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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kıbrıs ' ta kutsal görmini yaparken şehit dü
şen Y/ıh. Cengiz 'Topel file, 

Vefat eden (/ıiıinhuriıyet Hematosu Tekirdağ 
İ/ve.<i Se'iâıni Üren ' in J.ı ât ıralarını fazizen 3 er 
dakika saygı duruşunda ibuluııııklıı. 

Kııbns olayları ve bu konuda liü'küınıcitin 1a-
kib-eıttiği politika hakkında Başbakan İsmet İnö
nü izahat verdi. 

Konu üzerinde yapılanı göı-üşme'fet'den sonra; 
Kıbrıs olayhırı ve bununla ilgili dış politika ko
nu lunda gruplar ın ve (bımıhuıiiyc't Senatosu üye
lerinin 'de fikirlerinin 'bevanı ve (/ti'mhurıivet Se

natosunun gollüsünün tâyini için bir guııd gö
rüşme a e ılımasın a. da i r mıuılıtıdli." g ruplar ve üjyo-
ler 1 ara funda n im izdi önerge okundu ve kabul 
edildi. 

8 . !) . 1064 Salı günü ısaait 15 te toplanılmak 
üzere Birleşime son verildi. 

Başkam Kât ip 
Enver Aka Sivas 

Ahmet (Jeltemoğlu 
K ait ip 
Niğde 

Kudret Baykan 

SOKULAK 
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1. -•- (-ıiımıhuıpiyel- •Senatosu (/amalkkale Üyesi 

Ziya Termıen'in AJarmaris - Muğla yoluna lia-
ir yazılı soru önergesi, 'Bayındırlık ^Bakanlığına 
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4. - - (hııııhui'iyet Henatosu Hamsun Üye-vsi 
bYthi Tevetoğiu'nun, Kt ve Balık K u r u m u ile 
ilgili ıbir İhaledeki yolsuzluğa da i r yazılı- soru 
önergesi Basbaka.ulığa ive Ticaret BakanlıMarı-
na u;önder itmiştir. (7/164) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. —- (bıniilıuriyet Senatosu İstanbul İli Üyesi 

Mehmet Tekin Arıılmi'un'un yasama dokunul
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lini bili (Jelöbi'nin yasaıma dokunulmazlığı hak
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BAŞKAN — Enver Aka 

Ahmet Naci Arı (Tekirdağ), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — (Joğımluğumuz vardır, birleşimi acıyorum, 

3. — GENEL GÖRÜŞME 

1. — A. P. Senato Grup Başkamı Bursa Üyesi 
İhsan Sabri Çağlayangil ve 7 arkadaşının öner
gesi üzerine Kıbrıs ve bununla ilgili dış politika 
konusunda açıl cm Genel Görüşme (8/10) 

IBAŞKJAN — (Jo,ııel Görüşme açılması hu
susunda A. P. Grupıt 'Başkamı Sayım İhsan 
Sabri Oa.ğlayanlgil ve 7 arkadaşının önergesini 
tokrar okutuyorum. 

Oumlhuriyet Senatosu 'Başkanlığına 
Kılbrrs ve bununla ilgili dış politika konu-

«unda (gruplarım ve Cumhuriyet Kon a t osu üye
lerinin de mütalâalarını söyliycbi İlmelerini te
min ve Senatomuzun 'görüşümün tâyini için ıbir 

arz ve teklif ederiz. 
V. K. M. P. 

Adına 
Afyon Karahisar 
Jiasim, Hancı'oğkı 

genel görüşme açılmasını 
A. P. 'Seniafco Grup 

Başkanı 
İhsan Sabri Çağlaıyaıugil 

A[iİli birl ik Grupu Bşk 
Tabiî Üye 

.Faih.iT; Üzdilek 
Bursa 
Baki Güzey 

Adana 
Mehmet Ünal di 

Al. P. Adına 
Kırşehir 

Ali Rı'za Ulutman 
Kastamionu 

Nusret Tuna 
Aydın. 

Fikret Turhanıgil 

İHSAN HAMİI) TİGREL (Diyarbakır) 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN Ne hakkımda efendim. 

İHSAN HAMİD TİGREL (Diyarbakır) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. İçtüzü
ğün 128 ilci maddesine uyarak 'önerge sahip
lerimden yalnız •birisine, Idhinde ve aleyhinde 
olmak üzere de iki üyeye süz vereceğim, ondan 

sonra, önergeyi yüksek oyunuza arz edeceğim. 
Buyurun Sayın İhsan Haıuiit Tigrel. (önce 

önerge sajhilbi klonuşsun sesleri) 
lüloğru, buyuran Sayın İhsan Sabri Üağ-

laıyanigil. 
'İHSAN SABlil ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Sayın Başikan, muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Hükümet Başkanı Kıbrıs'la ilgili son inki
şaflar hakkında lüzum gördüğü ölçüde bâzı 
bilgiler •vermişlerdir. Bunun üzerine TOziüğü-
müz .gereğince önerge sahiplerimden •bir arka
daşımızla, grup sözcüleri bu konu üzerindeki 
görüşlerimi Yüce Senatoya arz etmiş bulunu
yorlar. 

Gecen oturumda tafsil âtiyle izaih eylediği
miz veçhile 'verilen izahatın etraflı 'bir şekil
de incelenmesine imkân hâsıl olmadan ileri sü
rülen tasvip ve tenkidler yeterli değildir. Ayrı
ca /grupu olmıyan partiler mensubu, aııkadaş-
1 arımızla, şahsi görüşlerini dile getirmek isti-
yen senatör arkadaşlarımız da konuşma imkânını 
bulamamışlardır. 

Bütün Türkiye'nin her .meseleden evvel ve 
ıher meselenin üstünde mıeşıgul ıolduğu ıbu konu
da, geçen oturumdalki görüşmelerle ye'tinilmesi 
•tatminkâr !bir netice olannyaıcalk ve Yîuce Se
natonun prestijiyle ahenkli bir sonuca varıl
mış bulummuyacaiktır. Anicafk burada arkadaş
larımı haklı olaralk tereddüde sev'k eden bâzı 
mülâhazalar önünde durmak istiyorum. 

Kıbrıs gibi s'on derece mühim ve o derece 
de nazik bir konuda, Senatoda, /geniş olmasa 
dahi gruplar, fikirlerini izah ettiklerine ve bu 
.mesele enine boyuna Millet Meclisi Gru-
punda da ıbir ıgenel .görüşme nıeivzuu olarak mü
zakere edilmekte bulunduğuna göre ayrıca 
Sematioda bir genel görüşme açılmasında4 Ki-
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zilim, ve fayda mevcut mudur0' Hal bu noktaya 
.gelince genel, görüşımc müessesesini, oldukça 
yeni olan bu müesseseyi ne şekilde anlamak 
icabetiiği noktasında yüksek müsamahalarına sı
ğınarak küçük izahlarda bulunmak istiyorum. 

«Parlömante;/ rejimde Parlâmentonun liü'.ü-
nıeti murakabe vartaları» adını Sasıyan, ş.;s lisan 
değerli bulduğum bir (ez eserinde genel görüş
meye tahsis edilmiş bir bahsin son kısmını yani 
«Müessesenin, bir murakabe vasıtası olarak değe
ri» pasajını, sekiz - on satirdir,, okumama müsa
adenizi rica edeceğim. 

