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5. — Görüşülen işler 62 
1. — 1964 kalkınma istikrazı hakkın-

1. — GEÇEN 1 

İstanbul Üyesi Sami Kırçlar vâki davete 
icabetle Pakistan'a giden Türk Parlâmento Gru-
puna gösterilen yakın alâka ve kardeşlik mua
melesini ve ziyaret intibalarıni ifade etti. 

Türk - İtalya Paıiâmentolararası dostluk 
grupu ile, 

Türk - İngiliz Paıiâmentolerarası dostluk 
grupu ve 

T ürik - Suudi Arabistan Parlâmento dostluk 
grupuna ait müteşebbis heyetin teşkil edildiği

ne dair mezkûr Grup Müteşebbis Heyet Başkan
lıklarının tezkereleri ve ilgili listeler okundu 
ve ka'bul olundu. 

Deniz Nakliyat Anonim Ortaklığındaki yol
suzluk iddiasını araştırmak üzere kurulmasına 
karar verilen Aaraştırma Komisyonuna Adalet 
Partisinden Ahmet Nusret Tuna,, Tabiî Üye
ler Grupundan Salahattin Özgür, Cumhuriyet 
Senatosu Kontenjan Grupundan Âmil Art us, 
C. H. Partisinden Fikret Güldoğan ve Bağım
sızlardan Vasfı Gerger seçildiler. 

Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri için 
yapılan iki seçim turunda hiç bir üye yeter oyu 
alamadıklarından seçimin gelecek birleşime 
bırakılması kabul edildi. 

Deniz Nakliyat A. O. İlgındaki yolsuzluk 
iddiasını Araştırma, Komisyonu Başkanlığına 
Âmil Artus, Sözcülüğüne Ahmet Nusret Tuna 
ve kâtipliğine de Salâhaltin özgül 'ün scçil-

Sayfa 
daki kanun tasarısının MMet Meclisince 
kabul edilen metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi İşler yte Bütçe ko-
ınıisyonları raporları. (Millet Meclisi : 
1/637; C. Senatosu : 1/436) (S. Sayısı : 
521) 02564,69:70 

6. — Seçimler 67 

1. — Anayasa Mahkemesine asıl üye 
keçimi. 67:68 

ÖZETÎ 

diklerine dair Araştırma Komisyonu Başkan
lığı teskeresi okundu, bilgi edinildi. 

Deniz Nakliyat A. Ö. İlgındaki yolsuzluk 
iddiasını Araştırma Komisyonunun istanbul'da 
ve lüzumlu gördüğü sair yerlerde araştırma 
yapması zarureti karşısında bu hususta Ikarar 
ittihazına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi 
okundu, kabul olundu. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı görüşüldü ve C. Senatosunca tasarının 
^kanunlaşması kabul edildi. 

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Özel 
Şahingiray ve 15 arkadaşının, Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı Kanununa geçici bir mad
de eklenmesine; 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sadık 
Artukmaç ve iki arkadaşının, 5434 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
bâzı maddelerinde değişiklik yapılması ve 6122. 
6422 ve 7242 sayılı kanunların kaldırılmasına ; 

Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve Sakar
ya Milletvekili Yusuf Ulusoy'un, 5434 saydı 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun geçici 14 ucü maddesine (Ç) fıkrası elden -
meşine. 

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi M. Ali 
Demir ve Kırklareli Üyesi Ahmet Naci Arı'mıı, 
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5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
32 nci maddesine hür fıkra eklenmesine ve, 

Kayseri Milletvekili Mehmet Göker ve 5 ar
kadaşının, 4367 sayılı Kanunun 4684, 6706 ve 
70 «ayılı kanunlarla değişik birinci maddesinin 
(O) ve (D) fıkralarının değiştirilmesine 'dair 
kanun tekliflerinin •• reddine mütedair- Bütçe ve 
Plân Komisyonu raporları okundu ve ka'bul edil
di. 

Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret 
Bayhan ve 3 arkadaşının, 11.1.1 sayılı Kanuna 
bir madde eklenmesi hakkında, kanun teklifi, 
Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve Ankara 
Milletvekili Ferhat Nuri Yıldın m'm, 5585 sa
yılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi, Tokat Milletvekili Ali Dizmaıı'ın, 
Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayıl -

Sözlü soru 
Cumhuriyet Senatosu Elazığ Üyesi Celâl 

Ertuğ'un, subay ve astsubaylara verilen elbise-

T asarı 

1. — Özel Öğretim Kurumları kanunu tasa
rısının Millet Meclisince kabul edilen metni (M. 
Meclisi 1/539; C. Senatosu 1/441) (Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonlarına) 

Raporlar 
2. — 1964 kalkınma istikrazı hakkındaki ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisa
di tşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/673; C. Senatosu 1/436) (S. Sayısı: 
521) 

ması hakkında ikamın teklifi ile Cumhuriyet Se
natosu îzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Millet
vekili Mehmet Yavaş'm, Maaş Kanununa ek 
4379 sayılı Kanunla bu kanunu tadil eden 5585 
ve 6724 sayılı 'kanunlara bâzı maddeler ilâvesi 
hakkındaki kanun teklifinin reddine mütedair 
Bütçe ve Plân Komisyonu raporu üzerinde bir 
süre görüşüldü. 

Vıa'kit gecikmiş bulunduğundan 29 Aralık 
1964 Salı günü saat 15 te toplanılmak üzere 
Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Niğde 

İhsan Hamit Tigrel Kudret Bayhan 
Kâtip 

Kırklareli 
Ahmet NacÂ Art 

lik kumaşların dikim bedellerine dair sözlü so
ru Önergesi, Millî Savunma Bakanlığına gönde
rilmiştir (6/310) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 
51 nci maddesinin değiştirilmesine dair tüzük 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu (C. Senatosu 2/118) 
(S. Sayısı : 470 e ek) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Hızı Oğuz Bekata'nm, Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 43 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair içtüzük teklifi ve Anayasa ve Adalet Ko- • 
misyonu raporu (C. Senatosu 2/148) (S. Sayısı: 
520) 

SORULAR 

2. — GELEN KÂĞITLAR 



KATİPLER 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,C0 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhan^il 

Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Ekseriyetimiz var, görüşmelere (başlıyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — 27 Aralık 1964 günü vefat eden İstanbul 
Üyesi Sami Ktrdar'm hâtırasını tazizen ihtiram 
duruşu. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, ebediyen 
aramızdan 27 . 12 . 1964 Pazar gecesi ayrılan 
Cumhuriyet Senatosunun İstanbul Üyesi Sami 
Kindar'm, vefatı dolayısiyle Muhterem Heyeti
nizi bir dakikalık ihtiram sükûtuna davet edi
yorum. 

(İhtiram duruşunda bulunuldu.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — İstiklâl Savaşına iştirak eden M. Hil-
mioğlu, M. Rifat özaydm'a vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe 
komisyonları raporları (31. Meclisi 2/281; C. 
Senatosu 2/106) (S. Sayısı: 297) (1) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, İstiklâl Sa
vaşma iştirak eden, M. Hilmioğlu, M. Rifat 
özaydm'a vatani hizmet tertibinden maaş tah
sisine dair olan kanun teklifi Millet Meclisince 
kabul edilmiş, O. Senatosunca da redde müncer 
olmuştur. Ancak bu dosyanın oylamasında Ana
yasanın 86 ve İçtüzüğün 11.2 nci maddesinde 
nıusarrah çoğunluk sağlanamaması, 92 üye açık 
oylamaya iştirak eylediği cihetle mezkûr kanun 
yeniden açık oylarınıza arz edilecektir. Küre
ler dolaştırılaracak'tır. 

Efendim, Yüksek Heyetinizi irşadetmek mak-
sadiyle dosyanın muhtevası hakkında kısa ma
lûmat arz edeceğim. Mezkûr kanun teklifi 

(1) 297 S. Sayılı basmayazı 1 . 10 . 1963 
günlü 114 nçü Birleşim tutanağına bağlıdır. 

