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CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 
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72 nci Birleşim 

21 . 4 . 1935 Çarşamba 

İçindekiler 
Sayfr. 

779 
780 
780 

1. — Gaçen tutanak özeti 
2. — Gsisn kâğıtlar 
3. — Yoklama 
4. — Başkanlık Divanının G-sneî Ku

rula sunuşları 780 
1. — îzmir Üyesi î z z t Bi and'm par

tilerine katıldığ:na dair C. Tl. P. Gıupu 
B:şkanlığı tezkeresi 780 

2. — Avrupa Konseyi îstişari Meclisi
nin 17 nci Döneminde T. B. M. M"c'isini 
temsil edecek heye e, 378 sayılı Kanun 
gereğince, üye seç'mine dair Başkanlık tez
keresi, 780:781 

5. — Demeçler ve söylevler 781 
1. — Tabiî Üye Sıtkı Ulay'ın, Hükü

met Başkanı m Millet M el sinde Kıbrıs 
mevzuu hakkındaki beyanatına dair de-
mo3İ. 781:783 

6. — Sorular ve cevaplar 783 
A — Sözlü sorular vz cevapları 783 
1. — Cumhuriyet Senatom Hatay 

üyesi Mustafa Develi 'nin, Silâhlı Kuv
vetler mensuplarının terf iler ine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/311) 783 

Sayfa 
2. — Cumhu iyet Senatosu Üyesi Meh

met özgüneş'in, Atina Büyükelçiliğimizde 
vukubulduğa bildir len olaylara daix- Baş
bakandan sözlü sorusu (6/282) 783:784 

3. — Cıımhıııiyet Senatosu Eskişehir 
Üyesi Ömer Ucuzal'ın, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A. O. ile pancar müsta sili 
arasında akdedilen mukaveleye dair Sa
nayi Bakanından sözlü sorusu (6/264) 784 

1 — Cumhuriyet Senatouu Muğla 
Üyesi Muailâ Akaıca'nm, palamut mahsu
lünün değerleiidiı ilmesine d: ir Ticaret, 
Sanayi ve Tarım Bakanlarından sözlü so
rusu (6/275) 784 

5. — Cumhuriyet Senatosu Mrğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nm, iki sene içinde çıka-
r.İması zaruri olan temel kanunlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/276) 784 

6. — Cumhuriyet Senatosu Afyon 
Üyesi Yılmaz Inceoğlu'nun orta öğretimde 
uygulanmakta iken kcldırılan tek dersten 
borçlu olarak b r üst sınıfa devam hakkına 
dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Cihat Bilgehan'm cevabı. (6/277) 784,790:791 



Sayfh 
7. — Chmlıuriyet Senatosu Eskişehir 

Üyesi Ömer Ucuza!'] n, 1964 yılı pancar 
mahsulüne zam yapılıp yapılmadığına 
dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/278) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Os
man KöksaPm, basında neşrolunan yolsuz
luk iddialarına dair, Başbakandan sözlü so
rusu (6/280) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli 
Üyesi Rifat özdeş'iıı, Deniz Nakliyat Ge
nel Müdürlüğüne dair Ulaştırma Bakanın
dan sözlü sorusu (6/281) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana 
Üyesi Sakıp ÖnaPm, yurt dışına çıkan Ba
kanlara dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/2f>1) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Kasta
monu Üyesi A. Nusret Tuna'nın, bakan
lıklarda ne miktarda yevmiyeli memur bu
lunduğuna dair Başbakandan sözlü soru
su. (-6/292) 

12. — Cumhuriyet Senatosu istanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, ilâç imâJlâtı 
yapan müesseselere dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/293) 

13. — Cumhuriyet Senatosu İzmir 
Üyesi Hilmi Onat'm, arsa vergilerine dair 
Maliye Bakanından sözlü sorusu (6/296) 

14. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üye
si Hilmi Onat'ın, ordudaki sağlık hizmet
lerine dair Millî Savunma Bakanından 
sözlü sorusu (6/297) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Ekrem özden'in, trafik kazalarına 
karşı alman tedbirlere dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6/298) 

16. — Cumhuriyet Sentosu Erzurum 
Üyesi Edip Somuıuoglu'nun, 472 sayılı Ka
nuna dair Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlarından sözlü sorusu. (6/301) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Maraş 
Üyesi Nedim Evliya'nın, Et ve Balık Ku
rumu Genel Müdürlüğüne dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu (6/3Ö2) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kastamo
nu Üyesi A. Nusret Tuna'nm, Milliyet Ga-

784 

784 

784 

784 

784 

784 

7«4 : 
785 

785 

785 

785 

785 

zet esinde neşredilen bir fıkraya dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/304) 
(Görevli) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üye
si Vasfi (İeıger'in mevcut kurumlara ata
nan üyelerle, bu kuramların genel müdür
lerinin aldıkları tahsisat miktarlarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/305) (Gö
rendi) 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat öztürkçine'nin, Halic'in temiz
lenmesine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/306) 

21. — Cumhuriye 
Üyesi Fethi Tevetoğlu'ıiun, Elçiliklerimize 
gönderilen günlük gazeteye dair Dışişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/307) 

22. —- Cumhuriyet Senatosu Samsun 
Üyesi Fethi .Tevetoğlu'ıun, Resmî İlân 
Kurumuna dair Turizm 
live Bakanlarından sözl 

7S£ 

Senatosu Samsun 

23. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi 
e 5439 sayılı ka-

ve Tanıtma ve Ma-
Üi sorusu. (6/308) 

785 

785 

785 

785 

Vasfi Gerger'in 4926 A 
nunlar hükümlerine dair sözlü sorusu ve 

Hihat Bilgehan'm 
785,791:792 

Senatosu Elâzığ 
subay be astsubay 

I 
778 

Millî Eğitim Bakanı 
cevabı (6/309) 

24. — Cumhuriyet 
Üyesi Celâl Ertuğ'un, 
lara verilen elbiselik kumaşların dikim be
dellerine dair sözlü sorusu ve Millî Savun
ma Bakîmi Hasan Dinçer'in cevabı (6/310) 785: 

786 
25. — Cumhuriyet Senatosu Adana 

Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, Podgorni'nin, 
Türk Parlamentosundaki konuşmasına dair 
Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/342) 786 

26. — Cumhuriyet Senatosu Burdur 
Üyesi Faruk Kınaytürk'ün İstanbul Bina 
ve Arazi İtiraz Komisyonuna dair Maliye 
Bakanından süzlü sorusu (6/313) 786:787 

27. •— Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ 
Üyesi Cemal Tarlanın, köy içme suları 
1965 yılı programlarına dair Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/317) (İzinli) 787 

28. — Cumhuriyet Senatosu Hatay 
Üyesi Mustafa Deliveli'nin, Danıştay Bi
rinci Başkanlığına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/318) 787 



Sayfa 
29. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli 

Üyesi Rifat özdeş'in. Fransa'dan sipariş 
edilecek olan feribota dair sözlü sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Mithat San'ın cevabı 
(6/319) 787:789 

30. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum 
Üyesi Osman AlihocagiPin, Erzurum'da kar 
mücadelesi yapılan yollara dair Bayındır
lık Bakanından -sözlü sorusu (<6/3'20) 789 

31. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Niyazi Ağırnaıslı 'nın, Zonguldak 
olaylarına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/321) 789 

32. — Cumhuriyet Senatosu Afyon 
Üy&si Mustafa Yılmaz tnceoğlu'nun, tele
fon şebekelerine dair Ulaştırma ve İçişleri 
bakanlarından sözlü sorusu (6/322) 789 

33. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya 
Üyesi Etem Erdinç'in, Simav ilçesi Jan
darma Komutanına dair Adalet ve İçiş
leri bakanlarından sözlü sorusu (6/323) 789:790 

7. — Görüşülen işler 792 
1. — Islâhı Hayvanat Kanununun 5883 

sayılı Kanunla değişik 35 nci maddesine 
bâzı hükümler eklenmesine dair 7454 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin son fıkrasının 
kaldırılması nakkmdaki kanun tasarısının 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika 
Birleşik Devletleri Hükümeti arasında yapılan 
Zirai istihsal fazlası Andlaşmaları gereğince 
ithal olunacak zirai ve gıdai maddeler ile bedel
siz olarak verilen Amerikan ihtiyaç; fazlası 
malzeme, teçhizat ve vasıtaların vergi muafi
yeti hakkındaki kanun tasarısının görüşülme
si bitirilmiş ve tasarının kanunlaşması kabul 
edilmiştir. 

Baraj inşaatı dolayısiyle sular altında ka
lacak kasaba, köy ve arazi hakkındaki Ka
nunun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun 
tasarısının maddeleri üzerinde bir süre görü
şüldü ve tasarı, isteği üzerine komisyona geri-
v erildi. 

Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Cenap 
Aksu ve 5 arkadaşının, İçtüzüğün 114 ncü mad
desi ısonuna iki yeni fıkra eklenmesine dair tç-

Sayfa 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
ve Tarım komisyonları raporları (Millet 
Meclisi 1/435; Cumhuriyet Senatosu 
1/491) (S. Sayısı : 570 e ek) 792 

2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban
kası Kanununun 34 ncü maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları ra
porları. (Millet Meclisi 1/709: Cumhuriyet 
Senatosu 1/498) (S. Sayısı : 603) 792:793, 

796:797 
3. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi 

kuruluş kadroları Kanununa ek kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eği
tim ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları. (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet 
Senatosu 1/5015) (S. Sayısı : 604) 793:794 

4. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
İskender Cenap Ege'nin, İçtüzüğün 17 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük 
teklifi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet komisyonları raporu (2/163) 
(•S. Sayısı : 60) 794:795 

tüzük teklifi üzerinde bir süre görüşüldü ve 
teklif, isteği üzerine komisyona geriverildi. 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İsken
der Cenap Ege'nin, İçtüzüğün 17 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi
nin görüşülmesi, komisyon başkanı veya söz 
cüsü hazır bulunmadığından, gelecek birle
şime bırakıldı. 

21 Nisan 1965 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere birleşime, saat 17,30 da son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kırklareli 

FihrM Turhcmgü Ahmet Naci Arı 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Mustafâ Yılmaz înceoğlu 

1. — GECEN TUTANAK ÖZETİ 

— 779 — 



C Senatosu B : 72 21. 4 .1965 O : 1 
2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — İslahı hayvanat Kanununun 5383 sayılı 

Kanunla değ'şik 33 nci m ad 'esine bcâ̂ ı hüküm
ler eldenmcdne dair 7454 sayılı Kanunun 1 ne: 
maddesinin son fıkrasının kaldırılması hakkın

daki kanun tasarısının Mille' Mecfi'-rıce ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet S^n^tosu Ana
yasa ve Adalet ve Tarım ko:n:syo'il^rı rapo -
lan (Millet Meclisi 1/435; C-mhuıiyet Senato
su 1/491) (S. Sayısı 570 e ek) 

» • « 

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

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Ahmet Naci A n (Kırklareli), Mustafa Yılmaz inoeoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — 72 nci Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — İki tezkere vardır, ıttılalarmı-
za arz edilecektir. 

1. — İzmir Üyesi izzet Birand'ın 'partilerine 
katıldığına dair C. II. P. Grupu Başkanlığı tez
keresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bağımsız Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 

Sayın İzzet Birand, Cumhuriyet Halk Partisine 
üye kaydolmak suretiyle Grupumuza katılmıştır. 

Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 

Cumhuriyet Senatosu 
C. H. P. Grup 
Başkanvekili 

Kara 
Mehmet Hazer 

2. — Avrupa Konseyi tstişari Meclisinin 
17 nci Döneminde T. B. M. Meclisini temsil ede
cek heyete, 378 sayılı Kanun gereğince, üye seçi
mine dair Başkanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Genel Kurul r, 
1. Avrupr. Konseyi îstişari Meclisinin 17 nci 

Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisini 
temsil edecek o'an Heyete, 378 sayılı Kanunun 
hüküml'eri uyarınca siyasi partilerin müşterek 
grupları tarafından aşağıda adları yazılı Sa
yın üyeler seçilmişlerdir. 

Yüksek Genel Kurulun bilgisine sunulur. 
Envci" Ak-, 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

BAŞKAN —̂  Ittılalarımza arz edilmiştir. 

— 780 -

Asıl üyeler : 
1. Dı\ Celâl Ertuğ 
2. Esat Mahmut Karakurt 

E'âzığ 
Urfa 



C Senatosu 
3. Mehmet îzmen 
Yedek üyeler . 
1. Şevket Akyürek 

B :72 

Giresun 

İstanbul 

21. 4.1965 O : 1 
2. Mehmet Hazer Kars 

BAŞKAN — Ittılalarınıza arz edilmiştir. 

5. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

Tabiî Üye Sıtkı Ulay'ın, Hükümet Başkanı
nın Millet Meclisinde Kıbrıs mevzuu hakkın
daki beyanatına dair demeci. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ulay. 
SITKI ULAY (Tabiî Üye) — Muhterem ar

kadaşlarım, 
1. Sayın Hükümet Başkanının dün Meclis 

kürsüsünden yakında ciddî tedbirlerin Meclis
ler huzuruna getirileceği va'adini memnuniyetle 
öğrendik. Bu tatlı haber hiç şüphe yok ki, yıl
lardan beri sabır ve tahammül hudutları tüke
nen; bayramını bayram, seyranının seyran yap-
mıyan Büyük Türk Milletinin her şeyin üstün
dü saydığı millî haysiyetini tatmin ile onu in
şallah huzura kavuşturacaktır. 

2. Bu Büyük Milletin nâçiz bir ferdi, Muh
terem Senatomuzun da şimdilik bir üyesi ola
rak Sayın Hükümetimizin bu kıymetli hazır
lığına belki faydalı o'abilirim ümidiyle yük
sek huzurlarınızı biraz işgal etmek müsaadesini 
istirham ettim. 

3. Bundan 1 veya 1,5 sene kadar evvel her 
türlü hazırlıklarımıza germi veri'mesi teklifle
rim mayanmda belki konuşulan günün havasına 
pek uygun ge'miyen bâzı ciddî ve ileri beyanla
rım da o1 muştu. Yakın adalar, Patrikhane, sivil 
gerilla teşkilâtı, Garbi - Trakya, Yunan hududu, 

Yunanistan'la olan münasebetler ilâh... gibi. 
O zaman gözlük a1 tından baktığımda bâzı 

mütebessim simalarla karşıladım ise de, bunu 
gayet tabiî karşıladım. Çünkü ekseriya erken 
söylenen sözler bazan tebessümle, fakat zamanı 
gelip dayandıktan sonra da maalesef ekseriya 
nciametb karşılanır. 

4. Şimii yüksek huzurlarınızda bugün için 
henüz erken de olsa müsaadenizle bir cümle daha 
sarf edeceğim, o da : 

Bu, insanlığa vo medeniyete hizmet azim
lisi, mert ve masum Türkiye, ne zaman bir kal
kınma ve ileri hamle teşebbüsüne girers'e mut
laka bağlandığı ve güvendiği yakın ve ' uzak 
dostlarını onun basma bir çorap örme hazırlığı 
içinde görür. 

Tarihten bunun bâzı delillerini kısaca sıra-
lıyalım. 

1826 da kuvve 1.1i bir orduya sahibolmak için 
yeniçeri teşiklâtmı lâğvettik. 1827 de sebepsiz 
yere Navarin'de donanmamızın yakılması ile, 
arkadan 1828 do Rusya'nın yine sebepsiz yere 
ilânı harbi ile, arkasından da bütün çorap örü
cülerin müştereken vilâyetimiz Yunanistan'a is-
t.klâl verilmesi ile karşılaştık. 

2. 1839 da malûmunuz Tanzimatı Hayriye, 
arkasından vilâyetimiz Mısır'ın başımıza dert 
edilip Nizip vakası vo Londra Anlaşması ile 
boğazlarda vesayet istekleri, 

3. 1876 Birinci Meşrutiyet, arkasından 
1877 Rus seferi ve 250 bin kilometrelik arazimi
zin paylaşılması; 

4. 1908, İkinci Meşrutiyet. Arkasından 1911 
Trablus - Garb'ilimizin işgali ve 1912 de dün is
tiklâl verdiklerimize açtırılan Balkan Harbi fe
lâketi; 

5. 1914 ten evvel Düveli îtilâfiye yanında 
bulunan gayretlerimiz, sırt çevirmeler ve netice
sinde Türkiye'yi mağlûplar safında bıraktırarak 

m kalan arazinin de taksimi emelleri. 

Bu harb sonunda Türkler yenilmemeye ka
rar verine?, de mâsunı Anadolu'ya Yunanlıların 
musallat edilmesi. 

Bu olayları, evvel ve ahırını alarak tarih 
boyu sıraîıyabilirsiniz. Ve bunları aynen göre-
ce'koini::. 

Bu sebeple bugün de Türkiye'yi böyle bula
caklarını zannedenleri 40 senelik bir Atatürk ve 
çocukları idarecinden sonra mutlak aMatmaya 
ve hüsrana uğra maya mecburuz ve vazifeliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
No dünkü Kıbrıs hâdisesi, no bugünkü gü

lüne Ermeni isteklerini veya Kürt hâdisesini, 
no de yarın yeniden tahrik ve teşvik ile bâzı 
Arap komşularımızın Hatay isteğinin takrarını 
biz asla artık olağan ve tabiî hâdiselerden say
mıyoruz vo böyle kabul etmiyoruz. Hükümeti
miz şüphe yok ki, İngiltere'de basılmış yeni ta-
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C Senatosu B : 72 
bılı Kürtler ve Kürdistan kitabını almış, tetkik 
ettirmiş ve içersindeki haritaları da görmüş ve 
gerekli tedbirleri almaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bana göre, bugün silâhsızlanmadan, tek 

dünyadan, insanlık ideallerinden bahsedildiği 
bu sırada maalesef bâzı sinsi ellerce tarihin te
kerrür çarkı da yine döndürülmek üzere zor
lanmakta ve ısıtılmaktadır. Hangi sulhtan, 
hangi insanlıktan, hangi müessir Birleşmiş Mil
letler aksiyonundan bahsedeceğiz ? 

Dünyada henüz sulh oldu mu? Ve kolay 
olacak mı ? 

İstiklâlleri için harbedilen milletler istiklâ
le kavuştu mu1? Kavuşturuldu mu? 

Büyük dostumuz Almanya birleştirilebildi 
mi, ıstırapları dindirilebildi mi? Yoksa aksine 
bir taraftan Birleşmiş Milletler masasında otu
rulurken diğer taraftan her biri gelecek 3 ncü 
dünya harbinin yararlı stratejik mevkilerini 
elde etmekle mi meşguldürler? Bunu olaylar
la aynen görüyoruz ve takibediyoruz. Bu se
beplerle, bizim dış politikamızın, daima Ata
türk yolundan ayrılmaması, iç olaylarımızı dai
ma büyük insanın zihniyet ışığı altında dış 
olaylarla birlikte ahenkli olarak mütalâayı ön-
plâna almış olması ve Türk dış politikası bâzı
nın her zaman «Yurtta sulh Cihanda sulh» de
mekle beraber, gerekirse iktisadi durum aleyhi
ne de olsa, jeopolitik mevkiimiz icabı kuvvetli 
bir silâhlı kuvvetlere istinadettirilmesi bugün 
de ve yarın da zaruridir. Ve mecburi olacak
tır. Bence değişmez, Ata'dan kalması «ordu 
millet»1 sözü de buradan gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Cümlemizin memnuniyetini mucibolan Hükü

metimizin ciddî tedbirleri meyanmda hiç ol
mazsa bir kısmını görmekle ben de yakın za
manda sizler gibi müteselli olacağım. Bu se
beple görmek istediğim bâzı maddeleri, bir yar
dımcı olabilmem vasfı ile, huzurlarınızda bir 
temenni mahiyetinde arz ettikten sonra sözle
rime son vereceğim, takdir buyurursunuz ki, 
gönlün ve millet sevgisinin hududu yok. Bu
gün içn yine biraz aşırıları varsa nedametsiz 
yarına tehiri de elbette ki mümkündür. Ve 
bunu da hürmetle karşılarım. Bekledikerim ve 
mütevazi dileklerim şunlardır : 

1. Patrikhanenin teftişi yapılmış veya ya
pılmaktadır. 
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2. Yüksek salâhiyetinizle Patrikhaneyi da

nışmalara ve karşılıklı münakaşalara meydan 
vermeden 24 saat içerisinde hudut dışı edebile
ceğiz ve bunda kararlıyız... 

3. Bu saatten itibaren yurdumuzda Yunan 
tebaalı bir tek kişi kalmamıştır. Veya şu saat
ten itibaren kalmıyacaktır... 

4. Millî iktisadiyatımızı sömürmek üzere 
Yunanistan'dan Türkiye'ye doğru uzatılmış 
olan emici borular kesilecek ve tıkanacaktır. 

5. Millî güvenliğimiz ile ilgili İmroz ve 
Bozca adalardaki serbest ve sömürücü kaçak
çılık önlenmiş ve buralarda kuvvetli askerî üs
ler ve kontroller sağlanmış ve Rum vatandaş
larımızın Türkçe tedrisatına başlanmıştır. 

6. Yunanistan'la her türlü iktisadi ve tica
ri alış - verişimiz kesilmiş, ancak icabında bir 
masaya oturup karşılıklı konuşma imkânını sağ
lamak üzere şimdilik yalnız siyasi ilişkimiz de
vam etmektedir. 

7. Birleşmiş Milletlere resmen yaptığımız 
ve yapacağımız müracaat da Akdeniz'de bozu
lan adalar muvazenesinin sağlanması ve bura
da büyük kıyılara sahip müttefikimiz İtalya ile 
Türkiye haklarının yeniden ele alınması ve 
yurdumuza karşı yakın mütearrız emellerin 
bertaraf edilmesi teklif olunmuş veya olunacak
tır. 

8. NATO ile ve müttefiklerimiz ile her tür
lü ilişkilerimiz yine baki kalmak şartiyle ge
çirdiğimiz son acı tecrübelerden de ders ala
rak; tamamen yerli malzeme ve yerli silâhla
rımızdan müteşekkil mevcut üç ordumuza ilâ
veten bir 4 ncü ordunun teşkili ve buna da 
kuvveti bugün pekâlâ kâfi gelen Jandarma Teş
kilâtımızın çekirdek teşkil etmesi düşünülmüş 
ve bu maksatla; askerî fabrikalarımız 24 saat
lik vardiyalarla seferber edilerek, deniz tez
gâhlarımız da aynı faaliyetle işe koyularak ge
rekli yerli silâh, araç ve cephanesinin ikmali 
sağlanmakta ve sefer stokları ikmal olunmak
tadır. 

9. Güneyimizde cereyan eden hâdiseler ve 
nıuihtemel oyunlara karşı bu bölge şu büyük 
kuvvetlerle emniyete alınmıştır ve daha da 
alınmaktadır. 

10. Millî Güvenlik Kurulumuz ile devamlı 
işbirliğini sağlamak üzere Müşterek Meclisimiz
den bir yeni komisyon teşkili istenecek ve bu 
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komisyon marifetiyle oradan gelecek teklifleri 
süratle, gereği gibi kanunlaştırma imkânları 
kolaylıkla sağlanacaktır. 

11. Bir genel savaş haline karşı akar ya
kıt stoklarımızın ikmali için bâzı tasarruf ted-
bilerine girişilmiş ve girişilecektir. 

.12. Bütün hazırlıkların kısa zamanda ta
mamlanması için şimdilik Millî Savunma Ba
kanlığı adına bütçede şu kadar ilâveyi sizlere1 

teklif ve kabulünü istirham edeceğiz. 
Bunlara mümasil kesin kararlı aksiyoııel 

teklifleri Sayın Hükümetten memnuniyetle bek
liyoruz. 

Çünkü muhterem arkadaşlarım, aeıkea ifa-
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de edeyim ki mevcut malûmatımız ve, istihbarı
mız odur ki, Temmuz ve Ağustos ayları bir em
rivaki için hası mi arımı zca seçilmiş aylar olabi
lecektir. Bunun sebebi de yeni bir kış mevsi
mi basmadan evvel oradaki son Türk muka
vemetinin de kırıhnasıdır. Ayrıca 2 nei ola
rak da Türkiye'yi mücadeleli bir seçim kam
panyası içinde hasmımızın yakalamak niyetidir. 
Bu sebeplerle1 kararlı Hükümet ve kararlı Mec
lisimize hazırlıklarında şimdiden muvaffakiyet
ler temennisi ile cümlenizi beni dinlemek lût-
funuzdan dolayı teşekkürle ve hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Özgüneş ile Sa
yın Mustafa Deliveli arkadaşlarımızın sor
dukları sözlü soruları geri istiyen birer dilek
leri vardır. Ittılaınıza arz ediyorum. 

./. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Silâhlı Kuvvetler men
suplarının terfilerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/311) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Genelkurmay Başkanı Sayın Orgeneral Cev

det Sunay'ın Danıştaym bir kararı dol ay isiyle 
Başbakanlığa yazmış olduğu mektuba mütedair 
sözlü soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Hatay 
Mustafa Deliveli 

BAŞKAN — Çeri verilmiştir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
Özgüneş'in, Atina Büyükelçiliğimizde vııkubul-
eluğu bildirilen olaylara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/282) 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gündemin sorular bölümünün dördüncü sı

rasında bulunan sözlü sorum, ilgili bakan ta
rafından bütçe görüşmeleri esnasında cevap

landırılmış, bahse konu olan sefir de görevin
den alınmıştır. 

Bu durumda sorumun yeniden cevaplandı
rılmasına lüzum kalmadığından gündemden çı
karılmasını saygılarımla rica ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 
Bir takrir vardır, ıttılaınıza arz edilecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanunların sözlü sorulardan 

önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Bütçe ve Plân Komisyonu Başkam 

Osman Zeki Gümüşoğlu 

VASFİ GERGER (Urfa) 
hinde söz istiyorum efendim. 