Genel görüşme, nisbeten yeni olmakla beraber 
hem sorunun hem de gensorunun faydalı t a raf
larını meczeden, buna mukabil mahzurların! da 
bir dereceye kadar ortadan kaldırmaya muvaffak 
olan önemli bir murakabe vasıtasıdır. Filhakika. 
genel görüşme, gensoruda* olduğu gibi. Hükümeti 
daimi bir düşme tehlikesi ve huzursuzluk irinde 
bırakmaz. Diğer taraftan da bütün millet vekil
lerinin görüşmeye katılabilmeleri, bu usulün soru 
gibi ikili muhavereden ibaret kalmasını ve Mecli
sin ilgisizliğine müncer olmasını da önler. Niha
yet disiplinli bir parti çoğunluğunun ınevcudol-
duğıı memleketlerde bu çoğunluk, umumiyetle, 
gensoru müessesesini işletmeye taraftar olmadığı 
halde siyasi bir müeyyide tatbikini istihdaf et-
miyen genel görüşme karşısında daha müsamaha
kâr bir tutum takınabilir. Genel görüşme neti
cesinde karar sureti kabul edilebilmesi ise çok 
partili rejimlerde Meclise, Hükümeti düşürmeden 
tenkid etme imkânını sağlamak suretiyle kabine 
istikrarsızlığını bir dereceye kadar azaltabilir.» 
Buradaki işaretten de anlaşıldığı veçhile, genel 
görüşmelerde Yüce Heyetiniz bir karar sureti da
hi kabul etme imkânına ve yetkisine sahiptir. 
Hal böyle olunca, Millet Meclisinde Kıbrıs mese
lesindeki görüşler, Millet Meclisi gruplarının ve 
genel görüşmeye iştirak eden arkadaşlarımızın 
mütalâa ve beyanları ile Hükümete yardımcı bir 
halde neticelenebileceği gibi Yüce Senatonun da 
bu mevzuda gayet orijinal veya tatbikinde mem
leketçe fayda melhuz bulunan görüş ve teklifleri 
de olabilir. Ancak bendeniz şöyle bir mülâhaza 
ve teklif ile huzurunuza çıkmak istiyorum. 

Meclis, kendisine acılan genel görüşmeyi ta-
kibetmektedir. Neticesinin ne şekilde olacağını, 
ne neticeye varacağını şimdiden talimin etmek 
güçtür. Tensip buyurursanız, bu müzakerelerin 

en çok iki gün daha devam edeceğini hesabederek 
bu celsede genel görüşme açılıp açılmaması hak
kında bir karar vermek lüzumundan içtinabedip, 
bu müzakerelerin neticesini alalım ve alacağımız 
neticeye göre eğer huzurunuzda ayrıca bir ge
nel görüşme açılması ieabeder mi, etmez mi m e-. 
selesini tezekkür edelim. Bendenizin mütalâam 
ve teklifim budur. (Gürültüler.) 

Sevgili arkadaşlarım, hiçbir prestij bahis 
konusu değildir. P»u Senatoda bendeniz bir tek
lif yaparım; zirai reformumuz, zirai ıslahatımız 
için ne düşünüyor Senato üyeleri diye? Gelin. 
görüşelim diye genel görüşme açarım, gelir ko
nuşuruz. Meclis de bir genel yörüşme açar. Mec
lisin zirai ıslahat hakkındaki gülüşmeleri şöyle 
bir çerçeve içinde nihayete ei'er; Scnatonunki 
böyle bir çerçeve "nünde nihayete erer. Bu mev
zuda bir prestij, bir yarış, her hangi bir nüfuz 
konusu bahis mevzuu değildir. Genel görüşme 
'bir heyetin mevzu hakkındaki fikirlerinin grup 
ve üyeler olarak ortaya çıkmasını temin eden 
murakabe vasıtasıdır. O heyetin benden evvel 
karara varması veya onun şu yokla, benim bu 
yolda karara varmamın prestij ile ilgili bir cihe
tini bendeniz göremiyorum. Belki hata ediyo
rum. Muhalif düşünen arkadaşlarım burada fi
kirlerini izah ederler. Ben bu mütalâadayım, 
tensip buyurulursa, neticeye intizar edelim; ve 
genel görüşme açılıp açılmaması hakkındaki ka
rarımızı iki gün sonraki oturumumuza talik ede
lim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Tigrel. 
İHSAN HAM İT TİGRBL (Diyarbakır) 

- - Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Sayın Gağ-
la.yaiigir.in usule taallûk eden teklifi hakkın
daki düşüncelerimi arz edeyim. Sayın Oağlayau-
gil buyuruyorlar ki, «bugün bir karar almıya-
lım, Perşembeye bırakalım. Perşembe günü mü
zakerenin açılıj) açılmamasına karar veririz; 
Mecliste cereyan eden müzakere şekline göre...» 
Buna imkân yoktur. Prestij meselesi falan... Bı
rakın bunu bir tarafa, buna içtüzük müsaade 
etmez. Çünkü İçtüzük der ki, «muayyen bir za
manda takrir okunur, ondan, sonraki, birleşime 
bırakılır ve bu'birleşimde; biri lehte, biri aley-
te olmak üzere iki zata. söz verilir ve bunu mü-
taa'kıp oya vaz'edilir.» içtüzüğün bu sarih hük
münü bir tarafa atıp da Perşembe gününe bıra
kalım kararına gitmemize İçtüzük mânidir. 
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Bu itibarla bugün bu takririn oylanması za

ruridir. Eğer Heyeti Celileniz ekseriyetle ge
nel görüşme açılmasına, karar verirse; genel gö
rüşme Perşembe günü açılır, vermediği takdir
de İçtüzüğün icabı yerine getirilir. 

Bu noktayı böylece 'belirttikten sonra, Sena
toda genel görüşme açılıp açılmaması mevzuu 
üzerinde düşüncemi arz edeyim. 

«Kıbrıs gibi...» Sayın İhsan Safori Çağlayan-
gil'iıı ifadesini aynen kullanıyorum. «Kıbrıs 
meselesi gibi sou derece mühim ve son derece 
nazik olan bir mesele üzerinde bütün milletin. 
gösterdiği hassasiyet yerindedir, şayanı takdir
dir; ve milletin, 'mümessilleri olan sizlerin de 
aynı hassasiyeti gösterdiğinize kaani bulunmak
tayım. Böyle olunca içimizi dökelim, konuşa
lım, Hükümeti uyaralım, lâzımgelen tedbirleri 
söyliyelim» filân... 