9 . 9 , 1963 tarihinde Cumhuriyet Senatomuza 
gelmiş ve Millet Meclisinin kabul ettiği metne 
göre İstiklâl Savaşma iştirak eden Hilmioğlu 
Rifat Özaydm'a vatani hizmet tertibinden 
nlaaş tahsisine dair kanun teklifi: 

«Madde 1. — Istaklâl Savaşına iştirak ede
rek üsteğmen olarak terhis olan ve halen gözle
rinden malûl bulunan M, Hilmioğlu 1313 Ada
na doğumlu Mehmet Rifat Özaydm'a hayatta 
bulunduğu müddetçe vatani hizmet tertibinden 
ayda 500 lira nıaaı bağlanmıştır.» denilmekte
dir. Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
Komisyonu raporuna göre Millet Meclisinin 
5 . 9 . 1963 tarihli ve 131 nci Birleşiminde ka
bul edilen İstiklâl Savaşına iştirak eden M. Hil* 
mioğlu M. Rifait Özaydm'a vatani hizmet ter
tibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi ilgili 
bakanlıklar temsilcilerinin de iştirakiyle Komis
yonumuzun 17 . 9 . 1963 tarihli toplantısında 
görüşüldü. Teklif gerekçesinde ve gerekçe ile 
ilgili bakanlıklar temsilcilerinde} bunlardan 
sonra Millet Meclisinin Genel Kurulunda kabul 
edilen kanun teklifi Komisyonumuzca uygun 
görülmediğinden reddine karar verilmiştir. Ha
valesi gereğince komisyona tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Komisyonu da aynı mealde karar ver
miş rac Millet Meclisinin kabulü ve tümünün 
Heyetinizce reddi hasebiyle açık oya arz edilmiş 
olan komisyon raporuna 92 sayın üye oy vermiş; 
kabul eden, yani reddi kabul eden 82, reddeden 
8, çekinser 1 dir, bir de boş oy kullanılmıştır, 
Ancak 93 oyun sağlanmamış olması hasebiyle, 
Millet Meclisince bu boşluğun giderilmesi dile
ğiyle dosya geriverilmiştir. Bu bakımdan Yük-. 
sek oylarınıza müracaat etmekteyiz, (Yanlış 
oy kullanıldı sesleri.) 

58 
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Efendim, Komisyonun raporunu kabul edi

yorsunuz. Biz Millet Meclisinin metni üzerinde 
müzaJkere açamayız efendim. 

Sunuş yapıyoruz. Bir oylamadan ibarettir. 
(Anlaşılmadı sesleri.) 

Efendim şimdi komisyonumuzun Malî tşler 
ve Bütçe Komisyonumuzun Millet Meclisince ka
bul edilen metni, kabul edilmemiş olunmasına 
göre burada vereceğiniz kabul, komisyonlarımı
zın ret keyfiyetini kabuldür. Ret ise, Millet 
Meclisi komisyonunun raporunu kabul etmemek
tir. Demin de arz ettim, ilk evvelki oylamada 
92 üye oya katılmış, 82 kabul, komisyonumuzun 
mütalâalarını kabul, ret 8, çekinser 1, boş 
1 dir. (Anlaşılmadı sesleri, gürültüler). 

Efendim, bir daha arz ediyorum, bir tered
düt hâsıl olduğu kanısındayız. Kabul dendiği 
takdirde, vatani hizmet tertibinden maaş tahsis 
edilmemesine mütedair olan komisyonun müta
lâası itasvibedilmiş olur. Radedeldiği taikdirde de 
Millet Meclisinin metnini kabul etmiş olacaksı
nız. Yüksek Heyetin bilgilerine sunarım. 

3. — Kıbrıs meselesindeki görüş, tutum ı'e is
teklerimizi izah ve memleketi bütün veçheleriyle 
tanıtmak maksadiyle Zihni Betil, İhsan Sabrı 
Çağlayangil ve Sadi Koçaş'tn İyi Niyet Heyetine 
katılmalarının Bakanlar Ku'rulunca uygun gö
rüldüğüne dair Başbakanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ilgi : 
Kıbrıs meselesindeki görüş, tutum ve taleple

rimizi izah etmek ve memleketimizi bütün veçhe
leriyle tanıtmak maksadiyle Asya, Afrika V2 Lâ
tin Amerika memleketlerine gönderilecek iyi Ni
yet Heyetlerine ilişik listede yazılı senatörlerin 
katılmaları Bakanlar Kurulunca uygun görül
müştür. 

Anayasamızın 78 nci maddesi uyarınca ge
rekli kararın alınmasına delâlet buyurulm ısını 
arz ederim. 

Başbakan 
îsmet İnönü 

LÎSTE 
Sayın Zihni Betil Tokat Senatörü 
Sayın ihsan Sabri Çağlayangil Bursa Sena

törü 
Sayın Sadi Koçaş Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

— 59 

2$. 12.1964 6 : 1 
BALKAN — Anayasanın, 78 nci maddesine 

göre, bir üyenin belli konuda ve altı ayı aşmamak 
üzere Bakanlar Kurulunca verilecek geçici bir 
görevi kabul edebilmesi Yüksek Meclisin kararı
na vabestedir. Bu sebeple Sayın Tokat Senatö
rü, Zihni Betil; Sayın Bursa Senatörü ihsan Sab
ri Çağlayangil... 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında mı efendim? 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bu 

mevzuda söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, sayın üyeler, biraz geç kalmış olmak
la beraber iyi Niyet heyetlerinin gönderilmesi 
çok isabetli olmuştur. Gönderilen arkadaşların 
şahsı hakkında da hiçbir itirazım yok ama. yola 
çıkmış, vazifeye başlamış heyetleri buraya getirip 
bir.de Senatonun tasdikinden geçirmek bilmemki 
ne derece Senatoya hürmettir? Sanki Senato 
şimdi reddetse geri mi getirilecektir arkadaşlar? 
Yani biz istimi sonradan mı getireceğiz? Hâlâ 
bu memlekette istimin arkadan gelmesi Jevri 
bitmedi mi? Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın senatörler, Sayın bilini 
Betil, Sayın ihsan Sabri Çağlayangil ve Sayın Sa
di Koçaş, Senatomuzun üyeleri olmaları hasebiyle 
Bakanlar Kurulunca; geçici ve konusu m-ılûm 
görevden mütevellit vazifelendirilmelerini yük
sek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler?.... Ekseriyet ile kabul edilmiştir, 
efendim. 

4. — 4-13 Ocak arasında memleketimizi zi
yaret edecek olan Sovyetler Birliği Yüksek Şû
rası Heyetine 'refaket edeceklerin listesinin sunul
duğuna dair Dışişleri Bakanlığı tezkeresi. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı tarafından 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna yazılmış 
bulunan ve Sovyetler Birliği Yüksek Şûrası üye
lerinin Türkiye'yi ziyaretlerine mütedair yazıyı, 
Yüksek bilgilerinize sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğime 
4 - 13 Ocak tarihleri arasında memleketimi

zi ziyaret edecek olan Sovyetler Birliği Yüksek 
Şûrası Heyetine refaket edecek müşavirlerle di
ğer görevlilerin listesi Sovyet Sosyalist Cumhu-
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riyetleri Birliği Büyükelçiliğinden alınmakla ili
şikte sunulmuştur. 

Böylece Heyet 19 kişiden teşekkül etmiş ola
caktır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 
Dışişleri Bakanı Y. 

Halûk Kara 
Protokol Dairesi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Başkanın, 30 Aralık 1964 Çarşamba ve 
5 Oacak 1965 Salı günleri saat 15 te Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisinin birleşik toplantı 
yapacağına dair bildirisi. 

BAŞKAN —'30 Aralık Çarşamba günü saat 
15 te Birleşik toplantı olcaktır. Ittılaınıza arz 

29.12.1964 0 : 1 
ederiz. (Yarın mı sesleri) Yarın efendini. 

içtüzüğümüz hükümlerine göre iki Meclis Baş
kanının tesbitleri veçhile 5 Ocak 1965 Salı günü 
saat 15 t e Türkiye Büyük Millet Meclisi Biıleşik 
toplantısı yapılacaktır. Ittılaınıza arz ederiz. 

Bu sebeple Başkanlığınız aynı gün Senatonun 
içtima edemiyeceğini düşünerek, bir hususu oyla
rınızla halletmek kararındadır. O da, 6 Ocak 
Çarşamba günü saat 15,00 te birleşimi toplamak
tır. 6 . 1 . 1965 Çarşamba günü saat 15,00 te 
Senato Genel Kurulunun toplanmasını oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Hilmi Onat, sel felâketi hakkında îzmir 
bölgesiyle ilgili gündem dışı konuşma talebedi-
vor. 

4 — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

/. - îzmir Üyesi Hilmi Onat'ın, son yağan 
yağmurlardan İzmir'in uğradığı zararı ifade ile 
Hükümetçe âcil yardım tedbirleri alınması lüzu
muna dair demeci. 

BAŞKAN Bu vurun Savın Onal 

HtLMİ ONAT (İzmir) — Cumhuriyet Sena
tosu sayın üyeleri, 1964 yılının son günlerin: ma
alesef tabiî âfetlerle yaşamaktayız. En son ola
rak dün gece yarısı Ege'nin birçok bölgelerinde 
şiddetli yağışlar sonunda âfet halini alan su 
baskınları ve taşmalar olmuştur. 

30 yıldır görülmemiş yağmur en önemli ha
sarı maalesef Ege'nin incisi güzel İzmir'de yap

mıştır. Şirin Karşıyaka'nın bir semti olan Bay-
raklı'nm çalışkan insanlarla dolu Çay mahallesi 
çok hasar görmüştür'. Bu bölge içinde akan; Eğ
ri dere. Melez çayı, Bornova çayı ve Bayraklı 
dereleri bugüne kadar kontrol altına alınmamış 
olmasından taşmış, yüzlerce ev halen iki mc+relik 
su altında bulunmaktadır. 

