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1. — GEÇBNjTU 

Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin 
yenilenmesi dolayısiyle yeni seçilen üyelerden 
Erahıcan Üyesi Fehmi Baysoy ile Muş Üyesi 
İsa Bingöl andîgtiler. 

Müteveffa emekli Orgl. Kâzını Orbayf-
dan açılan üyeliğe Emekli Orgl. Muzaffer Alan-
kuş'un serildiğine dair Cujmhurıbaşkanlığı tez
keresi okundu, bügi ^edinildi. 

Afyon Karahisar Üyesi Celâl Tevûk Karn-
sapan; Viyana 'da toplanan Parlâmento ve İlim 
Konferansına katıldıklarını, Türk Heyetinin 
bu konferanstaki çalışmalarını anlattı ve 'bu ko
nudaki raporun ayrıca takdim olunacağını ifa
de et t i 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan AdaLet 
Bakanı Sedat Çumralı*y&> dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in; 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ulaştır
ma Bakanı Ferit Alpiskender'e, dönüşüne ka-
lar,Devlet Bakanı Malik Yolaç'm ve 

Davetli olarak İsrail'e gidecek olan İmar ve 
İskân Bakanı Celâlettin Uzer'e, dönüşüne ka

dar, Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'm 
vekillik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı 
•tezkereleri okundu, 'bilgi edinildi. 

•İnönü savaşlarında şehit düşen kahramanLa-
rımızın aziz hâtıralarını anmaık üzere 2 1 . 6 . 1964 
günü şehitlikte yapılacak törene katılacak ;ve 
Cumhuriyet Senatosu adına konuşma yapacak 
üyelerin adlarının bildirilmesi hakkındaki İnönü 
Şehitlerini Anma Komitesi Başkanlığının yazı
sı okundu. Başkan; Danışma Kurulunca A.P., 
C.H.P., Y.T.P. ile Millî Birlik ve Kontenjan 
gruplarından birer üyenin töıeııe katılmasının 
muvafık görüldüğünü ıbeyan etti ve teklif ka
bul edildi. 

19 . 6 . 1964 Cuma günü saat 14 te müddeti 
biten Sıkıyönetimin tekrar uzatılması hakkında 
karar verilmek üzere birleşik toplantı yapılaca
ğı tebliğ olundu. 

Başkan; Riyaset Divanında altı münhal bu
lunduğunu, seçime geçebilmek için C.H.P. 
den bir başkanvekili ilo bir idareci üye, A. P. 
den iki, kontenjandan 'bir ve bağımsızlardan) 'bir 
kâtiplik için aday göstermeleri gerektiğini jbil
dirdi. 

TANAK ÖZETİ 

Anayasa Mahkemesi üye seçiminin, Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin üçte birinin değişmesi 
sebebiyle seçim listesinin yeniden tanzimine 
dair verilen önerge kabul ve seçim , işlemin 
intacına talik 'edildi. 

.1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, 
Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçte birinin 
yenilenmesi münasebetiyle, yeniden görüşüldü 
ve tasarının kanuni akması ıkajbıü olundu. 

Cumhuriyet Senatosu 'Tabiî Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Türk eikonoınisinin bugünkü dııru-
ıinuna dair Başbakandan sözlü sorusuna, Başba
kan adına Maliye Bakanı Ferid Melen cevap 
verdi. 

Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ üyesi Selâm i 
Üren'in, Çukurova Çimento Fabrikasının yarı
sından. fazla hissesinin satıldığı hakkında .bâzı 
gazetelerde intaşar eden haberlerin doğru olup 
olmadığına dair Sanayi Balkanından sözlü soru
su, soru sahibi iiki birleşim hazır bulunmadığın
dan, yazılı soruya çevrildi. 

Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûl-
t'i Büzcalrnrn, Millî Eğitim teşkilâtında mev
cut. muhtelif sebeplerle inzibati mahiyette ecza 
almış kimselere dair sözlü, sorusuna Millî Eği
tim Bakanı ibrahim Ökt'enı cevap verdi. 

Bolu Üyesi Kalını i Arıkan'ın, 260, 
Kayseri Üyesi Flüsiıü Dilekçigil'in, 2(52 ve 

263 sayılı sözlü soruları, ilgili Bakanlar hazır 
ıbulunmadıklarından, gelecek birleşime bırakıl
dı. 

1964 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı ( A / l ) ; 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/.T) ve 
1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işa

retli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında
ki kanun tekliflerinin görüşülmesi, komisyon 
hazır bulunmadığından, gelecek (birleşime bıra
kıldı. 

28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesinin 1 ne i fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki kan un teklifinin görüşülmesi 
bitirildi ve açık oya sunuldu. 

(.îider Vergileri Kanununun .bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümler 
ilâve edilmesine dair kanun tasarısının görüşül-
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m esi, yeter çoğımlu'k kakmadığından, gelecek 
ibirleşiiine kaldı. 

18 llıv/.lnın 1964 rerşemıbe g'üııü ısaat 15 1e 
'toplanılmak üzere Birleşime son 'verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Adana 

İhsan Hami t Tigrel Rakip onul 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

SORU 

Sözlü soru 
1. — Camlıııriyet .Senatosu Bolu Üyesi Rah

mi Arıkaırm Düzce kazasının Yaka.ıbası köyün

deki bir Mdiıseye 'dair ısözlü soru Önergesi, İçiş
leri Bakanlığına gönderilmiştir. (fi/267) 

B I R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili îhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Ahmet Naci A n (Kırklareli) 

iBAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, Birleşimi açıyorum. 

2. — ANDÎÇMELER 

/. — Cumhuriyet Senatosu üyelerinin üçle 
birinin yenilenmesi dolay isiyle yeni seçilen üye
lerden Erzincan Üyesi Fehmi Bay soy ile Muş 
Üyesi İsa Bingöl'ün andiçmeleri. 

— BAŞKAN — Dün andienıek üzere kürsü
ye gelmiş olan arkadaşların haricinde iki arkada
şımız andiçmemiştir. Bugün gelmişlerse kendi
lerini andiçmeye davet ediyorum. 

Sayın Fehmi Baysoy Erzincan Senatörü, and-

içmeye davet ediyorum Sayın Fehmi Baysoy. 
Efendini. 

(Erzincan Senatörü Fehmi Baysoy andiçti.) 
(Duyulmuyor sesleri.) 
BAŞKAN — Duyul muyormuş efendim, tek

rar ediniz. 
(Fehmi Baysoy yeniden andiçti.) Alkışlar. 
BAŞKAN — Sayın tsa Bingöl Muş Senatörü 

•buyurunuz. 
(tsa Bingöl andiçti.) Alkışlar. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

1. •— Afyon Karahisar Üyesi Celâl Tevfik j yetinin hu konferanstaki çalışmalarına ve hu ko-
Karasapan'ın, Viyana'da toplanan Parlâmento j nudaki raporun ayrıca takdim olunacağına dair 
ve İlim Konferansına katıldıklarını, Türk He- ı demeci. 

- 10 
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BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, gün

dem dışı söz istiyen Sayın Karasapan Viyaııa'da 
toplanan bir konferans hakkında izahat verecek
lerdir. Buyurun. 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 
Karaihisar) — Muhterem arkadaşlarım, malûmu
nuz olduğu üzere 23 ve 27 Mayıs tarihleri ara
sında, Viyana'da Parlömanter ve siyantifik, ya
ni Parlâmento ve İlim konferansı toplanmış bu
lunuyordu. Yüksek teveccühlerinize nail olarak 
biz de bu konferansa iştirak etmiş olmak itiba
riyle kısaca mâruzâtta bulunmayı faydalı gör
dük. Asıl raporumuzu birkaç güne kadar tafsi
lâtlı olarak yüksek malûmatlarınıza araz edece
ğiz. 

Bu konferans, yine bildiğiniz gibi Avrupa 
Konseyi ve OCED'nin müştereken tertibettiği ve 
birincisi Londra'da 21 ve 22 Mart 1961 de top
lanmış olan bu konferansın ikincisidir. Bu birin
ci konferansa, biz o zaman Avrupa Koonseyinde 
henüz faal bir şekilde bulunmadığımız için işti
rak etmemiş bulunuyoruz. Binaenaleyh ikincisi
ne iştirak ettik. Bu vesile ile biraz esefle arz et
mek istiyorum ki, konferanstan evvel bu konfe
ransın mahiyeti, konferansın bundan evvelki ça
lışmaları hakkında bir malûmat almaya bütün 
gayretimle çalıştım. Ve Hariciye Vekâletine de 
müracaat ettim. Maalesef bana hiçbir dosya gös
teremediler. Ricam üzernie Avrupa Konseyine 
bir telgarf çekildi. Ve ben tanı hareket etmçk 
üzere iken do oradan lâzımgelen dokümanlar bi
ze geldi. Bundan dolayı bir konferansa müspet 
bir tebligatla gidemedik. Çünkü evvelâ konfe
ransın havasım, niyetini, amalini bilmemiz liâ-
zımgelirdi. Yalnız içimizden Sayın Fahrettin 
Kerim Gökay söz alarak umumi mahiyette, ilmin 
siyaset alemindeki tesiri ve muvaffakiyeti hak
kında bâzı beyanatta bulundu. 

Bu konferansa Avusturya, Belçika, Danimajr-
ka, İsviçre, ispanya, Fransa, İrlanda, İzlanda, 
İtalya, Yunanistan, Japonya, Holânda, Lükseşı-
burg, Norveç, Portekiz, İngiltere, İsveç gibi mem
leketler fiilen katıldıkları gibi, alâkalı birçok 
memleketler de - Avrupa dâhil ve haricinden -
birçok devletler müşahitler göndermişler, ilim 
âleminden, bilhassa üniversite muhitlerinden ele 
saygı değer birçok profesörler de bu konferansa 
iştirak etmişlerdir. 
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Konferansın gayesi, bilhassa zamanımızda, 

İkinci Dünya Harbinden sonra müspet ilimler 
sahasında kaydedilen terâkkilerin sosyal hayat 
üzerindeki tesirlerini nazarı itibara alarak, il
min siyasetle ve sosyal hareketlerle iş birliğini 
yapmasını temindir. Bu suretle ilim adamlariyle 
siyaset adamlarının sık temas etmeleri ve ilim 
adamlarının mümkün olduğu kadar Hükümet 
mekanizmasında yer almaları mevzuları da esaslı 
münakaşalara ve tetkiklere mevzu olmuştur. 

Kooferans aslında Avusturya Reisicumhuru
nun petronajı altında yapılmıştır. Fakat kendi
si o sırada bir resmî ziyaretle Danimarka'ya git
tiği için kendisi bulunamamış, onun yerine Baş
bakan konferansı açmıştır. Arz ettiğim gibi, 
raporda bütün bunların tafsilâtlı olarak izahı ya
pılacağı için şimdi kısa bir zamanda bu hususta 
daha fazla malûmat vermekten tevakki ediyo
rum. Yalnız alman karar kısaca şundan ibaret
tir : İlmin, demin arz etmiş olduğumuz gibi, si
yasi ve sosyal hayatta gittikçe artan tesiri naza
rı itibara alınarak her Hükümette, ya müstakil 
bir ilim bakanının, yahut da mevvcut bakanlar
dan birisinin ilmî işlarle iştigal edecek şekilde o 
işlerde mütehassıs bir bakanlığın tesisi tavsiye 
edilmektedir. Aynı zamanda parlâmentolarda 
ilim komisyonlarının teşkili de tavsiye edilmek
tedir. Ve buna muvazi olarak da ilim adamları 
ile Parlâmento adamları arasında muhttelif ko
misyonların teşkili de keza tavsiye edilmektedir. 
Bu suretle, ilmin, siyaset ve sosyal hayat üzerin
deki tesirinin daha faal, daha müessir bir hale 
getirileceği tahmin edilmektedir. Ancak, hemen 
arz edeyim ki, henüz bu husustaki çalışmalar baş
langıcındadır. Esasen ilmin tarifi hususunda da 
- konferanstaki intibalınıza göre - tam bir muta
bakat hâsıl olmamıştır. Acaba, mevzuübahsolan 
ilim, mücerret, müspet ilimler 'midir1? Yoksa bu
na sosyal ilimler de dâhil midir? Bu husus mü
nakaşa mevzuu olmuştur. Muhakkak olan bir şey 
varsa, insanlığın hayatında, en eski zamanlardan 
beri, en eski medeniyet zamanından beri, ilim 
adamlarının ve vücuda getirdikleri ihtiralarm 
sosyal hayat üzerinde tesirleri olmuş ve fikir ba
yatı üzerinde bunlar ağır basmışlar ve bidayette 
- zamanımızda olduğu gibi - bâzı ilmî icatlar 
gizli tutulmaya çalışılmışsa da ilim beynelmilel 
bir hudut tanımadığı için her tarafa yayılmakta 
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gecikmemiş ve bütün insanlığın malı olmuştur. 
Bu itibarla bu konferansın ehemmiyeti hakika-
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ten üzerinde durulacak bir keyfiyettir. Meseleyi 
arz dder, hürmetlerimi sunarım. 

3—BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Müteveffa Emeldi Orgl. Kâzım Orbay'-
dan acılan üyeliğe Emeldi Orgl. Muzaffer Alan-
kuş'un seçildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/317) 

BAŞKAN — Kontenjandan bir senatörün 
tâyinine dair bir- tezkere vardır, onu okutuyo
rum, efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 16.6.1964 tarihli ve 3901 sayılı yazı 

karşılığıdır : 
Vefat etmiş olan Emekli Orgeneral Kâzını 

Orbay'dan boşalan Cumhuriyet Senatosu Cum
hurbaşkanlığı Kontenjanı üyeliğine Emekli Or
general Muzaffer Alankıış'un seçilmiş olduğunu 
arz ederim. 

GtLinihuırtoaşkauı 
Cemlal Gürsel 

BASK A.V —- Say m Akmkuş bumla,! ar mı? 

Yemin etmek üzere... Yoklar. 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olun Ada
let Bakanı Sedat Cumralı.ya, dönüşüne kadar, 
kendisine Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'm vekil
lik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/311) 

BAŞKAN — E fendim gündeme geçmeden 
evvel bir - iki tezkere daha vardır, ıttılaınıza arz 
edileeek... Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Adalet 

Bakanı 'Sedat Oumralı'nm dönüşüne kadar ken
disine, Devlet Bakanı Nüvit Yetkin'in vekillik 
etmesinin, Barbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN --- Bilginize sunulmuştur, 

3. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender'e, dönüşü
ne kadar, kendisine Devlet Bakanı Malik Yolaç'-
m. vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/313) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışıma gidecek olftm Ulaştır

ma Bakanı Ferit Alpdsikender'in dönüşüne ka
dar (kendisime, Devlet (Balkanı Malik Yoliaıe/ın 
vekillik ötmesinin, Başbaikamm tekılâlfı üzerinle, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumlhurlbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

/. — Davetli olarak İsrail'e gidecek olan 
İmar ve İskân Bakanı delâlettin Uzer'e, dönüşü
ne kadar, Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat'ın vekillik edeceklerine dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/312) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İsrail HMcümetinin daveti üzerine; mesken, 
inşaat ve diğer gelişme faaliyetlerini tetkik et
mek için 24 Mayıs 1964 tarihinden itibaren bir 
hafta müddetle İsrail'e gidecek olan İmar ve İs
kân Bakanı Celâlettin Tîzer'in dönüşüne kadar 
kendisine, Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat'm vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 

5. — İnönü savaşlarında şehit düşen kahra
manlarımızın aziz hâtıralarını anmak üzere 
21.6.1964 günü şehitlikte yapılacak törene katı
lacak ve Cumhuriyet Senatosu adına konuşma 
yapacak üyelerin adlarının bildirilmesi hakkın
daki İnönü Şehitlerini Anma Komitesi Başkan-
lığınm yazısı ve Başkanın, Danışma Kurulunca 
A.P., C.ILP., Y.T.P. ile Milli Birlik ve Konten
jan gruplarından birer üyenin törene katılması
nın muvafık görüldüğüne dair sunuşu ûe tekli
fin kabulü. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın 
Başkanlığına 

Ankara 
İstiklâl Savaşında İnönü meydan mnharobelo-
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rinde şehit düşen kahramanlarımızın aziz 'hâtıra
larını anmak üzere 21.6.1964 Pazar günü saat 
10 da şehitlikte yapılacak olan törene teşrif leri-
nizi ve programa göre Cumhuriyet Senatosu 
adına konuşacak Senatörün isminin bildirilmesi
ne emir ve müsaadelerinizi saygı ile arz ederim. 

A. Ulvi Pınar 
înönü Şehitleri Anma Komitesi 

Başkam 
Bozöyük Kaymakamı 

BAŞKAN — Gecen sene dt> aynı surette bir 
davet vâki olmuştu. Bu mesele Danışma Kuru
lunda görüşüldü ve A.P. den bir, C.TT.P. den bir, 
Y.T.P. den bir, Millî Birlik Grupundaıı bir, Kon
tenjandan birer üyenin iştiraki muvafık görüldü. 
Her ne kadar İçtüzükte l>u g'ibi turların kıjır'a 
ile olacağı yazılı ise de, olalbilir ki; kur'a aynı 
partiden beş kişiye isabet edebilir. Bu gibi "bir 
mahzuru önlemek için tasvibinize arz edilmek 
üzere bu karar alınmış bulunmaktadır. Şimdi tas
vibinize arz ediyorum. Kabul ed'enler... (Anla
madık sesleri) 

Efendim müsaade buyurunuz ben zannederim 
ki, üç dakika kadar konuştum. Dinlenmiyor, Son
radan da anlaşılmıyor deniyor. 

TARİK REMZİ BALTAN (Zonguldak); — 
Sayın Başkanım, dinliyoruz fakat anlamıyoruz. 
Oünkü ses gelmiyor. 

BAŞKAN — Yani Riyasete ait bir kusur 
varsa, söyleyin tashih edeyim. 

Efendim înönü şehitlerini anma törenine ka
tılmak üzere Senatodan bir heyet davet edilmek
tedir. O ecen sene de vâki olmuştu ve bir heyet 
gitmişti. Şimdi Danışma Kurulunda, 5 kişilik bir 
heyetin gitmesi muvafık görüldü ve her parti
den, grupları olan üç partiden, birer ve iyine 
grupları olan Cumhurbaşkanlığı Kontenjanı ve 
Tabiî üyelerden birer üyenin gitmesi Danışma 
Kurulunca münasip görüldü. Bu hususu takdiri-
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nize arz ediyorum. Muvafık olup olmadığını 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Şimdi Tabiî Üyeler Grupunun adayı gelmiş
tir; Sayın Suphi Karaman. Yeni Türkiye Parti
si adayını tesbit etmiştir, Mehmet Ali Demir'dir. 
Diğerleri de bildirirlerse ayın 21 nde gitmek 
üzere Riyaset Divanı lâzımgelen tertibatı alacak
tır. Diğer gruplardan da adaylarını derhal bil
dirmelerini rica ediyorum. 