Bu gayet iyi, gayet mantıki gayet doğru, 
Kıbrıs meselesi gibi mühim bir mesele üzerinde 
nasıl görüşülmesin../? Gayet doğru. Ama muh
terem arkadaşlarım, konuşmaların faydalı bir 
netice vermesi lâzımdır. Fayda getirmiyen bir 
müzakerenin, :alâka çekmiyen bir müzakerenin 
Senatoda davamı, Senatonun itibarını yükselte
lim derken bu alâkasızlık dolayısiyle bilâkis 
daha müşkil Ibir mevkie bizi düşürmüş olur. 
Bizim İçtüzüğümüz gereğince; ki, eski İçtüzükte 
yoktu, parti sözcüleri konuştular, grup sözcüleri 
konuştular, teklif sahibi kanuştu. Dünden beri 
de Millet Meclisinde Bütün derinliğine ve ince
liğine, enliliğine bu mesele bahis 'konusu edil-
mektelir ve bütün alâka da oraya' toplanmakta
dır. Çünkü fiilî netice orada alınacaktır. Bura
da partiler adına konuşan arkadaşlarla, şahıs
ları adına konuşan arkadaşlar fikirlerini beyan 
etmişlerdir, tekrar beyan etmeye lüzum göre
ceklerini tahmin ediyorum. Çünkü onların fi
kirlerinin muhassalası zaten Millet Meclisince 
etraflıca izah edilmektedir. Muhtelif partilerin 
bu mevzu ile ilgili olarak radyolarda da yayın
lanan görüşlerini de 'biliyoruz. Senato ve Mil
let Meclisi gruplarının müştereken toplanması 
için davetler vâki olmaktadır. Bu partiler, di
ğer vâki bir davet üzerine, toplanıyorlar, ka
rarlarını veriyorlar; «şöyle konuşulsun, böyle 
konuşulsun, Hükümet şöyle ikaz edilsin, böyle 
tenkicl edilsin» deniliyor. Ve bunun neticesi Mil
let Meclisine zaten, aksetmiş -bulunmaktadır. 
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Hattâ açıkça ifade etmek lâzımdır; Millet Mec
lisinde partiler sözcüleri derinliğine ve genişli
ğine konuştuktan sonra, münferit .şekilde konu
şan hatiplerin sözlerini maalesef milletvekilleri 
dinlememişlerdir. Aynı vaziyete bizim, ele düş
memiz ihtimali vardır. Bu itibarla fiilî, faydalı 
bir netice vermiyeeek olan fbir konuşmanın açıl
masını ben muvafık görmüyorum. Ama Heye
ti Celileniz şu kararı verebilir: Kıbrıs meselesi
nin halline kadar müstemirren tatile girmemek 
kararını alabilir. Buna bir diyeceğim yoktur. 
Fakat bir genel görüşme açılmasını katiyen 
doğru bulmuyorum. Mâruzâtım bundan ibaret
ti?. 

BAŞKAN — Aleyhte bir arkadaşımız konuş
muştur. Şimdi lehte bir arkadaşımıza söz vere
ceğim. 

Buyurun Sayın Ağırnasılı. 
NİYAZİ AGİKNASLl (Ankara) _ Muhte

rem arkadaşlar, C. Senatosunda da bu konunun 
konuşulması lüzumuna ben prestij veya Cum
huriyet Senatosunun itibaırı gibi 'bir uıok'tai ttıa-
reketten vâsıl' olamadım. Cumhuriyet Senatosu 
huı nevi 'endişelerin üstünde olacak bir ku
ruluşta ve nitelikte ve ibu nevi 'günlük endi
şelerin fevkindedir, Ama, Iböylesin.e muinini 
ibir konuda, mümkündür ki, Cumhuriyet Se
natosu da, Hükümete istikamet verecek, ışık 
tutacak, daha olumlu bir çözüm yıolu göster
miş olsun.. «Efendim, güven oyuna müncer 
oimıya.n, Hükümetin düşürülmesiyle veya ipka-
siyle neticelenmiyecek olan bir konuşmada ne 
fayda vardır» diye1 düşürülüyor.. O zaman, 
«eğer böyle olursa bıı genel görüşmelerin amelî 
hiçbir faydası, olmıyaeaktır», diye Devlete istika
met verici, belki de çok defa akademik, olumlu 
konuşmaların ve müzakerelerin cereyanına im
kân A'erilmemiş olur. Binaenaleyh, böylesine ti
tizlikle milletimizi yakından ilgilendiren bir 
meselede. Cumhuriyet Senatosunda da Millet 
Meclisine paralel olarak, bu müzakerenin cere
yanı 'hem partilerin; 'görüşlerinin, hem de Mil
let Meclisinde temsil edilme imkânı (bulun mı-
yan diğer fikirlerin veya siyasi görüşlerin ibu -
radan aksettirilmesinde isabet ve fayda olur 
diye Iben 'Sayın İhsan -Salbri Çaglayaugil'in 
mütalâasına -veya arkadaşların müialâlarma. 
görüşlerine katılıyuru'm. Anneli neticeleri (bir 
'tarafa bırakarak ibiz ''bugün «basiretle, barışçı 
rotlardan memleketimizin haklarını, oradaki 
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yüzıbinin üzerindeki, Türk'ün (haklarını koru
yucu tedbirin hangisi 'olduğunu Iburada müza
kere etmeliyiz. Bu öylesine ciddî 'bir n'okfada 
bulunuyor ki ; Sayın Başbaıkan, harbe doğru 
gidiliyor olduğunu bile, dfa.de vrtti. Harbden 
evvel de ibütün Ibanşçı yollai'in denenmesi hu
susunda noktainazarım serd ettiler. Biz ibu 
noktainazarı hakikaten yani harbe gitmeden 
Ibarşçı yolların hepsinin denenmesi noktai
nazarını. destekLeyip desiteklemediğiımizin bura
da. belirmesinde, yarın harbe kanar vereoek PaT-
lâmentonun 'bir kanadı olarak 'bunda fayda 
olduğunu zannederim. İBu sdbeplerle Yüce 'S'e-
naHonun 'muhteremi üyelerinin Virüslerinin de 
(burada aksettiril meşinde Hükümetin gele
cek (hareketlerine Ibel'ki de kuvvet 'verecek, 
'belki de ona daha azim ve irade katacak 'İm 
nitelik taşınmışı ihtimalini de düşünecek 
olursak 'bu takririn lehinde oy vermenin isa-
Ibetli olduğu kamsında'yım. Bu sebeplerle de, 
la.kririn, netice amelî 'bir netice1 olmasa dalhi, 
kalbulunun faydalı olacağı kanaatiyle lehinde 
oy vereceğim. 

kaygılarımla. 
İİTSANSABRİ (AO LAYANGİL (Bursa) — 

l'sul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Savın İhsan Salbri (.Vınlayan«iI, 

ne usulü hakkında konuşmak .istiyorsunuz"' 
İHSAN SABRI OAC) LA YANCI İL (Bursa) 

Lf endim, oylamadan. evvel atçıkltanmatsıın1 

rica, edeceğim Ibii' usul meselesi vardır. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ISABIIİ OAOLAYANOİL (Bursa) 

Atichterem arkadaşlar, tekrar 'huzurunuzu iş
gal mcdburiycıtinde kaldığını için öz!iir dile
rin .n. 

Bir genel görüşme teklifi, 'takriri ile ihu-
zurıınuza eık'tık ; letı'te, aleyhte konuşuldu, ve 
Yüce Heyetinizin oylanna arz edilecek. Ra
hatlıkla 'oy kullanalbilmemiz için şu cfheltin 
Başkanlık tarafından açıklanmasını istirlıam 
edeceğim. Meclis, bir davettin »gTındemini teş
kil eden hususatı müzakere etmek, için top
la ut lya 'çağrıl'mıştır. Hükümet izalhaltmı ver
miş. Yüce Senatoda (bazı arkadaşlarımızın 
iddiaları veeJhıie ki , 'bendeniz, mütalâaya işti
rak etmiyorum, görüşlerini 'bciirtlnrişfir. 

£o2. 
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Şu ihale ıgöre, ibizim genel görüşme {takriri

mi K reddedildiği takdirde Başkanlık Divanı (bu 
Senatoyu evvelce alınmış olan karara ittübaen 
1 Kasıma kadar tatile im i sevk edecektir? Bu 
bir. 

Sevk etnıiyecekse, hangi gündemi müzakere 
dtmek üzere 'oturumu 'hangi güne talik ede
cektir? Sevk edecekse^ o Meclis hali müzake
rede iken !biz 'tek taraflı tatile nasıl gireeo-
ğiz? 