1 500 ev hasara uğramış, 150 ev yıkılmış, 
100 e yakın evde oturulmıyacak hale gelmiştir. 
Ne var ki, bu bölgenin sakinleri günlük nafaka
sını almteri ile iher gün kazanıp doyuran işçi 
ve esnaf ile doludur. Seçim çevrem oluşu sebe
biyle çok yakından tanıdığım işçi ve fakir va
tandaşlarımın ıstırabı çok büyüktür. Ye halen 
bir iç sızısı halindedir. Civarda bulunan gece
kondulardan açıkta kalan insanlarla beraber bin

lerce ailenin feryadı yüreklerde derin akisler 
yapmaktadır. 

(iüzelbahçe halen sular altındadır. Turan, 
Naldöken, Tershane, Çamdibi, Mersinli ve Çı
narlı semtleri büyük hasar görmüştür. Mal ka-
yıbına uğramışlardır. Hükümetin âcil yardım 
ellerine muhtaçtırlar. Mevsim nazarı itibara alı
nırsa, bu manzara daha da korkunçtur. üerci 
İzmir'in çalışkan idarecileri Vali Namık Kemal 
Şentürk ve Belediye Başkanı Osman Kibar gece 
yarısından itibaren halkın yakınında ve yanında 
onların acılarını paylaşmaktadırlar. Ordu bir
liklerimizi de zamanında harekete geçiren Sayın 
Ferit Denizmen'de bu felâketin İstırabı ile mah
muldür. Halen (24) saattir yağış devam et
mektedir. Metre kareye 41,5 kilo rekor bir ya
ğış olmuştur. Devam edeceği de meteoroloji ta
rafından bildirilmektedir. 

Hükümeti bu işçi ve fakir halkın yardımına 
çağırır, ıstırabının tehvinine biran önce yardım
cı olmasını istirham ederim. 

Hürmel terimle. 

2. — Bursa Üyesi Haki Güzey; Çanakkale, 
Bursa, tzmiı, Balıkesir ve havalisinin tabiî âfet
lerden gördüğü zararı ve İmar ve İskân Bakım
lığı bütçesine, âcil yardımlar karşılığı olarak 
25 milyon liralık bir tahsisat konmasının uy
gun olacağına dair demeci. 
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BAŞKAN — Sayın Baki Güzey, tabiî âfetler 

hakkında gündem dışı konuşmak istiyorlar, bu
yurunuz. 

BAKt GÜZEY (Bursa) — Muhterem Reis, 
muhterem üye arkadaşlar, Türkiye'nin evsrelâ 
bir zelzele kuşağında olması bakımından 
Türkiye sık si'k zelzele felâketine uğ
ramaktadır. Yazları 'kurak bir iklimin içe
risinde bulunduğu için de daima yağmur ve sel 
felâketine uğramaktadır. Yağmurlar Türkiye'de 
ahşap 'binalar bulunması yüzünden sık sık 
yangın felâketleri Türkiye'de bir ıstırap kay
nağı olmaktadır. 3 günden beri Çanakkale, 
Buma, izmir ve 'havalisinde meydana gelen ya
ğışlar bu iklimin tefsiri altında olmakla beraber, 
biraz da ormanların tahriıbedilmiş olmasından 
ileri gelmektedir. Bizim bu felâketi e ı anında 
gördüğümüz bir manzara vardır. Manzara şu 
dur : Fielâketz edelere 'hakikatten gidilir, .mahal
linde tetkikler yapılır, alâkadarlar giderler 
ve 'kısa bir müddete mütevakkıf olmak""üzere, 
bu alâka bir yerde teksif edilir ve yardım 
elinin uzatılacağı va'dedilir, fakat bu yardım
lar yapılamaz, ve netice'lendiîrilemez. Bursa ve 
Balıkesir bölgelerinde geçenlerde vukubulan 
zelzele felâketinde hasara. uğnyan evlerin 
henüz tamir edilememiş olması köylü vatan
daşların açıkta bulunması ve Hükümetin bü
tün vaitlerine rağmen sözlerini yerine getiiç
memesi söylediklerimin bariz delillerinden bi-
risidiı. 

Şunu kabul etmek -lâzımdır ki, yardım her 
şeyden evvel paraya ve bütçe sarfiyatına taal
lûk eder bir meseledir. Bugün bütçede haki
katen tahsisatı yok ise Hükümetin ve Hükü
meti idare edenlerin oralara gidip tatlı 'söz
lerden başka vatandaşa, halka verecekleri bir-
şey yoktur. Binaenaleyh her şeyden evvel yar
dım meseicsi, bir bütçe meselesi, bir para -me
selesidir. Tabiî. Âfetler Kanunu bulunmakla 
beraber şimdiye kadar bu meseleler maalesef 
müspet bir şekilde realize edilememiştir, imar 
ve iskân Bakanlığına, gittiğimiz zaman karşı
mıza şöyle bir durum çıkar; bütçede tahsisat 
yok ki, ne yardımı yapalım. Benim burada söz 
almaktan maksadım vatandaşın ıstırabını bu
rada dile getirmekle beraber aynı zamanda 
bütçe zamanında imkân aramak için huzurunu
za gelmiş bulunuyorum, imar ve iskân Bakan-
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lığı Bütçesine fevkalâde haller ve âfetler için 
hususi, yalnız bu maksada sarf edilmek üzere 
muayyen miktarda bir tahsisat konulursa, ha
kikaten, vatandaşın derdine çare bulmak 
imkân dâhiline girecektir. Bu itibarla eğer 
noktai nazarım yüksek senatör!erce şayanı ka
bul olur ve fikrime iltifat ederlerse 25 milyon 
liralık tahsisatın Bütçe Komisyonunda imar 
ve iskân Bakanlığı Bütçesine konulması temen
nisiyle takririmin Bütçe Komisyonuna havale
sini ve bu hususta reylerinizi rica edeceğim, hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Bu konuda bir takrir gelmiş 
bulunuyor. Anayasamızın 94 neti maddesi gere
ğince bütçe ile ilgili, bütçeyi artırıcı veya büt
çenin bir faslından diğer bir faJslına aktarma 
yapılması hususunda bir takrir olması hase
biyle, bütçe müzakereleri de icra edilmediğinden 
bunun Başkanlığa yazmış olduğu ek bir ta
lepte Heyeti Umumiyeye arzına mütedair talebi 
Başkanlığımızca yerine getirilememiştir. 

BAKİ GÜZEY f Bursa ^ — Usul hakkında 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — [rsul hakkında buyurun, efen
dim. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Bu takririmi 
verirken Anayasanın Başkanımızın okuduğu 
maddesini tetkik ettim. Eğer, burada bütçe 
müzakere edilirken bu takriri vermiş olsaydım, 
hakikaten bütçede gider artırıcı bir teklif 
olması bakımından iade edilebilirdi. Benim bu
na takaddüm etmemin sebebi de asıl bu Ana
yasa maddesi hükmüdür. Bütçe müzakeresine 
başlamadan ve imar ve tısfeân Bakanlığı büt
çesi de henüz Bütçe Komisyonunda tetkik ve 
üzerinde görüşme yapılmadığı içindir ki, Sena
toca böyle bir temennide bulnnulabilmesi hak
kında bir takrir vermiş bulunuyorum. Bina
enaleyh usule aykırı değildir. Eğer Heyeti 
TTnmmiyece iltifat edilirse, Bütçe Komisyonu
na bir temenni mahiyetinde gider. Bütçe Ko
misyonunda aynen kabul edilir veya reddedi
lir. Ancak orayı alâkadar eder. Benim temen
nim sözde kalan yardımların hakikaten va
tandaşa ve millete ulaşabilmesi için, Bütçe Ko
misyonu nezdinde bir temennidir. Ümidederim 
ki, muhterem üyeler buna taraflar olurlar. 