G. — Başkanın, 19.().19'ii Cuma günü saat 
1i te müddeti biten Rık?y önelimin tekrar uzatıl
ması hakkında karar verilmek üzere birleştik top
lantı yapılacağı tebliği. 

BAŞKAN — Bir hususu arz edeceğim : Cu
ma günü .saat 1.4 te birleşik toplantı vardır. Müd
deti biten Sıkıyönetimin tekrar temdidi için. Bu
nu şimdiden ıttılaınıza arz ediyorum. Cuma gü
nü saat 14 te birleşik toplantı vardır, arz olu
nur. 

7. — Baskan?n; Riyaset Divanında altı mün
hal bulunduğu, secime geçebilmek için C.ÎI.P. 
den bir başkanvekili ile bir ideıreci üye, A.P. den 
iki, kontenjandan bir ve betğımsızlardan bir kâ
tiplik için adaı/ göstermeleri gerektiğine dair 
bildirisi. 

BAŞKAN — Riyaset Divanında altı miin-
halinıiz vardır. Bir başkanvekili, bir idareci üye 
ve dört de kâtip. Kontenjana göre Cumlhuriyet 
Halk Partisinden bir başkanvekili adayı, yine 
C.H.P. sinden bir idareci üye adayı bildirilmesi 
lâzımgelmektedir. Kâtiplere gelince; iki Adalet 
Partiden, bir kontenjandan, bir de müstakiller
den olması icaibetmektedir. Zannederim ki, bu 
Perşembe gününe yetişebilecektir. Bu Perşembe 
günü seçim yapılmak üzere hazırlıklı bulunulma
sını rica edyorum. 

Simdi o'ündeme sreoivoruz. 

5. 'r- SEÇİMLER 

/. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 

BAŞKAN — Gündemin birinci maddesi Ana
yasa Mahkemesine asıl üye seçimidir. 

Malûmııâliniz, 14-15 tur seçimden evvel yapıl
mış ve netice alınamamıştı. Seçimlerden soıiraya 

kalsın denildi. Şimdi seçimlerden sonra yapıl
mak üzere gündemin birinci maddesi olarak ele 
alınmıştır. Binaenaleyh tasnif heyetini tesbit 
ediyoruz. 

Sayın Gavsi Uçagök (Eskişehir), buradalar 
mı? (Burada sesleri) 

- 1 3 -
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Sayın Ahmet Nusret Tuna (Kastamonu), bu

radalar mı? (Burada sesleri) 
Sayın İbrahim Saffet Omay (Ankara), bura

dalar mı? (Yok sesleri) 
Sayın Rifat Öztürkçine (istanbul), buradalar 

mı? (Burada sesleri) 
Efendim şimdi zarflar dağıtılacak. Zarflar 

dağıtılmcaya kadar adayların isimlerini okutu
yorum. Eskiler biliyorlar, yeni gelen arkadaşla
rın dikkat etmelerini rica ederim. 

(Adayların isimleri okundu.) 

1. 
9 

o o. 
4. 
5. 
(i. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

Alperen Fevzi Muhip 
Bayramoğlu Reşat 
Çapanoğlu Şefik 
Divanoğlu M. Lebib 
Doğu İsmail 
Erden Necati 
Ergun Hilmi 
Gökalp Ziya 
Gökçen Kemal 
Emel Abdullah AH 
Keşanlı Rifat 
Nödimoğlu Kevni 
Olgaç Senai 
Olgun İhsan 
Ogat İhsan 
Tan M. Kemal 
Tüzüner M. İhsan 
Tüzünkan Nevzat 
Yurdakul Atillâ 

SIRRI ATALAY (Kars) — Secim üzerine 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yeni bir arkadaş daha müra
caat etmiştir. Sayın Cemalettin Bulak. Efendim 
müddet geçtiği için maalesef adaylar esasına 
ilâvesi mümkün olamıyacaktır. 

Buyurun efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Anayasa Mah

kemesi üyeleğinden Cumhuriyet Senatosu adına 
seçilen üyenin istifası üzerine seçim için İçtü
züğün 114 ncü maddesd gereğince yapılan hazır
lıklar sırasında her ne kadar adaylar belli ol
muş ve bu belli adaylar için bâzı turlar yapıl
mış ve salt çoğunluk temin edilmemiş ise de bu 
arada Cumhuriyet Senatosu bir tatile girmiş 
ve Cumhuriyet Senatosunun 1/3 ü yenilenmiş 
bulunmaktadır. 

Şu hale göre, adayların yeniden tesbiti za
ruri bulunmaktadır. Her ne kadar Içtüzüğü-
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müzde adayların tesbiti ve yeni adaylara imkân 
vermek için bir hüküm mevcut değil ise de, 
Cumhuriyet Senatosunun bir tatile girmesi ve 
Cıımhurİ3ret »Senatosunun 'bünyesi itibariyle or
taya 1/3 nîsbctindc bir değişiklik de husule gel
diği için bu mantıkî düşünme prensibi de aday-
ladan müracaat vâki olduğu takdirde, bu raü-
racaatlerin nazarı itibara alınması hukukan 
mümkün değildir ve nez'i, yani mâni bir bükü
mü içtüzük tâyin ve tesbit etmediğine göre Yük
sek Heyetin bir karar ittihazı ile muayyen bir 
süre tesbiti ve bu süre içinde vâki müraeaatlerin 
do adaylık için tesbiti ve yenli tesbit edilecek 
bir tablo üzerinden adaylar için seçime geçil
mesinin yerinde, âdil ve mantıkî olacağı kanaa
tindeyim. 

Yüksek Heyete arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın At alay bir takrir ve
riniz de ona göre hareket edelim. Evvelâ bu
nunla alâkalı 114 ncü maddeyi okutuyorum : 

«MADDE 114. --- Anayasa Mahkemesinin 
veya Yüksek Hâkimim- Kurulunun Cumhuri
yet Senatosu kontenjanında açılacak üyelikler 
için hangi tarihe kadar müracaat edileceği 
ve ne gibi belgeler verileceği Cumhuriyet »Sena
tosu Başkanlığınca en az onbeş gün önce ilân 
edilir. 

Başkanlık Divanı, tesbit edilen müracaat 
süresi bitiminden itibaren iki gün içinde, mü
racaat edenler veya Cumhuriyet Senatosu 
üyeleri tarafından aday gösterilenler arasın
dan Anayasanın saydığı nitelikleri haiz olanla
rın soyadı alfabe sırasına göre adlarını soy-
ad! arını ve 'bütün niteliklerini gösterir aday 
tablasonu tanzim ve seçim gününü tesbit eder. 

Aday tablosu, bastırılarak, seçimden en az 
üç gün -evvel üyelere dağıtılır.» demektedir. 
Şimdi Sayın Sırrı Atalay bir takrir veriyor. 
Okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Şifahen arz ettiğim sebeplerle adaylık için 
işlemin yeniden yapılmasını arz ve teklif ede-
rfrfl, ' ' 

Sırrı Atalay 
Kars 



ö. Senatosu B : 76 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Atalay'm tek

lifi şu : Sanki eski işlem yapılmamış, yeniden 
muamele yapılacak.. Öyle değil mi Sayın Ata-
•lay* 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) -
aleyhinde söz itiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

Takrir 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlarım; Sayın Atalay'm burada bir 
takriri var. Mucip sebebi de Senatonun 1/3 
yenilenmiş olduğu için, daha evvel birkaç 
ıtur yapılmasına rağmen seçilemiyen Anayasa 
Mahkemesi üyeliği için yeniden aday teshiti 
şeklindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; buna imkân yok
tur. İçtüzüğün 114 neü maddesi bu hususu 
gayet sarih bir şekilde gayet esaslı olarak 
teslbit etmiş ve n-e yolda hareket edileceğini 
göstermitşir. Eğer hu mucip sebeple hir mua
meleye tevessül edersek bu takdirde üçte bir 
yenilenmeden evvel alınmış olan 'bütün mu-
karreratm değişmesi icabedecektir. Yeni bir 
mukarrerat da volttur elimizde. Onun için buna 
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imkân yoktur. Turların sonucunda bir netice
ye yanlamadığı içindir İd, bugüne kadar sü
rüp gitmiştir. Bu itibarla eski adaylar üze
rinde yeniden seçim yapılmasının daha uygun 
olacağım arz ederim. 

BAŞKAN — Efendim; Sayın Atalay yeni 
bir işlemin yapılmasını teklif etmekte, Saym 
Erdoğan da «Bunun mümkün olamıyacağmı, 
turlar yapılmıştır, ekseriyet olmadığı için ye
niden o tur devam ediyor. Binaenaleyh teklif gay-
rivârittir.» demektedir. Tekrar okutup reyinize 
arz edeceğim. 

(Sırrı Atalay'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —- Teklifi reyinize sunuyourm. 

Kahul edenler. Lütfen indirin efendim. Takriri 
kabul etmiyenler... İndirin etendim. Sonra el 
kaldıranları hesaba katsak bile 46 ya karşı 68 
oyla kabul edilmiştir. Yeni bir işlem yapılacak
tır. Binaenaleyh, Anayasa Mahkemesi asıl 
üyelik seçimi bugün için kalmıştır. Usulü dai
resinde yeni hir muamele ile huzurunuza gele
cektir. 

Sorulara geçiyoruz. 

6. — SORULAAR VE CEVAPLR 

A — SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüne.fin, Türk ekonomisinin bugünkü 
durumuna dair sözlü sorusu ve Başbakan adına 
Maliye Bakam Ferid Helen'in cevabı (6/243) 

BAŞKAN -— Sayın Özgüneş? Burada. Baş
bakan adına izahat verecek? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Van) 
— Ben cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Maliye Vekili Başbakan adına 
cevap verecekler. Soruyu okutoyurum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Mehmet Özgüneş 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi 

Bir gazetenin 5 Aralık 1963 tarihli nüshasın
da şu hususlar açıklanmıştır : 

1. 1963 ün sadece ilk dokuz ayında dış ti
caretimiz 2 milyar 251 milyon açık vermiştir. 

2. 30 Haziran 1962 de 4,7 milyar lira olan 
tedavüldeki banknot miktarı geçen ay sonunda 
5,5 milyara yükselmiştir. 

3. Serbest altın stokları 18 ayda 50,6 ton
dan 19,1 tona düşmüş, rehindeki 73,3 ton altının 
1,5 tonu satılmak zorunda kalınmıştır. 

4. Merkez Bankasının döviz rezervlerinde 
son altın satışları sayesinde 162 milyon liralık 
bir artış olmuşsa da, döviz borçları 348 milyon 
liraya çıkmıştır. 

5. 1958 fiyatları 100 alınarak düzenlenen 
«Toptan eşya fiyatları indeksi» 1962 Haziranın
da 134 pııvana yükselmiş, 1963 Mayısında 146 
ya fırlamıştır. 

6. Özel sektörden gelen sürekli talepler so
nunda 1962 de kredi hacmi bir yıl evveline na
zaran 2,5 milyar lira artırılmışken bu hacim 
1963 ün beş ayında bir önceki yıla göre yüzde 
6,8 yükselmiştir. 

— 15 — 
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Soru : 1. Bu açıklamalar doğru mudur? 
Soru : 2. Doğru ise, 
a) Bu durum Türk ekonomisinin büyük bir 

tehlike karşısında bulunduğunu ve bir buhrana 
doğru sürüklenmekte olduğunu ifade eder mi? 

•b) Bu durumun düzeltilmesi iein Hükü
met ne gibi tedbirler almıştır ve alacaktır? 

Soru : 3. Yanlış ise, hakiki durum nedir? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAŞBAKAN ADINA MATJÎYE İMKANI 

FERÎD MELEN (Van) — Çok muhterem arka
daşlarım; evvelâ Sayın Özgüneş'tcn özür dile
rim. Bu soruyu filvaki beş ay evvel vermişlerdir. 
Bu beş aylık devre zarfında bâzan bendeniz bu
lundum, sorular görüşülmedi, bâzan da soru
lar görüşülürken bütçe ve saire münasebetiyle 
Millet Meclisinde bulundum, gelemedim. Sorular 
bir hayli eskidi ve şartlar da değişti. Yani şim
di cevaplarını okursam bugünkü durumlarla 
mukayese edersek hakikaten soruya mevzu olan 
yapılan tahminlerde ne dereceye kadar isabel 
olduğu görülür. Ama bununla beraber o tarih
teki duruma sadık kalarak aynen cevabımı arz 
edeceğim. 

Sayın özgüneş'iu bir gazetenin 5 Aralık 
1963 tarihli nüshasındaki iktisadi duru
mumuza dair olarak yapılan açıklamanın doğ
ru olup olmadığı hakkındaki sorusuna cevabı
mı arz ediyorum. 

Aynı yazı esas alınmak suretiyle Bütçe Ko
misyonunda yapılan müzakereler sırasında Büt
çe Komisyonu üyeleri tarafından tevcih edilmiş 
olan sualler münasebetiyle, bu konulara dair 
görüşümüzü o tarihte geniş izahat vermek sure
tiyle arz etmiştim. 

Hattâ bu izahatımdan gazetelerimize yanlış 
akseden noktalar da olmuştur. Aradan zaman 
geçtiği için şu anda vereceğim izahat bugünkü 
durumumuza değil, mevzuubahis yazının yayın
landığı tarihe taallûk edecektir. 

Bahis konusu yazıda aksettirildiği üzere, 
1963 yılının ilk 9 ayında ticaret açığımız, filva
ki 2 milyar 250 milyon lira tutarında olmak üze
re 250 milyon dolarlık açık arz etmiştir. Yani 
bu devrede ihracatımız ile ithalâtımız arasın
daki fark bu miktara baliğ olmaktadır. Hemen 
arz edeyim ki, mühim bir kısmının karşılığı 
mevcudolmak bakımından bu fark bildiğimiz 
mânada bir tediye açığı demek değildir. Evvelâ 
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Türkiye'mizin dış ticaretinin açık vermesi 1963 
yılma ait bir hastalık değildir. Türkiye dış ti
caretinde yıllardan beri muvazenesizlik mevcut
tur ve dış ticaretimizdeki muvazenesizlik bünye-
vi bir mahiyet arz etmektedir. 

İkinci Dünya Harbini takibeden yıllardan 
başlıyarak muhtelif yıllarda tahakkuk eden açık
ları sırasivle arz edivorum : 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1962 
1963 

de 
da 
de 
» 
» 
» 
» 
» 
da 
de 
» 
da 
» 
de 
» 

78 
42 
22 
88 
193 
137 
143 
185 
102 
52 
68 
116 
147 
249 
270 

milyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

dolf 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
-» 
» 
» 
» 

Saniyen, dış ticaret açıklarımız bilinmiyen 
keyfiyete değildir. Dış ticaretimizin yıllar itiba
riyle ne kadar açık vereceği tesbit ve tahmin 
olunmuş ve bu hesaplara dayanılarak dışarıdan 
temin etmeye mecbur olduğumuz krediler he-
sabolunmuştur. Filhakika, Beş Yıllık Plânımızda 
dış ticaret açıkları 1963 yılı için ilk tahmin 219 
milyon, rezerve tahmin 269 milyon idi. 1964 
için 253 milyon tahmin edilmiştir. 19'65 için 236 
milyon, 1966 için 248 milyon, 1967 için de 247 
milyon dolar olarak hesap ve tahmin edilmek
tedir. Konsorsiyuma verdiğimiz hesaplara bun
lar esas teşkil etmiştir. 

Üçüncüsü; dış ticaret açıklarımızın tetkikin
de açıkların miktarından ziyade ithalâtın kon-
pozisyonuna ehemmiyet verilmiştir. Zira istih
lâk maddeleri için açık vermekle yatırım mad
deleri için açık vermek, mevcut kapasitenin ça
lıştırılması için açık vermek arasında takdir eder
siniz ki, farklar mevcuttur. 

1963 ithalâtımızın bünyesi tetkik edildiği 
takdirde görülür ki, yıllık 632 milyon dolar ola
rak tahmin edilen - ki 670 milyon dolara var
mıştır, bilâhara bu - 680 milyon dolar tahakkuk 
edeceği anlaşılan ithalâtın 282 - 295 milyonu 
ham madd«, 250 - 270 milyonu yatırım madde-
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ieri, 100 - 115 milyon da istihlâk maddeleri ola
rak hesabedilmiştir. 100 milyon dolar olarak 
görülen istihlâk maddesinin. 82 milyon dolarını 
sirküle dediğimiz Amerikadan aldığımı/ gıda 
maddeleri teşkil etmektedir. Görülüyor ki, it
halâtın küllî kısmı mevcut kapasiteyi kullanmak 
veya yatırım maddesi elde. etmek için yapılmış
tır. Acık da bu sebeplerle doğmaktadır. İstihlâk 
maddelerinin ithalâtı lâşey kabilinden olduğuna 
göre, açığı azaltmak için ham madde veya ya
tırım maddeleri ithalâtının kısılmaması ciheti
ne gitmek icabeder. Açığa âmil olan ithalât 
kalemlerinden birkaçını arz etmek faydalı ola
caktır : . 

270 milyona (akacağını tahmin ettiğimiz 
1963 yılı açığının 20 milyon dolar yabancı ser
maye ithalâtından, 25 milyon doları enfrastü-
riiktür, yani NATO enfrastürüktürüııden, 4S 
milyon doları Ereğli Demir - (Jelik Sanayii it
halâtından, 22 milyon doları Demiryolları, ma
den işleri, Elektrik İdaresi, DELP, ve Eksinbank 
kredileri ithalâtından, 82 milyon doları Ameri
kadan gıda maddeleri ithalâtından karşılanmış
tır. Takriben 197 milyon doları bu suretle kar
şılanmaktadır. Bu ithalât mahsus kredileri ve 
karşılıkları ile yapılmıştır. İhracaatımızla kar-
şılanamıyacak ithalâtın diğer bir kısmı Kon
sorsiyumdan aldığımız kredilerle karşılanmış 
olduğuna bu vesile ile işaret etmeliyim. 

Görülüyor ki, dış ticaret açığımız sadece bu 
yıla ait değildir. Yıllardan beri aynı umumi 
hatları muhafaza etmektedir. Kalkınma hamle
si içinde bulunan bir memleket olarak önümüz
deki yıllarda da bu açıklar devam edecektir. Bu 
konuda üzerinde duracağımız mesele ithalâtı
mızı zorunluk maddelere, mevcut kapasitenin ida
mesi için gerekli maddelere ve yatırımlara has
retmek ve bir plân ve program içinde kullan
maktır. Bununla beraber dış ticaret açığımızın 
plânda derpiş edilmiş miktarı aşmaması için 
Hükümetçe gerekli tedbirlere başvurulmuştur 
ve vurulmaktadır. Yıl içinde ve yıl basında yatı
rım maddeleri ithalâtını frenlemek ve speküla
tif mahiyet arz eden ithalâtı bertaraf etmek 
üzere teminatlar artırılmış, bâzı maddelerin it
halâtı müsaadeye talbi tutulmuş, ithalât için 
vâki kredi taleplerine kolaylık gösterilmemiş
tir. 