Ayrıca >o Meclis Ihali müzakerede iken, arz 
ettiğim sdbepler ile tatil 'kararı alırsak -ve 
Meclis de genel (görüşmenin (hitamında alhvalin 
nezaketi diolayısiyle mesaiye deJvam kararı itti-
Ihaz ederse, tatil kararı almış olan Ibir Sena'tio-
ımıı Sıu kararını Anayasa icaplai'i dlolayısiyle 
'otiomaıtikmaıiı bozarak:; ya.ni, Kıbrıs meselesini 
bir celsede ihitama erdirip yerlerine dönmek 
istiyen senatörlerin, ımitletvekillerinin kararı 
na ittilbaan, tekrar Senatoya 'çekerek vazifeye 
'başlaması Sonaito presteji (bakımından çok daha 
müsait Ibir netice mi olacaktır? Reylerin istih
salinde hu mülâhazaların değeri olacağı ka
naati ile, mülâhazalarıma. cevap verilmesini is
tifham ediyorum. 

BAŞKAN ----- Müsaade ederseniz Tüzük ge
reğince önergeyi oy Uyacağım. Ondan sonra 
usul meselesini tekrar icaibedcı4se görüşürüz. 
Önergeyi tekrar (okutuyorum. 

(Genel gtöınişnıe açılmaısı üaikkındaki C. Se-
naltlosiü Bursa Üyesi İhsan Salbri Çağiayanıgil 
ve 7 arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Yüksek Senatoda genel göriiş-
'iııe açılmasını ist iyeni er lütfen işaret 'buyursun-
lar... (feııel görüşmıc açılmasını Miyenler lütfen 
işaret buyursunlar, 29 a karşı 77 oy]a. genel gö
rüşme aıcıJımaısı kabul edilmiışltir. 

Arkadaşlar, müsaade ederseniz ıbir hususu 
acıklıyacağım. .KvVelee genel görüşmede ko
nuşmak istiyenler isimlerini yazdırmışlardı. 
Fakat İni karardan sonra lütfen arkadaşlar 
isimlerini yazdırsınlar. Zira bundan evvel yazı
lan isimler kailini edilmiyeeektir. 

Perşem'be 'günü saat lö te 'toplanmak üzere 
Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 15,35 
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4. — SORULAR VE CEVAPLAR 

II) YAZİLİ SORULAR VE CEVAPLARI 

•i. — iumhuriyel Senatosu Kayseri iyesi 
Hüsnü DikccliçjiUin, bâzı illerimizin ilköğretim 
kadrosunda tahkikat konusu olan disiplin hâdi
selerine dair soru önergesi ve Milti Eğitim Ba
nı İbrahim Öktem'in yazılı cevabı (7/142) 

• 9 . 3 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutlarınızı rica ve arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

1. 1962 - 1963 ve 1963 - 1964 öğretim yıl
larında Ankara, İzmir, İstanbul, Kayseri, Er
zurum, Adana, Samlsun, Diyarbakır illerimizde 
ilköğretim kadrosunda talhkikat konusu olan ne 
kadar disiplin hâdiseleri olmuştur? Bu disiplin 
olaylarının mahiyetleri nelerdir? Olaylara sebe-
bolan öğretmenlerin menşeleri nelerdir? Buna 
ait bir listenin tanzimi ile, Bakanlığın düşün
celerinin açıklanması? 

2. İllerimizde yapılan köy okullarının (ba
kımı .memnuniyet verici midir? Memniyet ve
rici değilse, ton olkullairın mulh-afaz'a ve 'bakımı 
için ne gibi tedlbirlerin alınması düşünül mukte
dir? 

3. 1962 - 1963 öğretim yılında Ortaöğre
timde bakanbk müfettişleri taraflımdan tahkikat 
ılgonusu olan ve yapılan ine kadar disiplini ihâdi-
seleri olmuiştur? Ve bunlar hangi husuflarda
dır? 

T. O. 
Millî Eğitim 

BaikanlığL 
(kel : 521 

1964 

Konu : C. Senatosu Üyesi Hüsnü 
Dikeçligil'in yazılı- storu öner
gesi ; 

(hıııııhuriyet Senaitio.su Başkanlığına 
İl Sİ : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 10 . 3 . 1964 

'tarih ve 7/142 sayılı yazıya, 
(cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 

Dikeeligil'in, bâzı illerimizin ilk ve ortaöğre

tim kadrolarında talhkikat konusu olan disip
lin olayları hakkındaki yazılı soru önergesi
nin cevabı ilişikte sunulmuıştur. 

(İçreğini emirlerinize arz ederim. 
İbrahim Öktem 

?Vrillî Eğitini: Bakanı 

1. 196(2 - 1963 ve 1963 - 1964 öğretim yıl
larında Ankara, İzmir, İstanbul Kayseri, Erzu
rum, Adana, Samsun A'e Diyarbakır illerinde 
ilköğretim kadrosunda taihıkikat konusu olan 
disiplin olaylarının miktarları, nıalhiyetlori, 
olay! al arla illgili öğretmenlerin menşei erini gös-
terir çizelge ilişiktir. 

Çizelgenin incelenmesinden anlaşılacağı 
üzere : 

a) 1962 - 1963 ve 1963 - 1964 öğretim' yıl
larında söz k o,n usu soluz ilimizde taıhkikal 
konusu i 720 disiplin: hadisesi olmuştur. Bu 
•olaylara seıbebolan 1 761 öğretmenden (702) 
si öğretmen okulu, (635) i köy enstitüsü çı
kışlı; öğretmen, (162) si muvakkat öğretmen, 
(227) si yedoksubay öğretmen. (31) i vekil öğ
retmen, (9) u da eğitmendir. 

ıb) tSon iki yıl içinde yapılan 1 720 soruş
turma ile ilo-iîi olarak 1 206 öğretmen ve eğit
men, suçlarının derecesine göre mevzuat ciâlıi-
1 in de cezalandırılmıştır. 

c) Disiplin olaylarının maıhiyeti itibariyle 
"bir kısmı izinsiz olarak görevini torik etmek, 
izin tecavüzü, arkadaşları veya âmirleri ile 
geçimsizlik, okulu veya öğrenciyi zarara uğ
ratma 'gibi görevi kötüye 'kullaııma, diğer bir 
kısmi! ise meslek şerefini ihlâl, ticaret veya 
siyasetle iştigal, köylü ile •geçimsizlik, sar
kıntılık igibi okul dışı hareketlerdir. 

2. 5 . 1 . 4961 tarih ve 222 sayılı İlköğ
retim ve Eğitim Kanununun 65 nci maddesine 
(göro köy okulu Ibiııa ve tesislerinin daimî ba
kım ve onarım giderleri, köy bütçelerinden 
ıkarşıl anmaktadır. 

Ancak; ıbu hizmetin yerine getirilebilnuesi 
halkın okula karşı gösterdiği ilgiye ve köy 
(bütçesinden bu makısalla yeteri kadar öde
nek ayrılmasıım ib ağlıdır. İlköğretimin önemini 
kavramış .bulunan ve okulu, köyün diğer ortak 
malları (gibi kaimi ederek benimsemiş olan 
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yerlerde okullar bakılmakta ve okul bina
ları onanlmıalktadır, Buma kaınşaıhk köyün. bü
tün kizım-etlerinin Devlet eliyle yapılması ge
leneğinden henüz kurtulamamış yerlerde ise, 
diğer köy hizmetleri gibi, okulların bakımı 
ve onarım işleri de aksamaktadır. 