Hürmetlerimle. 
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NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Usul 

hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ağırnaslı, usul 
hakkında, buyurun. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, Karma Bütçe Komisyonunda 
bütçe üzerinde yapılacak tasarruflar milletvekil
leri ve Cumhuriyet Senatosu muhterem üyeleri 
tarafından götürülmekte ve Karma Bütçe Ko
misyonu üyelerinden birisine benimsetilmek sure
tiyle takrirlerle değişiklikler sağlanmaktadır. 
Usul de böyle dir, Tüzük icapları da böyledir. Biz 
bu temenniye katılarak Karma Bütçe Komisyo
nuna gönderdiğimiz takdirde Senatonun prestiji
ni vaz'etmis olacağız, bu meselede. Yani Senato 
angaje edilmiş olacak. Bunu yapmamalıyız, bu 
talebedilmemelidir. Karma Bütçe Komisyonun
da reddedilmesi veya kabul edilmesi hali tama
men o komisyonun inisiyatifine bağlı kalmalı ve 
arkadaşımız gidip orada müdafaalarını yapmalı
lar, benimsetirlerse biz de Bütçe Komisyonu üye
si olarak, orada bulunan arkadaşlarımız da dâ
hil olmak üzere benimsetirlerse biz de gider ora
da müzakere ve müdafaasını yaparız. Ama, her 
halde bunun müdafaası, desteklenmesi, kabulü ve-
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ya Bütçe Komisyonuna şevki gibi bir karar alın
ması Bütçe Komisyonu karşısında Yüce Senato
nun prestijini vaz'etmek gibi bir durum yaratır 
ki, bu hem kanuna, hem teamüle aykırı olur, bu
nun kabul edilmemesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) - Muhterem ar-

kadaşlar, bir usul meselesi karşısındayız. Malûm 
bulunduğu üzere Sayın Baki Güzey arkadaşımız 
gündem dışı konuşmuştur. Gündem dışı hangi 
husus için konuşulacağını İçtüzük tesbit etmiş
tir. Gündem dışı konuşma arasında takrir veril
mesi mevzuubahsolamaz. Bu bakımdan muamele 
görmez bu takrir. Ayrıca arkadaşımızın temas 
ettiği ihtiyaçların birçokları, meselâ âfetler için 
ayrı bir kanun vardır, fonu da vardır. Kâfi de
ğildir noktai nazarında iseler Bütçe Komisyo
nunda halen görüşülmekte olan bütçede böyle 
bir teklif yapmalarına mâni bir hal de yoktur. 
Bu itibarla böyle bir takririn oya vaz'cdilmesi, 
muamele görmesi içtüzük hükümleri bakımından 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Başkanlık sayın takrir sahibi 
Baki Güzey'in açıklamasına rağmen takriri oya 
koyamıyacaktır. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1964 Kalkınma İstikrazı hakkındaki ka
nun tasarının Millet Meclisince kabul edilen met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 1§-
ler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi: 
1/673; C. Senatosu: 1/436) (S. Sayısı: 521) (1) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Ferid Me
len tarafından Başkanlığımıza verilmiş bir takrir 
vardır, ıttılaınıza arz edeceğim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gelen kâğıtlar arasında yer alan «1964 Kal

kınma istikrazı hakkında kanun tasarısının», bir 
an önce yürürlüğe girmesi zaruri olduğundan, 
gündeme alınarak hakkında öncelik ve ivedilik 
kararı verilmesini ve gündemde bulunan diğer iş
lere takdimen müzakeresini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Maliye Bakam 
Ferid Melen 

(1) 521 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

BAŞKAN — Mezkûr takriri ilgilendiren ka
nun 521 sayı ile 24 . 2 . 1964 tarihinde Bütçe 
vo Plân Komisyonumuzdan çıkmak suretiyle, 
sayın üyelere dağıtılmış bulunmaktadır. 

Mezkûr kanunun gündeme alınması teklifini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporunu, çok kı
sa olması hasebiyle, okutarak ıttılalarınıza arz 
ediyoruz. 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurnlan 1964 kal
kınma istikrazı hakkında kanun tasarısı, komis
yonumuzun 24 . 12 . 1964 tarihli toplantısında 
ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle her 
yönden tetkik ve müzakere edildi. 
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Bahis konusu kanun tasarısının genel gerek

çesinde belirtilen hususlar ve ilgili temsilcinin 
bunlara mütedair verdikleri tamamlayıcı bilgiler 
muvacehesinde bahis konusu kanun tasarısı ko
misyonumuzca da uygun mütalâa edilerek Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli 
ile aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi-
dilik arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Kanunda Başkan 
îçel 

C. T. Okyayuz 
Kâtip 

Tabiî Üye 
S. Küçük 
Kayseri 

H. Dikeçligil 
Samsun 

R. Isıtan 

Sözcü 
Konya 
A. Onar 

istanbul 
E. Adalı 

Konya 
M. Dinekli 

Tuncali 
M. A. Demir 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde görüş
mek istiyenler? Yok. 

ivedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçiyoruz. 

1964 Kalkınma İstikrazı hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — Hâsılı, 1964 bütçe yılında ya
pılacak yatırımların finansmanında kullanılmak 
üzere 200 000 000 liraya kadar, 1964 kalkınma 
istikrazı adı ile uzun vadeli iç istikraz akdine 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanım gereğince yapılacak 
istikraz için hâmiline yazılı tahvil ihracolunur 

Bu istikrazın yıllık faiz nisbeti, Bakanlar Ku
rulu, ihraç fiyatı, itfa müddeti ve sair şartları 
Maliye Bakanlığı tarafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Buyurun Sayın Güzey. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Devlet yük altına 
girerken nasıl borç miktarı, muayyen miktar yük 
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altına girmesi Meclislerden geçiyorsa faizlerinin 
de aynı şekilde Meclislerde tâyin edilmesi icabe-
der. Binaenaleyh muayyen olmıyan bir faizin bu
rada kabul edilmesine imkân olmadığı gibi, bir 
teşriî vazifeye aidolan bir hakkın da Bakanlar 
Kuruluna devri mümkün değildir. Bu bakımdan 
faizin mutlaka tesbit edilerek gelmesi icabeder. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAKI GÜZEY (Bursa) — Reis Bey kabul 
edilmedi. 

BAŞKAN — Tereddüt mü hâsıl oldu efen
dim? 

Sayın Dikeçligil, isminiz komisyon sözcüsü 
olarak burada bulunmuyor, komisyon adına mı 
konuşacaksınız? 

(Oylamada konuşmak olmaz, sesleri.) 
Maddeyi tekrar oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Madde 27 redde karşılık 
34 oyla kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahvillerin itfası, borsada ba-
şabaştan aşağı fiyatlar ile satıldıkları müddetçe 
buradan satmalma yoliyle, basabaşı bulmuş veya 
aşmış bulundukları takdirde kur'a çekmek suretiy
le yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu tahviller ihraç, tarihlerin
den itibaren 10 yıl geçmedikçe erken ödenmeye 
veya kon versiyona tabi tutulamaz. Bu tarihten 
sonra keyfiyet Hükümetçe 3 ay önce ilân edilmek 
suretiyle her hançi bir faiz vâdesinde tedavülde 
kalmış olan tahvillerin tamamı veya bir kısmı 
için başabaş erken ödeme veyahut konversiyon 
yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Tahvillerin faiz ve bedelleri, 
geçici ve kesin tahviller ve bunların kuponları 
ile ödemelerine ait evrak ve senetler, ilân ve is
tikraza ilişkin diğer işlemler istikrazın tamamen 
itfasına kadar her türlü vergi ve resimden muaf
tır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek ist i -

yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabnl edenler... Kaimi et.miyenler... Kaimi edil
miştir. 

M A D D E (i. — Bu kanun gereğince çıkarıla
cak olan tahviller genel ve katma bütçe ile idare 
olunan daire ve kurumlarca, il özel idareleri ve 
belediyelerce yapılacak ar t ı rma, eksiltme ve söz
leşmelerde teminat olarak itibari kıymetleri üze
rinden kabnl olunur. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden önce vâdesi gelmiş faiz 
kuponlarının bedelleri tahvil sahiplerine aidohır. 
Bn tahviller Hazinece satılmış ve satılacak olan 
Millî Emlâk bedellerinin ödenmesinde dahi başa-
baş kabnl olunur. 

B A Ş K A N — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenle!'... Etmiyenler.. . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. Bu istikraza ait faiz kuponları
nın bedelleri tediyesi iktiza ettiği tarihten itiba
ren 5 yıl ve tahvil bedelleri tediyesi İnzimıreldi-
ği tarihten itibaren 10 yıl sonra Hazine lehine 
zamanaşımına uğrar. 

BAŞKAN'-— Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun gereğince yapılacak 
istikrazın ihraç giderleri Maliye Bakanlığı Büt-
eesinin ilû'ili bölümünden ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunların satışlarını teş
vik maksadiyle hazırlatılacak afiş ve pankard gi
derleri 2490 sayılı Kanunun hükümlerine tabi de
ğildir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun akdine izin ver
diği istikrazın yıllık faiz, itfa ve diğer giderleri
ni karşılıyabileeek ödenek, her yıl Maliye Bakan
lığı Bütçesinin Devlet Borçları bölümüne konu
lur. 

BAŞKAN Madde üzerinde görüşmek İsıt i -
yen var mı ' Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. - Bu kanun yayımı tar ihinde 
yürür lüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde görüşmek isti-
yen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

-MADDE I 1. Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürü tür . 