Takririn aley-

BAŞKAN — Buyurunuz. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar

kadaşlar, -'dikkat nazarlarınızı çekmişse, gün
demdeki sorular aylardan beri gündeme girer, 
çıkar. Ve Çarşamba günleri için de gündemdeki 
soruların görüşülmesi karar altına alınmıştır ve 
bu suretle de Hükümet üyeleri teşrif buyur
muşlardır. Bir murakabe sistemi olan bu so
ruların bir hikmeti vücudu yoksa bir karar ve
relim gündemden hepsini çıkaralım, mesele 
kalmaz. Yoksa aylardan beri üyelerin sıra 
bekliyen sorularını bugün, lütfetsinler önerge 
sahipleri, görüşelim. Hükümet de lâzımgelen 
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cevaplarını Yüksek Senatoya arz etsin. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Sorulara davam ediyoruz. 

,9. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, Türkiye Söker Fabrikaları A.O. 
ile pancar müstahsili arasında akdedilen muka
veleye dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/274) 

BAŞKAN - - Sayın Ueuza.1? Buradalar. Sayın 
Sanayi Bakam? Yok. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

4, — Cumhuriyet Senatosu M unla Üyesi Mu
afla A.karca'nm, palamut mahsulünün-değerlen
dirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarım Bakan
larından sözlü sorusu (6/275) 

BAŞKAN — Sayın Akarca? Yoklar. Bir de
faya mali3U3 olmak üzere gol02ek birleşime kal
mıştır. 

5, — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'nın, il:.i sene içinde çıkarılması za
ruri olan t emri kanunlara dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/276) 

BAŞKAN — Savın Akarca? Yoklar. Bir de
faya malım? olmak üzere gelecek birleşime kal
mıştır. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz Inceoryu'nun orta öğretimde uygulan
makta iken kallınlan tek dersten borçlu olarak 
bir üst sınıfa- devanı hakkına dair Millî Eğitim 
Balkanından sözlü sorusu (6/277) 

BAŞKAN — Savın înccoğlu? Buradalar. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı? Buradalar. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, buyurun. 

MÎLLÎ EÖİTİM BAKANI ClHAD BİLGE-
HAN (Balıkosir Milletvekili) — Müsaade rica 
ediyorum. Ben kanun tasarısı görüşülecek diye 
sözlü aoruları .getirmedim. Diğer sorulara geçil
sin. geldiği zaman covap vereyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'ın, 1961 yılı pancar mahsulüne 
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zam yapılıp yapılmadığına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/278) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal buradalar. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sorumu ge

ri alıyorum efendim. 
BAŞKAN — Soru geriverilmiştir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
KöksdYm, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

BAŞKAN — Sayın Koksal buradalar. Baş
bakan adma soruva cevap verecek kimse var mı? 
Yok. Gelecek birleşime kalmıştır. 

.9. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rıfat Özdcs'in, Beniz Nakliyat Genel Müdürlü-
nüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/231) 

BAŞKAN — Saym Özdeş? Yok... Sayın 
Ulrn'tırma Bakanı? Yok. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Ünal'ın, yurt dışına çıkan Bakanlara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

BAŞKAN — Saym Önal? Yok1 ar. Başbakan 
adına cevap verecek Yok. Gelecek birleşime kal
mıştır. 

İt. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tmıa'nın, bakanlıklarda ne miktar
da yevmiyeli mımur bulunduğuna dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/292) 

•BAŞKAN — Saym Tuna? Buradalar. Baş
bakan adma cevaplandıracak? Yok. Soru gelecek 
birleşime bırakılmıştır. 

1.2. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçinc'nin, ilâç imalâtı yapan müesse
selere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

BAŞKAN — Saym Öztürkçine? Yok. Saym 
A h i et Bakanı? Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

13. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'm, arsa vergilerine dair M atiye Baka-
n:ndan sözlü sorusu (6/296) 

BAŞKAN — Saym Onat? Yoklar. Saym Ma-
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BAŞKAN — Sayın Vasfi Gerger? Burada

lar. Başbakan adına cevap verecek kimse? Yok. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

20. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Halic'in temizlenmesine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/306) 

BAŞKAN — Sayın Rifat öztürkçine? Yok. 
Sayın Bayındırlık Bakanı? Buradalar. Bir defa
ya mahsus olmak üzere gelecek birleşime bıra
kılmıştır. 
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liye Vekili? Yok. Soru gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

14. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'ın, ordudaki sağlık hizmetlerine dair 
Millî Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/297) 

BAŞKAN — Sayın Onat? Yoklar. Sayın 
Millî Savunma Bakanı? Buradalar. Bir defaya 
malısın olmak üzere gelecek birleşime bırakıl
mıştır. 

15. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in. trafik kazalarına karşı alınan 
tedbirlere dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/298) 

BAŞKAN — Savın özden? Bütçe Komisyo
nu top^ntısmda ohduğunıı Başkan1 ık Divanına 
bildirmiş ve Sayın îei^eri Bakanı da bulunma
dığından dolayı gelecek birleşime bırakılmıştır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Edin Somuno^u'nun, 472 sayılı Kanuna dair 
Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanların-
dan sözlü sorusu (6/301) 

BALKAN — Sayın Somuno*lu? Yoklar. Sa
yın Sağlık ve Sooval Yardım Bakanı? Yoklar. 
Soru gelecek birleşime bırakılmıştır. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nın, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/302) 

BAŞKAN — Sayın Evliya? Yoklar. Sayın 
Ticaret 'Bakanı Yok. Soru gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si A. Nusret Tuna'nın, Milliyet Gazetesinde neş
redilen bir fıkrana dair Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/304) (Görevli) 

BAŞKAN — Saym Nusret Tuna? Buradalar. 
Savın Adalet Bakanı? Yoklar. Soru gelecek bir
leşime bırakılmıştır. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Vrfa Üyesi Vas
fi Gerger'in mevcut kurumlara atanan üyeZerle, 
bu kurumların genel müdürlerinin aldıkları tah
sisat miktarlarına dair Başbakandan sözlü soru
su (6/305) (Görevli) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize gönderilen 
n'inlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından söz
lü sorusu (6'307) 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu izinli bulun
maktadır. Gelecek birleşime kalmıştır. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî İlân Kurumuna 
dair Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanların
dan sözlü sorusu (6/308) 

BAŞKAN — Sora 22 de aynıdır. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Ur fa Üyesi 
Vasfi Gerger'in, 4926 ve 5439 savdı kanunlar 
^ü'sihı ferine dair Millî EHtim Bakanından söz
lü sorusu (6/309) (Görevli) 

B\ŞKAN — Savın Vaafi Gerger? Burada-
V.\ Savın Millî Eğitim Bıkanı Cihat Bilîrehan? 
Halen burada yoklar. Geldiklerinde esasen Ulaş-
L!rmı Bıkanı da teşrif etmişlerdir. Sayın özdeş 
le 'buradadırlar. Ve asru bu suretle geçilm:ştir. 

24. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl E Huğ'un, subay ve astsubaylara verilen 
eVriselik kumaşların dÂkim bedellerine dair söz
lü sorusu ve Millî Savunma Bakanı Hasan Din-
çer'in cevabı (6/310) 

BALKAN — Sayın Celâl Ertug? Buradalar. 
Iz.vm Milî Savunma Bakanı Hasan Dincer? Bu
radalar. Soruyu okutuyorum. 

• 22 . 12 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Savın Millî 

Savunma Bakanı tarafından cevaplandırılması
nı arz ve rica ederim. 
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1. — Subay ve Aastsubaylara verilen elbise- I 

Tik kumaşların dikim bedeli verilmekte midir? 
2. — Silâhlı Kuvvetler mensuplarımız sone

de birkaç üniforma (Mevsimlere ve törenlere 
göre) giymek zorunda olduğuna göre bu elbise
lerin dikim ücreti ne miktardır. Bu üniforma
ların dikim ücreti verilmesi düşünülmekte mi
dir. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Sayın Millî Savunma Bakanı 
Hasan Dinçer. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN 
DİNÇER (Afyon Karahisar Milletvekili) — 
Sayın Başkan, muhterem üyeler, Sayın Celâl 
Ertuğ'un sorularına cevaplarımı arz edece
ğim. 

Subaylara, okuldan mezun oldukları zaman 
bir defaya mahsus olmak üzere 4608 sayılı Ka
nuna göre hizmette giyecekleri dikilmiş olarak 
verilmekte, ayrıca 7471 sayılı Kanunda gösteri
len kıta hizmetlerinde bulunan subay ve astsu
baylar erata mahsus kıyafet kararnamesiyle tes-
bit edilen birer elbise, birer kaput, birer çift 
ayakkabı almaktadır. 

Bunun dışında subay ve astsubaylara kaput 
ve elbiselerin dikilmiş olarak verilmesine veya 
dikiş ücretlerinin ödenmesine mevzuatımız mü
sait değildir. Bütçe imkânsızlıkları karşısında 
bunu sağlıyacak bir tasarı ile de gelmemize im
kân görmüyoruz. Zira bu talebin malî portesi 
ortalama 25 milyon lira tutmaktadır. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler. Astsubay ve subaylarımıza ve
rilmekte olan elbiselik kumaşların dikim ücretle
ri veya diktirilmeleri hususunda sorduğum su
ale sayın Millî Savunma Bakanının verdikleri 
cevaba teşekkür ederim. Bu soruyu vaz'etmemin 
sebebi, bilhassa küçük rütbeli subay ve assubay-
lar senede mavsimlere göre birkaç türlü üni
forma veya elbise giymek mecburiyetinde ol
duklarından, aldıkları kumaşları diktirmek im
kânından bazen maihrum oluyorlar ve kumaşla
rı aldıkları halde diktiremeyip, gene kıyafetle
rini Şanlı Ordumuzun üniformasını kendilerine 
ve millî fahrimize yaraşacak bir şekilde giymeme-
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nin ıstırabı içinde olduklarına şahidolnıuş bulu
nuyoruz. Bu itibarlardır ki, dikimevlerinıizdc 
bu elbiselerin diktirilmesi, zannediyorum ki, 
kanuni imkânlar dahilindedir ve yapılmaktadır. 
IMkimevlcrimizin kapasitesi genişletilerek veya
hut da başka malî formüller bulunmak suretiy
le bu müşkülün halledilmesini Sayın Bakandan 
bilhassa rica ediyorum. Bu konuya eğer bilhas
sa küçük rütbeli subaylara ve astsubaylara yar
dımcı olmak yolunda ilgi gösterirlerse zannedi
yorum ki. kanuni formalitelerin dışında bâzı im
kânların bulunması mümkün olacaktır. Çerçi 
beyanda bulundular yirmibeş milyon lira malî 
portesi tutan bir iştir. Ama bunu bütün subay
lara teşmil etmeksizin kademeli olarak yapmak 
veya başka İmkânlardan faydalanmak hususun
daki alâkalarını tekrar rica ediyorum. Verdik
leri izahattan dolayı teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dinçer. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI HASAN DİN

ÇER (Afyon Karahisar Milletvekili) — Efen
dim, bu mevzuda malî imkânsızlıklar dolayısiy-
le ileri bir teklifle gelemediğimizi arz ve izah 
etmiştim. Kıymetli arkadaşımız bâzı kolaylık
ların gösterilmesinin mümkün .olup olmadığı 
noktasında mütalâamı sordular. Dikimevlerin-
de bu nevi müracaatları dışarıya nisbetle daha 
ucuza mal etmek suretiyle yardımcı bir- rol oy
namamız mümkündür. lîu nevi müracaatları 
daima iyi karşılamaya ve ucuz fiyata diktirin o 
mevzuunda tedbirleri almaya, daima amadeyiz. 
Fakat bunun dışında bir ücret tediyesi imkân
sızlığını arkadaşımın da lütfen kabul edeceğini 
ümidederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet tfnaldı*nm, Podgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/312) 

BAŞKAN — Sayın Ünaldı İktisadi İsler 
Komisyonundadır. Sayın Dışişleri Bakanı teşrif 
etmemişlerdir. Bu sebeple gelecek birleşime1 kal
mıştır. 

26. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kmaytürk'ün, istanbul Bina ve Arazi 
ttiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 
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BAŞKAN — Sayın Kmaytürk? Burada. Sa

yın Maliye Bakanı? Yok. Sözlü soru gelecek so
ru gününe bırakılmıştır. 

27. —• Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme sulan 1965 yılı prog
ramlarına dair Köy İşleri Bakanından sözlü so
rusu (6/317) (İzinli) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan? Yok. Sayın Köy 
İşleri Bakanı? Yok. Sözlü soru gelecek soru gü
nüne bırakılmıştır. 

28. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa DeUveli'nin Danıştay Birinci Başkan
lığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/318) 

BAŞKAN — Sayın Deliveli? Burada. Başba
kan. adına cevap verecek? Yok. Sözlü soru ge
lecek soru gününe bırakılmıştır. 

29. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat Özdeş'in Fransa'dan sipariş edilecek olan 
feribota dair sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Mithat San'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Özdeş.. Buradalar. Sayın 
Bakan.. Buradalar. Soruyu okutalım. Sayın Ba
kan bilâhara teşrif buyurursunuz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sualimin Sayın Ulaştırma Bakam 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. 

Kocaeli Senatörü 
Rifat Özdeş 

Fransa'ya sipariş edileceğini öğrendiğim fe
ribot : 

1. Ne maksatla 
2. Hangi mücbir sebeplerle 
3. Ve ne şartlarla sipariş edilmiştir? 

BAŞKAN — Saym Ulaştırma Bakanı Mit
hat San Buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI MİTHAT SAN 
(Gaziantep Milletvekili) — Saym Başkan, muh
terem senatörler, Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da derpiş edilen Akdenizdeki turistik seferlerin 
bir feribot işletilmesiyle temin edilmesi öngörül
müştür. Bunun için 1964 yatırımlarına 50 mil
yon lira konulmuştur. Feribot yurt içinde yapıl
mak üzere teşebbüse geçilmiş, fakat bu geminin 
bilhassa zamanın kısa olması dolayısiyle, yurt 
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içinde 1966 turizm mevsimine yetiştirilmesi 
mümkün olmadığı tesbit edildiğinden dolayı, fe
ribotun harice siparişi için muhtelif firmalar
dan teklif istenmiş ve bu firmalar arasında en 
uygun teklifi veren Fransız firmasına bu feri
bot ihale edilmiş bulunmaktadır. Bu hususta ya
pılan araştırmalarda bilhassa feribotun evvel
emirde yurt içerisinde yapılması için teşebbüse 
girişilmiş ve yurt sanayiinin kalkınması göz 
önünde tutularak bilhassa bunun memleketimiz
de yapılması üzerinde durulmuş, ancak İstanbul 
Üniversitesi, Gemi tnşaiye mühendisleri, Odalar 
Birliği ve Plânlama tarafından yapılan tetkik
ler içinde arz ettiğim şekilde bunun derpiş edi
len müddet içinde memlekette yapılmasının müm
kün olmadığı tesbit edilmiştir. Tersanelirimiziıı 
bu feribotu ancak 1968 senesi turizm mevsimine 
yetiştirebileceklerini ifade etmeleri üzerine bu iki 
senelik bir gecikmeyi önlemek üzere de bu yola 
gidilmiş bulunulmaktadır. 

Bakanlar Kurulunun 12 . 1 . 1960 tarih ve 
6/4189 sayılı Karariyle bir defaya mahsus olmak 
üzere yurt dışında inşası bu suretle takarrür et
miş bulunmaktadır. Denizcilik Bankası bu iş için 
27 firmadan teklif almış ve bunların içinden ge
rek teknik, gerek fiyat gerekse en kısa zaman
da teslimi taahhüdeden Fransız firması Norman-
di Dübijon'a bu ihale yapılmıştır. Bütün bunlar
dan başka, bilhassa Dübijon firması bize inşa 
edeceği feribotun bedelsiz olarak bütün teknik 
hesap ve resimlerini vermeyi de taahhüdetmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle mütaakıp senelerde 
yapılacak böyle bir feribotun kendi tersaneleri
mizde inşası da imkân dâhiline alınmış bulun
maktadır. 

Teknik şartlar gemi tetkik kurulu tarafın
dan incelenmiş ve muvafık görülmüştür. Bu 
kurulda üniversite, millî müdafaa ve gemi in-
şaiye mühendisleri ve Bakanlık fen heyeti de 
bulunmuştur. Teslim şartı, bu gemi J 966 turizm 
mevsimine yetiştirilmek üzere ihalesi yapılmış
tır. Ödeme şartı ise feribotun maliyeti 3,5 mil
yon dolar takriben 31 milyon lira tutmakta
dır. Bunun % 10 u mukavelenin imzası sırasın
da, % 20 si omurganın konmasında, % 25 i de
nize indirilmesinde, % 45 i de geminin bize tes
liminde yapılacaktır. 

Evvelce de arz ettiğim gibi, bilhassa bu fir
manın seçilmesinde âmil olan en mühim şartlar-
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dan birisi de, bu firmanın bize bu feribotun 
plânlarını bedelsiz olarak vermeyi taahhüdetmis 
bulunmasıdır. Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Özdeş, buyurunuz. 
RİFAT ÖZDEŞ (istanbul) — Muhterem se

natörler; hâdiseyi bu kürsüye getirmekten mak
sadım ; haksız yere ve memlekette yapılması 
kabil olduğu halde, bir zorlama neticesi olarak, 
bu geminin dışarıya sipariş olunduğundan gay
rı, zamanında da yetiştirilmesini temin etmek 
içindir. Maalesef Sayın Bakan kâfi derecede 
tetkikatta bulunmamışlar. Gemi Tetkik Kuru
lunda Gemi inşaat Mühendisleri Odası Murah
hası ve Millî Savunma Temsilcisi bu geminin 
dışarıya ısmarlamasına muhalefet etmişler ve 
muhalefet şerhini vermişlerdir. Bundan evvel 
bu gemiyi dışarıya sipariş etmeden evvel, aynı 
Denizcilik Bankası 12 milyon Türk Lirası mu
kabili bir römorkörü de bir Alman firmasına 
sipariş etmek suretiyle plânlamanın öngördüğü 
ve memleket sanayiinin kalkınması bakımından 
büyük bir desteği olan bir yoldan dışarı çıkmış, 
hattâ Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı Ulaştır
ın'1. Bakanlığına yazdığı bir yazıda, bu kadar 
küçük bir teknenin dahi dışarıya çıkarılmasının 
cinayet ile tavsif edilebileceğini tasrih etmiştir. 

Buna rağmen bu feribot meselesi, plânlama-
cr. derpiş edilen turist gemisi için değil, Türki
ye'de yapılmasına imkân olmıyacak bir geminin 
dışardan sipariş edilmesi için konulmuş bir tah
sisattır. 

Bu, yalnız 196-1 senesine aittir. Nitekim aynı 
Plânlama Dairesi 1964 senesi Mayıs ayında Tür
kiye'de yapılamıyan gemi tipleri dâhil olmak 
üzere dışarıya hiçbir geminin sipariş edilmeme
si kararını almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu geminin dışarı
ya sipariş edilmesinde yegâne esbabı mucibe, 
Sayın Bakanın bildirdiği gibi, 1966 turist mev
simine yetişmesi içindir. Malûmuâliniz bizdeki 
tui'st mevsimi Mayısta başlar 15 Eylülde biter 
ve bütün esbabı mucibe bu firmanın 31 Mayır 
1966 da gemiyi teslim etmesi esbabı mucibesine 
dayanır. Bu geminin, dışardan sipariş meselesi 
evvelâ Denizcilik Bankasının Gemi Tetkik Ku
ruluna turist mevsimine yetişmesi gibi bir es 
babı mucibe ile Norveç'te satılığa çıkarılmış bu
lunan bir hazır gemiyi tetkik ve müzakere etme 
yetkisini istemekle başlar. Bu izahatı verdikter 
sonra yaptığımız araştırmada Denizcilik Ban-
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kasının derhal bir demarj yaparak verdiğimiz 
müsaade yalnız hazır gemi üzerinedir, biz dışar-
da yaptırmak imkânları için müzakereye giri
şebilir miyiz, diye bir suali de vardır. Bu sual 
üzerine Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarının im
zası ile Gemi Tetkik Kurulundan geçmeden ve
rilen müsaade, aynı zamanda salâhiyeti bahşeder 
şekilde bir cevap verilince, derhal dışarıya si
pariş etmek için teklifler başlamıştır. En ucuz 
görülen teklif, en iyi tekliftir belki, bu Fransız 
Firmasmmdır. Almanlar itiraz etmişlerdir. Tet-
kikat yapılmış, gelmiş Aralık ayma iş. JO Ara
lıkta eski Ulaştırma Bakanı Ferit Alpiskender 
Bakanlıktan çekilmiştir. 14 Aralıkta geminin 
dışarı sipariş edilmesi lüzumuna dair Mahmut 
Vural Beyin imzası ile bir yazı Bakanlar Ku
ruluna gitmiştir. Aynı gün kararname çık
mış, Sayın Cumhurbaşkanı Cemal Gürselin 
imzasını havi kararname Türkiye'de, bu 
görülmüş şey değildir, bir gün içinde, bakanlık
tan yazısı gidecek, aynı gün tam bir şekilde ka
rarname çıkacak, bu görülmüş değildir. 

Bu kararnameyi takibettim. Bu kararname 
neşri mecburi olan kararnamelerden değilmiş. 
Aradım, taradım ben bu kararnameyi gördüm. 
Geminin sipariş talebi 14 Aralık 1964, kararna
me tarihi de 34 Aralık 3964 tür. Bu kararname 
mucibince, gemi tetkik kurulunda yapılan mü
zakerelerde Denizcilik Bankacı, ben bunu bu 
kadar kısa zamanda yapamam diyor. Doğrudur. 
Belki yapamaz. Ama ben bir sual soruyorum. Şu 
kürsüde muhterem Heyetinizin huzurunda Plân 
Kanunu geçerken, Gölcülk Deniz Fabrikalarının 
iktisadi Teşekkülü değil ama mütedavil serma
yeli bir yardımcı 'kaynak olması tezini müdafaa 
eden bir arkadaşınızım. Muhterem reylerinizle 
plânlamada bu tadilât yapıldıktan sonra, Gölcük 
Deniz Fabrikaları ilk gemiyi bir sene zarfında 
indirm'iş 1 Mayısta da hizmete girecektir. Ta
mamen bu feribot hacmında ve vasfında olan 
bir gemidir. Takiıbettiğimiz ekonıamik siyasete 
göre böyle bir ihalede Gölcük Deniz fabrikaları 
ben de buna talibim diye çıkmaz. Ama Devlet 
sipariş ettiği için bir defa da Deniz Fabrikala
rına sormak icaibettiği halde, Gölcük Deniz Fab
rikalarına, «Sen bunu yapar mısın?» diye bir 
sual dahi varidolmamıştır. Ben bunu sordum. 
Gölcüfeto niye sarmadınız dedim, efendim biz 
Gölcüğün halini biliyoruz. O şunu da yapamaz 
tarzıoıda bir oevapla karşılaştık. Gölcük'e sordu-
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nuz da, resmen, «Ben bunu bu müddet zarfında, 
yapamam.» diye bir cevap mı aldınız dediğimiz 
zaman sükûtla karşılaştık. 

Şimdi asıl zorlamanın başka (nevi de var. Ge
mi 3,5 milyon dolarlık bir meblâğ. Sırf gemi 
31 Mayıs 1966 günü buraya gelecek diye bir es
babı mucibeye dayanır. Ya gelmezse, işte bu 
nun için kortratlarda bir takım cezai müeyyide
ler konur. Ben kontratı tetkik ettim, muhterem 
senatörler. Bu kontratta, sürat öksikliğindenı do
layı her on gün için bir ceza konur. Teslim müd
deti için de bir cezai müeyyide vardır. Teslim 
müeyyidesinde ki, müddet tolerans 12 haftadır. 
Yani 3 aydır. Ve bütün bu teehhürden mütevel
lit ceza miktarı da, bütün âmiller hesabedildiği 
zaman, sadece 180 bin liradır. 180 bin lirayı 
-ithal edersek 33,5 milyon ile, hali hazırda 13 haf
talık bir teehhür, haşata katıldığı takdirde, bu 
gemi 34 milyon 320 bin liraya sipariş edilmiş 
demektir. Bundan başka Fors Majorlar bu işe 
dâhil değildir. Dahası var; Denizcilik Bankası 
diyor ki, kontratta, gemi inşaası esnasında ben 
istersem bâzı tadilât yaptırabilirim. Bu teahhu-
rü istiyen bir müessese ortaya çıktığı vakit bir
takım tadilât teklif eder. Tadilât karşısında bir 
miktar para tahakkuk eder. Belki ben bunu da
ha iki ay tehir edebilirim. Bu gemi sipariş edil
miş Bundan sonra yapılacak bir iş de yok. Geri 
de alamayız. Ama bu söylediğim hâdiselerin zap
ta geçmesini istiyorum. Ve 31 Mart 1966 bu ge
mi teslim edilmeyip de 12 haftalık tolerans kul
lanıldığı takdirde, yani 31 Ağustos 1966 da gel
diği takdirde, 31 Mayıs 1967 den farkı kalmıya-
calktır. Yani senelik bir teahhüre karşılıktır bu. 
Eğer talih ve Allah müsaade eder de tekrar bu 
kürsüden aranızda bulunmak fırsatını bulursam 
31 Mayıs 1966 da bu suali telkrar sormtk üzere 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI MİTHAT SAN 

(Gaziantep Milletvekili) — Muhterem arkadaş
lar, Saym Rifat özdeş meseleyi esaslı tetkik et
mediğimi buradan ifade buyurmuşlardır. Yanı
lıyorlar. Evvelâ Millî Savunma .mümessili tersa
nenin Full kapasite ile çalıştığını ifade ederek, 
bunu 1965 senesinden evvel yapamıyacağmı ifa
de etmişlerdir. Bu bir takibattır. Bundan sonra, 
27 firma teklif vermiştir. Bunu bir firaıa almış
tır. Elbette ki, diğer 22 firma bağıracaktır. Bü
tün dünyada aded böyledir. Binaenaleyh, Al-
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manlarm buna itirazını tabiî karşılamak lâzım
dır. 