'Bin gilbi köylerdeki 'okullarımızın küçük 
onarımları, köy bütçelerine koııaıit ödenek
lerle, köy bütçelerinin, takati dışında sayılabi-
len büyük. onarımlar ise, Bakanlığımızdan 
okul yapımı ve onarımı için illere gönderilen 
ödeneklerle ve mahallen yapılmaktadır. 

özellikle köy 'okullu 'binalarının bakım ve 
onarımı işinin, balkı muz in okuma, ve okutma 'he
ves ve isteğine sıkı sıkıya 'bağlı olduğunu dik
kate alan Bakamlığıımız, bir taraftan (halikın ilk-
•öğretim Mznıeitlerimizln gelişmesine yakın ilıgi 
göstermesini ve kendi okullarının bakım ve onarını 
işlerine hevesle katılmalarını teşvik edici ve 
sağlayıcı tedbirler alırken, diğer taraftan da, 
daba öğretmen 0;kull<arım<ızdaki öğrencilik dev
resinden başlıyarak bütün öğretmenılerimizin 
hikmet öncesi ve .hizmet için eğitimlerinde 
buı konuya da ıgereken önemin: verilmesi ile il
gili tedbi rl e re 'başvur maktadır. 

Klöy bütçelerine konan. ödeneklerle yapılan 
küçük onarımlar dışında, 1961 yılında (977), 
:1Öİ62 do (950), 1963 te ise (389) köy okulu
nun. Ibüyük onarımları yapılmıştır. 

3., '1962 - 1963 öğretim yılında ortaöğre
timde Bakanlık müfettişleri tarıaH'ından tahki
kat konusu yapılan ve talhkik edilen. (.136) di
siplin olayı olmuştur. 

Balhits konusu olaylar şunlandır : 
1. Yün etme İlkle re ayikırı hareket 32 

8 . 9 . 1964 O : 1 
2. Vaıziıfe sırasında ihmal dolaıyiısiyle ölüme-

sebelbiyet.. 1 
3. 'Siyasi cemiyet ve kulüplere devam ve 

siyasi beyanatta bulunmak. 1 
4. Solculukla itham 1 
5. Komünizm propagandası yapnakla it-

ıharu 1 
6. 'Dei'iSİerde öğrenci seviyesinin üstünde, 

tereddütler ya ra tifo ele c ek sosyal konulara devin
mek.. 1 

7. 'Memuriyet yasaklariyle bağdaş, amıya^-
caik nitelikte pk>litik konuşnı-alar yapmak. 7 

8. iffetsizliğe yorumlanacak daıvrıanışlıar-
da bulunmak. 10 

9. Meslektaş ve amirleriyle geçitnsizliikte 
foulunıınaik. 46 

10. Okulunda ve eevremnde geçimısizlik ya
ratmak. 8 

11. öğrenci dövmek. 7 
12. Arkadaşlarına;, ast ve üstlerine kaiba 

muamelede bulunmak, 
13. Yetki ve Sorumlutuıklaniını iyi kııllanıa-

maımak. 4 
14. ıN'iırfeuluik ve şeriatçılık faaliyetlerinde 

b ulunmak, 5 
Q15. iMelhdilik iddiasında bulunmak (sonra

dan alkil hastası olduğu anlaşılmıştır.) 1 
16. Ticaretle meşgul olmak; 1' 
17. Menfaat karşılığı kayıtlara ayikırı bel-* 

ıgeler 'hazırlamak. 1 
18. öğretmen ve öğrencilere sankmtılık 

etmek. .1 

Topüarn : 136 
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1962 - 1963 ve 1963 - 1964 öğretim yılında ilköğretim teşkilâtında disiplin olayları dolayısiyle 

Disiplin olayları ile ilgili öğretmenlerin 
Bu iki yıldaki M E X S H E E R İ 

Öğretim tahkikat Öğret. Köy Muvak. Yel. Sİ). Vekil Eğit-
İ \i İ yılı konusu olaylar-Okulu Ens. Öğret. (")ğret. Öğrel. men Toplanı 

Adana 1962-190;», 201 69 88 48 42 7 2 201 

1968-1964 150 40 25 47 87 1 — 150 

Ankara 1962-1968 88 27 79 . 5 25 — 1 187 

1968-1964 91 18 85 12 11 2 8 81 

Diyarbakır 4962-196;i 42 18 2 4 18 — — 42 

1968-1964 45 81 - - 8 7 — — 41 

Erzurum 1962-1968 66 27 İN 2 19 — 66 

1968-1964 16 8 7 4 2 -- 16 

İstanbul 1962-196: : 170 97 108 4 1 2 - - 212 

1968-1964 186 92 84 — - - 126 

İzmir 1962-1968 201 82 58 17 82 11 I 201 

1968-1964 188 104 56 4 22 — 2 188 

K a y s e r i 1962 -1968 117 14 80 4 8 1 — 108 

1968-1964 184 17 53 2 5 2 — 79 

Samsun 1 9 6 2 - 1 9 6 8 47 88 20 8 I — ~- 62 

1963-1964 38 25 21 8 2 - - —. 51 

Toplanı 1 720 702 685 162 227 81 9 1 761 
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yapılan tahkikatlara ait çizelge : 

1) İ S i P L İ N O L A Y b A R 1 N I N M A H İ Y E T L E II İ 

Vazifesini izinsiz terk, okulda geçimsizlik, köylü ile geçimsizlik, sarkıntılık, çocuk dövme, zina, 
meslek şerefini ihlâl, memuriyet şerefine uymıyan hareketler, ticaretle iştigal, siyasetle iştigal. 

Vazifesini izinsiz terk, okulda geçimsizlik, köylü ile geçimsizlik, sarkıntılık, öğrenci dövme, memu
riyet şerefine uymıyan hareketler. 

Sarkıntılık, görevi terk, geçimsizlik, görevini kötüye kullanmak, görevini yapmamak. 

İzinsiz görevini terk, sarkıntılık, geçimsizlik, görevini kötüye kullanmak, görev yapmamak. 

İzinsiz vazifeye gelmemek, âmire hakaret, ticaretle iştigal, iftira, izin tecavüzü. 

İzinsiz görevine gelmemek, arkadaşlarla geçimsizlik, izin tecavüzü. 

Meslekdaslarma ve halka kaba muamele, okulu kapama, görevde kusurlu, görevini terk, ticaretle 
iştigal, geçimsizlik, okul eşyasını zimmete geçirmek, kanunsuz çocuk zammı almak, ihmal, sarhoşluk". 

Meslekdaşlara kaba muamele, okul kapama, görevde kusurlu, seminere katılmama, particilik, ge
çimsizlik, izinsiz vazifeyi terk. 

(lörevini kötüye kullanma, okulda geçimsizlik, kötü davranış, âmire hakaret, öğrenciyi zarara 
uğratmak, partizanlık, sarkıntılık, görevi ihmal, köyde geçimsizlik, kanunsuz hareket, görevi terk. 

(lörevini kötüye kullanma, okulda geçimsizlik, kötü davranış, âmire hakaret, öğrenciyi zarara 
uğratmak, sarkıntılık, görevi ihmal, köyde geçimsizlik, kanunsuz hareket, görevini terk. 

Görevi terk, öğrenciyi dövmek, okul eşyasını zimmete geçirme, vazifeyi ihmal, ve okulu zarara uğ
ratma, okulda geçimsizlik, köyde geçimsizlik, sarkıntılık, Hükümeti yerici konuşma, âmire haka
ret, kötü davranış, siyasetle iştigal. 