BAŞKAN' - - Madde üzerinde söz istiyeıı var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanun açtk oylarınıza arz edilecektir. 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(i. — Cumhuriyet Senatom Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, üniversitelerimizin verimini artır-
inak, sıkıntılarına vur e bulmak için Parlâmento 
olarak neler yapılabileceğinin tâyin ve tesbiti 
hakkında Senato araştırması ist iyen önere/esi 
(10/4) 

B A Ş K A N — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Sena,tosu Başkanlığına 
Türkiye 'nin yarınını idare sorum tu luğunu 

tevdi edeceğimiz gençliğimizi yetiştirmekle mü
kellef olan üniversitelilerimizde bir huzursuzluk 
havasının mevcudiyeti bir vakıa halinde ortaya 
eitemıştır. 

B u huzursuzluğun tü r lü sebeplerden, çeşitli 
kaynaklardan doğmuş olması da bir gerçektir. 

Par lâmento olarak rejimimizin temel müesse

selerinden birisi olan üniversitelerimizin dertle
rine, sıkıntılarına kayıtsız kalmamıza imkân 
yoktur. Bu itibarla üııiversiıte'lerimiizin verimini 
art ı rmak, dert ve sıkıntılarına çare bulmak için 
Parlamento olarak neler yapabileceğimizi tâyin. 
ve tesibit malksadiıyle üniversitelerimizde bir se
nato araşiti rinası yapılmasının karar altına alın
ma-sı m arz ve teklif ederim. 

Elâzığ 
Celâl: E r t u ğ 

BAŞKAN - - Önerge üzerinde önerge sahibi 
ve Hükümeti temsiten bir kişinin konuşması ge
rekmektedir. öne rge sahibi konuşacaklar mı 
efendim? 

CEEÂL ERTPĞ (Elâzığ) —. Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Er tuğ . 
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CELÂL ERTUĞ- (Elâzığ) — Sayın Baksan, 

ımuihıterem senatörler, üniversitelerimizde mevcut 
huzursuzluk hakkında geçen bir oturumda gün
dem dışı bir konuşma yapmıştım ve bundan iki 
üç oturum önce de bir teklif vererek, Senaito 
arattırması talebetmiştim. Bugün, İçtüzük gere
ğince üki oturum sonra, yüksek huzurlarınızı iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Sayın Senatörler; 
Derhal açıklamak isterim ki, üniversiteleri

mizdeki huzursuzluk konusunda açılmasını tale-
bettiğiım arattırma katiyen üniversitelerimizde 
vâki idari anlaşmazlıkların tahkiki gibi basit ve 
dar bir mânada değildir. 

Seçeceğimiz araştırma heyetiniz her türlü si
yasi istismarı şiddetle reddederek üniversiteler
de suçlu veya suç aramaya değil, onlara parlâ
mentonun yardım elini uzatimaya giden bir iyi 
niyot heyeti halinde olacaktır. 

Ayrıca, üniversite muhtariyeti sınırları içine 
girmekte asla teklif imdeki araştırmanın amacı 
değildir. Üniversitemizin kendi bünyesinde vu
kua gelen ihtilâfları kendisinin halletmesi lüzu
muna, hariçten her hangi bir müdahalenin yenste 
olacağına bütün samimiyetimle inanmaktayım 
Araştırma teklifinin hedefi ve gerekçesi şudur: 

Parlâmento olarak rejimimizin temel mües
seselerinden birisi olan üniversitelerimizin dert
lerine, sıkıntılarına lakayt kalmamıza imkân yok
tur. Bu itibarla üniversitelerimizin verimini ar
tırmak, huzursuzluğu yaratan sebepleri izale et
mek ve bunlara çareler bulmak için Parlâmento 
olarak neler yapabileceğimizi tâyin ve tesıbit mak
sadı ile bir araştırma ve incelemenin zaruretini 
ortaya koymak istiyorum. Bu araştırma elbette-
ki kazai veya idari bir tasarruf mahiyetinde ott-
mıyaeaktır. Şu veya bu olayın müsebbipleri kim
lerdir? Bu olayların suçlusu ya da suç var mı
dır? Gibi dar hudutlar içinde cereyan etmeyecek
tir. Bir üniversitemizde, İstanbul Üniversilfesin-
de, öğrencilerle üniversite öğretim organları ara
sında zuhur eden ihtilâfların tafaMk ve tetkik 
gibi teferruata gitmek de asla söz 'konusu değil
dir. 

Hususiyle İstanbul Üniversitemizde öğretim 
üyeleri ile yönetim organları ve öğrenciler ara
sındaki ihtilâflar dolmuş bir bardağı taşıran 
damlalar mahiyetindedir. Asıl vakıa, gerçek Tür
kiye'de üniversitede, eğitimde bâzı problemlerin 
gün gibi aşikâr surette meveudohışudur. 
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Bu problemleri objektif bir görüşle incele

mek, sebeplerini derinliklerine inmek, âcil bir 
vazife olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. 

Varillimizin teminatı olan gençlerimizin ve 
onları yetiştirme sorumluluğunu taşıyan üniver
sitelerimizin hemen yardım ve alâka be'kliyen me
seleleri üzerinde hassasiyetle durmak Parlâmen
to olarak bizim ihmal kabul etmez bir ödevimiz 
haline gelmiştir. Bendenizin teklif ettiğim araş
tırmanın hedefi şunlar olacaktır: 

1. Üniversitelerimizin eğitim, öğretim şart
ları nelerdir? Kapasitelerinin üstünde üniversi
telerimize bir iş yüklenıme'kte midir? 

2. Talebelerimizin içinde bulunduğu şart
lar nasıldı? 

3. Öğretim üyelerimizin durumu, maişet im
kânları nedir, nasıldır? 

4. Müspet ilimlerde, sosyal ilimlerde öğren
ci ve öğretim üyesi endeksi ne seviyededir? 

5. Üniversitelerimizin başarı dereceleri na
sıldır? Hangi üniversitemiz daha ileridedir, han
gisi daha geridedir? »Sebepleri nedir? 

6. Üniversitelerimize gelen Lise öğrencileri
nin giriş sınavlarında meslek kabiliyeti ne dere
ceye kadar aranmaktadır. Bu ayırımlarda isa
bet mevcut mudur? Randumanla alâkası nedir? 

7. Üniversitelerle, liseler arasına yeni bir eği
tim sistemi, meselâ bâzı memleketlerde olduğu 
gibi Kolej sistemi konabilirini? 

8. Üniversitelerimizin ilâve kurslar yapmak 
suretiyle büyük grup talebeyi küçük gruplar ha
line getirmek ve böylece eğitim verimini artır
mak imkânı var mıdır, yok mudur? 

$. Öğretini üyelerimizi maddi bakımdan na
sıl tatmin edebiliriz? Ve onları tanı görevle üni
versiteye nasıl bağlıyabiliriz? 

10. ödeme kabiliyeti olan öğrencilerden ka
demeli birtakım harçlar almak suretiyle üniver
sitenin gelir imkânları artırılabilir mi? Bu ve bu
na benzer konuların derinliğine incelenip araş
tırılması Parlâmentomuza çok yararlı bilgiler 
kazandıracaktır. 

Aziz Senatörler : 
Türkiye bugün tarihinin hiçbir devrinde gö

rülmedik bir dinamizm devri yaşamaktadır. Bu
günün dünyası baş döndürücü bir hızla değişik
likten değişikliğe atlamaktadır. Türkiye de bu 
hıza ayak uydurma çabasındadır. Üç - beş sene 
öncenin uçağı süratle demode olmaktadır. Zih-
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niyetler insanlar da öyle zaman süratle hepimi
zi eskitmektedir. Ayrıca yurdumuzda değişik 
doktrinler memleketin sosyal hayatını bir çal
kantı haline getirecek kadar önemli dalgalar 
yapmaktadır. îşte bendeniz bu sebepler altında 
Parlâmentoyu Üniversitelerimiz meselesinde 
sorumlu görüyorum ve bizim de Üniversiteler
den mevcut huzursuzluklarda hissemiz olduğu
na kaani bulunuyorum. 

Biz meclisler olarak bütçeden bütçeye bir
kaç saat Üniversite meesleleri ile meşgul olu
yoruz, birkaç milyonluk ödenekleri ya indiri
yoruz, ya alçaltıyoruz. Böylece birbirimizden 
ayrılarak bir daha meselelerin, Üniversitenin 
hakiki meselesi içerisine girmek imkânlarımızı 
kaybediyoruz. 

îşte bunun içindir ki, gençliğimize emanet 
ettiğimiz ve yarınımızın teminatı demek olan 
çocuklarımızın daha iyi eğitim sistemine tabi 
tutulması için gereken şartları ve bugünün 
mevcudolan şartları mukayese etmek yolunda 
bir Senato araştırmasının şu sıralarda bilhassa 
bir hat zaruret haline geldiğine kaani bulun
maktayız. Bunun Üniversitelerimizdeki huzur
suzlukların, demin de arz ettiğim gibi, bir ve
sile ile alarm işaretleri verilmiştir. Mühmel bir 
vaziyette İstanbul sokaklarında kalan çocukla
rımız, her türlü doktrin akımlarına 'kapılıp teh
likeli bir vasat olabilecek halde bırakmak, on
ları ihmal etmek hakkımız değildir. 