Üçüncü mesele; cezai müeyyide kendilerinin 
söyledikleri gibi değildir. Burada arz edeyim 
Gecikme tazminatını birinci haftanın beher gü
nü için 2 500 franktır. Hafta için değil. îkıneî 
haftanın beher gün için 5 bin franktır. 3 ncii 
hafta dâhil mütaakıp haftaların geçen beher gü
nü için 10 bin fnaniktir. Bir kelime ile ifade ede
yim. Bir aylık bir gecikme, yarım milyon Türk 
lirası eozai bir müeyyide ile burada, mukavelede 
emniyet altına alınmıştır. Arz ederim, efendim,. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın özdeş. 
RÎFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Muhterem Se

natörler, ben mukavelelerin hem Türkçesini, hem 
îngilizcesini okudum. Türkçesinde cezanın tole
ransı uzunluğu dahi yoktur. îngil'izcesinde de 
hafta içindir bu cezalar. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

30. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagil'in, Erzurum'da kar mücadele
si yapılan yollara dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/320) 

BAŞKAN — Saym Alihocagil buradalar. 
Sayın Bayındırlık Bakanı yok. Soru geleceik bir
leşime kalmıştır. 

31. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnaslı'nın, Zonguldak olaylarına dav-
Başbakandan sözlü sorusu (6/321) 

BAŞKAN ~ Sayın Ağırnaalı, yok. Başbakan 
adına cevap verecek .. Yok. Soru gelecek birleşi
me kalmıştır. 

32. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 
Mustafa Yılmaz înceoğlu'nun, telefon şebeke
lerine dair Ulaştırma ve İçişleri bakanlarından 
sözlü sorusu (6/322) 

BAŞKAN — Sayın înceoğlu, burada. 
Sayın Ulaştırma Bakanı, buradalar. Saym 

içişleri Bakanı?.. Yok. Soru sahibi iki bakanın 
bir arada bulunmasını ve o şekilde cevaplandı
rılmasını arzu etmektedir. Gelecek birleşime bı
rakılmıştır. 

33. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Etem Erdinç'in, Simav ilçesi Jandarma Komu
tanına dair Adalet ve İçişleri bakanlarından 
aözlü sorusu (6/323) 
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BAŞKAN — Sayın Erdinç, buradalar. Sa- 1 

yın içişleri ve Adalet Bakanı yoklar. Gelecek 
birleşime kalmıştır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanı, geldiler. Sayın 
tneeoğlu'nun ve Sayın özdeş'in sualleri var. 

RlFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Senato tahki
katına girdiği için sorumun görüşülmemesini arz 
vo teklif iederim. 

BAŞKAN — Sorunuzu geri mi alıyorsunuz? 
RÎFAT ÖZDEŞ (Kocaeli) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın Rifat Özdeş, Deniz Nak

liyat Genel Müdürlüğüne ait sorusunu geri al
mıştır. 

Sayın Vasfi Gerger'in ayrıca bir sorusu var
dı, Millî Eğitim Bakam tarafından cevaplandı
rılacaktır. 

6. —- Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi M. 
Yılmaz înceoğlu'nun ortaöğretimde uygulanmak
ta iken kaldırılan tek dersten borçlu olarak bir 
üst sınıfa devam hakkına dair sözlü sorusu ve 
Millî Eğitim Bakanı Cihat Bilgehan'ın cevabı 
(6/277) 

BAŞKAN —•• Soruyu okuyoruz. 

16 . 9 . 1964 
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 

Ankara 
Aşağıdaki sözlü suallerin Sayın. Millî Eği

tim Bakanınca cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygıyla arz ederim. 

Afyon Senatörü 
M. Yılmaz Inceoğlu 
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2. Geçen sene borçlu gecen öğrenci adedi

nin ne olduğunun? 
:>. Borçlu geçenlerden üst sınıfta muvaffak 

olamıyanların adedinin borçsuz geçenlere nis-
betle muvaffakiyet derecesi ve her ikisinin % 
nisbeti ne olduğunun? 

4. Bir dersten sınıfta kalan öğrenci moral 
çöküntüsü sebebiyle daha ziyade isteksizliğe ve 
haylazlığa sevk edilip edilmiyeceğinin? 

5. İstatistiklere göre bir dersten sınıfta ka
lan öğrencilerin aynı sınıfta iki sene okumakla 
doğrudan doğruya geçen öğrencilerden daha 
fazla not alamadıklarının yani daha iyi yetişme 
bakımından bir fayda temin edilip edilmediği 
hesaba katılmış mıdır? 

6. Bilhassa ortaokul son sınıfta bir dersten 
ikmale kalmış öğrencilerin bir yıl okul dışında 
bırakılmaları çocukları aylaklığa, kötü huylara 
alışmaya ve nihayet tahsilden soğumaya sevk 
edip etmiyeceğinin? 

7.. Bu yüzden çocuk ailelerinin üzüntü ve 
ıstıraplarının, ve eğitim masraflarının ne olaca
ğının ve millî istihsal gücünden bir yıl zarar 
görüleceğinin ve okuldan atılmak suretiyle is
tikbali söneceklerin hesaba alınıp alınmadığı
nın? 

8. 1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunun âmir 
hükmü ve Anayasa hilâfına olarak imtihan Yö
netmeliğinin tümü vaktiyle Resmî Gazete ile 
ilân edilmeden tatbik edilegelmekte iken; son 
yapılan değişiklikte; evvelce tümü ilân edilme
miş olmasına istinaden halen ilân edilmemiştir. 
Bu fiilî durum muvacehesinde hukukan İmtihan 
Yönetin eliğinin son yapılan değişikliklerle bir
likte tümünün yürürlükte sayılmasına imkân 
olmadığı, ancak müktesep hakların saklı kal
ması mümkün olduğu halde, günlerden beri 
matbuatta neşredilen yazılarla uyarmalara rağ
men Bakanlığın binlerce çocuk velisini idari' 
dâva açmaya sevk edecek şekilde direnmeleri
nin sebep ve saikinin ne olduğu? 

9. Bu sebeplerle bu sene bir dersten geçe
cek kadar not alarnıyan öğrencilerin geçen sene 
olduğu gibi üst sınıfa borçlu olarak geçmeleri 
düşüniilüp düşünülıniyeceğinin ? 

10. Yazılı sınavlara öğrencinin itiraz hakkı 
bulunduğu halde sözlü sınavlara (modası geç
miş çok eski bir usule uyularak) bu imkândan 
mahrum edilmesi hak ve adalete uygun olmadı
ğından, yabancı dilden üniversite giriş ve sair 

Bugün Batı ülekelerinde sınıfta kalma diye 
bir kavram itibarını kaybetmiş; yerini dersten 
geçme veya dönmeye terk etmiş olduğu, bizim 
ortaöğretimde ise bir dersten geçecek kadar not 
alarnıyan bir öğrencinin üst sınıfa borçlu ola
rak geçmesi yıllardan beri tatbikedilen bir usul 
olduğu halde, âni olarak bu usulün kaldırılmış 
olması sebebiyle bu sene 68 196 öğrencinin tek 
dersten sınıfta kaldıkları duyulmuştur. Öğren
cilerin daha sıkı çalışmalarını teminen konulan 
bu usul 1964 ders yılı başlarında ilân edildiği
ne göre bu usulün muvaffak oldu sayılabilınesi I 
için bir dersten sınıfta kalanlar adedi geçen se- 1 
ne bir dersten borçlu geçenlerden nisbet itiba- \ 
î'iyle çok az olması lâzımdır. Bu itibarla : 

1. Bu sene ortaöğretimde sınıfta kalan öğ- I 
renci adedinin ne olduğunun? j 

— 790 



C Senatosu B : 72 
müsabaka imtihanlarında olduğu gibi orta ted
risatta da yazılı imtihan yapmak mümkün -ol
duğu halde sözlü imtihan kabul edilmekle bu 
hususta vukubulan itiraz ve şikâyetleri ve her 
hangi hissî bir hareketin önüne geçilebilmesi 
için, yabancı dilden de yazılı veya kısmen ya
zılı, kısmen sözlü usulün ve itiraz halinde tek
rar imtihan etme usulünün düşünülüp düşünül
mediğinin? 

11. öğrencilerimizin kötü huylardan sakın
maları ahlâki bakımdan çok daha mükemmel 
yetiştiritebilmeleri ye* verimin artırılabilmesi 
için ne gibi tedbirler düşünülmekte olduğunun; 
okul dışında da kontrol imkânları araştırılıp 
araştırılmadığının ? 

12. Bu maksatla yapılan şikâyet ve tenkid-
ler haklı görülerek 1964 ders yılında liselere 
moral eğitimi namı altında ahlâk kaidelerini 
öğretecek bir ders konulacağı ve ortaokul üçün
cü sınıflarda da din 'dersi okutulacağı; sözlü 
sorumuza cevaben Senato kürsüsünden sabık 
Millî Eğitini Bakanımız tarafından söylendiği 
halde bu dersin geçen sene ne sebeple konulma
dığının ve bu sene konulup konulmıyacağınm? 

1.3. Bugün millî eğitim ve • öğretimde mu
vaffak olan Batı ülkelerinde moral eğitimine ne 
dereceye kadar önem verildiğinin ; Batı ülkele
rindeki başarı nisbeti ile bizdeki başarı nisbeti 
arasındaki fark ve sebeplerinin neler olduğu
nun sözlü olarak cevaplandırılması arz ve' rica 
olunur. 

BAŞKAN — Soruokundu. Sayın Cihat Bil-
gehan, buyurun. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANİ CİHAT BÎLGE-
HAN (Balıkesir Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu konu hakkında Bakanlıkta ha
len bâzı çalışmalar mevcuttur. Bendeniz bu ça
lışmaların neticesini aldıktan sonra arzı cevabet-
mek üzere mehil verilmesini istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Ne kadar mehil istiyorsunuz, 
Sayın Bakan? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI CİHAT BİLGU-
HAN (Devamla) —-15 gün kadar lütfederseniz 
efendim. 

BAŞKAN — Mehil verilmiştir, efendim. 
(Reye koy, sesleri) Reye mi koyalım, efendim? 
Mehil verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21. 4 . 1965 0 : 1 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI CİHAT BİLGE-

HAN (Devamla) — Teşekkür ederim. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas
fı Gerger'in, 1926 ve 5439 sayılı kanunlar hü
kümlerine dair sözlü sorusu ve Millî Eğitim Ba
kanı Cihat Bilcjehan'ın cevabı (6/309) 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
4926 ve 5439 sayılı kanunlar hükümlerine 

göre öğretmenlerle taşra teşkilâtında maaşlı veya 
ücretli memur olanların. Millî Eğitim Bakanlığı 
Merkez Teşkilâtında çalıştırılmaları usulünün 
Haziran 1964 tarihinden itibaren düzeltileceği 
hakkındaki Bakanın Cumhuriyet Senatosunda 
vâki beyanları üzerine bu uygulamada ne gibi 
bir salâh temin edildiğinin Millî Eğitim Bakanı 
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini saygılarımla arz ve rica ederim. 

17 . 12 . 1964 
Urfa Senatörü 
Vasfi Gerger 

BAŞKAN" — Sayın Millî Eğitim Bakanı Ci
hat Bilgehan, buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI CİHAT BİLGE
HAN (Balıkesir Milletvekili) — Muhterem ar
kadaşlar, Sayın Vasfi Gerger'in sözlü sorularına 
arzı cevabediyorum. Merkez Teşkilâtından 27 
öğretmenin üzerindeki 5439 sayılı Kanun hük
mü kaldırılarak mesleklerine iade edilmiş ve 
yerlerine memul' tâyin edilmiştir. Çocuk kütüp
hanelerinde 5439 sayılı Kanuna göre çalışan 43 
öğretmen öğretmenliğe dönmüş ve yerlerine me
mur atanmıştır. Millî eğitim müdürlüklerinde 
5439 sayılı Kanuna göre memur şeklinde istih
dam edilen 21 öğretmen, mesleklerine dönmüş ve 
yerlerine memur tâyin edilmiştir. 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Soru sahibi Sayın Vasfi Gerger 
buyuran. 

VASFİ GERGER (Urfa) — Muhterem ar
kadaşlarım; Sayın Bakanın cevaplarına şükran
larımı arz ederim.. 