Görevi terk, öğrenci dövme, okul eşyasını zimmete geçirme, vazifeyi ihmal, okulu zarara uğratma, 
okulda geçimsizlik, köyde geçimsizlik, sarkıntılık, âmire itaatsizlik, kötü davranış. 

Vazifeyi ihmal, izinsiz görevi terk, köyde geçimsizlik, okulda geçimsizlik, siyasetle iştigal, sarkıntı
lık, zina. 

İzinsiz görevi terk, vazifeyi ihmal okulda geçimsizlik, sarkıntılık, siyasetle iştigal. 

Görevi terk, demirbaş eşya kaybı, sarhoşluk, kız kaçırma, ve sarkıntılık, iftira, ticaretle iştigal, 
particilik, âmire itaatsizlik, görevi kötüye kullanmak, sarkıntılık, geçimsizlik, öğrenciyi zarara uğ
ratmak. 

Görevi terk, görevi kötüye kullanma, sarhoşluk, kız kaçırma, ticaretle iştigal, geçimsizlik, öğren
cileri zarara uğratma, âmire itaatsizlik, kumar oynamak, nurculuk. 
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2. - Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 8e- I 

zai O'Kan'm, hazırlanan Türk Ansiklopedisine 
dair soru önergesi ve Millî Eğitim Bakanı ib
rahim Öktem'in yazılı cevabı (7/151.) 

13 . (i . I9fi4 

(.kimihıiıriyeıt. Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın! Millî Eğitim Bakanı 

tarafındaki yazılı olarak cevaplandiril masının 
teini inini istiıfhanı ederim. 

Talbiî Üye 
Hercai O'Kan 

1. Türk Ansiklopedisi ilk defa lıaıiRİ 
toriihte yaızılmıya 'başlanmıştır : 

2. Bu çap ve karekterde 'bir An si klüp edi
nsin topluma ne gibi hizmet edeceği düşünül
müştür ? 

•i. frikik Ansiklopedisinin çalışmaları bir 
plâna, göre mi yürütülnıek'tedir? .Böyle ise ge- I 
mel olarak tamamlanacağı tarih nedir? I 

4. [Başlama, tarihinden buigüue kadar he
nüz «D» harfine gelindiğine giöre çalışmayı 
ihuztandiiracak yeni tertip ve imkânlar verilmesi 
diişünülm•ektedir midir? 

5. !Bu Ansiklopediye 15 seme. e.vivel albonc 
folmuş vatandaşlarımız a.calba talini öıtnürleri I 
içinde Türk; Ansiklopedisinin tanıanılandığ].ıu 
mütevazı kütüphanelerinde görmek ve ondan 
istifade etmek imkânımı- (Bugünkü haızrrlanış 
tempiosu ile oaılışmıaya deıva'm edilirse) Irala-
lüleeekler midir? I 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 2)1 . 7 . 19Iİ4 
Talim. ve Terbiye Dairesi I 

Sayı : 1901 
Konu : Üunılhuriyet Senatosu Ta-

ibiî Üyesi Hercai OK an'in .soru 
önergesi. I 

llıgi : (-ilene l Sefer et: erlik Kamiınlar Müdür-
lüğü ifadeli, . 1 5 . 6 . 1964 tarih ve 3900/4891 
- 7/151 sayılı yazınız : 

Üuralluıriyet Senatosu Başkanlığına 
Oumıhuriyet Senatosu Taıbiî Üyesi Sezai 

O'Kan'm, Türk Ansiklopedisine dair yazılı sio-
rvu öneTigesinin ce/valln ilişik olarak sunulmuş- I 
1 ur. 

Saylgı ite arz ederim. 
Dr. İbralhim Öktem 
M. Eğitim Bakan* J 
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1. T ürik Ansiklopedisi Bürosu 1941 ide ku

ru j'muş, ilk i'asikül 1943 de çıkartmıştır. 

2. Önce altı ciltlik Uıroııısise çapında ibir 
•ansiklopedinin lıazu'kuması düşün ülmüs, ıbvı 
amaçla larousseım maddeleri taranıp fişlen-
ımiştir. Kakat, yuıduımuzda genel kültürle ilgili 
•biır ansiklopedinin il) id uran adı ğı ve Millî Eğit
tim .Bakanlığınca ıh azırla nacak ibir ansiklope
dide millî kültürümüzle ilgili muaddelerin ge
niş ölçüde yor alması gerektiği düşünülerek, 
lıaenvnı gen işi eti bm esi uygun güriülımiüş, eski 
kaynaklarımızdan taranan (maddeler de fişlere 
eklemin iştir. 

Bununla İM ilikte, alili ciltlik la.'rousse'un her 
cildi 1 000 - 1 200 sayfa olduğuna, her sayfada 
ince punto ile dizilmiş üç sütun 'bulunduğuna 
göre ibir cildi, bizim auN'klcpedin'm 3 cildini 
karsılar. 

Başka m emi ekenlerde türlü çapta ve çeşitli 
nitelikte birçok yaıdı/mcı ansiklopediler bu
lunduğu halde, Türk AıiHİklopedisi ıbfede bü
tün bu ihtiyaçları karşılıyan tefle ensüklopedi 
iv:;! el iğin dedi r. 

Ansiklopedi, lise öğretl.mii görmüş, ya da o 
seviyeye erişmiş yurtdaşlara .hitabetim eki e ıhıirlik-
te, Ibiirçok ımaddder, ders kitaptan yazacak 
olanlara kaynak hizımelti gönmekfte, «Botanik, 
Anatomi» giıbi .maddeler üniversitede, «Boğaz
ların müdafaası» gibi maddeler Denil/ Harp 
Okulumda okutulmaktadır. Bâzı .maddeler ise 
yaibaneı •ansiklopedilerde çıkan «raddelere göre 
düiha üstı'.in bir değer taşımaktadır. 

3. Türk Ansiklopedisi ti im çalışmaları ıbu 
plâna göre başlamıştır. Ancak, kazıdıklar ta
nı anılanım at 1 a n yay uma. IMŞI a um am ası gerekir-ken, 
«'bu kadar zaman geçti, hâlâ ilk i'asikül çıkmadı, 
ne zaman yayıma 'başlanacak» gibi Koruların 
•etkisi altında, 2 yıl sonra iheımen ilk İ'asikül 
çıkarılmasını'. Llazırlıkla.r .1Pırnalın'laıımaıdan ya
yıma ıbaşlanıması, ansiklopedimin ibu.ndaıı son
raki yayımı ı üzerinde hüyük etki yıapamş, 
piâmu aksamasına yol açmıştır... (Halbuki an
siklopedi çalışmalarında lıaxıırlık .süresi, ya
yım süresinin bir misti fazla olmalıdır. Yâni 
ibir ansiklopedinin 30 yılda il üteceği düşünülü
yorsa, 20 yılı hazırlığa, 10 yılı yayıma ayrılima
lıdır.) 

4. 1945 ti' 20 kişilik bir ibilim Ikurulu mey
dana gel irilmiş, harita servisi kurulmuş, de-
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vaınlı bir fültografçı sağlanmıştır. Ayrıca, 
Ansiklopedinin düzenli çalışabilmesi dçin bir 
Ikaııun tasarısı hazırlanması) ve buna esaslı bir 
kadr onun >ekl emmesi düşüniiilmiıüşt ü r. 