Açıkların finansmanını uzun vadeli düşük 
faizli kredilerle karşılamak maksadiyle Kon-
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sorsiyum kurulmuş olduğu malûmdur. Konsor
siyum 1963 yılında memleketimize 253 milyon 
kredi temin etmiştir. Bunun 200 milyona ya
lan bir kısmını fiilen kullanmış bulunuyoruz. 

(Jevap dışı soruya konu olan yazıda üzerin
de durulan diğer bir nokta 30 Haziran 1962 de 
4,07 milyar olarak tedavüldeki ıbankınot mikta
rının 5,5 milyara yükselmiş olmasıdır. 

Muhterem senatörler; Tedavüldeki banknot 
miktarı Merkez Bankası dışında muayyen bu
gündeki kâğıt para kütlesini ifade eder. Malûm
dur ki, bu kütle dışında tediye vasıtası olarak 
daha başka vasıtalar da mevcuttur. İktisatçılar 
tedavüldeki bankmot miktarına, piyasadaki ufak
lık, parayı, bankalardaki vadesiz mevduatı da 
katarak bir para arzı milyarı bulmuştur. 
Bununla bu kütledeki haraketin bir mânada 
temsil ettiği gelir kadar mal ve hizmet arzı ol
mazsa piyasanın yükselebileceğinin veya düşe
bileceğinin karinesini bulmak istemişlerdir. 

Para arzının istihsâline ve mübadelesine yar
dım ettiği malların istihsal sırasında, ve istih
sale takaddüm eden devrelerde yüksek istihsal 
ve mübadele sonunda düşük olması mutaddır. 
Müstahsil ve tüccar istihsal ve mübadeleden ev
vel üretime mal verebilmek için öz varlığını 
ve kredisini kullanır. Bu para arzının artırıcı 
'bir âmilidir. Mal ve hizmet istihsal olunduktan 
sonra satışların yapılıp bedellerin ödenmesi ise 
paranın azaltıcı bir âmili sayılır. İstihsal mal
larının çok çeşitli olduğu memleketlerde para 
arzının artışına ve azalmasına âmil olan hâdise
ler yılın her mevsiminde cereyan eder. Halbuki 
ziraat memleketlerinde mevsimler büyük rol 
oynar. Para arzını artırıcı âmiller, meselâ mem
leketimizde Eylül, Ekim, Kasım aylarında azal
tıcı âmillerden daha kuvvetlidir. Bu aylarda 
para arzı ve hususiyet emisyon yani tedavülde
ki banknot hacmi artar. Bu itibarla tedavül 
hacmi ve bunun ekonomi üzerindeki tesirlerini 
tetkik ederken para kitlesi yerine para arzının 
esas alınması ve mukayesesinin yekdiğerine te
kabül eden devreler arasında yapılması ve millî 
istihsal ve millî hâsıla ile para arzı arasındaki 
organik münasebetlerin göz önünde bulundurul-
ması icabeder. 

Söz konusu yazıda 30 Haziran 1962 ile 30 
Kasım 1963 tarihleri arasındaki 1,5 yıllık bir 
devre mukayeseye esas alınmıştır. Gerçekten 30 
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Haziran 1962 de 4 milyar 749 milyon olan pa
ra hacmi 30 Kasım 1963 de 5 milyar 575 milyon 
liraya yükselmiştir. Artış 824 milyon liradır. 
Yukarıda işaret ettiğimiz bu artışın ımühim bir 
•kısmı mevsimlik artıştır. Filhakika !bn devre
de Merkez Bankasının mevsimlik, finansmanın
da da 730 milyonluk bir artış olmuştur. Müf
redatını arz ediyorum : 

Bunun 75 milyonu Telkel tütün alımları, 

525 milyonu Toprak mahsulleri Ofisi 'hubu
bat alımları, 

36 milyonu Hususi sektör tütn kredisi, 
80 milyonu Tarım satış ihracat kredisi, 
36 milyonu Sümerbank pamuk alımları, 
11 milyonu Şeker Şirketi kredileri olmak üze

re 730 milyondur. 

Görülüyor İd, tedavüldeki banknok mikta
rının artmasında finansmanlar büyük nisbette 
rol oynamaktadır. Aynı mukayeseyi her iki 
yılın Haziran ve Kasım aylarında yaptığımız 
takdirde 30 Haziran 1962 de 4 milyar 479 mil
yon, 30 Haziran 1963 de 5 milyar 27 milyon, 
artış sadece 287 milyon liradır. Kasımdan Ka
sıma yaptığımız takdirde 30 Kasım 1962 de 
5 milyar 269 molyon, 30 Kasam 1963 de 5 mil
yar 575 milyon. Artış 306 milyon liradır. 

1962 ile 1963 yılları aynı tarihleri arasında 
mukayese yapıldığı zaman yıllık banknot artış
ları Hazirandan Hazirana 278, Kasımdan Kası
ma 306 milyondur. Artış takriben •% 6 oranın
da ölçülü bir mitktar içinde kalmıştır. 

Banknot hacmindeki bu artış karşısında, mal 
ve hizmet artışı bir yıl içinde ne olmuştur.? 

Plânlama ve İstatistik Enstitüsünün verdiği 
rakamlara göre 1962 de şahit fiyatlarda % 6 
oranında olan gayrisâfi millî hâsıla artışı 1963 
de % 7 nin üstündedir. Şu halde câri fiyatlar
da artış huzmesini aramasak dahi, - ki câri fi
yatlarda % 12 dir - geçen bir yıl içinde ekono
mideki mecmu mal ve hizmet artışının para hac
mindeki artışa tekabül ettiği görülür. Yani her 
ikisi de % 7 dvarındadir. Halbuki aynı devre
de para aramdaki artış daha müsait bir durum 
arz etmektedir. Aynı devredeki toptan eşya 
fiyatlarındaki artış ise 5 puvandan, yani •% 2 
den ibaret ibnlummaktadır. Tedavül hacminin 
seyrini yıllar itibariyle mukayese halinde dahi 
1963 yılının çak müsait .bir vaziyette olduğunu 
görürüz; 1959 da 3 milyar 891 milyon tedavül | 
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hacmi, bir evvellki yıla nazaran artış % 12, 1960 
da tedavül hacmi 4 milyar 452 milyon, bir ev
velki yıla nazaran % 14,5, 1961 de tedavül hac
mi 4 .milyar 783 milyon, bir evvelki yıla naza
ran artış %7,4, 1962 de 5 milyar 122 milyon, bir 
evvelki yıla nazaran artış % 7, 1963 de 5 mil
yar 581 milyon. Bir evvelki yıla nazaran artış, 
•% 0, virgülün altındadır. 

Gazetedeki açıklamalarda 3 ve 4 ncü madde
lerde yazılı olanları birlikte mütalâa etmek lâ-
zımgeliyor. 

3 numıaıralı madde serbest altın stokları 18 
ayda 50,06 tondan 18,66 tona düşmüş ve rehin
deki 73 ton altının 1,5 tonu satılmak zorunlusun
da kalınmıştır. 

4 numaralı maddede ise Merkez Biankasınııı 
döviz rezervlerinde son altın satışları sayesinde 
162 milyon liralık artış olmuşsa da döviz borçları 
348 milyon liraya çıkmıştır. Yani arkadaşlar, 
Merkez Bankasının net ihtiyatlarında 18 ay zar
fında 33 milyon liralık Ibir azalma! olmuştur. O 
doğrudur. Ancak bunu birinci maddeye cevap 
latrz ederken verdiğim izahat dışında mütalâa et
meye imkân yoktur. Dış açık, ya hariçten yar
dım ve kredi temin edilerek kapatılır, yahut 
kendi mevcut ihtiyati arımı zdan sarf olunarak 
karşılanır. Bu da olmazsa ithalâtın kısılması zaru
reti ortaya çıkar. Son 18 aylık devre zarfında 
- ki Ibu sualin verildiği tarih itibariyle arz ediyo
rum - Hükümet kalkınmanın hızla devamını te
min için ithalâtın bilhassa yatırım maddeleri
nin duraklamamasına çalışmış ve bunun için 
dost. ve müttefik devletlerin vadettikleri yardı
ma istinadederek 5 Yıllık Plânın ilk programı
nı yapmıştır. Geçen sene bu zamanda toplanan 
konsorsiyum tarihimizin en büyük ve en verimli 
ithalât programını finanse etmek üzere, ihti
yaç duyacağımızı hesa'bettiğimiz rakamı mâkul 
bulmuş, ve bunu taah'hüdetmişti. 1962 .sonların
da ve 1963 ithalâtının normal şartlar altında 
cereyan etmesine o sebeple müsaade edilmiştir. 
Ancak, yardım eden devletlerle yapılan ikili 
müzakereler ilk yılın güçlükleri dolayısiyle ba-
zan uzamış ve alınan fonlarım kullanılması tek
nik ve idari sebeplerle aylarca gecikmiştir. Bu 
gecikme sırasında 'gelişmekte olaaı iktisadi faa
liyetlere duraklama sebebi olmasın diye itlha-
lât durdurulmamıştır ve bu suretle ihtiyaç re
zervlerle karşılanmıştır. Fakat konsorsiyumca 
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taahhüdedilen 250 milyon dolar krediden 50 
milyon dolarlık kısmı 1963 yılı içinde fiilenj 
kullanılamamıştır. Bu, zamanında kuUanılabil-
iniş olsaydı hiç şüphesiz ki, Merkez [Bankası: 
rezervlerine müracaat edilmesine ihtiyaç kalmı-
yaeaktı. 

ıSerbest altınların 1,5 milyon dolarlık bir 
kısmının satılması ise Merkez Bankasının al
tınla tediyeye mecbur olduğu bir borcun kar
şılanması zaruretinden doğmuştur. 

Gazetedeki '5 nci açıklama şöyledir. 1958 fi-; 
yatları 100 olarak alınıp düzenlenen toptan eş
ya fiyatları endeksi, 19Ö2 Haziranında 134 pu-
vaııa yükselmiş, 1963 Mayısında 146 ya fırla
tmıştır. Aradaki farka bakılarak yanlış bir 
gidişin içinde bulunduğumuz zehabına kapıl
mamak lâzımdır. Gazete, bundan evvelki konu
larda olduğu gibi, burada da mukayeseyi, ya
pılması lâzmiige'ldiği ;gibi değil, yazı hazırlıya-
ııın kovaladığı maksadı sağlıyacak bir tarzda 
yapılmıştır. Filhakika 1958 yılı 100 hesabiyle 
1962 Haziranında 138 olan toptan eşya fiyat
ları 1963 Mayısında 146 olmuştur. Fakat ay
nı endeks Ekim 1963 te 136 ya düşmüştür. 

'Sayın yazar yaızısını yazdığı tarihte malûm 
bulunan Ekim endeksini mukayeseye esas tut
sa itli, ele aldığı devre zarfındaki artışın sa
dece iki puvan olduğunu tesbit ederdi. Neşre
dilen toptan eşya fiyatları endekslerinde baz 
olarak 1953 alınmıştır. 1953 ü 100 hesabiyle 
toptan eşya fiyatları endekslerimize göz attığı
mız takdirde 1960 başında 243 olan toptan eş
ya fiyatlarının 1960 sonunda 238 e düştüğü; 
1961 yılında tedricî bir artışla 253 e yükseldi
ği 1962 ve 1963 yıllarında ise aylar itibariyle şu 
seyri takibettiği görülür : 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 

1962 

260 
265 
271 
277 
264 
254 
25i5 
250 
250 
254 
261 
263 

1963 

277 
280 
276 
278 
277 
275 
267 
263 
261 
259 
266 
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Her iki yılın Ekim ve Kasım ayları endeks

lerini mukayese edelim. 1962 Ekim ayında 254 
olan puvan. 1963 Ekim ayında 259 puvana yük
selmiş, artış 5 puvan, yükselme sadece % 2, 
1962 Kasımında 261, 1963 Kasımında 266. Artış 
5 puvan, yükselme % 2 bu miktardaki artış 
buıüardan evvelki yıllara nazaran bilâkis düşük 
olmuştur. Sayın yazarın endeksini kullanmak 
suretiyle yapacağımız bir mukayese bunu açık
ça ortaya koyacaktır. 

Filhakika 1958 de toptan eşya fiyatları 
100 hesabiyle, 

1959 da 120, 
1960 da 125, 
1961 de 130, 
1962 de 136, 
1962 Mayısta 146 iken Ekim 1963 de 136 ya 

düşmüştür. Halbuki şu anda fiyat yükselmele
rinden değil, fiyat düşmelerinden endişe ediyo
ruz. 

Bu bilgilerin ışığı altında fiyat hareketleri
ni değerlendirecek olursak, fiyat artışlarında 
fevkalâdelik olmadığı görülür. Hele 1963 de 
fiyat, seyri memleketimizde diğer senelerin fi
yat hareketleri ve hatta dünyadaki fiyat hare
ketleriyle mukayese olununca, 1963 senesinin 
Türkiye'de nispî bir istikrar senesi olduğu gö
rülür. 

Yazının 6 numaralı paragrafında aynen 
şöyle deniliyor: «Özel sektörde gelen sürekli ta
lepler sonunda 1963 te kredi hacmi bir yıl ev
velkine nazaran 2,5 milyar lira artırılmış iken. 
bu hacım 1963 ün ilk 5 ayında bir önceki yıla 
göre % 6,8 yükselmiştir.» 

Burada ayrıca kavrıyamadığımız bir ifade 
şekli var. Yazı özel sektöre kredi verilmesini 
âdeta yardırgamaktadır. Bu açıklamada veri
len yüzde rakamı az önce yazının 2 numaralı 
pragrafı için verdiğim izahat ile karşılaştırıldı
ğı takdirde durumun bir sıhhatsizlik olarak nıü-
talââa edilemiyeceği anlaşılır. Merkez Bankası 
kredileri de ilâve edilmek suretiyle hazırlanan 
kredi hacminden 1962 yılında 2,5 milyar ve 
1963 yılının ilk 5 ayında 793 milyon lira dağı
tış kaydedilmiştir ki, 1963 yılı sonuna doğru 
bu artış 2 milyara yaklaşmıştır. 1962 yılı kre
dilerini en çok geliştiği yıllardan biri olmakla 
beraber bu kredi hacını içerisindeki Merkez 
Bankası kredilerinin hissesi 480 milyon lirayı 
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geçmemektedir. 1962 yılında kredi hacmindeki 
artış esas itibariyle mevduat ile bankalardaki 
öz kaynakların artışları ile başka bir ifade ile 
sağlam, kaynaklardan karşılanmış ve bvı itibar
la tehlikeli addedilmemiştir. 

1962 ortalarına kadar durgun halde bulu
nan ekonomimizi canlandıran hallerden biri de 
bu olmuştur. 1963 yılında ise kredi artışı çe
şitli sebeplerle 1962 artış seviyesine ulaşama
mıştır. 1.963 yılının ilk beş ayında artışın 793 
milyon lira olmasına mukabil 9 ucu ayın so
nunda bu artış 1 milyara ulaşmıştır. Sene so
nunda da arz ettiğim gibi 1,5 milyonu aşmış
tır. Yıl sonunda kredi artışının 5 yıllık plânı
mızın 1963 programının tesbit ettiği 1 milyar 
200 milyonun üstünde olacağı anlaşılmıştır. 
Bu artışın: 

545 milyonu özel sektör, 
40 milyonu sınai kalkınma 

136 milyonu zirai kredi, 
19 milyonu da esnaf kredisi için verilmiş

tir. tik 5 aylık devre zarfında. 
1963 yılında Toprak Mahsulleri Ofisimiz 

1 milyon ton civarında hububat mubayaa etmiş 
ve .1 milyar liraya yakın para ödenmiştir. Bu 
sebeple özel sektöre ayrılan kredilerden bir kıs
mını bankalar Toprak Mahsulleri Ofisine vermek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 1963 kredilerinin 
bu hadde tutulması 1963 te beliren enflâsyo-
ııist tazyikleri bertaraf etmek üzere Hükümet
çe vo Merkez Bankasında alınmış olan tedbirler 
sayesinde mümkün olmuştur. Aksi halde bu 
ki'cdi hiç şüphesiz daha da artacaktı. Piyasanın 
kredi ihtiyacının en had bir safhada bulunduğu 
bir devrede istikrarı sağlamak üzere bu tedbire 
başvurulması zaruri görülmüştür. 

Buraya kadar yaptığım maruzat sayın soru 
sahibinin iki numaralı sorusunun cevabını da 
teşkil edecek mahiyettedir. 

Bütçenin tümünün müzakeresi sırasında 
Bütçe Komisyonunda ifade ettiğim gibi kalkın
ma hamlesi içinde bulunan her memleket gibi 
Türkiye'mizde de her an enflâsyonist tazyikler 
beklenebilir. Ancak istikrar içinde, plânlı bir 
kalkınma devresine girmiş bulunduğumuz son 
iki yıl içinde takibcdilen bütçe, para, kredi ve 
dışticaret politikası enflâsyoncu temayüllerin 
genişlemesine imkân bırakmamış, ekonomimiz 
bilâkis nispî bir istikrar içinde hızlı bir ge
lişme devresine girmiştir. 
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Sayın soru sahibinin bu kanaatinize iştirak 

edeceğini umarak sözlerime son vereceğim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özgünes. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa

yın Başkan, sayın arkadaşlarım, 
Sayın Bakan, faziletli bir politikacıya has 

açıklık ve doğrulukla konuştular, tenevvür et
tim. Ook teşekkür ederim. 

BAŞKAN —- Teşekkür ederini. Soru cevap
landırılmıştır. 

İkinci soruya geçiyoruz. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmı Üren'in, Çukurova Çimento Fabrikası
nın yarısından fazla hissesinin satıldığı hak
kında bâzı gazetelerde intişar eden haberlerin 
doğru olup olmadığına dair, Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (d/,25-1) 

BAŞKAN — Soru sahibi burada mı? (Ko
misyonda sesleri) 

Bize komisyondu olduğuna dair bir işVr 
yoktur. İki defa olarak bulunmamıştır. Ona 
göre işlem yapılacaktır. 

üçüncü suale geçiyoruz. 

3. - - Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozealı nın, Millî Eğitim teşkilâtında 
mevrut, muhtelif sebeplerle inzibati mahiyette 
ceza almış kimselere dair sözlü sorusu ve Millî 
Eğitim Hakanı İbreıhim Öktem'in cevabı (ti/259) 

BAŞKAN •— Sayın Ömer LûlTi Bozealı bu
radalar. Sayın Bakan da buradadır. Soruyu 
okutuyorum efendini. 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Yüksek 
Başkanlığına 

Aşağıdaki, sorumun Millî Eğitim Bakanı ta
rafından sözlü olarak cevaplandırılması için ge
reğine müsaadelerinizi arz vo rica ederim. 

14 . 4 . 1964 
Ömer Lûtfi Bozealı 

İzmir Senatörü 
1. Millî Eğitim teşkilâtında mevcut, muh

telif sebeplerle inzibati mahiyette ceza almış 
kimselerin, cezalarının kaldırılması hakkında 
bir tamim yapılmış mıdır? 

'Yapılmış ise, kanuni müstenidatı nedir? 
2. Teşkilâtınızda, gericilikle mücadele para

vanası arkasında komünizm korunuvor mu? 

20 — 
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3. Milliyetçi öğretmenlerin ders yılı içinde 

muhtelif yerlere naklindeki maksat nedir.' 
BAŞKAN •— Buyurunuz Sayın Bakan. 
Efendim. Sayın Senatör arkadaşların soh

betlerini dışarıda yapmalarını rica ediyoruz. 
MİLLİ EĞ ÎTİM BAKANI İBRAHİM ÖK-

TEM (Bursa) — Sayın Başkan, değerli üyeler. 
arkadaşımızın sorularına cevap arz ediyorum. 

1. Bakanlığımızca öğretmenlerin disiplin 
cezaları kaldırılmış değildir. 

Bakanlıkça eskiden hazırlanmış olan yönet
melik ve genelgelerdeki birtakım hükümler çe
şitli sebeplerle disiplin yönünden cezalandırıl
mış bulunan öğretmenlerin terfi, tâyin, nakil 
gibi imkânlardan yararlanmalarını engellemek
teydi. Bu yönetmeliklerde yapılan bir değişik
likle, geçmişte öğretmenlerimizin, vüz kızartıcı 
suçlar hariç olmak üzere, yalnız davranış ku
surları sebebiyle aldıkları cezaların meslek ha
yatlarında yükselim1 ve. ilerlemelerini önliyen; 
hükümlerin kaldırılması yoluna gidilmiştir. 

Meselâ, meslek hayatının başlangıcında,; 
bir davranış kusuru yüzünden küçük bir disip
lin cezası alan bir ilkokul öğretmeninin, bütün 
hazırlıklarını yapıp şartları yerine getirse bile, 
bir ilköğretim müfettişi hattâ bir ilkokul mü-, 
dürü olmasını engelliyen bir yanlış tutuma son i 
verilmek istenmiştir. 

Görülüyor ki sadece ağır ve itidalden uzak! 
yönetmelik hükümlerinin insafsız tesirlerini: 
önlemek düşüncesi ön plânda hâkim olmuştur. 
Böylece öğretmen topluluğunu huzursuz bırakan; 
bir uygulamaya son vermek suretiyle geçmişteki 
davranış kusurlarından t amam iyi e kurtulmuş 
ve değerlerini kabul ettirmiş öğretmenlerimizi! 
huzura kavuşturmak ve onların mesleke daha; 
sıkı bağlarla bağlanmalarını sağlamak yolunda! 
olumlu bir karar almış durumdayız. 

Şu hususu tekrar belirteyim ki, meslek hay
siyeti ile bağdasmıyan ve yüz kızartıcı mahiyet-
te olan suçlardan dolayı verilen cezalar bu uy
gulamanın şümulü dışında bırakılmıştır. 

2. Teşkilâtımızın bütün çalışmalarında tanı 
bir açıklık vardır. Hiçbir paravana söz konusu 
değildir, söz konusu olamaz. Her işimiz açıkj 
tadır, meydandadır. Türk Milletinin yararına 
olduğu vicdani inancındayız. Bu itibarla, Sar 
yııı Ömer Lût.fi Bozcalı'nın «Teşkilâtınızda ge
ricilikle mücadele paravanası arkasında komü
nizm korunuyor mu?» sorusunu havretle ve 

üzüntü ile karşılamaktayım. Sayın Ömer Lût-
fi Bozcalı, şayet bu ifadesinde yer alan iddiayı 
destekliyecek delillere sahipse, bunları hemen 
ilgili idari ve adlî makamlara vermelidir. 

0. Bütün Türk öğretmenleri Atatürkçü ve 
milliyetçidir. Ancak, her toplulukta okluğu 
gibi, sayıları yüzbini aşan büyük öğretmen top
luluğu içinde de, pek az da oksa, >er yer ken
dilerini sağ ve sol cereyanların zararlı akıntıla
rına kaptıranlar bulunmaktadır. Tahmin ede
rim ki Savın Bozcalı ııııı ne nak; >atla nakledil
diklerini sorduğu öğretmenler de kendilerini bu 
zararlı akımlara kaptırmış ilanlardandır. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛ'TFÎ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem Başkan, muhterem ve değerli arkadaşla
rını, Sayın Bakan sorularıma cevap verdiler. 
Teşekkür ederim. Verilen cevabı tahlil etme
den önce, Sayın Bakan ve 'beni dinlemek lût-
funda bulunacak arkadaşlarıma teşekkür ede
rek'. SÖJK> 'bağlıyacağım. Üe madde halindeki so
rumu ve verilen cevabı yine üç madde halin
de açıklamaya çalışacağım. 

1. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim 
Gnl. Md. Şube. I I I Mahreç ve 13 . 2.1964 tarih ve 
G33»3 sayılı yazıyı aymm okumak mecburiyetin
deyim. 

Konu : Disiplin cezalarının engelleyici du
rumu. 

Valiliğine 

Yüz kızartıcı suçlar haricolmak üzere, türlü 
sebeplerle disiplin yönünden 788, 1702 ve 4357 
sayılı kanunlar gereğince (ihtar, tevMh, maaş 
ve ücret kesimi cezası) almış olanlar hakkında 
yönetmelik ve genelgelerle konulan tahditle
rin, hundan sonra ki, okul müdürü, İlk öğretim 
müdürü vo müdür yardımcıları, t ik öğretim 
müfettişi seçimleriyle, burs tevzii, 4489 sayılı 
Kanuna göre yapılacak seçimlerde ve ilkokul 
öğretmenlerine ait tâyin ve nakil yönetmeliğine 
göre merkezler için sıraya alınmalarda, eğitim 
enstitülerine giriş imtihanlarında ve müfet
tişlik kurslarına katılmalarda dikakte alınma
ma; nı; 

Bu konulardaki yönetmeliklerde değişiklikle
rin ikmaline kadar bu durumun muamelâtta 
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dikkate alınmasını ve keyfiyetin bütün öğret
menlere duyurulmasını rica ederim. 

Dr. ibrahim öktem 
Millî Eğitim Bakanı 

A) Bu kararı hukuk yönünden inceliye-
lim : 

334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa
sının 7 nei maddesi : Yargı yetkisinin Türk 
Milleti adına bağımsız mahkemelerce kulla
nılacağını âmirdir. Anayasanın bu hükmü mu
vacehesinde, her ne kadar disiplin kurulları 
kararları kazai karar niteliğinde değilse de, 
Anayasanın (idare) bölümü içinde yer alan 
118 nei maddesinde aynen : (Disiplin karar
ları, yargı mercilerinin denetimi dışında bı
rakılamaz.) denilmek suretiyle disiplin ko
misyonları kararlarının (idari) kararlar oldu
ğunu kabul etmemeye imkân yoktur. 

Her bakanlığın teşkilât kanunlariyle Memu
rin Kanununda kuruluş ve işleyişleri, vazife 
ve salâhiyetleri açıkça tasrih olunan komis
yonların kararlarının dikkate alınmamasını ve 
onların hiçe sayılmasını istiyemez. 

Kaldıki : Memurin Kanununun inzibat ko
misyonlarına ait 52 - 58 nei maddeleri, disiplin 
komisyonları kararlarının üst disiplin komis
yonlarında ve bakanlık disiplin komisyonları 
kararlarının ise Danıştayda tetkik olunacağını 
ve komisyon kararlarının tasdika muhtacolmak-
sızın lâzımülicra olduğunu, ancak ilgili me
mur ve memurun ınensubolduğu daire âmiri
nin muayyen bir süre içinde bu kararları 
temyiz edebileceğini sarahatla belirtmekte, 
yani bu komisyon kararları ürerinde idarenin 
her hangi bir değişiklik yapmak veya karar
larını kaldırmak yetkisini tanımamaktadır. 

Bundan başka, Disiplin komisyonları karar
ları, Danıştay Kanununun 4904 sayılı Kanunla 
değişik ve «Temyiz dâvaları» matlabını taşı
yan 24 ncü maddesinin (Bunlardan başka idare 
yerlerinden verilen «kazai kararları» diyen 
(C) bendi gereğince Danıştayda temyizen gö
rülmekte, yani Disiplin kurulu kararları ka
nunen kazai karar olarak mütalâa edilmekte
dir. Anayasamızın geçici 7 nei maddesiyle ha
len yürürlükte olan Danıştay Kanununun ka
zai mahiyette olduğunu kabul ettiği Disiplin 
kurulu kararlarının, müstakar içtihatlar ve bil-
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hassa bakanlığın bu mevzu üzerinde istişari 
mahiyette talebi üzerine, Danıştay Genel Ku
rulunca alman 28 . 1 . 1963 tarih ve 963/13 -esas 
ve 963/10 karar sayılı Grene! Kurul içtihadı 
ile de tosbit ve teyit ve bunun neticesi olarak 
da; mezkûr kararların idare tarafından değiş
tiril emiyeceği ve kaza disiplin kurulu kararla
rını yeniden tetkik edemiyecekleri kabul ve te-
yid edilmişti. 

Hal hukukan da böyle olduğu halde, Sayın 
Bakanın bu tamimi nasıl yaptığını bilemeyiz. 
Devlet Şûrasının elinde bulunan bu kararının 
esbabı mucibesi bir hayli geniştir. Bunu 'oku
yarak sizleri işgal etmiyeceğim. Bir ata sözü 
vardır. «Bilmiyen cesur olur» derler, cesaretiyle 
mi, yoksa bir maksadı mı, vardı? Ne olursa 
olsun, bence bu yazıyı imza eden Bakan için 
bir 'mahcubiyet olması gerektir. 

B) Ya iyi olmıyan bir de maksada matuf 
ise; şimdi buna dair olan öğretmenler tarafın
dan yazılan bir mektubu okuyorum. 

Ankaralı bir kısım öğretmenlerin mektubu : 

«ibrahim öktem'ln Bakan olarak bu genel
geyi yapması kanunlara, yönetmeliklere ve ge
leneklere aykırıdır. Çünkü bu husus bir ka
nunla sağlanmak istenlilmiş ve B. M. Meclisi 
komisyonlarında reddedilmiştir. Keza Millî 
"Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonuna ve 
ayrıca hukuk müşavirliğine getirilmiş ve her 
ikisince de reddedilmiştir, i l disiplin kurulu 
kararları ve Bakanlık Üst Disiplin Kurulu ka
rarları hiçbir şekilde Bakanın tasdikine tabi 
değildir. Halen yürürlükte bulunan yönet
meliklerin değiştirilmesi doğrudan doğruya Ba
kanın yetkisi dâhilinde değildir. Halbuki şimdi 
Bakan ibrahim öktem karakuşi bir hükümle 
B. M. M. nin, Müdürler Komisyonunun, Hu
kuk Müşavirliğinin, Disiplin kurullarının, Ta
lim ve Terbiye Dairesinin (Çünkü yönetmelik
leri çıkarmak bu dairenin işidir) otoriteleri sı
fıra indirilerek, yönetmeliklerin ve hattâ akıl 
ve mantığın üstüne çıkarak düpedüz kanun dışı 
bir tasarrufla bütün bakanlık mensuplarına ve 
öğretmenlere karşı gülünç bir duruma düşmüş-
ıtÜl'.» 

Bu teşebbüsün altında yatan gizli maksadı 
Ankara'nın kıymetli muallimleri şöyle izah et
mektedirler ; 
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«Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Fe

derasyonu Başkanı ve Aydın C. H. P. Milletve
kili sol eğilimli Şükrü Koç'un yardakçıların
dan bâzıları bakanlık teşkilâtında olsun, iiller-
de olsun, köşebaşlarma yerleştirilmek İsite-
nilmiş, fakat Şükrü Koç'la fikir yodaşı olan 
bu kimselerin işledikleri çeşitli suçlar ve al
dıkları cezalar sehebiyl-a buna imkân burun ̂  
mamışıtır. Kanunların ve yönetmeliklerin açık 
hükümleri, bu cezalıların köşebaşlarmı tutma
larına enga'1 olmuştur. Ne pahasına olursa ol
sun, bunun sağlanmasını kafalarına koymuş 
'bulunan Koç'çular, her dediklerini yapan ibra
him öktem kanaliyle çeşitli kanuni yolları de
neyip hepsinden menfi cevap aldıktan sonra işi 
bir olup 'bittiye getirmek için, bu yola başvur
muşlardır.» denilni'aktedir. 

Muhterem arkadaşlarım, şu ımektup ve bu 
tamimi okudum, takdir Yüksek Heyeninizindir. 
Şimdi soruma geçiyorum. 

2 nci soruma yani «gericilikle mücadele para
vanası arkasında komünizm korunuyor mu?» 
tarzındaki soruma Sayın Bakan, «Böyle şey 
olur mu?» dediler ve hayretle karşıladılar. 

Ankara Milliyetçi öğretmenler Birliği 
9 . 4 . 1964 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanına 
şöylö bir telgraf göndermiş olduklarını1 ga
zetelerden okudum. Sayın Bakan da okumuş
lardır. 

«Kızılay salonunda gericilikle mücadele pa
ravanası arkasında güpegündüz komünizm 
himayeye almıyor ve Atarük âleminin en bü
yük düşmanı komünizmi katı olarak göster
diği halde Atatürkçülük maskesi altında bu 
fikrin yayılması kolaylaştırılıyor ve Müslü
man Türk Halkı türlü iftira ve baskılara mâ
ruz bırakılıyor da Hükümet ve Parlâmento hâlâ 
seyrediyor. Bizi ahlâklı ve karakterli bir mil
liyetçiliğin kurtaracağını buyurmuştunuz. Türk 
Mil'lati ve milleti kurtaracak öğretmenler bu 
ıbüyük işaretin tatbikatını 'bekliyoruz. En derin 
saygılarımızla.» 

Denilmektedir. Yazı gayet açıktır. Cunahur-
foaş'kanma yazılan bu telden Sayın Bakanını ve 
bakanlığın haberdar olmamasına imkân olma
dığına ve yazıda bahsi geçen toplantıyı yapan 
ve fakat kendilerine sonsuz hürmetim ol ahi öğ
retmenleri asla temsil etmediğine de inandığım 
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(Öğretmen Dernekleri Millî Federasyonu) oldu
ğuna göre, bakanlıkça ne gibi bir tahkikat ya
pılmış ve ne netice alınmıştır. Bunu öğrenmek 
istiyorum . 

Sayın Bakan burada buyurdular ki, ellerin
de bir ipucu varsa bildirsinler. İşte milliyetçi 
Öğretmenlerin Sayın Reisicumhura yazılan şu 
teli meydanda iken başka bir salahiyetli mercide 
foulunan bir Bakan başka bir ipucu mu arıyor? 

Sayın Bakan ve bakanlık teşkilâtı lütfedip, 
bu toplantı üzerinde dursa idi, bizler de gaze
telerden öğrendiğimiz şu habarlerin esasını öğ
renir ve vatan menfaatlerini ihlâl ve vatandaş
ları ve hele kıymetli öğretmenlerimizi çok üzen 
hâdiselere sebebolanları meydana çıkarır ve hiç de
ğilse disiplin yoliyle tecziyeyi temin ederdi. 

Cemiyetler Kanununa göre kurulmuş bir der
nek olup onların toplantısı bakanlık olarak 
bizi ilgilendirmez, diye g-açenki konuştuğu gibi 
bir konuşma yolunu da düşünmezlerdi. Ben 
de Sayın Bakana derim ki : Haberlere göre; bu 
öğretmen Dernekleri Federasyonunun öncülüğü 
ile toplanan (Gericilikle mücadele) iddiasında 
olan tou teşekkül, komünizmle mücadeleyi red-
derarek, sadece gericilikle mücadele edecekle
rini söyliyerek seçtikleri komisyonun aldık
ları ışu karardan da mı haberdar değildirler. 

a) Bir felâket yuvası olan imam - hat :p 
okullarının kapatılması, 

b) Okullardaki din derslerinin kaldırıl
ması ve köylerde, kentlerde çalışan Kuran 
kurslarının kapatılması, 

c) Devlet Radyosundan yapılmakta olan 
dinî neşriyat derhal durdurulmalı ve miktarı 
350 hinin üstünde olan gerici ve din neşriyatı 
yapan gazeteler ve dergiler kapatılarak sahip
leri tevkif edilmezdir. 

ç) Diyanet İşleri Reisliği iâğvedilmeli ve 
haç seferleri yasak edilmelidir. 

d) Camiler kapatılmalı ve okul haline ge
tirtilin elidir. 

Komünizmle mücadeleyi reddederek, işe gi
rişen, bu topluluğun hizmet olarak bu sayılan
ları yapmıya kalkması, Moskova Komünist Mu
harrirler Kongresinde alman meşhur 18 'mad
delik kararın f> ve 8 nci maddeleri şöyle idi : 

Madde 5. — Din düşmanlığı yapınız, halkı 
dindar olan ve olmıyan sınıflara'bölünüz. 
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Madde S. — Halkın çok sevdiği ve ar t ık 

te rk edemıiyeceği midi simaları ve kahra'man-
.lai'i kendinize bayrak yapacak, onların düşünce, 
ve fikirlerini kendi içinızdan yorumhyaeaks ı -
111 fl. 

lUı. top lant ıda y.pılan. konulma ve karar 
lardan şu iki maddeye bilerek veya- bilm'iyerek 
hizmet edilmiyor mu? 

Sayın Haşkaıı, zararlı eserler olarak okul ki
taplıklarımı ve milli küt üplıaııelere konulmasını 
meııettiğimiz eserlere baktım hayret ettim, bun
ların bir kısmını burada, sayarsam arkadaşlar ım 
da öğrenmiş o lur : Tercüman dezetesindeki ya
zıyı aynen okuyorum : 

Kuranı - Kerim, Kovadis, Düşünmek Sanatı , 
Konuşmak Sanatı , İsl im Tarihi , Millî Mücadele 
Hât ı ra lar ım, Osmanlı. Saray Kıyafetleri, Hazre-
ti Mııîrammed Müs ta f i , Kuran Tarihi Hakkında. 
l ü l e l e r , Dinler Tari ıi, Türk Dili ile İbadet, 
Osmanl.'. Sultanları Tarihi, Yarınki Türkiye, 
(»enclerle Haşhaşa, Demokrasi Yolunda, İlyada, 
Fikir ve Söz Hürr iye t i , Türk İşte Düşmanın, 
Farmasonluk, Neden Köy Enstitüleri Değil, 
Adaleti Ariyan Adam, Kasisi Yo'k, Komünist 
Yar, Türk iye 'de Komünist Hareket ler i , Türki
ye 'de Komünizm ve Köy Enst i tü ler i , İlim Işığın
da d ü n ü n Meseleleri, İslâmiyet ve Komünizm, 
Türk iye 'n in Maarif Dâvası, İstiklâl Harbinin 
Esasları, Eibedî Risalet, Temel Kikirler. 

