlem bu gibi sa
haları mücavir saha içine almak suretiyle bâzı 
imar tahditlerini vaz'etmek olacaktır. Bu konu
da, İzmir için çalışmakta olan mütehassıs Profe
sör Bodmer'e de gerekli direktif verilmiştir. Gös
terilen hassasiyete teşekkür eder mesailerimizin 
en iyi bir anlayış çerçevesi içinde değerlendiri
leceğini teyiden arz ederim. 

• 