Ayrıca şunu da unutmamak zorundayız ki, 
Türkiye bir ihtilâl plâtformundan normal ha
yat yoluna geçmek için bâzı dar geçitlerden 
geçmek ve bunları aşmak zorundadır. O halde 
yarınımızın ümidi ve bugünümüzün desteği 
olan gençliğimizin içinde bulunduğu sıkıntıla
rın sebeplerini aramak mecburiyetindeyiz. Bu 
sıkıntılar kendiliğinden açığa çıkmıştır. Ve bir 
bardağı taşıran damlalar artık bitmiştir. 

Şurasını da şükranla işaret etmek isterim 
ki, bugüne kadar Türk Gençliği millî heyeca
nını (muhafaza etmiş, millî 'menfaatlerimiz aley
hine bir hareketin arkasından henüz gitmemiş
tir. Bu gençlik topluluğunu, kendi faydasına, 
cemiyet yararına gerektiği gibi geliştirmek 
Parlâmentomuzun üzerinde hassasiyetle dura
cağı bir konudur. Türk Gençliği lâyık olduğu 
ilgiyi görememektedir. Gençlerimiz maddi, mâ
nevi - üniversite gençlerimizden bahsediyorum -
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alâkaya şefkate muhtaç bir haldedir, öğretim 
üyelerinin de pek çok dertleri vardır. Ben İs
tanbul Üniversitesinde okumuş ve Ankara Üni
versitesinde 25 seneye yakın öğretim üyesi ola
rak çalışmış bir arkadaşınız olarak bu mesele
lerin talebeye ait ve öğretim üyelerine ait yön
lerini yakînen tanıyan bir arkadaşınızım. Ay
rıca gençlerimizin hayat görüşlerini ve toplum 
meselelerini siyasi partilerin penceresinden gör
mek gibi bir zaıf içerisine düşmelerini de has
sasiyetle takibetmek ve mâni olmak mecburiye
tindeyiz. 

Her türlü siyasi doktrin Üniversitelerin ça
tısı altında münakaşa edilmelidir. Fakat hiçbir 
siyasi parti telkini, Üniversitelerimizin çatısı 
altında yapılmamalıdır, işte bu grift ve önem
li meseleler, Üniversitelerimizde birtakım iç sı
kıntıları, huzursuzluklar yaratmıştır. Ve bun
lar kendi sınırlarını taşarak cemiyetimize ih
bar işaretleri verecek şekilde belirtilerini göster
miştir. 

Yüksek Huzurlarınızda bu hakikatleri göz
lerinizin önüne sererken Senato araştırması tek
lifim kabul buyurulduğu takdirde Parlâmento
muz, millet ve memleketimiz nefine çok büyük 
faydalar sağlıyacak, bir işe gireceğini ve geçen 
oturumlarda karar verdiğiniz şekilde 5 grup
tan birer üyenin gereği veçhile, prosedürle se
çilmesini arz ve teklif eder saygıyla hepinizi 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Millî 
Eğitim Bakanı İbrahim öktem. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İBRAHİM ÖK
TEM (Bursa Milletvekili) Sayın Başkan, de
ğerli Senatörler, Sayın Profesör Ertuğ arkada
şımızın takririnin mucip sebeplerinden dinliye-
bildiğim kadarki kısmiyle yüzde yüz mutabı
kım. Son olaylar içinde Üniversitemizi ilgilen
diren kısmı, Türk Genel Oyunu olduğu kadar, 
ondan daha fazla şüphesiz, Büyük Millet Mec
lisinin iki organını da çok yakından ilgilendir
mektedir. Nitekim bundan bir ay evelsi bu Mil
let Meclisinde gene bir Milletvekili arkadaşımı
zın benzeri bir araştırıma yapılmak üzere kurul
masını teklif ettiği Komisyonun, kurulma zama
nının tehir edil "iplini ta Teberler» ve n^k fidanımı
zın da muvafakatiyle ;bu talebi is'af edilen 
nâçiz bir arkadaşınız sıfatiyle bugün böyle bir 
tehir talebiyle huzurunuza çıkmak niyetinde de-
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ğilim. 3 gündenberi devam eden Üniversite ve 
Maarif Vekâleti bütçesi müzakereleri sırasında, 
müzakerelerin mihverini üniversitelerimizin ko
nuları teşkil etmiştir. Bu da gösteriyor ki; Üni
versitelerimizin meseleleri, çeşitli yönleri itiba
riyle ele alınmaya değer. Nitekim Üniversiteli
ler tarafından Bakanlığımıza gönderilip de, ye
tersiz görülen ve Bakanlığın da görüşü eklenen 
tadil tasarısı yakın bir zamanda Parlâmento
muza sunulacaktır. Böyle bir zamanda kendisi
nin yakın bir gelecekte ilgili bir kanunu müza
kere etmek durumunda bulunan Yüce Mecli
sin daha objektif kararlara varabilmesi için bir 
inceleme ve araştırma yapması yerinde olur. 

Bununla beraber takdir, Yüksek Meclisini-
zindir. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Soruşturma takriri sahibiyle, 
Hükümet adına Millî Eğitim Bakanı görüşleri
ni ifade ettiler. Araştırma Komisyonunun ku
rulup kurulmamasmı yüksek oylarınızla evve
lâ halletmemiz icabediyor. Soruşturma Kurulu, 
(Araştırma, araştırma, sesleri) Pardon, araş
tırma açılıp açılmamasını yüksek oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Araştırma Komisyonunun kaç kişiden ku
rulması hususunun halledilmesi lâzımdır. îçtü-
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züğümüz en az üç 'kişi olarak kabul etmiştir, 
(5 kişi sesleri; 7 kişi sesleri) Araştırma Komis
yonunun 5 kişi olarak kurulmasiyle, 7 kişi ola
rak kurulması teklifleri vardır. Oylarınızı ona 
göre kullanmanızı rica edeceğim. 

5 'kişiden kurulmasını kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar. 

7 kişiden kurulmasını kabul edenler işaret 
buyursunlar. 

Efendim, Başkanlık: Divanında tereddüt hâ
sıl olmuştur. Birinci 5 kişi hakkında mutaba
kat vardır. 7 kişi hakkında lütfen tekrar işa
ret buyurmanızı rica edeceğim. 7 kişiden kurul
masını kabul buyuranlar... 

Efendim, 7 kişiden kurulması için 33 oy, 5 
kişiden kurulması için 26 oyla işaret buyurul-
duğuna göre, 7 kişilik Komisyon teşkili ekseri
yetle karargir olmuştur. 

Şimdi üyeleri rica ediyorum. 7 kişiden mü
teşekkil komisyon üyelerini oylarınızla hallede
ceğiz. (Oruplar halletsin, sesleri.) Peki efen
dim. Gruplar Başkanlık Divanına, Anayasa mu
vacehesinde adaylarını lütfen bildirsinlar, efen
dim. 

Gündemin ikinci maddesine geçiyoruz. 

5. — SEÇİMLER 

1. —= Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 

BAŞKAN —- Oy puslaları ve zarflar dağıtı
lacaktır, 

İM tane açık oya arz edilmiş tasarlımız var
dı. Bu tasarılara açık oylarını kullanmıyan ar
kadaşlar lütfen kullansınlar. Açık oylarını kul
lanmıyan arkadaşımız var mı? (iki oylamayı 
da birden yapalım, efendim.) Efendim, günde
mimizde ayrı ayrı yer aldığı için ayrı ayrı se
çim yapılacak. Böyle bir takrir gelirse, yüksek 
oylarınıza arz ederiz efendim. 

Efendim, tasnif heyeti için üç isim çekiyo
ruz. Bir, Şevket Buladoğlu. Yok efendim. He
yeti Umumiyede yok. Sayın Özden. Yok. Sayın 
Mehmet Pırıltı. Var. Sayın Ferit Alpiskender. 
Yok. Sayın Cemal Yıldırım. Yok. Sayın Ziya 
önder. Yok. Sayın Eşref Ayhan. Var. Sayın 
Cenap Aksu. Var. 

Şimdi oy verme şırasını tesbit ediyoruz. 

Zonguldak'tan Sayın Tevfik înci'deıı oy ver
meye başlanacaktır. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kurulu için 

oyunu kullanmamış arkadaşımız var mı? İki 
kanun do'layısiyle açık oyunu kullanmıyan ar
kadaşlar var mı? Varsa lütfen oylarını kullan
sınlar. 

Açık oylama muamelesi bitmiştir. 
Anayasa Mahkemesi için oylarını kullanma

mış üye var mı ? Yok. 
Oy verme muamelesi bitmiştir. 

Açık oy neticelerini arz ediyorum. 1964 kal
kınma istikrazı hakkındaki kanun tasarısının oy
lamasına 96 üye katılmış, 89 kabul, 5 ret, 2 çe-
kinser. Kanun tasarısı kabul edilmiştir. 