Hen bu ki tapların ancaık'bir kısmını okudum, 
yeni nesiller için bilhassa okunması ve unutul
maması lâzımgelen eserler olduğunu gördüm. 
Dikkat ettim komünizm aleyhindeki eserler is
tenmiyor. Hu nasıl tu tum, kime hizmet ediyor
sunuz. liıı tamimden komünist ler istifade etmi
yor da. kim ediyor? 

IVAS.KAN — Sayın Hozcalı bir hususu ha
t ı r la tayım. İçtüzüğe göre müddetiniz fi dakika
yı da, geçti. Ama ben size 2 - .') dakika daha mü
saade elliyorum. 

ÜMEU LÜTKİ IJOZCALI. (Devamla) — Diti
yor efendim. '.) ncü sorum kaldı. 

') ncü soruma, geçiyorum. Mevcut ve mer'r ı 
tüzüğe göre, ders yılı içinde, öğretmenlerin bu
lundukları yerden başka bir yere nakli caiz de
ğildir. | 

Hâl böyle olduğu ha lde ; Sayın Hakan; 
Milliyetçi k i r öğretmen olan. Mehmet Ateşoğ-

lıı, Ziya dökalp' ' in bir vecizesi, (Türle milletin-
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deniz, (Jarp medeniyet indeniz, İslâm ümnıetin-
deniz) vecizesini teşhir etti diye Adana 'ya nak
ledilmiş olması, Nevşehir Lisesi Müdürü Hüse
yin Sağdıç, Kırşehir Lisesi Müdürü Şerafett in, 
Maarif Müdürü Reşat Mızrak ki, sonunda tevkif 
edilip ha'k'krnda tahkikat yapılan (1 iazerfeıı) 
ismindeki solcu bir öğretmenin ha kik urda. tahki
kat yapıp onun hakkımla bâzı muamele yapılma
sını istediği için naklolunan bir müdür. Sadece 
bu arkadaşların, .milliyetçi oldulkları için başka 
yerlere -na.kledilenler arasında olduğunu -söylü
yorum. Dunlardan sonra yine bir ilkokul öğret
meni olan. İzmir 'de Kemal Fedai ismindeki bir 
arkadaşı sadece 'Hakanın şahsına karsı yazdığı 
bâzı yazılar sebebiyle İzmir 'den Van'a- nakle
dilmiş olması idari bir tasarrufla kabili tecviz 
ve telif değildir. dünkü eğer bu öğretmen yap 
tığı hareket le bir sın; işlemişse derhal işine son 
verilmesi iktiza, ederdi. Veya nakledilecek ise 
bir ilkokul öğretmeninin İzmir 'den, bir hudut
tan bir hududa sürülmesi caiz değildir. Duna 
idari tasarruf değil, buna, düpedüz zulüm 
denir. Zulmü görüp de zulüm dememek zalimi 
alkışlamak gibi olur ki, bunu da yapamayaca
ğımız aşikârdır . 

Hen i dinlemek zahmetine ka t lanan sayın ar
kadaşlarıma, t e şekkür (><ler, hürmetlerimi arz 
ederim. 

l îAŞKAN —- Sayın Hozcalı müddetiniz dol
muştur . Tekrar söz hakkınız vardır , Hakandan 
sonra. 

ÖMER LLTFİ HU/CALİ (Devamla) - - b a ğ 
lıyorum cümlemi efendim. 

Şimdi bir an için o arkadaşın oraya nakli 
.muvafık görülse dahi şu milletin çok güçlükle 
kazanmış olduğu paralardan, ayı rarak verdiği 
vergiyi de keyfe ıııayaşa, harcırah namı ile bir 
öğretmene İzmir 'den Van'a, ;kadar harcırah ve
rilmesine kim salâhiyet veriyor? 'Hangi kanun
da, acaba, kendiler ine bu salâhiyeti buluyor lar? 
'Hu ciheti yüksek takdir ler inize arz ediyorum. 
lUı bakımdan Sayın Hakanın vermiş olduğu ce
vap t a tminkâr değildir. Hürmetlerimle arz ede
rim. Rendenizi dinlemek lûtfuntla bulunduğu
nuz için t e k r a r teşekkür ederim. 

HAŞKAN - - Duyurun Sayın Ha.kan. 
MİLLÎ EdİTİM HAKANI İHRAJIİM ÖK-

TEM (lîıırsa) - - Sayın Bozca 11 kendisine verdi
ğim cevabı t a tminkâ r bul miyara,k kendi görüş-
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lcrini, cevaplarımda eksik far/et t iklerini ortjaya 
koydular. Muhterem üyeler, arkadaşımızın bı ıko
nuşmasının kendisini hangi Ucalar içinde bu! ko
nuşmayı yapt ığını talimin ediyorum ki hissetmiş 
bu lunuyor la r . Ben kendi ler i gibi yüksek hıjkiH 
kî bilgiye sahi]) değilim, yalnız Bakanlığın i bir 
yönetmelikle tesbit et t iği cezaları, b i r yönetjnıe-
1 ilci e kaldırmasının mevzuata, aykırı olmadığını, 
Müdür le r K u r u l u n u n yetkisi içinde bulundu
ğunu, bakanl ığ ımızın h u k u k işlerini 'tedvir 
eden büronun da uygul ıyarak ha t ta kendisi 
de iştiralv ederek bu karar ı tamamen hukukî 
bu lduğunu ifade etmek isterim. Binaenaleyh, 
bizim aldığımız bu ka ra r muhterem arkadaşımı
zın bü tün konuşmalarında, hâkim bulunanı bir 
ana. düşünceye dayandığımız t akd i rde hakikjıteıı 
her 'meselede, her a lman karar la bir tereddüt 
duymak, bir şüphe dııymaik ve al t ında yatan o 
ana düşünceye mal etmek aslında kolaydır. ' 

Ama muhterem arkadaşınızın böyle bir psi
kozdan tedai etmek eğer yalnız or taya sağlam 
deliller koymakla, mümkün olsaydı.... 

M F H M L T ÜNALDI (Adana) — Psikoz! içe
risinde olduğu da nereden anladınız? 

M İ L L Î EĞİTİM BAKANI İPKAIIİM IÖK-
T P M (Devamla) — Aynı zamanda doktorum 
efendim... 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı lütfen, onuıu tak-
diri bana a i t t i r ; müsaade etliniz. 

M İ L L Î Lf i İTİM BAKANİ İ B R A H İ M K)K-
TEM (Devamla) —• Hukukçu olduğunuz Ijaldc 
de söviiyebilirsiniz. Oiinkü bunlar herkes) için 
alem olmuş konulardır . Ben aynı insaflı müda
haleyi Ünaldı arkadaşımızın yakınında bu lunan 
bir arkadaşının konuşması sırasında, da göster
mesini temenni ederdim. 

M L U M H T ÜNALDI (Adana) -~~ Keııjdini-
zinki şahsi tariz değil mi Sayın Bakan?.. 

MİLLÎ UĞİTİM B A K A N İ İBRAHİM jÖK-
T P M (Devamla) — Onun yaptığı tariz şahs^ı de
ğil mi, iki gözüm? 

B A Ş K A N — Sayın Ünaldı, Öktem; bu şekil
de konuşması usulsüz ise zatıâlinizinki de ;üyle-
dir buyuruyor . 

M İ L L Î P O İ T İ M BAKANİ İBRAHİM ! OK
TUM (Devamla) — Sen ki, eski politikacısın 
bunun nereye vardığını benden, daha iyi [İtilir
sin. 

M fendini şimdi arkadaşımızın iddiası şui: Di
yor ki, cezaları kaldırılmakla Federasyon Başka- | 
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nı bulunan Şükrü Koç ve arkadaşlarına, şirin gö
zükmek istedi. Onun arkadaşlar ının aldıkları ce
zalardan dolayı Bakanlığın muhtelif kademele
rine gelmek imkânı bulamadıkları için onlara bu 

yolu açtı, diyor. Hakikaten bu, büyük bir iddia
dır. Ben muhterem arkadaşımın ıbu yüksek kür
süde ii'ede ettiği, aslında millet iradesinin bir 
parçası bulunan bu Meclisin karsısında söyle
diği bu sözlerini eğer hududunu çizebiliyorsa 
- haysiyetli bir milletvekili sıfatiyle - bu tamim 
çıktıktan sonra bu neviden insanların bakanlı
ğa gelip gelmediğini veya tamim çıkmadan ev
velde bâzı insanların gel i]) gelmediğini bilerek 
konuşmuş olmasını temenni ederdim. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, sayın arkadaşını 
eğer öğretmen teşekkülleriyle ilgili olduğunu, 
öğretmenlerle ilgili olduğu bir bakımdan bura
daki ifadelerinden anlıyoruz, eğer hakikaten 
öğretmen camiasının ıs t ı raplar ına eğilmiş bir 
insan olsalardı, şimdiye kadar alınmış bulunan, 
keyfi olan bu karar la rdan öğretmen topluluğu
nun ne kadar mustarip bulunduğunu, demin kı
sa olarak ifade etmeyi1 çalıştığım.Aslında bun
lar küçük suçlardır. Suç da değildir, yanlış ha
talı b i r davranış için verilmiş bir ihtar ve lev-
bih cezalarıdır. Bunlar ın içinde katiyen yüz kı
zartıcı ve kanunin, suç sayılmış olan unsurların 
hiçbirisi mevcut değildir. Bun la rdan ne ölçüde 
sıkıntı ve ıstırap çektiklerimi buselerdi, bizim 
giriştiğimiz böyle, tashih edici ve huzura kavuş
tu rucu bir hareketi överdi. Ama ne yapanın ki, 
Ömer LCıtfi Bozcalı arkadaşımız mutlaka her 
taşın alt ında kendisine göre bir şeyler -aramak 
karar ındadır . Simdi kendileri burada, öğretmen
ler top lu luğunun büyük kısmının bir grupıına 
ait mektup gösterdiler, kendilerine, teşrif eder
lerse binlerce öğretmenlerden gelen minnet ne 
teşekkür mektuplar ını göstereceğim. Şimdi as
lında alman bu karar arkadaşımızın zannettiği 
gibi değil, bir tek maksada hizmet içindi. O da, 
10 yıldan beri öğretmenlere keyi'î olarak tâ
yin etmiş bulunan bir takım haksız, aslında katı 
terbiyetkâr olmayıp bilâkis haklı da olsalar dahi 
zaman içinde tashihi halletmek imkânın, or tadan 
kaldıran bir ceza tatbikatını or tadan kaldır ırdı . 
Bunu Senatonun, muhtelif teşekküllerine men
sup bulunan, siyasi teşekküllerine mensup bulu
nan bü tün öğretmen arkadaşlarımız için de bir 
dert idi bu konuda, aşağı - yukarı diğer büliin 
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partilere mensup senatör ve milletvekilleri 
arkadaşlarımız, aklığını 'bu karardan dolayı 
memnuniyetierini beyan ettiler. Dalha evvel böy
le bir karar almaya 'doğru beni ikaz ettiklerini 
ıgöi'düm. Nitekim !bıı cezaların kaldırılması 'hak
kın da da çeşitli zamanlarda milletvekili arka
daşlarımız, hattâ "boLki de bir kısım senatör 'ar
kadaşlarımız kanun teklifi vermiş 'buiu'nuyor-
lardı. İBiz hunu bir yönetmelik işi olduğunu gö -
rerek, bir kanuni proslödüre gitmeden halle
dileceği kanısına vardık. Bunun; yapılan tet-
kikat ve tahkikat neticesinde hukukî bakım
dan mümkün olduğu söylendi ve ondan sonra 
bu karan aldık. Ne yaıpalım ki arkadaşımız 
büsbütün kendi anlayışına 'gtöre buna 'başka 
•bir mahiyet vermek istiyor. Günkü mutlak ı 
hir insanı 'lekelemekten öteye 'giden hattâ hiraz 
da lekeleme gayreti muhterem arkadaşımızın 
aşağı - yukarı 'bütün fikriyatını kaplamış bulu
nuyor. (Hâşâ, .hâşâ sesi)- (Bu, bukon uda 'birin
ci defa. tecavüz değildir muhterem arkadaşımı -
Kin, ama buna. her vesileyle tekrarlamak ka
ra rındadırlar. !Bu duygulariyle kendilerini haş
haşa. bırakmaktan başka çıkar yol yoktur, be
nim için. Fakat muhterem Heyetinize cihette 
verilecek bir hesabım vardır. Bunu her zaman 
vermeye namuslu hir politikacı ısııfatiyle ama
de bulunuyorum. Vani aslında hir ıstırap •ko
nusunu ortadan kaldırıyoruz. Arkadaşımız 
bunda mutlaka, bin- maksat arıyor, aramakta 
•serbesttirler. Ama bunların vesikasını istiyo
rum, delilini istiyorum. Aksi takdirde hu yal
nız kendisinin söylediği, yerinde olmıyan helki 
hir maksada matuf olmasa bile, bir iç 'duygu
sunun kendisini zorunlu kıldığı bir davranış
tır. Onu da serbest bırakıyorum. Arkadaşımın 
söylediği gibi ben bu kararı tekbaşıma da al
madım. Karakuşi hir karar da değildir. Mesul 
organlar bu kararı almışlardır. Ve hen bu ka
rarı tasdik etmişimdir. Aynı görüş silsilesi için
de arkadaşlarımız ibirtakım hâdiseleri yine hana 
mal etmeye gayret ediyor. (Bu düşüncesini an
lıyorum. Ama muhterem huzurlarınıza, dene
tim organına saygı duyan bir icra adamı sıfa-
tiyle, her sorulana hesap verme mecburiyetim 
beni 'bu yolda da size gereken bilgileri vermeye 
şevk etmiş hulumuyor, 

Kızılay 'Merkez 'binasında dernekler toplan-
İL yapmışlar. Bu toplantıda aşırı sağ cereyan-
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larla mücadele etmek lâzımdır, kanısı içinde 
15 ilâ 20 dernek toplanıyor, ve 'burada hirta
kım konuşmalar oluyor. 

Efendim, hen Millî Eğitim Bakanıyım, Da
hiliye Baikaını değilim. Bu toplantı'larla bir dere
ceye kadar ilgilenen Bakanlık Dahiliye Bakan
lığıdır. Cemiyetler Kanunu içinde kendisinin 
yüklendiği vazifeleri vardır, hu organ hu nevi 
toplantıları izler, 'ben izlemem, Cumhurreisiıiıe 
çekilen telgraftan da şimdi ark ad aşımızın söy
lemesi üzerine haberdar >oldum, sureti kafiye
de haberim yoktur, yalnız toplantılara ait hâzı 
dedikodular bendenize intikal etti, hu toplan
tıya başkanlık eden Edirne 'Senatörü Halkev
leri Genel Başkanı 'bulunan arkadaşımız ben
denize hir nebze hiligi verdi, buraya iştirak 
eden hâizi arkadaşlardan da haber aldım, i lk 
teklif edilen aşırı 'sağcılıkla mücadele konusu
nun sonradan vâki itirazlar 'üzerine her nevi 
aşın cereyanlarla mücadele konusuna döküldü
ğünü söylediler. Bunun dışında Kızilayda yapı
lan toplantılara uzaktan yakından da zaten he
llim iliği duymam da gerekmezdi. Çünkü ora
da toplanan teşekküller kanunen kurulmuş te
şekküller. Kanun karşısında Ulakları olan, hür
riyetleri olan teşekküller ve hcııim denetimim, 
gözetimim altında bulun mıyan •.teşekküllerdir. 
Bana oradan Eğitim Bakanlığını kararlariyle 
ve (lavranışlariyle uzaktan yakından ilgilenme
yi gerektiren hir konu intikal etmedi ki benim 
bu konu üzerinde her* hangi bir karar almadığım 
teukid 'konusu olsun. Ama arkadaşımız burach 
kaza organlarının denetimi altında, gözetimi 
altında, cereyan eden hâdiselerin de suçluluğu
nu bendenize yüklemek 'ga.yretindedirler. 'Tak
dir kendilerinindir. Ama 'Muhterem 'Heyetini
zin buna katılıp katılmıyacağı.nı bilmiyorum. 

ıŞimdi arkadaşımız burada derhal yine aynı 
psikozun tesiri altında. İşte Öğretmen Federas
yonu burada önayak olmuştur. 'Binaenaleyh 
onun başı filândır, onun kurucusu şudur, hudur. 
Binaenaleyh huuiar hir maksatla davranmakta
dır. Öktem, (bunları himaye etmektedir, gibi 
tabiî kendisine göre koyduğu hir tezi her an, 

her dakika, o öyle glördüğü için, burada da 
benimle uzaktan- yakından ilgisi olmıyan bir 
konuyu mutlaka hana inal etme »gayreti içinde 
bulunuyor. 

Hakikaten buna söylenecek şeyin yeri şu kür
sü olmaması gerekir. Arkadaşlarımız hiç ilgisi 
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olmadan menedilen eserler konusunu da ele alı
yor. Halbuki muhterem arkadaşımız çok iyi bi
lirler ki, bu konu bir genel görüşme mevzuunu 
teşkil etmiş, Millet Meclisinde de, burada da. Bu 
konuda benim uzaktan yakından ilgili olmadığım, 
1958 senesinde çıkarılmış bulunan bir yönetme
liğe uygun olarak kütüphanelere konan kitap
ları takübettiği prosödür izah edilmiş ve benim 
zamanımda da bir tek kitabın her hangi bir kü
tüphaneden kaldırılmadığı da izah edilmişti. 

Şimdi arkadaşlarım, meveudolan kütüphane
lerin karakterleri vardır, çocuk kütüphanelerin
de yalnız çocukların seviyesine hitabeden peda
gojik, ahlâki çocuk seviyesine hitabeden kitap
lar bulunur. Bunun dışındaki kitaplar bulun
maz. İlkokula devam eden çocukların eline Kür-
an-ı Kerim gibi mukaddes bir kitabı tutuşturma
nın gerekmediği benden evvel takdir edilmiş 1958 
den bu yana uygulana gelmiştir. Alınmış bu ki
taplar büyüklerin okuyacağı kitaplığa konmuş
tur. Arkadaşımız bunu sanki yep yeni bir konu 
imiş gibi muhterem huzurunuza getirmektedir. 
Arkadaşımız bundan neyi kasdetmektedir, bunu 
anlamak mümkün değildir. 