Demek oluyor ki, eski Millî Eğitim Bakanı 
Sayın Öktem Cumhuriyet Senatosunda bu me
sele hakkında beyanatta bulunurken «Haziran
dan itibaren bu durumu giderteceğiz» vâ'dinde 
bulunmuşlardı. Ve bu vaitlerinin tarihi 
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21 . 1 . 1964 tü. Şimdi Sayın Bakanın verdiği 
rakamlar, itiraf etmek lâzım gelir ki, tatminkâr 
değildir. Sayın Bakanın burada o günkü zapta, 
verdiği beyana göre bunların adedi öğretmen 
olup da merkez teşkilâtında çalıştırılanların sa
yısı 400 küsurdur, buyuruyorlar. Diğerlerinin 
de sayısı 300 ün üstündedir. Şu halde, öğret
men olup da yine merkez teşkilâtında çalışan ve 
okulların öğretmensiz kalmasını icabettiren du
rum ehemmiyetle devam etmektedir. Ben yeni 
Bakandan bilhassa bu işe ciddiyetle el koyma
sını ve bu önümüzdeki ders yılında alınacak 

21. 4 .1965 0 : 1 
tedbirlerle bunun kökünden kaldın]masını bil
hassa istirham ediyorum. Bu hem hizmetin ifası 
bakımından şayanı dikkat bir durum arz eder, 
hem açıkça itiraf etmek lâzım gelir ki, öğretmen
ler camiasında da huzursuzluk tcvlideden bir 
durumdur. Sayın Cihat Bilgehan'dan cidden 
ümitvar bulunduğumuz için kendilerinin yeni
den bu işi ele alarak, bizi tatmin edeceğine ve 
nihayet kendi Bakanlığının mensuplarını tat
min edeceğine itimadediyonım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

7. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

BAŞKAN — Tüzük gereğince bir defa gö 
rüşülen işlere geçiyoruz. 

1. — I dahi Hayvanat Kanununun 5883 sa
yılı Kanunla değişik 35 nci maddesine bâzı hü
kümler eklenmişine dair 7454 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılması hak
kındaki kanun tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Ana
yasa ve Adalet ve Tarım komisyonları raporları 
(31 ili et 31eclisi 1/435; Cumhuriyet Senatosu 
1/491) (S. Sayısı : 570 e ek) 

BAŞKAN 
ediyorum. 

- Bir önerge var, ıttılaınıza arz 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıya ismi çıkarılan (570 e ek) sıra sayılı 

kanun tasarısı tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak önce
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Y. 
A. Nusret Tuna 

Kanunun ismi : 
Islahı Hayvanat Kanununun 5883 sayılı Ka

nunla değişik 35 nci maddesine dair 
BAŞKAN — Gelen kâğıtlar meyanında 

21 . 4 . 19G5 tarihinde dağıtılmıştır. Gündeme 
alınması hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

Öncelikle görüşülmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyeııler... Kabul edil
miştir. 

Komisyon! Sayın Tuna lütfen yerinizi alınız. 
Hükümet burada mı? Tarım Bakanlığını temsil 

eden arkadaş yok. Gelecek birleşimde görüşüle
cektir. Hükümet yoktur. 

2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet 31eclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet - Senatosu 
31 alî ve iktisadi İşler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları (Midei Bleclisi 1/709; Cumhu
riyet Senatosu 1/498) (S. Sayısı : 603) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir daha vardır efendim, 
onu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
((503) sıra sayılı kanun tasarısının öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Kom. Bşk. Y. 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Kanunun ismi : 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu

nunun 34. ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı 

BAŞKAN —• Kanunun öncelikle görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyon? Burada, Sayın Maliye Bakanı? 
Buradalar. 

Raporun okunması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Okunmasını arzu edenler lütfen işa-

(1) 603 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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ret buyursunlar... Okunmamasını kabul edenler... ı 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen-
ler?.. Yok. İvedilikle görüşülmesi hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Markez Bankası Kanunu
nun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — 1715 sayılı Türkiye Cumhuri
yet Merkez Bankası Kanununun 24 . 2 . 1961 
tarihli, 260 sayılı Kanunla değişik 34 ncü mad
desinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : I 

2. Banka, miktarı cari yıl genel bütçe öde- I 
nekleri toplamının yüzde onunu geçmemek üze- I 
re Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı açar. I 
Bu avans hesabına uygulanacak faiz hadleri ile I 
genel ekonomik durum göz önünde tutularak I 
kullanılacak avans nisbeti Maliye Bakanlığı ile I 
Merkez Bankası arasında kararlaştırılır. I 

Bankanın bu avans karşılığında yapabilece- I 
ği emisyon miktarı hecabm borç bakiyesini ge- I 
çemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde I 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. I 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti- I 
yen olmadığına göre, maddeyi oyunuza sunuyo- I 
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

Kanunun tümü üzerinde konuşmak istiyen I 
var mı?.. Yok. Tümünü oyunuza sunuyorum. I 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil- I 
mistir. Açık oylarınıza sunulacaktır. I 

3. — 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuru- I 
lu§ kadroları Kanununa ek kanun tasarısının | 
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Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Milli Eğitim ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (Millet Meclisi 1/568; Cum
huriyet Senatosu 1/505) (S. Sayısı: 601) (1) 

BAŞKAN —• Bir takrir daha vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin ikinci görüşülmesi yapılacak işler 

kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(604) sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Kom. Bşk. 
O. Z. Gümüşoğlu 

Kanunun ismi : 
5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kad

roları Kanununa ek kanun tasarısı 
BAŞKAN — Kanunun öncelikle görüşülme

si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Büt
çe ve Plân Komisyonu gerekçesinin okunması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını 
arzu edenler... Arzu etmiyenler... Okunmaması 
kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyenler?.. Yok. Madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş kad
roları Kanununa ek Kanun 

MADDE 1. — 4936 sayılı Üniversiteler Ka
nununun 2 nci maddesi uyarınca, İstanbul Üni
versitesinde açılan Eczacılık Fakültesine ait ili* 
şik (1) ve (2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolar 
5247 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellere eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 5247 ve 7161 sayılı kanunlara 
bağlı (1) ve 5247 sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı 
cetvelin, Tıp Fakültısi başlığı altındaki bölüm-

(1) 604 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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lerde bulunan kadrolardan, ilişik (3) ve (4) sa- I 
yılı cetvellerde yazılı kadrolar çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen?.. Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 5247 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin (Yönetim işleri) başlıklı kısmın
dan, ilişik (5) sayılı cetvelde gösterilen kadro 
çıkarılmış ve yerine bu kanuna bağlı (6) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolar eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen?.. Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — İstanbul Üniversite
si, Eczacı Okulu mezunları, bu kanun yürürlü
ğe girdikten sonra, Eczacılık Fakültesi mezun
larına tanınacak haklardan faydalanacağı gibi 
Eczacılık Fakültesi mezunları da, bu Üniversi
tenin Eczacı Okulu mezunlarına, özel kanun, 
tüzük ve yönetmelikler ile tanınan haklardan 
faydalanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yayımı 
tarihinde, ilişik (3) ve (5) sayılı cetveldeki 
kadroları işgal edenler (1) ve (6) sayılı cetvel
lerde yazılı kadrolar, hiçbir işleme tabi olmak
sızın atanmış sayılırlar. Bunların bu kanunun I 
yürürlüğe girdiği aya taallûk eden aylıkları, 
eski tertiplerinden ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen var m i l . Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Eczacılık Fakültesi 
organları, bu kanunun yayımını t&kibeden 15 
gün içinde, 4936 sayılı Kanunun 27 . 10 . 1960 
tarihli ve 115 sayılı Kanunla değişik hükümle
rine göre seçilir. Ancak Senato üyelerinin seçim I 
süreleri Senatonun seçim dönemi sonunda biter. I 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yen var mı?.. Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyo- I 
ram. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul I 
edilmiştir. I 

21. 4 .1965 0 : 1 
GEÇÎCÎ MADDE 4. — Tıp Fakültesi profe

sörlerinden, Eczacı Okulunda öğretim ile görev
lendirilenler, bu kanunun yayımından sonra da 
görevlerine devam eder. Eczacılık Fakültesi, 
profesörler sayısı (5) i buluncaya kadar, Fa
külte Kurullarına katılırlar. 

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

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti-
yeni.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyent. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-i. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, İçtüzüğün 17 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında İçtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (2/153) (S. Sayısı: 560) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu? 
Anayasa ve Adalet Komisyonu Sayın Başkanı 
buradalar, Sayın Sarıgöllü buradalar. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporunu oku
tuyorum. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender 
Cenap Ege'nin, Cumhuriyet Senatosu içtüzü
ğünün 17 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki teklifi Cumhuriyet Senatosu Başkanlığın
ca 15 Ocak 1965 tarihinde komsyonumuza tevdi 
buyurulmakla komisyonumuzun 24 Şubat 1965 
tarihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Cumhuriyet Senatosu içtüzüğü
nün 17 nci maddesinin tadili ile Dışişleri Ko
misyonundan ayrı 11 üyeli bir Turizm ve Tanıt
ma Komisyonunun kurulmasını öngörmektedir. 

j (1) 560 sıra sayılı basmayazı tutanağın so-
I nundadır. 
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Teklif, üç senelik tatbikat neticesinde iki 

ayrı Bakanlığa ait bu komisyonun çalışmaları
nın arzu edilen verimlilikte olmadığı gerekçesi
ni ileri sürmekte ve millî bir dâva olarak tu
rizm endüstrisine temas etmektedir. 

II - Komisyonumuz, teklifin Dışişleri, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonunun üç yıllık tat
bikatta arzu edilen verimi veremediği gerekçe
sine iştirak edememiş hattâ bu komisyonun 
kendisine mevdu işleri zamanında ve hassasi
yetle neticelendirdiğine kanaat getirmiştir. 

Turizm endüstrisinin memleketimiz için 
önemli olduğu fikri komisyonumuzca da hara
retle benimsenmiş ve fakat bu fikrin neticesi
nin Dışişleri Komisyonundan ayrı Turizm ve 
Tanıtma Komisyonu olmak üzere yeni bir ko
misyon kurulması zarureti doğurduğu fikrine 
katılmak mümkün olamamış mevcut Dışişleri, 
Turizm ve Tanıtma Komisyonunun turizm ala
nında teklif gerekçesinde belirtilen hassasiyetle 
ve vukuf ile çalışacağı inancı hâkim gelmiştir. 

III - Diğer taraftan, Genel Sekreterlik ta
rafından verilen malûmat muvacehesinde, bahse 
konu komisyona 4 yıllık çalışma devresinde 29 
tasarı ve 1 teklifin gelip neticelendirildiği, bu 
29 tasarıdan altıda beşinin Dışişleri Bakanlığı
na aidolduğu böyle ayrı bir komisyon kurulur
sa senede ancak bir ile iki defa toplanacağı 
neticesine varılmıştır. 

Bu esaslar muvacehesinde teklif benimsen
memiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere 

21. 4.1965 O : 1 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ayplın 

0. 8. Sarıgöllü 
Kâtip 

Kastamonu 
A..N. Tuna 

Bursa 
Ş. Kayalar 

Konya 
M. Obuz 

(Bu raporda Sözcü) 
Uşak 

K. Coşkunoğlu 
Ağrı 

S. Türkmen 

Çanakkale 
İV. Attan 

Sivas 
R. öçten 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde gö
rüşmek istiyen var mı? Yok. Komisyon rapo
runu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.-.. Teklif redde
dilmiştir. 

Gündemimizde başka görüşüleck iş kalma
mıştır. Yalnız açık oylama devam etmektedir. 
Neticesini alıp tefhim ettikten sonra birleşimi 
kapatacağım.. 

Açık oylamaya oylarını kullanmıyan arka
daşımız var mı? Yok. Oylama muamelesi bit
miştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nunun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkın
daki kanun tasarısının açık oylamasına (95) üye 
katılmış, (91) kabul, (4) çekinser. Salt çoğun
lukla kanun kabul edilmiştir. 

Gündemimizde başka görüşülecek konu kal
madığı cihetle 27 . 4 . 1965 Salı günü saat 
15.00 de toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanış saati : 16,40 
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Türkiye Uumnurıyet Ivîerkez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 

kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Sakıp öna) 
AFOYON KARAHISAE 
Mustafa Yılmaz Ince-
oglu 
"Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılm ıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
95 
91 

0 
4 

87 
2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Ilalit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Sedat Çu'mralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin \ % \ 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUĞLA 
Haldun Meııteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN. 
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Osman Koksal 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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BURSA 
Baki Güzey 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu (t.) 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroglu 
Hıfzı Oğuz Bokata 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 

BALIKESÎR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçudğlu 

0. Senatosu B : 72 21. 4 .1965 0 :1 
[Çekinserler] 

İSPARTA 1 
Mustafa Gülcügil | 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya kattlmty anlar] 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğiu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil (B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Uağlı 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Bansmoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Raww 

ERZURUM 
Sakıp Ilatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

[Açtk ü 
İstanbul 
Tekirdağ 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 

İZMİR 
Cahit Okurer (I.) 
Hilmi Onat (I. Ü.) 