1951 yılma kadar ıbu tarzda çalışılmış, 1945 
ten 1951 e Ikadar 6 yıl idinde 32 fasilkül ç.ıkarıl-
mnştır. Bu it emip o devam etmiş olsa idi, bugün 
Tiiıik Ansiklopedisi yarıyı çolk geçmiş olurdu. 

Fakat, 19511 de Ansiklopeidiideki bilim kurulu 
dağıtılmış, fotoğrafçıya yol verilmiş, büyülk 
masraflar ve emeklerle kurulmuş olan fotoğ
raf atelyesi Millî K|iitii]>lıaneye devrediilımiş-
ıt'ir. 

1951 den 1960 a kadar 42 tasdikli! çılkmıştır 
ki, 3 - 5 (kişilik ıbir kadro ile bu kaidar fasıiküllün 
çıkarılabilmesi ıbir başarı sayılır. 'Bu ıda ancafk 
ansiklopedide çalışan arkadaşların gayreti ile 
olabil miştiiii'. 

5. — 1961 den sonra, Ansiklopedi işi önemli 
bir konu olarak yeniden ele alını'mıış, Ibir kanun 
tasarısı hazıralanarak buna gerekli (kadrolar 
eklenmiş ve tasarı 'kanun (haline 'getirilinceye 
Ikadar, büro g'ereikli uzfm anlarla kuvvetlendi
rilmiş, çalışmaların hızı artırılmıştır. 

Ansiklop e diller Genel yazımaıılığı (kanun /ta
sarısı ilgili ibakanlıklarnı incelemesine sunul-
anuşitur. Kanun çıkıp ıda gerekli Ikaid rol a rdan 
faydalanmak mümkün olursa, Ibüroda çalı-
şacalk ibilim ve teknik adamları sağlanacak, böy
lelikle eserim tamamlanması ve •vatanda§lamı-
iiııızm lıizım etine sunulması çaıbulklaştıırılalbiic-
cektir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi ISezai 
O'Kan'm, Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Yönetmeliğine dair soru önergesi ve Millî Savun
ma Bakanı İlhamı Sanear'ın yazılı cevabı (7/153) 

24 . 6 . 1964 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının te
minini istirham ederim. 

Tabiî Senatör 
Sezai O'Kan 

1. 21 Mart 1964 gün ve 11662 sayılı liesmî 
Gazetede yeniden tanzim edilmiş olarak neşre
dilen «Türk Silâhlı Kuvvetleri İç, Hizmet Yönet
meliğinin» 327 nci maddesinin 2 nci fıkra (a) 
bendindeki kısıtlamanın sebebi nedir? 
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2. Kısıtlamaya sebep bütçede beliren sağlık 

hizmetlerinin bu açıdan artış kaydetmesi ise, bu 
kısıtlama masraf artışının nedenlerini ortadan 
kaldıracak mıdır? 

3. 42 ve 124 sayılı kanunların derin mâna 
taşıyan esprisiyle verilmiş haklardan bir kısmının 
geri alınmasının gerek psikolojik ve gerek hukuk 
kuralları bakımından izahı nasıl yapılmaktadır? 

4. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin kadro içi ve 
kadro dışı vefakâr askerleri için hal ve istikbal
deki morallerini dikkate alacak bir formül bu
lunması hususunda durumun yeniden incelenmesi 
düşünülmekte midir? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 15 . 8 . 1964 

Müsteşarlığı 
Ankara 

Kanun : 1584-64 
Konu : Soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 25 . 6 . 1964 tarih ve Kanunlar Müdür

lüğü 3948/4978 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 

O'Kan'm Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Yö
netmeliği ile ilgili olarak Bakanlığıma yönelttik
leri yazılı soru önergesi cevapları ilişik olarak su
nulmuştur. 

({ereğini arz ederim. 
İlhami Sancar 

Millî Savunma Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sezai 
O'Kan'ın yazılı soru önergesi cevapları : 

21 Mart 1964 gün ve 11662 sayılı Resmî Ga
zete de yayınlanan «Türk Silâhlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Yönetmeliğinin» 2 nci fıkra (a) bendin
de düzenlenen husus tatbikatta tereddütler do
ğurduğundan Bakanlık içerisinde yapılan toplan
tılar ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden 
istenen mütalâadan sonra, yeniden incelenerek 
durum tavazzuh etmiş ve bu hususlar 29 Temmuz 
1964 tarih ve sağ. 4006-64 per. sayılı yazı ile il
gililere. gönderilerek, uygulamanın bu esaslara 
göre yapılması istenilmiştir. 

Buna göre : 
J. Türk Silâhlı Kuvvetleri emeklilik statü

sünü muhafaza etmek suretiyle, emekliye sevk 
edildikten sonra, hiçbir kurum veya müessesede 
görev almamış bulunanlar ve usul ve fliralarının, 

609 — 
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211 sayılı K a n u n u n .sağlık ile ilgili maddelerinde 
dei'piş Imlıman kanuni haklardan istifade ede
cekleri tabiîdir. 

2. Türk Silâhlı Kuvvetlerinden emekliye 
sevk edildikten sonra, emeklilik hakkı veren yeni 
bir statüye, tabi olmak suretiyle her hangi bir ka
nun veya, müessesede görev alan, Türk Silâhlı 
Kuvvetleriyle olan ilgilerini bu yönde muvakka
ten. kesmiş bulunduklar ından, bunların usul ve 
füruları , 211 sayılı Kanunun sağlık ile ilgili mad
delerinde zikredilmiş bulunan haklardan istifade 
edemiyeceklerdir. 

'•]. 2 ne i maddede zikredilen şahıslar yeni
den emekliye i m i edildiklerinde, 7^50 sayılı Ka
nun hükümlerine göre eski emeklilik statüleri 
kendilerine iade edilmiş bulunduğundan yeniden 
211 sayılı Kanunun sağlık ile ilgili maddelerin
deki haklardan istifade etmeye başlıyacaklardır. 

Saygılarında. 

/. — Cumkuriycl Senatosu. Adana İ'ycsi M. 
Sari Adcmoğlıcnıen, bâzı banka ve şirketlerin 
yönelim kurullarına dair yazdı soru öneryesi re 
Ticaret Hakanı Fenni İslimijelınin yazılı ceva
bı. (7/157) 

( hımhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanlığı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını mü
saadelerinizi arz ederim. 

Adana 
M. Nuri Ademoğlu 

T. ( \ Ziraat Bankası - Halk Bankası - K1 
ve Balık K u r u m u yönetim kurul lar ına Ticaret 
Bakanlığınca inhası yapılmış olan üyenin var
sa siyasi menşelcriııin halen faaliyette olan han
gi partiye aidolduğımuu bildirilmesi. 