Bu arada geçenlerde bir bildiri neşreden bir 
öğretmen teşekkülünün bildirisini ele alıyor, aziz 
dostum. Onu burada aynen mealen okuyor. Mü-
sade ederse bendeniz de o teşekküle verdiğim ce
vabı burada okuyayım : 

«Bildirinizi okudum. Hakkımdaki iddia, it
ham ve isnatlarınız iki grupta toplanmaktadır..!.» 

Bunu okumak mecburiyetini duyuyorum. 
Çünkü arkadaşımızın iki vesika halinde getirdiği 
ve Ankara öğretmenler topluluğuna malettiği bu 
vesikalarla ilgilidir. Hele son kısmı aynen bura
da okuyacağım tebliğden alınmıştır. Onun için 
vaktinizi alacağımdan dolayı üzülmekle beraber 
sırf meseleyi daha iyi aydınlatmak için verilen 
cevabı da aynen okumak mecburiyetindeyim: ; 

Bildirinizi okudum. Hakkımdaki iddia, ithajn 
ve isnatlarınız, iki grupta toplanmaktadır : 

1. Bakan olarak yaptığım icraat. 
2. Genellikle, eğitim ve öğretmen politikası 

konusundaki görüş ve düşüncelerim. 
1. İcraatımla ilgili hususlarda hakkımdia, 

kamu oyunda en azından birtakım tereddütlerin 
hâsıl olması için kendinizi öylesine zorlamaktası
nız ki, benim Bakanlığımdan önceki devirlerde 
cereyan etmiş bâzı olayları bana maletmekten 
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bile çekinmemektesiniz. Bunun en tipik örneği, 
Eskişehir Millî Eğitim Müdürü Reşat Mızrak'm 
nakli meselesidir. Reşat Mızrak, sizin bildiriniz
de belirttiğiniz gibi benim Bakanlığım zamanın
da değil, selefim Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu 
zamanında açılan bir soruşturma sonucunda 
26 . 9 . 1962 tarih ve 14938 sayılı kararname 
ile Eskişehir'den Kayseri Millî Eğitim Müdürlü
ğüne nakledilmiştir. Bilâhara da, yine bu soruş
turmaya istinaden, 13 . 3 . 1963 tarih ve 12822 
sayılı ve Bakan Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu 
imzalı muciple, Millî Eğitim Müdürlüğü üzerin
den alınmış ve kendisi İstanbul Fatih Kız Lisesi 
Fransızca öğretmenliğine atanmıştır. 

Bu apaçık gerçek karşısında kamu oyu önünde 
ne duruma düşeceğinizi doğrusu asla merak etmi
yorum. Zira sizin, kaybedecek hiçbir şeyi bulun-
mıyanlarm rahatlığı içinde bu oyuna girdiğinizi, 
hiçbir tereddüde mahal bırakmıyaeak kadar ke
sinlikle teşhis etmiş bulunmaktayım. 

Reşat Mızrak olayı ile ilgisi bulunduğundan 
bahsettiğiniz öğretmen Ahmet Hezarfen meselesi 
de, yine Sayın selefim Şevket Raşit Hatipoğlu 
zamanında cereyan etmiştir. Bilâhara Bakanlı
ğım zamanında, İlköğretim Müfettişi Hâşâm Ka
nar ve öğretmen İzzet Açıkgöz'le birlikte sol te-
mayüllü olduğu iddiasiyle adlî mercilerce ilk sor
gusunu mütaakıp tevkif edilen Ahmet Hezarfen'-
in durumundan haberdar olunur olunmaz, kendi
si, adı geçenlerle birlikte 5 . 2 . 1964 tarihinde 
hemen tarafımdan Bakanlık emrine alınmışlar
dır. 

Adını açıkça vermiyerek, sadece Silistre do
ğumlu olduğundan bahsettiğiniz ve tarafımız
dan himaye olunduğunu ima etmek istediğiniz 
Ankara İlköğretim Müfettişi Galip Gürlerin du
rumuna gelince... Galip Gürler, meslekî tesanü-
dü bozucu hareketleri ve öğretmenler arasında 
ikilik yaratıcı yayınların mürevvici görüldüğü 
ve bu çeşit yazılara dergisinde yer verdiği için, 
14 . 7 . 1959 tarihinde Bakanlık emrine alın
mış ve daha sonra, 16 Kasım 1959 da Bakanlık 
emri kaldırılarak eski görevi olan Ankara İlk
öğretim Müfettişliğine atanmıştır. 

Aynı müfettiş, 1961 yılında Kö}7 ve Eğitim 
Dergisinde Ankara Millî Eğitim Müdürü Ahmet 
Atılgan'm meslekî otoritesini sarsacak ve bâzı 
ilkokul müdürlerini riyakârlıkla tavsif eder ma
hiyetteki yazısı dolayıs-iyle, yapılan soruşturma 
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üzerine ihtarla cezalandırılmıştır. 1062> yılında 
yine aynı dergide Bakanlığımıza, ve mensupları
na çeşitli vesilelerle1 sataştığı, yapılan, soruştur
madan anlaşıldığı için, bundan, böyle yazıların
da, daha. ölçülü, davranması ve öğretmene yakışır 
üslûp kullanması hususu, kendisine son olarak 
ihtar edilmiştir. 

Adı geçen müfettişin Köy ve Eği t im Dergi
sinin 106 ncı sayısında, yine Millî Eğitim Mü
d ü r ü Ahmet, Atılgan'a yayın, voliyle hakaret te 
bu lunduğu vo diğer bir kısım, ilköğretim müfet
tişlerini tezyif ettiği, Ankara, Vfılıiliğinin 
20 . 5 . 1964 tar ih ve lüTö sayılı yazısı ile 
Bakanlığımıza, bildirilmiş vo kendisinin il millî 
eğilim, teşkilatından. ıızaklaşt ırılması. teklif edil
miştir. 

Cinlin (itiHor hakkında Bakanlığımızca, halen 
bu. konuda tahkikat açılmış bulunmakta vo tah
kikat devam etmektedir. 

İzmir öğretmenlerindim, müdafaasını, yaptı
ğınız Eodaî Goşkunoıün du rumu ise şöyledir: Bu 
zat, yayınlamakla olduğu Eedaıi dergisinde, ıs
rarla, Nurculuk propagandası yapt ığından, bir 
başmüfettişimiz tarafından yapılan soruşturma, 
sonucunda d u r u m u İl Millî Kğitim. Disiplin. Ku
rulunda incelenmiş vo olayda suç unsuru görül
düğü için, adlî bakımdan idare kuruluna veril
mesi, idari bakımdan da, çevresinde bıraktığı kö
tü etki dolayısiyle, başka, bir ile nakledilmesi hak
kında, İzmir Valiliğince kara r alınmıştır. Bakan
lığımız bu karar gereğince, uygulamada, bulun
muştur . 

Kayseri Lisesi eski ^ l i idürü .Mehmet Atoşoğ-
lu. olayının, içyüzü ise şöyledir: .Mehmet Atoşoğ-
lu hakkında Kayseri İl İdare Kurulu, görevini. 
kötüye kul lanmaktan lüzumu muhakeme kararı 
almış ve bu karar Danıştayca tasdik olunduğun
dan kendisi, Kayseri Savcılığı taraf ından mah
kemeye verilmiştir. Bu şart lar all ında KayscrF-
de görevine devanı etmesi mahzurlu görülen Meh
met Atoşoğlu, Adana Kız Lisesi Edebiyat. Öğret
menliğine nakledilmiştir. 

İddialarınıza mesnet yapmaya, nal işi iğiniz ha
diselerin aslı budur. Bu durumunuzla, sizi kamu 
oyu önünde, ahlaki sorumluluklarınızla, başbaşa, 
bırakıyorum. 

2. Bakanlığımızın öğretmen politikası, Millî 
Eği l im felsefemizin hedefi olan Anayasamıza vo 
Ata türk ilkelerine bağlı (•umhuriyotçi, Milliyetçi 
ve lâik anlayıştır. Bu görüşle olan Bakanlığı

mız, öğretmen topluluğunu da, bunun gerektirdi
ği ruhî vo fikrî tu tum vo anlayış içinde ve bir
lik halinde bulundurmayı hedef tu tmaktadır . Ba
kanlık vazifesini aldığım tarihten beri, bütün, ku
rum. vo şıahıslar, bu hedefe yöneltilmeye çalışıl
mıştır. 

[Ter aşırı cereyanın daima karşıt b i r aş ın 
cereyana yol açmak ist idadında bulunduğu, sos
yolojik bir gerçektir. Bundan dolayıdır ki, bir 
fikir adamları topluluğu olan öğretmen kütlesi
ne de her fırsatla, bu müfrit akımlardan kaçı
nılması ve öğretmeni temel görevinden ayıracak 
hareketlerden sakınılması tavsiye edilmiştir. 

Nasıl Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî l<Y-
dorasyoııu yönetioİlerinin düşünce ve tu tumlar ı , 
bizi bu temel görüşümüzden, hiçbir zaman ayı-
ramamışsa, tut.um vo davranışları ile meslekî ol
maktan. ziyade siyasi bir karakter taşıdığı görü
len. sizin, derneğinizin temsil ettiği karşı düşün
ce vo davranış da bizi, tu t tuğumuz doğru vo or
ta, yoldan, asla, ayıramıyaoaktır . 

Hor fırsattan yarar lanarak belirttiğimiz gibi, 
Türk toplumunun ve bu arada görevi vo yapısı 
itibariyle bu toplum içinde hayatî bir rolü bu
lunan aydın, öğretmen kütlesinin aşırı sol vo sağ 
cereyanlardan, uzak kalması, yu rdun salâmetini 
ve milletimizin bütünlüğünü temsil eden Ata türk 
milliyetçiliği etrafında, ve orta, yolda toplanma
sı gereği, değişmez inancımız olmuştur. 

Bütün bu açık: hesaplar karşısında, davranı
şınızı, hale, hakikat, namus ve fazilet anlayışıyla 
bağdaşt ı rmanın mümkün olup olmadığını, Türk 
kamu oyunun şaşmaz sağ duyusuna, bırakıyo
rum. 

Bu. bildirinizin, kısmî seçimler sırasında, ya
yınlanmış olması ve bu arada, beni, mosnibn bu
lunduğum. ( \ TT. T*, ne jurnal etme gayretleri 
gibi bir takım tipik belirtiler göstermesi do, göz
den kaçmamaktadır . 

Bütün, siyasi hayatı ortada olan Dr. İbrahim. 
Ökteın'in, bir prensipler mücadelesi adamı ve ger
çek milliyetçi olduğunu herkes bilmektedir. Sizin 
de bunu böylece bilmenizi rica ederim. 

Teşekkülünüzün, son davranışı bugüne kadar 
Türk Milloline maletmoyo çalıştığım görüş ve 
endişelere hak kazandırmakta, her tü r lü aşırı (/(')-
vihÂ'm karşısında, bulunarak Türk Milletini bö
lünmekten uzak tutma, çabalarımı haklı çıkar
makladır. 
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Bu yazıyı, Muhterem Mey etinizin yüksek mü

saadesiyle sayın arkadaşımız Bozcalı'ıım adına 
itlıaf ediyorum. (Alkışlar) 

BALKAN — Buyurunuz Sayın Bozcalı. 
ÖMER DUT Fİ BOZMALI (İzmir) — Muh

terem arkadaşlar, tekrar huzurunuzu işgal telti
ğim için özür dilerim. 

Sayın Bakan hangi sobe]) ve sâikle bu soru
yu buraya getirdiğimde tereddüdettiler. Kısmen 
de olsa ithamkâr bir konuşma yaptılar. Benî bu 
soruya sevk eden saik ve sebep sizlerin olduğu 
gibi memlekete olan sevgim ve milletin bana ver
miş olduğu rey(> uygun vazifemi yapmış olabil
mek içindir. Başka hiçbir sebep taşımamaktadır. 
Hususi tahkikat yaparsa bunu da öğrenir. An
cak şunu arz edeyim ki, hukuk Devleti oaln Tür
kiye Cumhuriyeti sınırları içeririnde yine nâçiz 
bir arkadaşınız ve birçok yerlerde hudutlarda 
dalıi hâkimlik yaparken ceza vermekte de, be-
raet ettirmekte de bu muhterem, bu aziz milletin 
şu Yüce Meclislerin kararlarına, kanunlarına ittı-
baı en yakın, en samimî ve vicdani bir borç bil
dim. Değil öyle bir kazai kararı keyfî olarak kal
dırmak, en ufak kırılan bir kal) için dahi ;ceza 
vermekten çekinmedim. Özür dilerim, şahsımdan 
bahsettiğim için affedin. Hukuk Devleti içinde 
Şûrayı Devletin şn sarih kararı karşısında numa
ralarını ve isimlerini huzurunuzda okuduğum 
Memurin Muhakemat Kanunu, Vilâyetler İdaresi 
Kanunu, Millî Eğitimle ilgili diğer kanunların, 
inzibat komisyonlarının vazife ve salâhiyetlerini» 
dair olan sarih hükümleri meydanda dururken, 
Vekil kalkar da «Biz bu muameleye lüzum: gör
dük» derse buna keyfî bir muamele denmez de ne 
denir bilmem» başka bir ifade bulamıyorum. 

Aziz arkadaşlarını, samimî söylüyorum öğret
menlerimi çok severim. Ve onları babamdan da 
anamdan d'a üstür. tutarım. Onların ellerini öpe
rim. (Jiinkii gerek ahlâkını, gerek mensubu bu
lunduğum İ'slâm Dinini bana öğreten öğ
retmenlerim, son derecede ağır vazifeleri yük
lenmiştir. Fakat suçlu bir öğretmenin affedil
mesi diğer öğretmenleri mutlaka rencide eder. 
İsimlerini birer birer okudum. Muhterem Bakan 
bir ikisinden bahsettiler. Verdiği cevapta da, sa
dece, kıymetli bir öğretmenin bir Ziya Oökalp gibi 
bu memlekette milliyetçiliği üzerinde her .hangi 
bir tereddüdü olmıyan, sevilen, rahmetle taşıman 
Ziya Oökalp'm bir sözünü bir vecizesini teşhir et-
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mis olmasını bir suç sayarak hakkında tahkikat 
açtırılmıştır. Bugün Kayseri adliyesindeki görü
len muhakemenin mahiyeti budur. Onun için 
üzerinde tafsilâtla d unnıya cağını. 

Kıymetli bir öğretmene değil, salısı onun her 
hangi bir hatalı hareketi de olsa diğer suçsuz bir 
kimseye ceza verilmesi intizamı âmme bakımın
dan diğer kimseleri de huzursuz eder. Suçluları 
cezalandırmak ne kadar lüzumlu ise cezaları böy
le durup dururken affetmekle de yine kanun 
dışına çıkılmış olur. Bu da aynı ile. SIK; olur. Biz 
bunların her ikisini de hukuk yönünden keyfî 
muamele olarak tavsif ederiz. Hukuk Devleti 
içerisinde bir bakanın keyfi muamelesini de 
aldığım vazife icabı, burada bu keyfîliği söyle
mek mecburiyet indeyim, sizler de bunu takdir 
edersiniz. Sizlerin içinde nâçiz bir arkadaşınız 
olarak bunu yine kıymetli öğretmenlerimin iş'arı 
ile ikâzı ve onların uyarmaları, hatırlatmaları 
üzerine geitrdim. Yoksa benim meslekim adliye-
ciliktir. Arkadaşlarım ve yakınlarını da adliye
ciler arasındadır. Hizmet bakımından öğretmen
lerin şuradaki vazifem dolayısiyle bana vermiş 
oldukları notlar bakımından şu suali buraya ge
tirmiş bulunuyorum. Bu bakımdan bakanın bıı 
mevzuda ileri sürdüklerinin mesnetleri nedir? 
Diye sorduğum hususun mesnetsizi iğini burada 
izah buyurdular. Hukuk Devleti içinde bir in
zibat komisyonunun kararının su elimde mevcut 
tarih ve numarasını okuduğum 4 - 5 sayfadan 
ibaret, Devlet Şûrası Oenel Kurulu kararı kar
sısında kalkıp da şu kararı aldık, bu kararı al
dık, biz Müdürler Heyetinde toplandık diyemez. 
Neden diyemez? Kanun demiyor da onun için. 

Biz niçin burada salahiyetliyiz.' Kanun ver
di bu salâhiyeti de onun için. Kanunların tâyin, 
tavzif ve tasrih etmediği yerlerde yapılan her 
hangi bir muamele Sayın doktorumuz iyi bilsin 
ki, suçtur. Keyfî muameledir. Türk Ceza Kanu
nunda harekâtın nevi ve şahsına göre cezalan
dırılması iktiza eder. 

İsim verme bahsine de işaret ettiler. Yazımda 
isimlere işaret etmiştim. Bundan başka vaktim 
olmadığı için. Sayın 'Başkanın da işaret etmesiy
le okuyamadım kısa kestim. Diğerleri de vardı. 
Buna mukabil şimdi öğretmen arkadaşlarınım 
verdiği notlar var elimde. Müfettiş Mahmut Ma
ka! çocukların maneviyatlarını yıkan telkinlerde 
bulunuyor. Bakanlık buna yine ses çıkarmıyor, 
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Yine bir - iki gün evvel kıymetli Senatör Meh
met özıgüneş arkadaşımızın bu kürsüden ifade 
ettikleri Türk Ordusuna dahi dil uzatır mahiyet
teki bir piyesten dolayı konuşma yapan veya 
bu piyesi mektebe getirip gösteren kimse hakkın
da hugüne kadar Sayın Bakan veyahut Bakan
lık acaba bir muamele yaptılar mı"? Zannediyo
rum ki yapmadılar. 

Benim burada her hangi bir şahsın müdafaa
sını yapmak ve bir şahsa, kötülemek asla hatırım
dan geçmez. Maksadım sadece haksızlıkların ön
lenmesi ve hu memleketin haklı dâvalarına hep 
birlikte eğilmem izdir. 

Bir söz vardır : «Söylenen sözleri yarine ge-
tirmiyen kimselerin söylediği sözleri, dinliyen-
lerin, o tavsiyeleri, telkinleri ve emirleri tutma
sına imkân olmaz.» 