KARS 
Sim Atalay 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İsa Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

yelikler] 
1 
1 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

RİZE 
Osman Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

.SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
Ragıp üner 

• * • 

Yekûn 

*>*« 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

72 NCt BİRLEŞİM 

2 1 . 4 .1965 Çarşamba 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA 
İŞLER 

II 

KONULACAK 

SOJtULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Uçuzal'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları 
A. O. ile pancar müstahsili arasında akdedilen 
mukaveleye dair Sanayi Bakanından sözlü so
rusu (6/274) 

2. —-Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'nın, palamut mahsulünün değer
lendirilmesine dair Ticaret, Sanayi ve Tarim 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/275) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi Mu-
allâ Akarca'mn, iki sene içinde çıkarılması za
ruri olan temel kanunlara dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/276) 

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

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer UcuzaPm, 1964 yılı pancar mahsulüne 
zam yapılıp yapılmadığına dair Sanayi Baka
nından sözlü sorusu (6/278) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Osman 
Köksal'ın, basında neşrolunan yolsuzluk iddia
larına dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/280) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat özdeş'in, Deniz Nakliyat Genel Müdür
lüğüne dair Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su (6/281) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet 
özgüneş'in, Atina Büyükelçiliğimizde vukubul-
duğu bildirilen olaylara dair Başbakandan söz
lü sorusu (6/282) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Sakıp Ünal'ın, yurt dışına çıkan Bakanlara 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/291) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi A. Nusret Tuna'nm, bakanlıklarda ne 
miktarda yevmiyeli memur bulunduğuna dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/292) 

11. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, ilâç imâlatı yapan mües
seselere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/293) 

J2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hil
mi Onat'in, arsa vergilerine dair Maliye Baka-
nından sözlü sorusu (6/296) 

13. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Hil
mi Önafın, ordudaki sağlık hizmetlerine dair 
Milli Savunma Bakanından sözlü sorusu 
(6/297) 

14. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üye
si Ekrem özden'in, trafik kazalarına karşı alı
nan tedbirlere dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/298) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üye
si Edip Somunoğlu'nun, 472 sayılı Kanuna 
dair Maliye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/301) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, Et ve Balık Kurumu Genel 
Müdürlüğüne dair Ticaret Bakanından sözlü 
sorusu (6/302) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
üyesi A. Nusret Tuna'nm, Milliyet Gazetesin
de neşredilen bir fıkraya dair Adalet Baka
nından sözlü sorusu (6/304) (Görevli) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in mevcut kurumlara atanan üyeler
le, bu kurumların genel müdürlerinin aldıkları 
tahsisat miktarlarına dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/305) (Görevli) 
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19. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 

Rifat öztürkçine'nin Halic'in temizlenmesine 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/306) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Elçiliklerimize gönderi
len günlük gazeteye dair Dışişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/307) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğlu'nun, Resmî ilân Kurumuna da
ir Turizm ve Tanıtma ve Maliye Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/308) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Urfa Üyesi Vas-
fi Gerger'in, 4926 ve 5439 sayılı kanunlar hü
kümlerine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/309) (Görevli) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, subay ve assubaylara verilen elbi
selik kumaların dikim bedellerine dair Millî 
Savunma Bakanından, sözlü sorusu (6/310) (Gö
revli) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Silâhlı Kuvvetler mensup
larının terfilerine dair Başbakandan sözlü soru
su (6/311) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Mehmet. Ünaldı'nm, Podgorni'nin, Türk Parla
mentosundaki konuşmasına dair Dışişleri Ba
lkanından sözlü sorusu (6/312) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Burdur Üyesi 
Faruk Kınaytürk'ün, istanbul Bina ve Arazi 
itiraz Komisyonuna dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/313) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Tekirdağ Üyesi 
Cemal Tarlan'm, köy içme suları 1965 yılı 
programlarına dair Köy işleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/317) (îzinli) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli'nin, Danıştay Birinci Başkan
lığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/318) 

29. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi 
Rifat özdeş'in, Fransa'dan sipariş edilecek olan 
feribota dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/319) 

30. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Osman Alihocagirin, Erzurum'da kar mücade
lesi yapılan yollara dair Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/320) 

31. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Niyazi Ağırnaslı'mn, Zonguldak olaylarına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/321) 

32. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Üyesi 
Mustafa Yılmaz Ineeoğlu'nun, telefon şebeke
lerine dair Ulaştırma ve İçişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/322) 

33. — Cumhuriyet Senatosu Kütahya Üyesi 
Etem Erdinç'in, Simav ilçesi andarma Komu
tanına dair Adalet ve içişleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/323) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A HAKLARıNDA ÎVEDÎLÎK KARARı 

VERILEN IŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞINCE BÎR DEFA 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs

kender Cenap Ege'nin, içtüzüğün 17 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında içtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (2/153) (S. Sayısı: 560) [Da
ğıtma tarihi: 2 . 3 . 1965] (Ret) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BlRlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — 5247 sayılı istanbul Üniversitesi kuru

luş kadroları Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları. (Millet Meclisi 1/568; 
Cumhuriyet Senatosu 1/505) (S. Sayısı: 604) 
[Dağıtma tarihi: 19 . 4 . 1965] (Bitiş tarihi: 
3 . 6 . 1965) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka 
sı Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve iktisadi işler ve Bütçe ve Plân komis
yonları raporları. (Millet Meclisi 1/709; Cum
huriyet Senatosu 1/498) (S. Sayısı: 603) [Da
ğıtma tarihi: 19 . 4 . 1965] (Bitiş, tarihi: 
25 . 5 . 1965) 



Dönem : 1 
Topi^u : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, İçtüzü
ğün 17 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında içtüzük teklifi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (2 /153) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki teklif gerekçe

siyle birlikte takdim kılınmıştır. 
Gereğine müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Aydın Üyesi 

İskender Cenap Ege 

G E R E K Ç E 

İçtüzüğün 17 nci maddesinde komisyonlar tadadolunurken Dışişleri ile Turizm ve Tanıtma 
faaliyetleri birlikte mütalâa •edilmiştir. Üç senelik tatbikat neticesinde iki ayrı Bakanlığa ait bu 
Komisyonun çalışmaları maalesef arzu edilen verimlilikte olamamıştır. 

Turizm Endüstrisinin, biran evvel kurulması, memleketimize bol miktarda turist eelbedilebil-
mesi için Devletçe ve özel teşebbüs olarak gayret göstermeye çalışılmaktadır. Bu millî konunun ta
hakkukunda Büyük Senatoya da önemli hizmetler düşmektedir. Bu bakımdan Cumhuriyet Sena
tosuna niyabeten çalışan diğer komisyonlar gibi turizm alanındaki her türlü faaliyeti denetlemek, 
teşvik etmek, yol göstermek ve benzeri hususların yerine getirilmesi için Dışişleri Komisyonu
nun dışında 11 üyeli (Turizm ve Tanıtma Komisyonu) adı altında müstakil bir komisyonun kurul
ması gerektiği inancındayım. 

TEKLİF METNİ 

MADDE I — 17/111 ncü bent 2 nci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü bende bir 
fıkra eklenmiştir. 

III - Belli kamu faaliyetleriyle ilgili komisyonlar : 
1. Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Komisyonu : (15 üye). 
2. Dışişleri Komisyonu : (11 üye). 
3. İçişleri Komisyonu : (15 üye). 
4. Malî ve İktisadi işler Komisyonu : (Maliye, Ticaret, Sanayi, Gümrük ve Tekel) (19 üye). 
5. Milli Eğitim Komisyonu : (15 üye). 
6. Millî Savunma Komisyonu : (13 üye). 
7. Tarım Komisyonu :(15 üye). 
8. Sosyal işler Komisyonu: (Sağlık, Çalışma -11 üye). 
9. Turizm ve Tanıma Komisyonu : (11 üye). 

MADDE 2. — Bu tüzük kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
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MADDE 3. — Bu tüzük hükmünü Cumhuriy et Senatosu "Başkanlığı yürütür. 



— 2 — 
Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 . 2 . 1965 

Esas No.: 
Karar No.: 120 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğü
nün 17 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki teklifi Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
15 Ocak 1965 tarihinde komisyonumuza tevdi buyurulmakla komisyonumuzun 24 Şubat 1965 ta
rihli Birleşiminde tetkik ve müzakere olundu. 

I - Teklif, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 17 nci maddesinin tadili ile Dışişleri Komisyo
nundan ayrı 11 üyeli bir Turizm ve Tanıtma Komisyonunun kurulmasını öngörmektedir. 

Teklif, üç senelik tatbikat neticesinde iki ayrı Bakanlığa ait bu komisyonun çalışmalarının ar
zu edilen verimlilikte olmadığı gerekçesini ileri sürmekte ve millî bir dâva olarak turizm endüs
trisine temas etmektedir. 

I I - Komisyonumuz, teklifin Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun üç yıllık tatbikatta 
*arzu edilen verimi veremediği gerekçesine iştirak edememiş hattâ bu komisyonun kendisine mevdu 
işleri zamanında ve hassasiyetle neticelendirdiğine kanaat getirmiştir. 

Turizm endüstrisinin memleketimiz için önemli olduğu fikri komisyonumuzca da hararetle be
nimsenmiş ve fakat bu fikrin neticesinin Dışişleri Komisyonundan ayrı Turizm ve Tanıtma Komis
yonu olmak üzere yeni bir komisyon kurulması zarureti doğurduğu fikrine katılmak mümkün 
olamamış mevcut Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonunun turizm alanında teklif gerekçesin
de belirtilen hassasiyetle ve vukuf ile çalışacağı inancı hâkim gelmiştir. 

I I I - Diğer taraftan, Genel Sekreterlik tarafından verilen malûmat muvacehesinde, bahse konu 
komisyona 4 yıllık çalışma devresinde 29 tasarı ve 1 teklifin gelip neticelendirildiği, bu 29 tasarı
dan altıda beşinin Dışişleri Bakanlığına aidolduğu böyle ayrı bir komisyon kurulursa senede an
cak bir ile iki defa toplanacağı neticesine varılmıştır. 

Bu esaslar muvacehesinde teklif benimsenmemiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan (Bu raporda Sözcü) Kâtip 
Aydın Uşak Kastamonu Ağrı 

O. S. Sarıgöllü K. Coşkunoğlu A. N. Tuna S. Türkmen 

Bursa Çanakkale Konya Sivas 
Ş. Kayalar N. Altan M. Obuz R. öçten 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 560 ) 



Döneni : 1 
Toplaatı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (Millet Meclisi 1/709; Cumhuriyet 

Senatosu 1/498) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 810) 

Blillet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 . 2 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 9308 - 52738 

Cumhuriyet Senatosu Başkanflağına 

Millet Meclisinin 11.2.1965 tarihli 55 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık oy 
ile kalbul «dilen, Türkiye Cuinihuriyelt Merkez Bankası Kanununun 34 neü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile Mrliflöte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 3.9.1964 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş, ve Genel Kurulun 
10 ve 11 , 2 . 1965 tarihli 54 ve 55 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiş
tir. (Millet Meclisi 8. Saym : 810) 

Malî ve İktisadi! İşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 12 . 3 . 1965 

Esas No : 1/498 
Karar No : 42 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale huyurulan Türkiye C iBnıhuriyet Merkez Bankası Kanununun 34 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuza davet edilen Maliye Bakanı ile 
Merkez Bankası temsilcisinin iştirakleriyle her yönden tertikik ve müzakere edildi. 

Tasarı gerekçesinde belirtilen hususlar ve bunlara mütedair Maliye Balkanı ile Merkez Bankası 
temsilcisinin verdikleri tamamlayıcı bilgilerden sonra, bu konuda Hükümet ile Merkez Bankasının 
tamamen mutafbılk olduklarını öğrenmiş bulunan Komisyonumuz, bahis konusu kanun tasarısını 
Millet Meclisi Genel Kurulunca «kabul edilen şekli ile aynen kabul etmiştir. 

603 



Havalesi gereğince Cıım'huriyet Senatosu Bütçe w. Plân Komisyonuna'tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Malî ve .tktıisadi îşler 
Komisyonu Balkanı 

Balıkesir 
H. Â. Türker 

Sinop 
S. Batur 

Bu raporda Kâtip 
Hatay 

E. Bahadırlı 

Balıkesir 
M. Güler 

Gümüşane 
H. Zarbun 

(>i restin 
M. İzmen 

Küt allıya 
ö. Akça 

Erzurum 
E. Somunoğlu 

Manisa 
11. TRusoy 

Antalya 
Â. Tekin 

Bütçe ve Pdân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No : 1/498 
Karar No : 40 

1.7 . 3 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 11 Şubat 1905 tarihli 55 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, Türkiye Cumhuriyet' Merkez Bankası Kanununun 34 ncü ımaddesinin değiştiril
mesi hakkındaki kanun tasarısı Millet Meclisi Başkanlığının 12 Şubat 1965 tarihli ve 9308-52738 
sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma gönderilmekle Komisyonumuzun 17 Mart 1965 
tarihli Birleşiminde Hükümet adına Maliye Bakanlığı (temsilcileri hazır 'bulunduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Tasarı, 'bütçe gelirleri ile bütçe giderleri arasında zaman baikummdan ortaya çıkan farkların 
Hazinece karşılanma yollarından "biri olan ve kanunu ile miktarı sınırlandırılmış bulunan Merkez 
Bankası avansının malî yıl somlarında kapatılması mecburiyetini yüMiyen 1715 sayılı Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası Kanununun 24.2.1961 tarihli, 260 sayılı Kanunla değişik 34 ncü maddesini 
değiştirerek ibıı mecburiyetin tatbikattaki faydasızlığı sebebiyle Ikaldırılmasıını ve Hükümetin ekono
mik durgunluklarda başvuracağı para ve kredi tedbirlerinde gerdeli olan bütçe ödeneklerinin topla
mını % 10 a kadar yükseltilmesini öngörmektedir. 