İstiklâl Savaşma iştirak eden M. Hilmioğlu 
Rifat özaydm'a vatani hizmet tertibinden maaş 
tahsisine dair kanun teklifinin yeniden oylama-
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sına 113 üye oy vermek suretiyle katılmış, ka
bul : 52. Ret : 58, Çekinser : 3. Teklif reddedil
miştir. 

Anayasa Mahkemesi asıl üyeliği için yapıları 
19 neıı tur neticesini arz ediyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesine asıl üyelik için yapı

lan seçime (85) üye iştirak etmiş ve neticede ili
şik listede adları yazılı zevat karşılarında göste
rilen. oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Cenap Aksu Eşref Ayhan 
Üye 

Mehmet Pırıltı 
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1. Fevzi Muhip Alperen 

2. Kevni Nedimoğlu 

3. Senai Olgaç 

4. M. Kemal Tan 

5. Atillâ Yurdakul 

11 

40 

27 

2 

1 

BAŞKAN — Bu oylama sonucunda ekseriye
tin mevcut bulunmadığı anlaşıldığı cihetle Birle
şimi, Yüksek Heyetinizin vermiş olduğu karara 
binaen 6 . 1 . 1965 Çarşamba günü saat 15 te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanmasati: 16,47 
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1964 Kalkınma istikrazı hakkındaki Kanuna verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğiu 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
(raiip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Incc-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Aüşiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlıı 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BİNGÖL 
Sabin Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul etlenil!!' 
Reddedenler 

Çekinse rler 
Oya katılmıy anlar 

Açık üyelikler 

184 
110 
103 

5 
2 

72 
2 

[Kahul edenler] 

BURDUR 
Ömer Faruk Kınaytürk 

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

ÇANAKKALE 
Nihat Altan 
Ziya Termen 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Bay s oy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somımoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki tslâm 
Niza m ettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbün 

İÇEL 
Cavit Tevök Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

İZMİR 
İzzet Birand 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlfigil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rii'at özdeş 
Lûtf'i Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Cumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
İbrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulımay 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

Refik Ulusoy 
MARAŞ 

Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SttRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ÜRPA 
Vasfi Gerger 
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UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmae, 

O. Senatosu B : 21 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

29.12.1964 0 : 1 
CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYELEB 
Muzaffer Alankuş 
Hasan A takan 
Ömer Ergün 

Hasan Kangal 
Sahil Kurutluoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Adil Ünlü 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

IZMÎR 
Ömer Lûtfi Bozcab 

[Reddedenler] 
KASTAMONU 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüseyin Kalpaklıoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlıı 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersii 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(B.) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Çekinserler] 
AMASYA 

Maeit Zeren 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 

[Oya katîhmy anlar] 
Fikret Turharıgil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Şerefhnnoğlu 

BOLU 
Sırrı TJzunhasanoğlu 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uça gök 
Ömer Ueuzal (1.) 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Osman Zeki Gümüşoğlu 
Fikreni Özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Suat Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça (1.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskerder 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (1.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Şevket Koksal 

[Açık üyelik] 
İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAKARYA 
Turiıan Kapanlı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Hüseyin Enver Işıklar 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bııladoğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakıırt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artus 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz. 
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Ö. Senatosu B : 21 29.12.1964 O : 1 
âl Savaşına iştirak eden M. Hilmioğlu M. Rıfat Özaydın'a vatani hizmet tertibinden maaş 

tahsisine dair kanun teklifinin yeniden oylamasına verilen oyların sonucu 
(Teklif reddedilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Fahri özdilek 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz îtıce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Mansur Ulusoy 

BALIKESİR 
Hasan Ali T ürker 

BİNGÖL 
fSa'bri Topçuoglu 

BOLU 
jRahmi Arıkan 

ÇANAKKALE 
?Nahit Altan 
;Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazıra Dağlı • 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

üye sayısı : 1 g 4 
Oy verenler : î ı 4 

Kabul edenler , 53 
Reddedenler ; 5 8 
Çekinserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 68 
Acık üyelUder : 2 
[Kabul edenler] 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoglu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rıfat özdeş 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obıız 

KÜTAHYA 
t. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Al pisken d er 
(»rhan Süersan 
Refik Ulusoy 

NİĞDE 
İzzet Geııer 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

[Reddedenler] 
Muzaffer Yurdakuler 

ABANA 
Galip Afşar 
Mehmet ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON" KARAHÎSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alisiroğlu 
Sabit Koeaheyoglu 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BURSA 
Raki düzey 
Şeref Kayalar 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

Hulusi SÖylemezogîü 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zalocln 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukıuaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sahir Kurutluoğlu 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
0 . Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
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GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
İtalit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

C. Senatosu B : 21 
M. Tekin Arıburun 
Ekrem Özden 

• KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulum») 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abd ur rahman Bay ar 
Abdülkeriuı Saraçoğlu 

29.12.1964 0 : 1 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 

[ÇeMnserler] 
ANTALYA 

Mehmet P 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Reîet Aksoyoglu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sami Küçük 
S-fkı TJlay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Ora ay 
(B.) 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
n<ı?(,Hî; Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangiî 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

ınltı 
BALIKESİR 

Mehmet Güler 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Rakip üner 
N. Zerin Tüzün 

SAMSUN 
H. Enver 

(Oya katılmıyanlarj 
Nejat Sarlıcali 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Bım Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan 
gil 
lltılıit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (î.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 

[Açık 
İstanbul 
Tekirdağ 

Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (B.) 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lfıtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça (1.) 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (t.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

üyelik] 
1 
1 

Işıklar 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul (t.) 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URPA 
Esat Mahmut Karakur: 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Hasan Atakan 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

Yokun 
» > • • « 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

21 NCÎ BİRLEŞİM 

29 . 12 . 1964 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Elâğız Üyesi 
Celâl Ertuğ'un, üniversitelerimizin verimini ar
tırmak, sıkıntılarına çare bulmak için Parlâmen
to olarak neler yapılabileceğinin tâyin ve tesbiti 
hakkında Senato araştırması istiyen önergesi 
(10/4) 

2. — Anayasa Mahkemesine asıl üye seçimi. 

3. — Yüksek Hâkimler Kurulu üyeleri se
çimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz Inceoğlu'nun ortaöğretimde uygulan
makta iken kaldırılan, tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa devam hakkına dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu (6/277) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Koksal'm. 'basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına, dair. Barbakandan sözlü sorusu ('6/280) 

3. — Cu'm'huriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifa't Özdeş'in, Deniz Nakliyatı Genel Müdür
lüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu: (6/281) 

4. — Cumhuriyet 'Senatosu Üyesi Meöımet 
özfgünes/in, Atina Büyükelçiliğimizde vukuibul-
duğu bildirilen olaylara dair Barbakandan söz
lü sorusu (6/282) 

5. — Cu'mıhuriıyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp önal'un, yurt dışına çıkan Bakanlara 
dair Barbakandan sözlü sorusu (6/291) 

6. — Cumlhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nuisret Tuna'mn, bakanlıklarda ne mik
tarda yevmiyeli memur «bulunduğuna dair Baş
bakandan sözlü Sorusu (6/292) 

7. — Oumihu'riyet Senatosu İstanbul Üyıesi 
Rıfat özflürkçine'nin, ilâç imalâtı yaıpan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorumı 
(6/293) 

8. — Cu'mihuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, arsa vergilerine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu (6/296) 

9. — Cumlıuriyet Senatosu Iztair Üyesi Hil
mi Onat'm, ordudaki sağlık 'hizmetlerine dair 
'Millî Saîvurima Bakanından sözlü sorusu 

(!6/207) 
10. — Cumhuriyet Senatosu Isftanlbul Üyesi 

Ekrem özden'in, trafik kazalarına karşı alınan 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu. 
(6/298) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Edip Somunoğlu'ıntun, 472 sayılı Kamına dair 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların
dan sözlü sorusu (6/301) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üytesi A. Nusret Tuna'mn, Milliyet Gazetesinde 
neşredilen bir fıkraya dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/304) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, mevcut kurumlara atanan üye
lerle, bu kurumların genel müdürlerinin al
dıkları tahsisat miktarlarına dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/305) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - H A K L A R I N D A İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi 
Kudret Bayhan ve 3 arkadaşının, 1111 sayılı 
Kanuna, bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi, Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 

(Devamı arkada) 



Ankara Milletvekili Ferhat Nuri Yıîdırım'm, 
5JJS5 sayılı Kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun teklifi, Tokat Milletvekili 
Ali Dizman'm, Askerlik hizmetinin emeklilik 
ve terfiden sayılması hakkında kanun teklifi 
ile Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Hilmi 
Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, 
Maaş Kanununa ek 4379 sayılı Kanunla bu 
kanunu (tadil iedeoı 5585 vfe G734 sayılı ka
nunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkındaki ka

nun teklifinin Millet Meclisince reddolunari 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Medlisi 2/62 C. Senatosu 2/142) (S. Sayısı : 
513) [Dağıtma tarihi : 16 . 12 . 1964] 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 521 
1964 Kalkınma istikrazı hakkındaki kanun tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 

İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 760) 

Millet Meclisi 
Kanunlar Müdürlüğ ü 

1/673 
Sayı : 8605 - 47692 

14 . 12 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 11 . 12 . 1964 tarihli 22 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, 1964 Kalkınma istikrazı hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile "birlikte 
sunulmuştur. 