Eğer başta söz söyliyenler o icraatın kendi 
nefislerinde tatbikatını yapmazlarsa, o memle
kette huzur olmaz. Bu bir kaidedir. Sayın Bakan 
her çıkışında milliyetçi olduğundan, şu olduğun
dan, bu olduğundan bahsediyorlar. Bu sözle ol
maz, biz sözle değil fiilî hareketler isteriz. Şu
rada isimlerini okuduğum milliyetçi öğretmenle
rin bir kısmından bahsediyorum. Biraz evvel de 
yine bahsettim. Muhterem arkadaşlarım bir ilk
okul öğretmeni bir huduttan hir hududa tâyin 
edilmektedir, buna tâyin denilmez, buna sürgün 
denil ir, ona .ağır bir bafkaircttir. Sürülüyor, ne
reye ? Van'a gönderiliyor. Eğeir bu öğretmie.n ha
kikaten suculu ise cezası verilsin. Fakat, İzmir'
den Vlan'ıa kadar sürüılım'eisin. Bu öğneitmlenin iz
zetinefsi ile oynanmasın, ailesi efradı vardır, 
çoluğu çocuğu var. Zaten aldıkları ımaaş muay
yen ve çok azdır, belki beraet edecektir. Bu ma- I 
aşla zor geçinirken bunu İzmir'den alıp da Van'a 
göndermek hatadır. Bu arkadaş Van'a da gider, 
şuraya da gider, gitsin gitmesin demiyorum, yal
nız buna verilecek harcırahlar ve saire vardır, 
bunları da düşünmek lâzımdır. Bunların üzerine 
Sayın Bakanın eğilmesi lâzımdır. Ben Reşat 
Mızrak isminde bir öğretmenimizden bahsettim. 
Bu hususta izahat verdiler. Teşekkür ederim. 
Ancak yalnız onun üzerinde durdular, diğer 
isimler bundan istisnadır. Şu son yeni verdikleri 
izahatla da yine görüyorum ki, Sayın Bakan yi
ne 'maruzatımda tafsilen arz ettiğim korunma
ması iktiza eden kimseleri koruma çabası içinde 
olduğunu kendisi burada bize göstermiş oldular. | 
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Eğer değilse bu fiil ve hareketleri önlemeye 
kudreti kâfi değilse bir defa şöyle etraflarına 
baksınlar. Bu hizmeti yapamadıklarını görüyor
larsa çekilsinler, bunu ehline bıraksınlar. Kendi
leri kıymetli doktordur. O sahada hizmet etısin-
ler. Bu ayrı bir sahadır. Bu sahaya ehli gelsin. 
Bu memleket, milliyetçi bir Bakana milliyetçi 
vatandaşlara, milliyetçilere ihtiyacı olan bir 
memlekettir. Yine kendi kayıtlarına güre o cihe
te de işaret ettiler. O 'bakımdan teşekkür ediyo-
dum. 

Tekrar sizi rahatsız ettim, özür diler, hürmet
lerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM 

ÖKTEM (Bursa Milletvekili) — Şimdi anlaşı
lıyor ki, muhterem arkadaşımızla aynı dili ko
nuştuğumuz halde birbirimizi güç anlıyoruz. 
Şimdi biz yönetmeliklerin tadilinden bahsettik, 
bu yönetmeliklerle verilmiş bulunan cezaların 
kaldırıldığından bahsettik. Şimdi arkadaşımız 
disiplin kurullarının kararlarının ve sairesinin 
keyfî hir şekilde bir Bakanlık emriyle kaldırıldı
ğı tarzından hareket ediyor ve bunu mevcut 
mevzuat içinde Devlet Şûrası içtihatları içinde 
bir suç teşkil ettiğini sö,ylüyor. 

Şimdi, arkadaşımızın muhtemeldir ki, kendi 
görüşüne göre, haklı olabilirler. Bir haklı tutum 
varsa, hukuka aykırı bir tutum vatfsa bu her za
man tashih edilebilir. Binaenaleyh, muhterem ar
kadaşımız, lütfeder bu yola başvururlarsa bizim 
tutumumuzda da kanuni bir usulsüzlük varsa bu 
değiştirilebilir, yerine getirilir. 

Yâlnız, yine muhterem eski hâkimin, Ateşoğ-
lu arkadaşımız vesilesiyle de henüz mahkemede 
olan bir olayın, mahkemesinin kararı henüz alın
mamış olduğu bir safhada münakaşa konusu et
mesini doğrusu bendeniz yadırgadım. 

ÖMER LÜTFİ BOZCAL1 (İzmir) — Müna
kaşa konusu etmedim efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM 
ÖKTEM (Devamla) — Ettiniz efendim. 

Zaibıtlara geçti, zabıtlarda vardır, ifadeleri
nizde de arkadaşlarımız tarafından duyuldu. 
iSuçsuz olduğunu illeri sürdünüz. Den taimıa.nren 
objektif oltarak bu arkadaşımız hakkında alın
mış 'bulunan bütün kademieli ikaınaınllaindan bah
settim ve .aırkadaspmız ımıalh'keımieıye verilmiştir 
dedim. Halen muhaikeme altındadır dedim.. Mu-

— 30 — 
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hakeme altında bulunan, bir okul -müdürünün 
orada bıılunmıasmıın ^mahzurlu görüldüğünü yi
ne idari makamlar tarafından mükerrenen mü-
ekkeden istenmiş bulunmasına uyarak altı ay 
sonra, hâdiseden altı ay sonra bu arkadaşımızı 
Adana'ya nakletmek mecburiyetinde kaldım. 
Yine .arkadaşımız aynı noktadan hareket ettiği 
için Mahmut Makal'dan bahsederek geçtiler. 
Şimdi aziz arkadaşlarım, Mahmut Makal yeni bir 
insan değildir. Mahmut Makal, aşağı - yukarı 
17 - 18 senelik memurdur. O gün bugün Mahmut. 
Makal Türk eğitim camiası içinde vazife gör
mektedir. Her hangi bir suç işlediği zaman el
bette kovuşturma yapılır. Elbette hakkında ge
rekli muamele yapılır. Ama hangi vesile ile bu
raya getirildiğini anlamadı ğım hu islimlerden, 
•az - çok üzerinde durulmuş olan bir isim oldu
ğu için olacak, arkadaşım bu isimlerden de me
det ıım'inakıtıaıdır. Eğer Makal hakkında bildiği, 
'benimi bil-mseıdiğim her hamgi bir şey varsa lüt
feder söyilerleır, mıadde zikrederler. O enekli tah
kikatı yapar, yine kendiilemne ve Muhterem 
Heyetlinize arzı m'alûimat öderim. Ama böyle bir 
şey ortaya koymadıklarına göre neden dolayı 
bu neviden isimleri devaımılı sur'eıtte kürsüye1 

getirirler, hakikaten bunu anlamak güç. Çünkü 
arkadaşımıza 'göre milliyetçilik, yalnız bir ta
raftadır. Aziz arkadaşım, sizin müdafaasını yap-
ıtıo-mız Fedai Nurcudur. Eğer siz Nurculuğu bir 
müjliyeıtçilik olduğu anlayışı içinde iseniz, bunu 
milliyeitçllilk sajayorsanız bendeniz saymıyorum. 
Bir defa meselelerde hangi ölçüde beraber olabi
leceğimizi tesibit etmek lâzımdır. Siz, Fedai mil
liyetçidir, diyorsunuz. Hayır arkadaşım, Fedair 
milliyetçi değildir. Nurcudur, Ümmetçidir, Şe
riatçıdır. 

ÖEMR LÛTFÎ BOZCALI (izmir) — Misal 
verebilir misiniz! 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI İBRAHİM 
ÖKTEM (Devamla) — Misali, benimsediği tari-
kattir. 

ÖMER LÛTFÎ BOZCALT (izmir) — Yazı
larından bir misal verin. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM 
ÖKTEM (Devamla) — Yazılarından da var 
efendim. Size diyorum ki, mahkemeye verilmiş, 
Disiplin Kurulu hakkında tahkikat yapmış, bu 
kanaate varmış mahkemeye sevk etmiştir. Siz 
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hukukçu olarak bugünkü Ceza kanunlarımızın 
açık bıraktığı kapıları benden iyi bilirsiniz. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, burada birimizin 
daha az milliyetçi, öbürümizin daha fazla milli
yetçi olduğunu ne ile tesbit edeceğiz! Eğer Sayın 
Ömer Lütfi Bozcalı'nm söylediği gibi nurculuk 
eğer milliyetçilikse ben, böyle bir milliyetçiliğin 
karşısmdayim. Her fırsatta, her vesiled'en istifa
de ederek, söylediğim gibi bir defa daha tekrar 
edeyim, Ömer Lûtfi Beyefendi, zatıâliniz komü
nizm hakkında şimdiye kadar ne yaptınız? Bil
miyorum. Ama, bu nâçiz arkadaşınız 18 yaşın
dan beri bununla mücadelesini yapmıştır. Ko
münizmle mücadele yalnız onun belli bir sloga
nını kullanmakla olmaz. Benim şu tutumum, si
zin aslında küçük görerek «Beceremediğiniz, bi
naenaleyh beceremediğinizi hissediyorsanız, iyi 
doktorsunuz, doktorluğunuza dönün. Ama bu 
makamı bırakın» diye istihfafla karşıladığınız 
durumda, şimdi benim kadar hiçbir kimse, iddia 
ediyorum, gelmiş geçmiş olanlar da beraber ol
mak üzere hiç kimse bu aşırı cereyanlara benim 
kad'ar olumlu mücadele yoluna girmemiştir. Ama 
bir .mücadeleyi yaparken ille de «Kahrolsun ko
münizm» demek kâfi değil. Onu ortadan kaldı
racak, ona yaşama imkânını vermiyecek şartları 
meydana getirmektir. Ömer Lûtfi Bey. Ben bu 
şartların meydana gelmesi için çaba sarf ediyo
rum. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALT (izmir; 
efendim, esıenleriniz oritadla, 

Belli 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM 
ÖKTEM (Devamla) — Benim eserlerim orta
da. ıSeriin düşüncellerin de ortada.. Siz Nurculu
ğu bir milliyetçilik diye müdafaaya kalkıyorsu
nuz. Sizin de milliyetçiliğiniz ontada, 

ÖMER LÛTFÎ ıBOZdALI (İzmir) — Sayın 
Başkan, som söz olarak bir iki kelime söylemek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Tüzüğe göre son söz Senato 
üyesinıindir. Yalnız bir şey rica ediyorum. He
pimiz bu çatının altında toplia.na.ii bütün ıarka-
daşilar milliyotçiyiz. Yani sen •milliyetçisin, bu 
milliyetçi değildir, diye bir t'öfrük yaııatmvaik 
doğru bir şey değildir. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (izmir) — Sayın 
Başkanımın işaret ettiği gibi hepimizde milliyet
çiyiz. Bundan dolayı müftehirim. Yalnız Sayın 
Bakan 15 yaşından beri milliyetçilikle. 
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BAŞKAN — Ömer Lfıtfi Boy, şahıslar üze

rinde değil prensipler üzerindi1 konuşun. 1 ûl-
Ten. 

ÖMVAİ LÛTFİ B O Z O A U (Devamla) — .IV 
ki efendim, özür dilerim, söylemiyorum. 

Bahsettikleri Kemâl Fedai ismindeki arka
daş, Fedai isminde ])ii' mecmua. çıkarır. Mec
mualardan birkaçı da buradadır . Bunların İçe-
risiııde nurculuğa dair her .hangi bir yazı »ör
medim. Fğer varsa bunu göstersinler. 

Simdi, «Bu nurcunun müdafaası» dendi. Yi
ne İnzibat Komisyonu karar la r ında gördüm. 
O 'kararda da «Şunu yapt ın şu şekilde konuştun, 
filan yerde şöyle söyledin» diye Kemâl F e d a i y e 
affolunan bir söz yoldur. Sadece irticai hare- • 
ketleri vardır deniyor. Ayrıca bu irticai hare
ketler tabir i içine, terimi içine Sayın Bakanlık 
neleri so'kmak istediler:' bilmiyorum, irticai bir 
harekel nurculuk mu? şeriatçılık mı.' memleke
t in inkılâplarına aykırı mı.' bunların hangisi aca
ba.' Biz bunların, her hangi birisine uygun olup 
olmadığı hususunu yine bir kanun yönünden 
tetkik ederiz ki, kanunlar ın SIK;, saymadığı hu
susu biz de SIK; sayamayız, dünkü kanun, say
mamıştır. Sayın Bakan bu öğretmenini irticai bir 
hareketi var diye hakkında muamele yaptığını 
ve mahkemeye sevk ettiklerini söylediler. Sara
hatle ve tekrar tekrar arz edeyim ki, iki gün ev
vel, üç. gün oluyor, müddeiumumilikten sordum, 
böyle bir tahkikat için müracaat •edilmemiş ol
duğu gibi bu öğretmene hakkında alman İzibat 
Komisyonu kararı da tebliğ cdilmc'den hakkın
da tâyini muamele yapılmıştır . Halbuki, şu ka
nunlar ı tatbik eden idarenin, İnzibat Kimisyo-
ım karar ın ı yine İm kanunlara, güre verdiklerine 
göre, usulü dairesinde tebliğ etmesi onunda, iti
raz hakkını kullanmasına, firsat verilmesi iktiza 
ederdi . Kendisine bu fırsat verilmiyor. Mücer
ret bir sözle «İrt icai bir harekelte de bulunuyor
sunuz. Onun ie'm. size bu. cezayı verdik» ceza ve
ril meşinin yegâne sebebi vaktinizi fazla işgal 
e fin emek için okumadım. Bir öğretmen, Sayın. 
Bakanın salısına hakikaten yaza.mıyacağı, sert 
ve acı bir yazı yazmıştır. «Milliyetçilik hissim 
böyle emretti . Onun için yazdım» diyor. Şimdi 
bir arkadaşım, Sayın Bakanın şahsına böyle 
bir yazı yazdı diye, bundan eza duydum, diye 
hakkında, Devletin, makamına verdiği salâhiyeti 
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bence suiistimal ederek, bu yolda gitmesini doğ
ru bulmam. 

Ziya. Paşa'nııı ibir beyti vardır : «İnsan ona 
derler ki, ede kalbi rakiki, alâm-i beninevü ile 
kesb-i melâlet.» 

İnsan odur ki, başkalarının elem ve kederle 
rini duyduğu zaman kalbi t İtri yen insandır. Sa
dece kendilerine bir zülüm işlendi diye? veya her 
hangi bir şey yapıldı, diye, o kimseyi ayak al
t ına alan kimse bence bu tâibirin içine gireniz. 

Bu bakımdan yine verdikleri izahatı kâfi 
bulmadım. 

Biz hiçbir kimseyi töhmet alt ında bırakmak 
istemeyiz. Fakat kendi sözleriyle kendilerini töh
met al t ında bıraktıklarına kaaııii bulunuyorum. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru nüikerreren. cevaplandırıl
mışın*. deçiyoruz. 

! •/. — Cuınhuriuel Senatosu Bolu. İ'yesi lîah-
I mi Ar ıkındın, 11 Nisan 192S tarih ve 1219 set-

. 
I ipli Tababet ve tfuaba.lt tfanatlarının icrasına 
i ail Kanunun bugünkü şartlara, göre yeterli olup 
\ olmadığına, dair, tfağlık ve tfosyal Yardım Ba-
! kanından sözlü sorusu, (6/260) 

; BAŞKAN - - Sağlık Bakanı burada, mevcut, 
j değildir, delecek soru gününe kalmıştır . 
i 

I o. - - Cumhuriyet tfcuatosu Kayseri İ'yesi 
Hüsnü Di];ee)igiVin, Kayseri kazalarını it irme 
ve sulama tesislerine dair Enerji ve Tabii Kay
naklar Hakanından sözlü sorusu (d/262) 

BAŞKAN — Dikeçligil buradaydı , cevap 
vermek üzere şey ediyordu. 

Bir baktıral ım da diğer sorulara geçelim. 

6. — Cumhuriyet tf e net tosu, Kayseri İ'yesi 
Hüsnü 'Dikeçligil"in, turizm gelişmelerinde göz 
Önünde bulundurulan esaftların neler olduğuna 
dair Turizm ve Tanıtına Ha kamudan sözlü so
rusu (6/26H) 

B A Ş K A N — Sayın Turizm ve Tanıtma 'Ba
kanı burada yoktur, gelecek soru gününe bıra
kıl mı şt IT. 

7. — Cumhuriyet tfcuatosu Yozgat eski i'ye
si Neşet (Jetin tas'in, Akdağmadeni Ak çakışla kö
yü kür tik sulama, barajına dair Tarım Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/261) 
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BAŞKAN -~ Muhterem arkadaşlar, ıi>u soru 

daha önceki ^ihulemlerde vardı. Sayın Neşet (je-
tintaş'ın Tarım Bakanına, sorulmuştu. Anemik 
kendileri l)iı secimi kazanamadıkları halen se

natörlük vasfım taşımadıkları, için soruları gün
demden çıkarılmış bulunmaktadır. Arz olunur. 

Soruları bitirmiş bulunuyoruz. 
Kfendim »ündeme deva.m edi\'oruz. 

7. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1961 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yei})ilmasi{ hakkında kanun 
tasarını ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/692; ('. Senatosu 1/41 i) (S. Sa
yısı: 4ö6) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarı, oya konmuştu. .Ek
seriyet olmadığı için tekrar oya müracaat edi
lecek. Aımı bir vaziyet has.il olmaktadır. 57 ar
kadaş yeniden iltihak' etmiştir. Neye oy ve
receklerini 'bilmiyorlar. Binaenaleyh, ben ka
nunu tekrar okutmak mecburiyetindeyim. Ka
nunu okutuvorum efendim. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarı
sının maddelerine geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin ilişik (1) sayılı 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 1 9(50 000 
liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuvorum: 

1] SAYİLİ CETVUL 

Bölüm 

Millî Savunma Bakanlığı 
12.000 Personel ^devleri 

BAŞKAN-— Kabul edenler... Ut mi yrnle."-... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 
.12.000 Personel ^derleri 

BAŞKAN - - Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönelim enlerleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
14.000 Hizmet gidovlm 

BASIC AN -— Kabul edenler... Etmivjonlci''... Kabul edilmiştir. 

Millî IŞğitim Bakanlığı 
14.000 Hizmet öderleri 

Düşülen Eklenen 
Lira Lira 

9G0 000 

000 000 

600 000 

400 000 

960 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ltmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(1. nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi ectveliyle birlikle: oylarınıza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDL 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa, bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerin Ulaştırma 
Bakanlığı kısmının, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerinden 200 500 lira düşülerek, ilişik (3) 
sayılı cetvelde yazılı yeniden açılan tertiplerine olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuvorum efendim. 

('!) 456 S. Sayılı basmayazı lo . o . 1961 la 
rıh I i 74 ncü îlirlesim tutanağı sonundad.ır. 
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[2] SAYILI CETVEL 

Bölüm Madıde 

13.000 

22.000 

13.000 

23.000 

Ulaştırma Bakanlığı 

(A/l) 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... E'nüveni er... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Yapı, tesis ve büyük onarım gülerleri 

Ulaştırma sektörü 

22.511 Yüksek Denizcilik Okulu Eğitim Gemisi esaslı onarım giderleri 

BAŞKAN — Kaibul edenler... E'miyenler... Kabul edilmiştir. 