T. O. 
Ticaret, Bakanlığı 

İçticaret (remi Müdür lüğü 
Şube Remzi ve No. : 4/12107 

Banka ve kredi 
Komi : 

2 . S . 11Hİ4 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 7 . 11)64 günlü ve Kanunla r .Mü

dür lüğü 4085/5007,7/157 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri 

Âdemoğlu nnn, T. ('. Ziraat Bankası, Halk Ban

kası ile Et ve Balık Kurumunun yönetim kurul-
larındaki bahis konusu üyeliklere tâyinleri ya
pılan şahıslara, ait yazılı soru önergesinin ceva
bından o nüsha ilişikte takdim olunmuştur . 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fennî İsi huy el i 

Ticaret Bakanı 

(hımburiyet Senatosu Adana Üyesi Sayın. 
Al. Nuri Ademoğlu'nun yazılı soru önergesinde 
sözü geçen teşekküllerin yönetim kıırullarında-
ki bahis konusu üyeliklere tâyinleri yapılan şa
hıslara, ait liste aşağıdadır : 

Teşekküller Atanan şahıslar Son görevleri 

Kt ve Balık 
Kurumu 

T. C. Ziraat 
Bankası Kebii Karat ekin Konya Valisi 
T. Halk Ban
kası A. O. Ayhan Açıkalın Ticaret Ba

kanlığı İç Tica
ri" c (Jenel Mü
dür Muavinli
ği görev i yi e 
yetkili Sb. Mü
dürü 

Ksad Okan T. ( \ Ziraat 
Bankası (i en el. 
Müdür yar
dımcısı, 

o. Cumhuriyet Sı nalosu Adana i'ycsi M. 
Suri Âdcınoylıınun, T. Hml.âk, Kredi Bankası -
düven Su/orta Yönelim Icurullarına dair soru 
öneryesi ve imar ve İskân Bahanı delâlettin 
I' zcFin yazılı cevabı (7/I5S) 

( •umhuriyef Senatosu. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanlığı 

taraf ından yazılı olarak cevaplandırılmasını mü
saadelerinize arz ederim. 

Adana 
M. Nuri Âdemoğlu 

T. Km lâk Kredi Bankası - (iüven Sigorta Yö

nelim kurullarına İmar ve İskân Bakanlığınca 

inhası yapılmış olan üyelerin varsa siyasi men

şelerinin halen faaliyette bulunan partilerden 

hangisine aidolduğunun bildirilmesi. 

610 — 
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T. C. 

İıııaı.' ve İskân Bakanlığı İS . 7 . 19(54 
Zatişleri Müdürlüğü 

Sayı : İS-11/12544 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : 7 . 7 . 19(54 tarih ve 4036/506S. 7/1-18 

sayılı yazı. 
•Bakanlığımızca inlıası yapılan T. Emlâk Kre

di Bankası ile Güven Sigorta Yönetim. Kuru lu 
başkan ve üyelerinin halen faaliyette bulunan si
yasi parti lerden hiçbirine kayıtlı bulunmadıkları 
gibi her hangi bir partiden aday olarak seçimlere 
de iştirak etmemişlerdir. 

Bilgilerinize arz e lerim. 
İmar ve İskân Bakanı 

(Vlâlettin Czer I 

6\ — Cumhuriyet Senatosu Adana l'ı/esi M. 
Nuri Aeiemoğl u'nnn, Zirai Donatım Kurumu -

T. Süt Endüstrisi Yönetim kurullarına dair soru 
öueryesi ve Tarım Hakanı Turan Sahildin ı/azdı 
cevabı (7/159) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanlığı tararın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadele
rinize arz edecini. 

Adana, 
M. Nuri Ademoğlu 

Zirai Donatım Kurumu - T. Süt Kndüstrlsi 
Kurumuna T a n m Bakanlığınca inhası yapılan 
üyenin varsa siyasi menşeinin halen faaliyette 
bulunan parti lerden hangisine aidolduğunun bil- | 
dirilmesi. I 

T. C. 
Tarım Bakanlığı IS . 7 . 1964 

Özel Kalem Müd. 
Müşavirlik 

Sayı : 604/59545 
Konu : Yazılı soru İlk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 7 . 7 . 1964 gün Kanunla r Müdürlüğü 

7/159-4037/5069 sayılı yazı : 
Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M. Nuri 

Âdemoğlu'nun Türkiye Zirai Donatım ve Türki
ye Süt Endüstr is i k u r u m l a n yönetim kurullarına 
dair yazılı soru önergesi tetkik edildi. Buna ail 
cevaplarımız aşağıdadır : J 
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1. Türkiye Zirai Donatım Kurumu Yönetim 
Kuruluna Bakanlığımızca 'Yüksek Ziraat Mühen
disi Akif Çakman atanmıştır . Akif Çakman bu 
a tanmadan önce Bakanl ık Tetkik İst işare Heyet i 
Başkam idi, 

2. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim 
Kuruluna, Bakanlığımızca a tanan üye Veteriner 
Hekim Zeki Musl ıûlur . Adı geçen bundan önce 
Bakanlık Tetkik ve İstişare Kurumu Üyesi idi. 

Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 
Turan Şahin 

Tarım Bakanı 

7. — (*umlı ariyet Senatosu Balıkesir l'yesi Ha
san Ali Türl:er'in, Krtuğrul Kucağı üzerin
den e/ecen tarihi şosenin ikmaline dair soru öner-
f/esi ve Bayındırtıl: 'Bakanı Arif Hikmet Onat in 
yazılı cevabı (7/ltiO) 

16 . 7 . 1964 

(hımhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırl ık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Balıkesir Üyesi 
İfasa Ali Türker 

1. Balıkesir - Savaştepe arası Ertuğrı ı l Bu
cağı üzerinden geçen tar ihî şosenin ikmali 1962, 
196o ve 1964 programına alınmış mıdır? 

2. Bu yolun yaptırı lması düşünülmekte mi
dir? Ne zaman ikmal edilecektir.' 

o. Balya - Gönen yolunun 1964 yılı içinde 
ikmali düşünülmekte midir.' 

T. C. 
Bayındırl ık Bakanlığı (i . S . 1964 

Hususi Kalem 
Sayı : 144/852 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Balıke
sir Üyesi Hasan Ali Türker ' iu yazılı 
sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : IS . 7 . 1964 gün ve 4105/5171-7/160 

sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Hasan 

Ali Türker taraf ından verilen 16 . 7 . 1964 günlü 
yazılı soru önergesinde' ele alınan hususların aşa
ğıda, eevaplandırıldığmı arz ederim. 

Arif Hikmet Onat 
Bayındırlık Bakanı 
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l - 2. Ertuğrul bucağının 2 Km. lik bir ilti- I 

sak yolu ile bağlı bulunduğu 51 Km. uzunluğun
daki Balıkesir - Savaştepe - Soma hududu bir il-
yolu olup Balıkesir vilâyetinin 1962, 1963 ve 1964 
programlarına alınmıştır. Bu yolun inşası için 
gerek Bakanlığımız bütçesinden gerekse il özel 
idaresinden yapılan yardımların yekûnu 1962 
ile 1964 yılları arasında 154 000 liraya baliğ ol
muştur. Bu para ile yolun 28 Km. lik bir kısmı
nın tesviyesi, sanat yapılan ve stabilize kaplaması 
ikmal edilmiş olacaktır. Geri kalan yol kısmının 
tamamlanması için 800 000 liraya ihtiyaç vardır. 
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ödenek imkânlarının müsaadesi ııisbetinde önü
müzdeki yıllar programlarına alınmak suretiyle 
tamamlanmasına çalışılacaktır. 

3. 52 Km. uzunluğundaki Balya - Gönen il 
yolunun ilk 30 Km. si stabilize kaplama, geri ka
lan kısmı ise ham yol ve araba yolu halindedir. 
1964 yılı programında yolun 30 ilâ 38 Km. leri 
arasındaki kısmının tesviye edilmesi kararlaştırıl
mış ve bu iş için 230 000 lira ödenek ayrılmıştır. 
Tamamlanması 1 250 000 liralık ödeneğe ihtiyaç 
gösteren bu 52 Km. lik yolun tamamlanması önü
müzdeki yıllar programlarına alınacaktır. 

....> >m< «... 
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