Saygılarımla. Fuad Sirmen 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 31 . 3 . 1964 tarihinde Başkanhkç,;. İlk Komisyona havale edimiş ve Genel Kuru
lun 4,8,10,11 . 12 . 1964 tarihli 18,19,21 ve 22 nci Birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 760) 

Malî ve iktisadi işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler 

Komisyonu 
Esas No. : 1/436 
Karar No. : 29 

19 . 12 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan 1964 kalkınma istikrazı hakkında kanun tasarısı, Komisyonu
muzun 17 . 12 . 1964 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakleriyle her yön
den tetkik ve müzakere edildi. 
Bahis konusu kanun tasarısının genel gerekçesinde belirtilen hususlar ve ilgili temsilcilerin bunla
ra mütedair verdikleri tamamlayıcı bilgiler muvacehesinde bahis konusu kanun tasarısı komisyonu
muzca da uygu mütallâ edilerek Millet. Meclisi Genel Kunüunca kabul edilen şekli ile aynen ve 
oybirliğiyle kabul edilmiştir. 



— 2 — 
Havalesi gereğince C. Senatosu Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
Mali ve İktisadi İşler 

Komisyonu Başkanı 
Balıkesir 

H. Âli Tiirker 

Üye 
Cııırıhurbaşkaıımra S. Ü. 

E. Kök 

Bu raporda 
Sözcü ve Kâtip 

Gaziantep 
Z. İslam 

Üye 
Ankara 

R. Etker 

Üye 
Kütahya 
0. Akça 

Üye 
Giresun 

21/. İzmen 

Üye 
Balıkesir 
M. Güler 

Üye 
Antalya 
M. Pınltı 

Üye 
Sinop 

S. Batur 

Üye 
Çanakkale 
Z. Termen 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân 

Komisyonu 
Esas No. : 1/436 
Karar No. : 60 

Yüksek Başkanlığa 

24 . 12 . 1964 

'Komıisyonmmuzıa havale 'buyurulan 1964 kal 
yomumuzun 24 . 12 . 1964 tarilhlil toplaınıtısımdaı i: 
yönden tetkik ve müzakere edildi. 

Baihis kon-uısuı kanun tasarlısının genel -gerek 
(bunlara miültedair verdikleri tamıamlayıeı bilgile 
mi'syonıumuizıca da uygun mütalâa edilerek Mili 
aynıen ve 'Oylbirligiyle kalbul edilmiştir. 

Genel Kurnıl'uııı tasviplerine önceldik ve ivedi 
luı\ 

'Bu Kanunda Başkan Sözcü 
içel Konya 

C!. T. Okyayuz A. Onar 

kınıma istikrazı hakkımda kanun tasarısı, bomi's-
gili bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle her 

çesilnde bellirtileın kusufslar ve ilgili temsilcinin 
r muvacehesinde baihis konusu kanun tasarısı ko-
et Meclisi Genel Kur ulumca kaibuıl edilen şekli ile 

İlikle arız cdilmıclk üzere Yüksek Başkanlığa suınu-

Kâtip 
Tabiî Üye 
,8. Küçük 

İstanbul 
E. Adalı 

Kayseri 
/ / . ıDikeçligil 

Konya 
M. Dinekli 

Samisuin 
iı'. Isıtan 

Tunceli 
M. \A. Demir 

C. Senatosu S. Sayısı : 521 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1964 kalkınma istikrazı hak
kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hâsılı, 1964 
bütçe yılında yapılacak yatı
rımların finansmanında kulla
nılmak üzere 200 000 000 liraya 
kadar, 1964 kalkınma istikrazı 
adı ile uzun vadeli iç istikraz 
akdine Maliye Bakanı yetkili
dir. 

MADDE 2. — Bu kanun ge
reğince yapılacak istikraz için 
yazılı tahvil ihracolunur. 

Bu istikrazın yıllık faiz nis-
beti, Bakanlar Kurulu, ihraç 
fiyatı, itfa müddeti ve sair 
şartları Maliye Bakanlığı tara
fından tesbit olunur. 

MADDE 3. — Tahvillerin 
itfası, borsada başabaştan aşa
ğı fiyatlar ile satıldıkları müd
detçe buradan satmalına yoliy-
le, başabaşı bulmuş veya aşmış 
bulundukları takdirde kura 
çekmek suretiyle yapılır. 

MADDE 4. — Bu tahviller 
ihraç tarihlerinden itibaren 10 
yıl geçmedikçe erken ödenme
ye veya konversiyona tabi tu
tulamaz. Bu tarihten sonra key-
fiyat Hükümetçe 3 ay önce ilân 
edilmek suretiyle her hangi bir 
faiz vâdesinde tedavülde kal
inis olan tahvillerin tamamı 
veya bir kısmı için baş ab aş 
erken ödeme veyahut konver-
siyon yapılabilir. 

MADDE 5. — Tahvillerin fa
iz ve bedelleri, geçici ve kesin 
tahviller ve bunların kuponla
rı ile ödemelerine ait evrak ve 
senetler, ilân ve istikraza iliş
kin diğer işlemler istikrazın 

CUMHURİYET SENATOSU 
MALÎ VE İKTİSADİ İŞLER 

KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

1964 kalkınma istikrazı hak
kında kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci ımad-
de aynen kaibul edilmiştir. 

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

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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KABUL ETTİĞİ METİN 

1964 kalkınma istikrazı hak
kında kanun tasarısı 

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

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

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

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kaibul edilmiştir. 
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Millet Meclisi metni 

tamamen itfasına kadar her 
türlü vergi ve resimden mu
aftır. 

MADDE 6. — Bu kanun ge
reğince çıkarılacak olan tah
viller genel ve kafana bütçe ile 
idare olunan daire ve kurum
larca, il özel idareleri ve bele
diyelerce yapılacak artırma, ek
siltme ve sözleşmelerde temi
nat olarak itibari kıymetleri 
üzerinden kabul olunur. 

Teminatın iraJt kaydına ka
rar verildiği takdirde karar 
tarihinden önce vâdesi 'gelmiş 
faiz kuponlarının bedelleri tah
vil sahiplerine aidolur. Bu 
tahviller Hazinece satılmış ve 
satılacak olan Millî Emlâk be
dellerinin ödenmesinde dahi 
başabaş kabul olunur. 

MADDE 7. — Bu istikraza 
ait faiz kuponlarının bedelleri 
tediyesi iktiza ettiği tarihten 
itibaren 5 yıl ve tahvil bedel
leri tediyesi lâzımgeldiği ta
rihten itibaren 10 yıl sonra 
Hazine lehine zamanaşımına 
uğrar. 

MADDE 8. — Bu ikamın ge
reğince yapılacak istikrazın ih
raç giderleri Maliye Bakanlı
ğı Bütçesinin ilgili bölümün
den ödenir. 

Tahvillerin basımı ve bunla
rın satışlarını teşvik maksadiy-
le hazırlatılacak afiş ve pan-
kard giderleri 2490 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi değildir. 

MADDE 9. — Bu kanunun 
akdine izin verdiği istikrazın 
yıllık faiz, itfa ve diğer gider
lerini karşılıyabileeek ödenek, 
her yıl Maliye Başkanlığı Büt
çesinin Devlet Borçları bölü
müne konulur. 

— 4 — 
Mali ve İktisadi İşler Ko. 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 ncı mad
de aynen kalbul edikniştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabul edilen 7 nci mad
de aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen 8 ne i mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
since kabul edilen 9 neu mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu 

MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 ncı mad
de aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Millet Mecli
since kabuledilen 7 nci mad
de aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Mecli
since kabul edilen 8 nci mad
de aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Mecli
since kabul edilen 9 ncu mad
de aynen kabul edilmiştir. 
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Millet Meclisi metni 

MADDE 10. — Bu kanun 
yayımı tarihimde yürürlüğe gi
rer. 

MADDE 11. — Bu kanunun 
hükümlerini Maliye Bakanı yü
rütür. 

Mali ve iktisadi işler Ko. 

MADDE 10. — Millet Mecli
since kabul edilen 10 ncu mad
de aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Mecli
since kabul edilen 11 nci mad
de aynen kaJbul edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu 

MADDE 10. — Millet Mecli
since kabul edilen 10 ncu mad
de aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Mecli
since kabul edilen 11 nci mad
de aynen kaibul edilmiştir. 
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