[3] 'SAYILI CETVEL 

Ulaştırma Bakanlığı 

(A/l) 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... E'miyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 

Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 

Ulaştırma sektörü 

23.512 Taşıt alımları 

Düşülen 
Lira 

500 

200 000 

Eklenen 
Lira 

500 

200 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler. 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmının 36 000 (borç ödemeleri) bölümünün 
36 400 (İlâma bağlı borçlar) maddesine 
25 868 000 lira ek ödenek verilmiştir. 

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

MADDE 4. — 1964 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (E) işaretli cetvelin (Tazminatlar) kesi
minin altındaki (2) sayılı ibarede yazılı (muüna-
sip kelimesinden sonra (ve yardımcıları) keli

meleriyle, aynı cetvelin (Yönetim yollukları) ke
siminin ve (Yatırım harcamaları) ilo ilgili (Mil
kin a ve teçhizat alımları ve onarımları) ibare
sine ait açıklama ve (hizmet, kurum ve çeşitli 
giderler bölümlerinin maddeleri üzerinde genel 
açıklama) lara ilişik (4) sayılı cetvelde yazılı 
formüller eklenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
reyinize sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Bu kanun yayımı tarühinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... E tk i 
yenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanunu Maliye Bakini 
yürütür. 

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

Kanunu açık oyunuza arz ediyorum. Kutu do
laştırılacaktır. 

2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 2/702; C. Senatosu 2/129) (S. 
Sayısı: 462) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu?.. 
Maalesef yok. Bu sebeple müzakere edilemeye
cektir. 

3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (M. 3îeclisi 2/717; C. Senatosu 2/130) (S. 
Sayım: 463) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu?.. 
Maalesef yok. Bu sebeple müzakere edilemeye
cektir. 

4. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifi ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 2/720; C. Senatosu 2/131) \(S. 
Sayısı: 464) 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonju?.. 
Maıalesef yok. Bu sebeple müzakere edilemiye-
cektir. 

5. — 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (M. Meclisi 2/679; C. 
Senatosu 2/126) (S. Sayısı:461) (1) 

(1) 461 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 
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BAŞKAN — Bütçe Komisyonunda şimdi Sa

yın Okyayuz bulunabilirler. Bu Senatonun Büt
çe Komisyonuna aittir. Maliye temsilcisi de lüt
fen yerlerini alsınlar. 

Sayın arkadaşlar, gündemimizde gerçi daha 
önce «Gider Vergisi kanun tasarısı» var. Ama 
gündemimizin ikinci maddesini işgal eden bu ka
nun iki maddelik kısa bir kanundur. Mazbatası 
da kısadır. Raporu okutuyorum, efendim. 

Bütçe Komisyonu raporu 
15 . 5 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin 30 . 4 . 1964 tarihli 96 nci 

Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, «Eskişehir Milletvekili Şevket As-
buzoğlu ve iki arkadaşının, 28 . 1 . 1959 tarih 
ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» 
Komisyonumuzun 14 . 5 . 1964 tarihli toplan
tısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiy
le tetkik ve müzakere edildi ': 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
buna mütedair temsilcilerin verdikleri tamamla
yıcı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa 
edildiğinden bahis konusu kanun teklifi Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi
likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Bu Kanunda Sözcü 
Cumihurbaşjkamnca S. Ü. Konya 

S. Kurutluoğlu M; Dinekli 
Kâtip 

îçel Tabiî Üye 
C. T. Okyayuz S. Gürsoytrak 

Van Kayseri 
F. Işık H. Dikeçligil 
Konya Ordu 

A. Onar Ş. Koksal 
Siirt 

L. Aykut 

BAŞKAN — Söz istryen var mı efendim?.. 
Yok. Öncelikle müzakeresini reylerinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kaibul edilmiştir, ivedilikle 
müzakeresini kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Okutuyorum efendim. 

- 3 5 -



C. Senatosu B : 76 
28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi 
hakkında Kanun 

M A D D E 1. — 28 . 1 . 1950 tarih, ve 7.1.96 
sayılı Kanunim. 1 nci maddesinin, birinci fıknası 
aşağıdaki şekilde değiştir i lmiştir : 

«Üniversitelere, resmî akademi ve yüksek 
okullara ve bunlara bağlı olarak kurulmuş ve 
kurulacak müesseselere yapılacak her türlü, ba
ğış ve vasiyetler ve bu tasarruflara, mütaallik 
muameleler vergi, resim w harçlardan müstes
nadır.» 

.BAŞKAN — 1. nci maddeyi kabul, edenler... 
Kabul, elmîyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı, tarihindi1 

yürür lüğe girer. 

8. — YC 

BAŞKAN — Voklama yapıyoruz, erendim. 
(Voklama, yapıldı.) 
B A Ş K A N — Yoklama yapıldı. 

KÂZIM YURDAKUL (Sakarya) - - Sayın 
Başkan, 5 arkadaşımız yukarda, Iviyaset Diva
nında, Karma Komisyondadır, ben. oradan gel
dim. 

B A Ş K A N - - 5 kişi ile, 10 kişi ile hallolmuyor, 
efendim. Eksiklik çok. Yoklama, yaptık. Gelmiyor
lar, yoklama, yaptık gelmiyorlar, adam. gönder
dik gelmiyorlar (»fendim. 

H Ü S E Y İ N KALPAKHIOĞLÜ (Kayseri) -~ 
Geliyorlar efendim. 

B A Ş K A N ----- Tf'aber gönderdik, yoklama, yap
tık, rica ettik. 

H Ü S E Y İ N KALPAKLIOĞLi r (Kayseri) - ^ 
Efendim, bakınız geliyorlar. 

B A Ş K A N --• Güzel bende isterim. Efendim, 
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B A Ş K A N ~- Kabul edenler... Etmfyenler... 

Kabul edilmiştir. 
M A D D E :]. --- Bu kanunu Bakanlar K u r u l u 

yürü tü r . 

.BAŞKAN — Kabul, edenler... Etmiyeiıler... 
Kabul edilmiştir. Açık oylarınıza sunulacaktır . 

Şimdi Gider Vergisi kanununa geçeceğiz. 

M E H M E T ÜNAliDi: (Adana) — Görüşe
lim. 

BAŞKAN -• Sayın Ünaldı, Bükiimete haber 
verelim. 

Kanun gayet mühimdir. (Tehir edelim, sesle
ri, ekseriyet kalmadı, sesleri) (Perşembeye bıra
kalım, sesleri) Belki ekseriyet buluruz, vakit kay-
botmiyelim. (Sağdan, geliyorlar, sesleri) 

K a p a n m a saati : 17,40 

KLAMA 

Sonra, biraz müsamaha, etsek usulsüz yapıyorsu
nuz diye töhmet altında bırakıyorsunuz. 

Açık oy neticelerini arz ediyorum; 
1ÎM54 yılı Bütçe Kanununa, bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın oylamasına. (lOfî) sayın üye katılmış, (102) 
kabul, (o) ret, (1) çekinser. Setıatomuzca tasarı 
kabul edilmiştir. 

2<S . 1 . lî)5i) tarih ve 710(5 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin, birinci fıkrasının değiştirilmesi 
baklandaki Kanunun oylamasına, (74) sayın üye 
katılmış, (7-'î) kabul (1) ret. Salt çoğunluk sağ
lanamamıştır. Gelecek birleşimde tekrar oyları
nıza, arz edilecektir. 

Efendim, çoğunluğumuz maalesef yoktur, 
"IS Ifaziran l!)(54 Perşembe günü saad 15,00 te 
toplanmak üzere1 oluruma, son. verivorum. 
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1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

len oyljarın sonucu 
kanun tasarısına veri-

fTasan kabul edilmiştir/ 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah (Jelel)i 
Suphi (iürsoytrak 
Kâmil Karavclioğlu 
Sarni Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selfıhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yıırdakııler 

ADANA 
Calip Afşar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
-Vejat Sarlıealı 
Hasan Ali Türker 

Üy0 sayısı 
Oy vjercnlcr 

Kabul fcdenler 
Reddedenler 

Çekimserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

184 
106 
102 

3 
1 

78 
0 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURDUR 

Ömer Earıık Kıııaytürk 
ÇANAKKALE 

Nihat Altan • 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguuğlu 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Ömer l "e uza I 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İz m en 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Ki iver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa (iüleügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan. Adalı : 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun i 
Osman Zeki (iümüsuğlu 
l'jkrem Özden 
Rıfat Öztürkçine 
M. C(Miıal Yıldırım; 

İZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Mehmet ITazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcç.ldgil 
Hüseyin Kalrjaklıoğlu 
Suat Hayrı Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç, 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akea 
İbrahim Eteni Erdiıu; 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya. 

MARDİN 
A 1 "I • • 1 1 • r-i ' - ' T 

Abduikcrını Saraçoğlu 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 
NEVŞEHİR 

t. Ş. Atasağun 
NÎĞDE 

Kudret Bayhan 
İzzet Cîener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevk et Koksal 

Zeki Kuıuruiu 
RİZE 

Osman Meedi Agun 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Hüseyin Enver İşıklar 
Rıza İsıtan 
Fethi Tevetoğlu 

StİRT 
Al)durraliman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Hulusi Söylemezoğlıı 

TRABZON 
Şevket Buladoğlıı 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğaıı 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan At ak an 
Ömer Ergim 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Zerrin Tüzün 
Necati özdeniz 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Ahmet özdemir 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlıı 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 

[ÇehinserJ 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

[Oya Uatılmıyanlar] 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hamit Tiğrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Hali t Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Talip özdolay 
İSTANBUL 

Fikret G-ündoğan 
Ş. Sami Kırdar 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lfit fi Tokoğlu (İ. U.) 

KONYA 
Sedat Çıımrah (B.) 
Muammer Obuz 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüıvit Ye tikin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Abdıırrahman Bayar 

MUŞ 
İsa Hisarı Bingöl 

SAMSUN 
Rei'et Rendeci 

SİVAS 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfa Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkuııoğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN-

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Aç.ıkalın 

Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Sahiı Kurutluoğlu 
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28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Kanunun 1 jnci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hak

kındaki kanunal verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanamamıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
SaJbit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Ali Türker 

BİTLİS 
Ziya Şerefhanoğlu 

ÇANAKKALE 
Nihat Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 

Üye sayısı : 184 
Oy (verenler : 74 

Kabili edenler : 73 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 110 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Safa Yalçuk 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ornpı* TToıi7îil 

GAZİANTEP i 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül i 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyajyuz 

İSTANBUL ; 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburujı 
Ş. Sami Kırdar 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcajlı 
Enis Kansu 
Nevzat Özerdendi i 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
İbrahim Etem Erdinç 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 
~ RİZE 

Osman Mecdi Agun 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

[(Reddeden] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdemoğ' 
ta i 

[Oya\ kattlmıyanlar] 
Refet Aksoyoğlu ; 
Emanullah Çelebi 

Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Riza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezûğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdag 
Reşat Zaloğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Âmdl Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Zerrin Tüzün 

Suphi Karaman 
Kâmil Ka^avelioğlu (I.Ü. 
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Galip 
Mehır 
Sakıj 

Halil 
AFYı 
Celâl 

Macit 

AFYON 

Niyaz 

Fahr:. özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmtt Yıldız 
Muza|ffer Yurdakuler 

ADANA 
Afşar 
3t Unaldı 
önal 

ADIYAMAN 
Ağar 

KARAHISAR 
Tevfik Karasapan 
AMASYA 
Zeren 

ANKARA 
. Ağırnaslı 

Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 
Mansıkr Ulusoy 

Mehm 

Ahmet 

ANTALYA 
•t Pırıltı 

ARTVİN 
Özdemir 

AYDIN 
îskencer Cenap Ege 
Osmar. Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enverı Aka (Başkan) 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arakan 

O. Senatosu B : 76 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ömer Faruk Kmaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeıef Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (Bşk. V.) 

DENÎZLt 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DÎYARBAKLR 
Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 

(Bşk. V.) 
EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 
ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay soy 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

16 . 6 . 1964 O : 1 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
îzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
(B.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskendcr (B) 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

İzzet Gener 
ORDU 

Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (İ. Ü.) 
Zeki Kumrulu ^ 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkun oğlu 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalııı (î.) 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Ün er 
Adil Ünlü 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

YETMİŞAfcTINCI BİRLEŞİM 

16 . 6 . 1964 Salı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X I . — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanım 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/692, C. Senatosu 1/414) (S. Sa
yısı : 456) [Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1964] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet Özgüneş'in, Türk ekonomisinin bugün
kü durumuna dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/243) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Selâmi Üren'in, Çukurova Çimento Fabrikası
nın yarısından fazla hissesinin satıldığı hak
kında bâzı gazetelerde intişar eden haberlerin 
doğru olup olmadığına dair, Sanayi Bakanın
dan sözlü sorusu (6/254) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nın, Millî Eğitim teşkilâtında 
mevcut, muhtelif sebeplerle inzibati mahiyette 
ceza almış kimselere dair Millî Eğitim Baba
nından sözlü sorusu (6/259) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Rah
mi Ankan'm, 11 Nisan 1928 tarih ve 1219 sa
yılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına 
ait Kanunun bugünkü şartlara göre yeterli olup 
olmadığına dair, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü sorusu (6/260) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Kayseri kazalarının içme 
ve sulama tesislerine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/262) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, turizm gelişmelerinde göz 
önünde bulundurulan esasların neler olduğuna 

dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü so
rusu (6/263) 

III 
ÖNCALÎKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifi ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/702; C. Senato-
tu 2/129) (S. Sayısı : 462) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1964] 

X 2. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/717; C. Senato
su 2/130) (S. Sayısı : 463) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1964] 

X 3. — 1964 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun teklifi ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 2/720; C. Senatosu 
2/131) S. Sayısı : 464) [Dağıtma tarihi : 
20 . 5 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

XI. — Gider vergileri Kanununun bâzı mad
delerinin- değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan meti ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/628, C. Senatosu 1/406) (S. Sa-

(Devamı arkada) 



yısı : 455) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1964] (Bi
tiş tarihi : 13 . 7 .1964) 

X2. — 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Ka
nunun İnci maddesinin İnci fıkrasının değiş
tirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/679; C. Senatosu 2/126) (S. Sayısı : 461) 
[Dağıtma tarihi : 20 . 5 . 1964] (Bitiş tarihi : 
6 . 7 . 1964) 

X 3. — 1837 sayılı Bina Vergisi Kanununda 
değişiklik yapılmasına ve 206 sayılı Kanunun 
3 ncü ve geçici 2 nci maddelerinin kaldırılma
sına dair kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/623; 
C. Senatosu 1/408) (S. Sayısı : 465) [Dağıt
ma tarihi : 13.6.1964] (Bitiş tarihi : 24.8.1964) 

X 4. — 27.6.1931 tarihli ve 1833 sayılı Ara
zi Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin de

ğiştirilmesine dair kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/634; C. Senatosu 1/410) (S. Sayısı : 466) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1964] (Bitiş tarihi : 
24 . 8 . 1964) . 

X 5. — Bâzı vergi ve resimlere zam yapıl
ması hakkında 4040 sayılı Kanunun 31 nci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru (M. Meclisi 1/621; C. Senatosu 1/411) 
(S. Sayısı : 467) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1964] 
(Bitiş tarihi : 24 . 8 . 1964) 

X 6. — 21 . 6 . 1961 tarihli ve 3009 sayılı Ka
nuna bâzı fıkralar eklenmesi ve bu kanunda 
bâzı değişiklikler yapılmasına dair kanun ta
sarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/633; C. Senatosu 1/412) 
(S. Sayısı : 468) [Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1964] 
(Bitiş tarihi : 24 t 8 .1964) : 



\ 

Dönem : 1 / A I 
Toptou 3 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 4 ö I 

28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fık
rasının değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 2 /679; 

C. Senatosu 2/126) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 699) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 5.5. 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8444-46991 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 30 . 4 . 1964 tarihli 96 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 28 .1 .1959 tarih ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuacl Sirmen 

Not : Bu teklif 17 . 3 . 1964 talihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 29 ve 30 . 4 . 1964 tarihli 95 ve 96 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edil
miştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 699) 

Malî ve İktisadi İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi îsler Komisyonu 12 . 5 . 1964 

Esas No. : 2/126 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi, Komisyonumuzun 12 . 5 . 1964 tarihli 
toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair temsilcilerin verdikleri tamamlayıcı 
bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi Millet Mec
lisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 



/ 

Havalesi gereğince O. Senatosu Plân ve Bütçe Komisjronuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığına sunulur. 

Malı ve İktisadi işler 
Komisyonu Başkanı 

Balıkesir 
İT. A. Türker 

Manisa 
R. Uhısoy 

Sözcü 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Mardin 
K. Oval 

Ankara 
R. Etker 

Kâtip 
Giresun 

M. îzmen 

Sinop 
S. Batur 

izmir 
77. Onat 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
E. Kök 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 2/126 
Karar No: 38 

Bütçe Komisyonu raporu 

14.5.1964 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin -10 .4 . 1964 tarihli 96 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka

bul edilen «Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve iki arkadaşının, 28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi» Komis
yonumuzun 14 . 5 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik 
ve müzakere edildi : 

Teklifin gerekçesinde belirtilen hususlar ve buna mütedair temsilcilerin verdikleri tamamlayı
cı bilgiler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun teklifi Millet 
Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Gumhurbaşkanmca S. Ü. 

S. Kurutluoğlu 

Van 
F. Işık 

3u Kanunda, Sözcü 
Konya 

M. Dinekli 

Kayseri 
H. Dikeçligil 

L. 

C. 

Siirt 
Aykut 

Kâtip 
îçel 

T. Okyayuz 

Konya 
A. Onar 

Tabiî tîyo 
S. Gürsöytrak 

Ordu 
$. Koksal 

O. Senatosu ( & Sayısı : 46İ ) 



Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin 

28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 28 . 1 . 1959 
tarih ve 7196 sayJı Kanunun 
1 nci maddesinin birinci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

«Üniversitelere, resmî akade
mi ve yüksek okullara ve bun
lara bağlı olarak kurulmuş ve 
kurulacak müesseselere yapıla
cak her türlü bağış ve vasiyet
ler ve bu tasarruflara mütaal-
lik muameleler vergi, resim ve 
harçlardan müstesnadır.» 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

~3 — 
Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonunun kabul 

ettiği metin 

28 , 1 . 1959 tarih ve 7196 so
yut Kanunun 1 net maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında kamın teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca Kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca Kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca Kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

28 . 1 . 1959 tarih ve 7196 sa
yılı Kanunun 1 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Mecli-
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu { S. Sayısı : 461) 