Tasarı, Kolmisyonum uzca benimsenmiştir. 
I ! - Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine, arz olunmak üzere Yükısek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
îçel 

C. T. Okyayuz 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Başlkanıvekili 
Ankara 

M. JJlusoy 

Ankara 
N. Ağırnash 

Kayseri 
././. Dikeçligil 

Sözcü 
İstanbul 

0. 7J. Gümüsoğlu 

Denizli 
C. Akyar 

Yozgat 
•t. Yeşilyurt 

Kâtip 
Tunceli 

M. A. Demir 

İstanbul 
E. Özden 



Malî ve İktisadi İşler Komisyo
nunun kabul ettiği metin 

T il rhiy e Cı ı mh uriy e t M e rk ez 
Bankası Kanununun 3 i nen 
maddesinin değiştirilmesi hak

kında hanım tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nei madde 
aynen, kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonunun 
metni 

T il rldy e Cumh uriy e t M e rk ez 
Bankası Kanununun 3İ ncü 
maddesinin değiştirilmesi hak

kında Kanun 

MADDH 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisinin kabul ettiği 
metin 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununun 31 ncii 
maddesinin değiştirilmesi hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1715 sayılı 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası Kanununun 24.2.1.9(51 
tarihli, 260 sayılı Kanunla de
ğişik 34 ncü maddesinin (2) 
numaralı fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

2. Banka, miktarı cari yıl 
genel bütçe ödenekleri toplamı
nın yüzde onunu geçmemek 
üzere Hazineye kısa vadeli bir 
avans hesabı açar. Bu avans 
hesabına uygulanacak faiz had
di ile genel ekonomik dururu 
göz önünde tutularak kullanı
lacak avans nisboti Maliye Ba
kanlığı ile Merkez Bankası ara
sında kararlaştırılır. 

Bankanın bu avans karşılı
ğında yapabileceği emisyon 
miktarı hesabın borç bakiyesi
ni geçemez. 

MADDK 2. - Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

MADDİ: 2. - - Millet Mecli
since kabul edilen 2 nei madde 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Senatosu ( S. Sayısı : 603 ) 
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MADDH 2. — Millet Mecli
si metninin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

>•#&-<" «•B*™»» 

c. 





Dönem : 1 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 

(Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Senatosu 1/505) 

<Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 737) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 23 . 2 . 1965 
• Sayı : 7207-40511 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 19 . 2 . 1965 tarihli 61 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
*>y ile kabul edilen, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek kanun ta
sarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 22 . 10 . 1963 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kuruhın 20 . 1, 19 . 2 . 1965 tarihli 42 ve 61 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 737) 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Millî Eğitiîn Komisyonu 4.3. 1965 
Esas No. 1/505 
Karar N-o. : 40 

Yüksek Başkanlığa 

5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, ilgili bakan
lıklar temsilcilerinin de iştirakleriyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı gerekçesinde taf silen izahı yapılan hususlar Komisyonumuzca da benimsenmiş ve Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen metin ile cetvellerin aynen kabulüne, havalesi gereğin
ce Bütçe ve Plân Komisyonuna tevdi buyımilmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar 
verilmiştir.. 

Bu kanuna 
Başkan Sözcü Kâtip 

Tabiî Üye Elâzığ Afyon K. Tabiî Üye 
M. Özgüneş R. Giray R. Hancıoğlu S. Özgür 

•Cumhurbaşkanınca S. Ü Edime İstanbul İzmir 
Z. Timin T. Banguoğlu M. Aksoley t. Birand 
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2 
İzmir 

//. Onat 
İzmir 

Ö. L. Bozcalı 
Kastamonu 
M. Çamlıca 

Mardin 
A. Saraçoğlu 

Ordu 
»Sy. Koksal 

Bütçe ve Plân Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Bütçe ve Plân Komisyonu 

Esas No. 1/505 
Karar No. : 39 

17 .3 . 1965 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin .19 Şubat 1965 tarihli 6.1 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle .görüşülerek 
işari oyla kabul edilen, 5247 sayılı İstanbul Üniversitesi kuruluş kadroları Kanununa ek kanun. 
tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 23 Şubat 1965 tarilıl.i ve 7207 - 40511 sayılı yazıları ile 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilm'ekle Komisyonumuzun 1.7 Mart 1965 tarihli Birleşi
minde Hükümet adına Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

1 - Tasarı, eczacılığın bilim, öğretim ve araştırma alanlarındaki çalışmalarını geliştirmek ve 
genişletmek üzere Eczacılık Okulu yerine kurulan Eczacılık Fakültesinin bütçe, ikadro ve idare 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere; getirilmiştir. 

Tasarı, Eczacılık Okulu mezunlarının Eczacılık fakültesi mezunlarına tanınacak bilcümle 
haklardan istifade edebilmelerini temin etmek, ve fakültenin bugünkü organlarının, kanuna inti
bakını sağl amaık üzere geçici hüküm Un* getirmektedir. 

Komisyonum uz, tasarıyı benimsemiştir. 
IJ - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, Geçici'Madde 1, Geçici Madde 2, Geçici Madde ;j, Geçici 

Madde. 4, 5 ve 6 ııcı maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
-.> aşka ıı vekili. 

Ankara 
M. Vlusoy 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

Sözcü 
İstaribul 

O. Z. Gümüşoğlu 

Denizli 
(1. Akyar 

Yozgat 
/. Yeşilyurt 

Kâtip 
Tunceli 

'M. A. Demir 

İstanbul 
E. Özden 

Van 
F. Melen 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Kayseri 
/ / . Dikeçligil 

O. Senatosu S. Sayısı : 604) 



— 3 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

5247 '.sayılı İstanbul Üniversite
si Kuruluş kadroları Kanununa 

ek "kanun tasarısı 

•MADDE 1. — 4936 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 2 nei 
maddesi uyarınca, İstanbul Üni
versitesinde açılan Eczacılık Fa
kültesine ait ilişik (1) ve (2) 
sayılı cetvellerde yazılı kadro
lar 5247 sayılı Kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellere ek
lenmiştir. 

MADDE 2. — 5247 ve 7161 
sayılı kanunlara bağlı (1) ve 
5247 sayılı Kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelin, Tıp Fakültesi baş
lığı altındaki bölümlerde bulu
nan kadrolardan, ilişik (3) ve 
(4) sayılı cetvellerde yazılı kad
rolar çıkarılmıştır. 

MADDE 3. — 5247 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin (Yönetim işleri) başlıklı kıs
mından, ilişik (5) sayılı cet
velde gösterilen kadro çıkarıl
mış ve yerine bu kanuna bağlı 
(6) sayılı cetvelde yazılı kad
rolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — İs
tanbul Üniversitesi, Eczacı 
Okulu mezunları, bu kanun yü
rürlüğe girdikten sonra, Ecza
cılık Fakültesi mezunlarına ta
nınacak haklardan faydalana
cağı gibi Eczacılık Fakültesi 
mezunları da, bu Üniversitenin 
Eczacı Okulu mezunlarına, özel 
kanun, tüzük ve Yönetmelikler 
ile tanınan haklardna faydala
nırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
kanunun yayımı tarihinde, ili
şik (3) ve (5) sayılı cetveldeki 
kadroları işgal edenler, (1) ve 
(6) sayılı cetvellerde yazılı 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metan 

5217 sayılı İstanbul Üniversite
si Kuruluş kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mec
lisince kabul edilen 1 nei mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mec
lisince kabul edilen 2 nei mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mec
lisince kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici 1 nei madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici 2 nei madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
matni 

5247 sayılı İstanbul Üniversite
si Kuruluş kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si metninin 1 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

- I MADDE 2. — Millet Mecli-
- I si metninin 2 nei maddesi ay

nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si metninin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştii'. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Mil
let Meclisi metninin geçei 1 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2, — Mil
let Meclisi metninin geçici 2 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 604 ) 



— 4 — 
Millet Meclisinin kabul ettiği 

metin 

kadrolar, hiçbir işleme tabi ol
maksızın atanmış sayılırlar. 
Bunların bu kanunun yürürlü
ğe girdiği aya taallûk eden ay
lıkları, eski tertiplerinden öde
nir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ec
zacılık Fakültesi organları, Ibu 
kanunun yayımını takibeden 15 
gün içinde, 4936 sayılı Kanu
nun 27 . 10 . 1960 tarihli ve 
115 sayılı Kanunla değişik hü
kümlerine göre seçilir. Ancak 
Senato üyelerinin seçim sürele
ri Senatonun seçim dönemi so
nunda biter. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tıp 
Fakültesi profesörlerinden, Ec
zacı Okulunda öğretim ile gö
revlendirilenler, bu kanunun 
yayımından sonra da görevleri
ne devam eder. Eczacılık Fa
kültesi, profesörler sayısı (5) i 
buluncaya kadar, Fakülte Ku
rullarına katılırlar. 

MADDE 4. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe gi
re*. 

MADDE 5. — Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millî Eğitim Komisyonunun 
kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let Meclisince kabul edilen ge
çici 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Mil
let Meclisince kabul iedilen ge
çici 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mec
lisince kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mec
lisince kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

1, 2, 3, 4, 5, ve 6 sayılı cet
veller de aynen kabul edilmiş
tir. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
metni 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mil
let Meclisi metninin geçici 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Mil
let Meclisi metninin geçici 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si metninin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Mecli
si metninin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisi metnine bağ
lı cetveller aynen kabul edilmiş
tir. 
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(Millet Meclisi metnine bağh cetveller) 

D. 

1 
2 
3 
4 
.5 
5 
6 
7 

7 
8 
9 

10 

-

0 

Profesör 
» 

» 
» 

Doçent 

» 

6; 

Asistan 
» 
» 
» 

[ i ] 

E 

irevin çeşidi Sayı 

a) Öğretim Üyeleri 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
6 
7 

Öğretim yardımcıları 

6 
8 

13 
17 

SAYILI CETVEL 

ozaeıli'k Faikültıelsi 

Aylık 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

1). 

4 
5 
6 
6 

5 
6 
8 
8 
8 
8 

10 
10 
11 

(.Jürevin çeşidi 

Uzman 
» 
» 

Okutman 

c) Memurlar 

Falklüite (Sekreteri 
Kitaplık Müdürü 
Ayniyat ve Levazım Şefi 
Öğrenci İşleri Şefi 
Büro Şefi 
Kitaplık Memuru 
Kâtip ve Mutemet 
Memur 
îo. Hizmetler ve Ambar Memu 

Sayı 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ru 1 

Aybk 

1 250 
1 100 

950 
950 

1 100 
950 
700 
700 
700 
700 
500 
500 
450 

Dekan 

[2] SAYILI CETVEL 

GKirevin adı Sayı Ücret 

Eczacılık Fakültesi 
t 210 

a) öğretim üyeleri 
"2 Profesör 
3 » 
5 Doçent 
6 y> 

1 % 

[3] SAYILI CETVEL 

Tıp Fakültesi 

1 
3 
o O 

2 
2 

1 750 
1 500 
1 100 

950 
800 

b) Öğretim' yardımcıları 
8 Asistan 1 700 

10 Asistan 15 500 
c) Eczacı Okulu 

8 Büro Şefi 1 700 
10 Kâtip ve Mutemet 1 500 
11. îc Hizmetler ve Ambar Memuru 1 450 

[4] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Tıp Fakültesi 
Eczacı Okulu Müldiürlü 

C. Senatosu 
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[5] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı 

5 Saymanlık Müdürü ^ 

[6] SAYILI CETVEL 

Yönetim işleri 

a) Rektörlük 

8 Kütüphaneci 1 
9 » 1 

b) Saymanlık Blüdürlüğü 

4 Saymanlık Müdürü 1 
8 Servis Şefi 1 

10 Birinci Mümeyyiz 1 
11 Veznedar Yardımcısı 4 

c) Mediko - Sosyal Merkezi 

3 Baştabip (Mütehassıs Hekim) 1 
4 Hekim (Röntgen Mütehassısı) 1 
5 » (Mütehassıs) 2 
6 » 2 
7 » 2 
7 Diş Hekimi 1 
7 Eczacı 1 
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